
 עיריית דימונה
 

 ספק יחיד –הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 
 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3עפ"י תקנה 

 
 חברת"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם העירייהעיריית דימונה )להלן: " .1

ערכות  אספקת "(, לצורךהחברה" )להלן: "כלי אבחון וטיפול למקצועות בריאות הנפש -סייקטק בע"מ"
 "(.הערכות)להלן: "ותוכנות של מבחנים פסיכולוגיים  )קוגנטיבי, אינטלגנציה, ורגשי נפשי( 

 

 כדלהלן: מהות ההתקשרות הינה .2
 

ק שירותים יעניעיריית דימונה נמצאת בתהליך של הקמת מרכז טיפולי קליני אשר  .א
 דימונה.  פסיכולוגיים ופסיכיאטרים לילדים ובני נוער בעיר

קיימת ד הבריאות כמקום להתמחות קלינית על מנת שהמרכז יקבל הכרה מאת משר .ב
דרישה של משרד הבריאות להצטיידות מקצועית, הכוללת בין היתר את המערכות 

 המפורטות להלן: 

(1) WISC-IVHEB  

(2)  WAIS III עברית 

(3)  PORSCHACH  .  

(4) : 5 FE RIAP  
(5) R-PAS Cllinical account protocol קלינית הרשאה 

(6) R-PAS Cllinical account report הרשאה דוחות 

(7) R-PAS  

(8) TAT 

(9) CAT-A 

(10) BENDER-GESTALL ll complete kit )טפסים בעברית( 

   ערכה אכנבך גילאי בית ספר  (11)

 

היה מסוגלת לספק את הערכות המכילות כל הפרטים שלעיל. הערכות תסופקנה החברה ת .ג
סף. )המזמינה לא תתקשר עם חברה  סעיף זה מהווה תנאי. 1/9/19לא מאוחר מיום 

        המסוגלת לספק רק חלק מהפריטים(

המפורטות להיות כאלו המוכרות על ידי משרד הבריאות וזאת על למנת שיוכל  ערכותעל ה .ד
 המרכז לקבל את אישור המשרד להתמחות קלינית במרכז.

 

ובהתאם להמלצת הגורמים , 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3בהתאם להוראות תקנה  .3
 המקצועיים בעירייה, העמותה היא הגורם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט לעיל.

 

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים המפורטים  .4
   .12:00שעה עד ל 25/08/19 -הראשון לעיל, מוזמנים לפנות לעירייה, וזאת לא יאוחר מיום 

חגי יהודה, מנהל התחנה הפסיכולוגית בעיר דימונה,  מר פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, לידי  .5
 . )באחריות הפונה לוודא קבלת מכתבו במייל חוזר( Hagaiye23@gmail.com באמצעות דוא"ל  

 

מספר לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה, פרטי ההתקשרות עמו )לרבות שם מלא,  .6
ת.ז./ח.פ, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל(, וכן את פרטיו של הגוף האחר, בצירוף 

 ה.אות התומכות בטענות הנטענות בפניאסמכת
  

 בנימין ביטון
 ראש העירייה

 


