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 "ט בסיון התשפ"אי

   2021      , במאי  30

 לכבוד

 שלום רב,

 

 1998-מכרזים בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"חתוצאות מענה לבקשת מידע אודות  הנדון:

 2021מאי  4והודעתי מיום  2021אפריל,  5סימוכין: פנייתך מיום 

 

 המבוקש.מידע ה מטהורף מצ .1

 

המידע המבוקש ביחס למספרי הטלפון של הזוכים לא נמסר . ברובו נמסרהמבוקש המידע  .2

מהטעם שגילויו עלול לפגוע  ,םהמשרד ללא קבלת הסכמתבמכרזים בהתקשרויות עם 

 ולכן אין למסרו. חופש המידע( לחוק 3)א()9, בהתאם לסעיף בהגנת הפרטיות

 

יצוין, כי הסכמי ההתקשרות עם נותני השירותים, לא בהכרח כוללים פרטים על אודות 
דרכי התקשרות באמצעות מספרי הטלפון. נוסף על כך, נוהל היחידה הממשלתית לעניין 

 זה )פרסום התקשרויות הממשלה, מצ"ב(,  אינו כולל הנחיות לעניין זה. 

 

לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים, הריני ליידעך על זכותך לעתור על החלטה זו  .3

, לחוק חופש המידע 17יום מיום קבלת מכתב זה, בהתאם להוראות סעיף  45בתוך 

 .1998-התשנ"ח

 
 קבלת המענה. יאנא אשר .4

 ,בברכה

 

 נועה שניר, עו"ד

 ממונה על העמדת מידע לציבור            
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)כולל  סכום הזכיה טלפון החברה הזוכה הזוכות(החברה הזוכה )או החברות  נושא המכרז מס מכרז 
 מע"מ(

הקמת רשימת ספקים  40/2020 1
לביצוע עבודות עיצוב 

 גרפי

ספקים שהציעה ועדת  21-אושר ל
 המשנה:

 הייב סטודיו ירושלים .1
 סטודיו גזר .2
 פאר לוין  .3
 תמר הוד  .4
 סטודיו לוגו  .5
 מאש בעלים .6
 אר די דיזיין  .7
 לידיה ליבובויץ  .8
 פרי מעצב רעיונות .9

 גלית אזולאי  .10
 דוד ויוסף  .11
 שי חיון  .12
 פאזל  .13
 פיונט .14
 נעה אברבנאל .15
 אוסי גפן .16
 מירית גבריאל  .17
 שחר שושנה .18
 ורד אוחיון ורשבסקי  .19

 אירה גינזבורג  .20

 נאומבורג ודרורי .21

המידע המבוקש הנוגע 
למספרי הטלפון של 

הזוכים במכרזים לא 
נמסר בשל הגנת 

בהתאם  -הפרטיות 
( לחוק 3)א()9סעיף ל

 חופש המידע

חלק מההתקשרויות 
נעשות לפי תעריף 

 100 -קבוע לשעה 
 ש"ח.

 אחרות לפי תיחור.

תקרה סכום  לא נקבע
קבוע מראש 

 -להתקשרות הכוללת
היקף ההתקשרות 

בהתאם נקבע 
 לצרכים.

בניין המשרד בחיפה  42/2020 2
שירותי ניהול,  –

תחזוקה, ניקיון, גינון 
 והדברה

"טי אנד אם ניהול שירותים משולבים 
 בע"מ" 

 ש"ח 930,432 "

איתור מבנה בנצרת  44/2020 3
או בנוף הגליל עבור 
לשכה אזורית עבור 

נציבות תלונות 
 הציבור.

  " אין זוכה 

עבודות גרפיקה עבור  36/2020 4
 תערוכת מורשת.

 ש"ח 89,763 " יעל מלול -סטודיו ליין ארט 

מולטימידיה עבודות  37/2020 5
 עבור תערוכת מורשת.

 ₪  216,479 " דיסק אין בע"מ 

הקמת מערכת לניהול  34/2020 6
תכניות עבודה 

 ולתחזוקתה

  " עדיין בתהליך בחירת ספק 

שיפור חזות פנים  45/2020 7
משרדית שירותי 

 678 -תעריף לתמונה  " פיק פונג בע"מ
 ש"ח. 
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הדפסת תמונות על 
 זכוכית.

 

לא נקבע סכום תקרה 
קבוע מראש 

 -להתקשרות הכוללת
היקף ההתקשרות 

בהתאם נקבע 
 לצרכים.

התקשרות עם חברות  49/2020 8
בתחום הגנת המידע 

 והסייבר.

 : 1חברות זוכות באשכול מס'  4

 אקספריס סייבר בע"מ .1

 ליאקום מערכות בע"מ .2

 אי פי גרופ בע"מ .3

 איי פי וי סקיוריטי בע"מ .4

 

 : 2באשכול מס' חברות זוכות  2

 טריאד סקיוריטי בע"מ .1

  סי אר ג'י הנדסה בע"מ .2

תעריף לשעה:   "
אקספריס סייבר, 

ליאקום מערכות, אי 
פי גרופ, טריאד 

 סקיוריטי,

 340 -סי אר ג'י הנדסה 
 ש"ח.

איי פי וי סקיורטי 
 ש"ח. 368 -בע"מ 

 

לא נקבע סכום תקרה 
קבוע מראש 

 -להתקשרות הכוללת
היקף ההתקשרות 

בהתאם נקבע 
 לצרכים.


