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 על דרוג ההצעות( לאו דווקא מעידציבורי )סדר הזוכים  114/2018רשימת זוכים במכרז 

 
 ש''ח )ללא מע''מ(. 313,846.15 של בסך תמיכה –שקעים  36 – עיריית אשדוד .1

 ש''ח )ללא מע''מ(.  16,929.91 של בסך תמיכה –שקעים  4 – מועצה מקומית סביון .2

 ש''ח )ללא מע''מ(. 152,276.92 של בסך תמיכה –שקעים  18 – עיריית צפת .3

 ש''ח )ללא מע''מ(.  346,153.85של  בסך תמיכה –שקעים  36 – עיריית מודיעין עילית .4

 ש''ח )ללא מע''מ(.  192,222.22 של בסך תמיכה –שקעים  20 – עירית בית שמש .5

 .ש''ח )ללא מע''מ( 38,461.54 של בסך תמיכה –שקעים  4 – המועצה המקומית מצפה רמון .6

 ש''ח )ללא מע''מ(.  57,692.31בסך תמיכה של   –שקעים  6 – עיריית נתיבות .7

 ש''ח )ללא מע''מ(.  131,623.93בסך תמיכה של   –שקעים  14 – חברה כלכלית חבל אילות .8

 ש''ח )ללא מע''מ(. 75,839.32בסך תמיכה של   –שקעים  14 – תפן .9

 ש''ח )ללא מע''מ(.  158,222.22 של בסך תמיכה  –שקעים  32 – החברה לפיתוח הרצליה בעמ .10

 ש''ח )ללא מע''מ(.  854,700.85בסך תמיכה של   –שקעים  100 - עדן החברה לפיתוח כלכלי ירושלים .11

 ש''ח )ללא מע''מ(.  105,000.00  בסך תמיכה של  –שקעים  14 – החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין .12

 ש''ח )ללא מע''מ(.  89,743.59בסך תמיכה של   –שקעים  12 – ה.ל.ר החברה לפיתוח רחובות .13

 ש''ח )ללא מע''מ(.  487,179.49בסך תמיכה של   –שקעים  60 – עיריית חולון .14

 ש''ח )ללא מע''מ(.   118,012.82בסך תמיכה של   –שקעים  15 – מונוסוןעיריית יהוד  .15

 ש''ח )ללא מע''מ(.   153,846.15בסך תמיכה של   –שקעים  20 – עיריית קרית אונו .16

 ש''ח )ללא מע''מ(.  193,846.15  בסך תמיכה של  –שקעים  24 – עיריית יבנה .17

 .)ללא מע''מ( ש''ח  147,692.31בסך תמיכה של   -שקעים  18 – עיריית הוד השרון .18

 ש''ח )ללא מע''מ(.   246,153.85  בסך תמיכה של  – שקעים 32 – רעות-מכבים-עיריית מודיעין .19

 ש''ח )ללא מע''מ(.   114,871.79בסך תמיכה של   –שקעים  14 – מזכרת בתיה .20

 ש''ח )ללא מע''מ(.   216,666.67  בסך תמיכה של  –שקעים  26 – עיריית נהריה .21

 ש''ח )ללא מע''מ(.  116,666.67בסך תמיכה של   –שקעים  14 – החברה הכלכלית לפתוח יואב .22

 ש''ח )ללא מע''מ(.  216,666.67 בסך תמיכה של  –שקעים  26 – החברה הכלכלית לראש העין בע"מ .23

 ש''ח )ללא מע''מ(.   100,000.00  בסך תמיכה של  –שקעים  12 – עיריית נתניה .24
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 ש''ח )ללא מע''מ(.  216,666.67בסך תמיכה של   –שקעים  26 – אילתעיריית  .25

 ש''ח )ללא מע''מ(.  113,675.21  בסך תמיכה של  –שקעים  14 – חברה כלכלית שוהם .26

 ש''ח )ללא מע''מ(.  57,692.31בסך תמיכה של   –שקעים  6 – מועצה מקומית קרני שומרון .27

