
 מדינת ישראל
 תיים משרד הרווחה והשירותים החבר

 להתקשרויות ורכש מכרזיםתחום  –מנהל ומשק  אגף
 "הלב פתוח לרווחה"

   02-5085942פקס:    02-5085508טלפון: 
 91012מיקוד: , מגדלי הבירה, ירושלים  39רחוב ירמיהו ירושלים: 

31.75.1123.  

 
 2021 במאי 23

 
 ,לכל מאן דבעי

 
 כספק יחיד,  בפטור ממכרזפרסום כוונה להתקשרות  -2021/523פנייה פומבית מס' 

 לצורך ביצוע הערכות מסוכנות מינית לעברייני מין
 

 כספק יחיד, בפטור ממכרז,  והשירותים החברתיים, מודיע על כוונתו להתקשרהרווחה העבודה משרד 
( לתקנות חובת 29) 3בהתאם להוראות תקנה   (,580300747ליד מרכז רפואי שמיר )עם תאגיד הבריאות 

 .לצורך ביצוע הערכות מסוכנות מינית לעברייני מין, 1993 –המכרזים התשנ"ג 
 

 ליד מרכז רפואי שמיר, מדובר בבקשה להתקשרות בפטור ממכרז כספק יחיד עם תאגיד הבריאות
 לצורך ביצוע הערכות מסוכנות מינית לעברייני מין.

 
, 2006חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין משנת ם המקצועי המצ"ב, כאמור במכתבו של הגור

מטיל על משרד הבריאות ועל משרד הרווחה לבצע הערכות מסוכנות של עברייני מין אשר התאשפזו בבית 
 חולים פסיכיאטרי, לפני שחרור או יציאה לחופש והערכות מסוכנות לעברייני מין אשר נמצאים בקהילה.

 
כמו כן, במהלך השנים ישנה מגמת גידול בהיקף ההתקשרות עם הספק, וזאת היות וההערכות הנ"ל 

 מבוקשות יותר ויותר על ידי בתי המשפט. 
 

מאז שהחוק נכנס לתוקף ההתקשרות אל מול הספק בוצעה ע"י משרד הבריאות תוך מתן מענה לצרכי 
להפריד את ההתקשרויות, כך שמשרד הרווחה  שני המשרדים. וכי בשנה הקרובה צפויה להיבחן האפשרות

 יסדיר את ההתקשרות שלו באופן עצמאי.
 

המרכז להערכת מסוכנות מין, אשר פועל בבית החולים אסף הרופא בהתאם לדברי הגורם המקצועי, 
 באמצעות קרן המחקרים של בית החולים, הינו המרכז היחיד מסוגו בארץ שיכול לבצע את השירותים.

 
 

  היקף ההתקשרות
 כולל מע"מ ₪  7,000,000יהא בסך של  31.12.2021ועד ליום  03.06.2021היקף ההתקשרות המאושר מיום 

 
 
 

 2021.06.03: ה' עד ליוםככל שיש ספק אחר המסוגל לספק את השירות, עליו לפנות 

  Michrazim@molsa.gov.ilתיבת המכרזים בכתובת:  - בדואר אלקטרוני 12:00 עד השעה:
 , מגדלי הבירה, ירושלים, בכניסה הראשית אחרי דלפק האבטחה. 39בתיבת המכרזים ברחוב ירמיהו  או
 
 
 

, בכתובת אגף רכש, מכרזים והתקשרויותכל מידע ובירור נוסף בנושא הפנייה ניתן לקבל במשרדי 
 91012, מגדלי הבירה, ירושלים  מיקוד: 39ים: רחוב ירמיהו ירושל הבאה:
 .  02-5085508טלפון: 
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