 ש''ח )ללא מע''מ(. 200,000.00בסך תמיכה של   –שקעים  24 – עיריית חיפה .28

 ש''ח )ללא מע''מ(.  94,649.57בסך תמיכה של   –שקעים  14 – מועצה מקומית גדרה .29

 ש''ח )ללא מע''מ(.   198,728.21בסך תמיכה של   –שקעים  24 – רימונים חברה לפיתוח רמת השרון .30

 ש''ח )ללא מע''מ(.  183,333.33 ש''ח לשקע ובסה''כ  8,333.33  –שקעים  22 - מועצה אזורית עמק חפר .31

 ש''ח )ללא מע''מ(.  159,555.56 ש''ח לשקע ובסה''כ  7,977.78  –שקעים  20 – עמק יזרעאל .32

ש''ח )ללא   83,333.33 ש''ח לשקע ובסה''כ  8,333.33  –שקעים  10 – מועצה מקומית פרדס חנה כרכור .33

 מע''מ(.
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 )סדר הזוכים לאו דווקא מעיד על דרוג ההצעות(למחצה ציבורי  115/2018רשימת זוכים במכרז 
 

 .)לפני מע''מ(ש''ח  376,068.38 בסך תמיכה של –שקעים  88 – אפקון תחבורה חשמלית בע"מ .1

 .)לפני מע''מ( ש''ח בסה''כ 92,307.69  בסך תמיכה של –שקעים  24 – סינרג'י אנרגיה מתחדשת בע"מ .2

 .)לפני מע''מ( ש''ח בסה''כ 424,444.44  בסך תמיכה של –שקעים  150 – יוניון מוטורס בע"מ .3

 .)לפני מע''מ(  ש''ח בסה''כ 358,888.89  בסך תמיכה של –שקעים  130 – סנטרל פארק בע"מ .4

 .()לפני מע''מ ש''ח בסה''כ 426,615.38  בסך תמיכה של –שקעים  118 – אי וי איי אלקטריק קארס בע"מ .5

 .)לפני מע''מ( ש''ח בסה''כ 153,846.15  בסך תמיכה של –שקעים  36 – משקי הקיבוצים אגש"ח בע"מ .6

 . )לפני מע''מ( ש''ח בסה''כ 164,068.38 בסך תמיכה של –שקעים  40 – טרקטורים וציוד )אי טי אי( בע"מ .7

 . י מע''מ()לפנ ש''ח בסה''כ 342,085.47  בסך תמיכה של –שקעים  128 -  ג'ינרגי בע"מ .8

 .)לפני מע''מ( ש''ח בסה''כ 406,239.32  בסך תמיכה של –שקעים  98 – אמות השקעות בע"מ .9

 

 :אתרים הבאיםה 148-טעינה בההחברות הללו יקימו את שקעי 

 אושילנד כפ"ס  .1

 גרנד קניון חיפה  .2

 אביב-חניון מתחם "קריית עתידים" בתל .3

 ם -סינמה סיטי י .4

 מרכז עזריאלי ת"א .5

 באר שבעגרנד קניון  .6

 עזריאלי חולון .7

 קניון "רננים" ברעננה .8

 מתחם בילו סנטר .9

 TLVקניון  .10

 מתחם חוצות שפיים .11

 קרית אתאחניון מתחם "איקאה"  .12

 חניון "מתחם שרונים" .13

 מתחם "ישפרו סנטר נס ציונה" .14

 חניון קניון "מול החוף" בעיר חדרה .15

 חניון קניון "רמות ירושלים" .16

 רמת גן חניון התאומים .17

 בוס סנטר" בנתיבותמתחם קניות "גלו .18

 תחנת הרכבת בהרצליה חנייה בסמוך ל .19

 דודג' סנטר נצרת עילית .20
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 גבעון" TLVחניון " .21

 אביב-הארבעה תל חניון .22

 " ברעננה"חניון גמלא .23

 חניון מתחם "איקאה" בנתניה .24

 חניון מתחם "איקאה" באשתאול .25

 שבע חניון מתחם "ישפרו פלנט" באר .26

 סופרמרקט "חצי חינם" בעיר רחובותמתחם  .27

 מרכז מסחרי "עמק סנטר עפולה" .28

 אביב חניון מגדלי טויוטה בתל .29

 חניון קרתא ירושלים .30

 קניון עזריאלי מודיעין .31

 לציון חניון מתחם "איקאה" בראשון .32

 שבע חניון מתחם "איקאה" בבאר .33

 אביב חניון "גינת השרון" תל .34

 קניון עזריאלי ירושלים .35

 מתחם מסחרי אזור התעשייה חולון .36

 יבאב תל 117יגאל אלון   .37

 אביב תל 2רחוב הברזל   .38

 חניון "רכבת חיפה" .39

 חניון קניון תלפיות ירושלים .40

 לציון בו חצי חינם" ראשון-חניון "כל .41

 יבנה חניון קניון "פרינדלי" בגן .42

 נווה מונוסון-חניון של קניון "סביונים" ביהוד .43

 תעשייה סגולההמסחר ועסקים אזור  .44

 שערי חדרה"מרכז מסחרי " .45

 גת"-מתחם "ישפרו סנטר קריית .46

47. BIG FASHION אשדוד 

 מתחם צים ערד .48

 מתחם צים בית שאן  .49

 חניון עתיר ידע כפ"ס  .50

 קניון עזריאלי חיפה .51

 מרכז שרונה ת"א .52

 קניון עזריאלי גבעתיים  .53

 קניון קריית אונו .54
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 זכרון יעקב "מולקניון " .55

 מרכז מסחרי  - פולג סנטר נתניה .56

 קניון "הראל" במבשרת ציון .57

 הרצליה פיתוח "רוגובין ריט"חניון  .58

 תל אביב  חניון גרוזנברג .59

 BIGבאר שבע  .60

 חניון סיטי טאואר רמת גן .61

 תל אביב 17חניון מילניום הארבעה  .62

 קניון עזריאלי ראשונים  .63

 מתחם צים נתיבות .64

 מתחם צים סנטר מעלות .65

 חניון שוקן תל אביב .66

 אמות חולון עסקים .67

 חניון הרכבת תל אביב .68

 חניון פסגות תל אביב .69

70. BIG FASHION  ים בת 

71. BIG כרמיאל 

 קניון עזריאלי רמלה .72

 קניון ערים כפר סבא .73

 חניון דניאל פריש תל אביב .74

 אום אל פאחם -שער העיר מרכז  .75

 אמות מגדל פלטינום פתח תקווה .76

 בני ברק 3+4חניון בסר  .77

 BIGיהוד  .78

79. BIG קריות 

80. BIG  רגבה 

 פרימיום סנטר חולון  .81

 מודיעין  -רמי לוי  .82

 מול הים נצרת עילית .83

84. TOHA מרכז עסקים ת"א 

 קניון עזריאלי הנגב  .85

 רוגובין גבעת שמואל .86

87. BIG FASHION בית שמש 

 פתח תקווה  קניון סירקין .88
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89. BIG אילת 

 בניין קרסו אבן יהודה .90

 מגדל המשרדים במשולש הרחובות תובל, היצירה והירקון במתחם בורסת היהלומים ברמת גן  .91

 קניון העמקים עפולה .92

 באר שבע B7מרכז מסחרי  .93

 מסחרי לב בנימינהמרכז  .94

 חניון החשמונאים תל אביב .95

 חניון איסרליש תל אביב .96

 מרכז מסחרי אלון קריית השרון בנתניה .97

 גן מגדל אטריום רמת .98

99. BIG FASHION נצרת 

 קניון נהריה .100

 ראשון לציון חניון הלאום .101

 ראש העין  מתחם לב אפק .102

103.BIG  קסטינה 

104.BIG  טבריה 

105.BIG  צ'ק פוסט 

  BIG FASION DANILOFקניון  .106

 קניון עזריאלי עכו .107

108.BIG  יוקנעם 

 קניון עזריאלי קרית אתא .109

 קניון עזריאלי חולון .110

111.BIG  קרית שמונה 

 תחנה מרכזית ירושלים .112

113.BIG  פרדס חנה 

 קניון חוצות אלונים .114

 חיפה PORTOWNמתחם  .115

 מרכז מסחרי אורות אור עקיבא .116

 קניון עזריאלי הוד השרון .117

118.BIG FASHION OUTLET   ירכא 

 קניון ים המלח החדש  .119

120.BIG  עפולה 

 להביםב סופר מחסני השוקמתחם  .121

 באר שבע סופר מחסני השוקמתחם  .122
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 סופר מחסני השוק קרית גת מתחם .123

 סופר מחסני השוק אשדודמתחם  .124

 מחסני תאורה( ,אולמי הורדוסבמתחם דרך חברון באר שבע ) .125

 יד בנימין ב סופר מחסני השוקמתחם  .126

 חניה מרכזימגרש  -מפעלי גרנות  .127

 סופר מחסני השוק מיתרים  מתחם .128

 סופר מחסני השוק מודיעין מתחם .129

 סופר מחסני השוק קיבוץ עין יהב מתחם .130

131.BIG   מיני נווה רבין אור יהודה 

 תל אביב חניון לוינסקי .132

 סופר מחסני השוק קרית אתא מתחם .133

 סופר מחסני השוק שלומי מתחם .134

 סופר מחסני השוק שכונה ט' באר שבע מתחם .135

 סופר מחסני השוק צפת מתחם .136

 סופר מחסני השוק שכונת רמות באר שבע מתחם .137

 מגרש חניה מרכזי -משקי עמק יזרעאל  .138

 חניה של סופר מחסני השוק שכונת נווה זאב באר שבע .139

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ עין השופט  .140

 מגרש חניה מרכזי -מפעלי מילואות  .141

 מגרש חניה מרכזי -וץ יגור קיב .142

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ הזורע .143

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ יקום  .144

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ דגניה ב'  .145

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ כנרת .146

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ יוטבתה  .147

 מגרש חניה מרכזי -קיבוץ רמת הכובש .148
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 )סדר הזוכים לאו דווקא מעיד על דרוג ההצעות( למעסיקים 117/2018רשימת זוכים במכרז 
 

 ש''ח )לפנ מע''מ(.  427,350  בסך תמיכה של –שקעים  320 -  ג'ינרג'י בע''מ .1

 ש''ח )לפני מע''מ(. 427,349.67בסך תמיכה של   –שקעים  291 – יוניון מוטורס בע"מ .2

 ש''ח )לפני מע''מ(. 55,555.56בסך תמיכה של   –שקעים  26 – רפק תקשורת ותשתיות בע"מ .3

 ש''ח )לפני מע''מ(. 61,111.11בסך תמיכה של   –שקעים  26 – רסוקרסו מוט .4

 . ש''ח )לפני מע''מ( 108,119.66  בסך תמיכה של  –שקעים  46 – אמות השקעות בע"מ .5

 ש''ח )לפני מע''מ(. 126,068.38בסך תמיכה של   –שקעים  50 – דוד לובינסקי בע"מ .6

 ש''ח )לפני מע''מ(. 427,350.15  בסך תמיכה של  –שקעים  167 – אלקטריק קארס בע"מאי וי איי  .7

 ש''ח )לפני מע''מ(. 5,128.21בסך תמיכה של   –שקעים  2 – מועצה מקומית גדרה .8

 ש''ח )לפני מע''מ(. 30,769.23בסך תמיכה של   –שקעים  12 – עיריית מודיעין עילית .9
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 9136002ירושלים  36148ת.ד.   7בנק ישראל וב רח

 www.energy.gov.ilתובתנו באינטרנט: כ  Dover@energy.gov.il  דוא"ל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


