
 

 

 6.2.2017:  תאריך

 

לאספקת  שרותי ייעוץ, פיתוח והדרכה  הנדון: כוונה להתקשר עם דר' יוסף טל
  בתחום הבריאותוניהול סיכונים  הרפואי הטיפול בטיחותשירותי ייעוץ 

  

 וניהול סיכונים הרפואי בטיחות הטיפול  בכוונת מכבי להתקשר עם דר' יוסף טל, יועץ בתחום

 . 1/2/2017שנים החל מתאריך ה 5, לתקופה של  ביבמכ בתחום הבריאות

 התקשרות עם ספק יחיד. -( לחוק חובת המכרזים29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

)להלן:  בתחום הבריאות וניהול סיכונים הרפואי בטיחות הטיפול  יוסי טל יועץ בתחום הספק

שת נושאי בטיחות הטיפול בכל ק ומענה כוללהיקף פעילות  שרק לויחיד הספק ה ו( הינהספק

 : כפי שהם מפורטים ברשימה הבאה , הנדרשים

  ולצוותי ניהול בחטיבת הבריאות במכבי מתן ייעוץ וליווי שוטף למחלקת ניהול סיכונים

בכל קשת הנושאים הנוגעים לבטיחות הרפואי ובטיחות הטיפול בתחום הבריאות סיכונים 

 למטפל ולמטופל. במכביהטיפול , 

 הנחיה והוראה בקורסי רכזים של ניהול סיכונים.  יכולת 

  .)פרויקטים ועבודות אינטגרטיביות ממסד נתונים רחב מטה ומחוז )תקצירי ניהול סיכונים 

 סכומי פעילות ניהול סיכונים שנתיים ועיתיים 

 הנחיה ובצוע תחקירי שטח לאירועים חריגים חמורים 

  חדשים בתחוםמתן ליווי והנחיה למנהלי סיכונים 

 מאירועים חריגיםוהפקת לקחים מערכתיות המלצות וניהול הטיפול 

 הנחייה בבצוע פרויקטים ובצוע פעילות ניהול סיכונים פרואקטיבית 

 תכנון וביצוע סקרי סיכונים 

יהול סיכונים.פעילות מחקרית וניתוח סטטיסטי ממערכת נ 

  

  :להלן םתחומי בכללו שיש רק המצטבר  ידע וניסיוןב מתבטאתהספק של ייחודיותו 



שנה  15הספק הינו בעל הותק והניסיון הרב ביותר בתחומו ובעל יכולת וניסיון מעל  .1

 בביצוע של כלל קשת הנושאים שתוארה לעייל. 

כגון, מדנס, קופ"ח לאומית, שיל"ה בכללית,  מייעץ למגוון גופים במערכת הבריאות הספק .2

בטיחות הטיפול הרפואי וניהול הסיכונים בתחום  בתחום  אגף המעבדות בלאומית

 דבר המסייע רבות לממשקים עם מכבי. הבריאות, 

 ראש ענף,  וירובחיל הא ממייסדי מבק"א  )מנהל בטיחות ובקורת איכות(הינו הספק  .3

תפיסה  -מחקר במבק"א עם התמחות בבטיחות טיסה, חקירת תאונות והגורם האנושי 

  במערכת הבריאותהרפואי וניהול הסיכונים ום בטיחות הטיפול עליה פותח ומושתת תח

 מכבי בפרט. בבכלל ו

  Ph.Dפסיכולוג ארגוני, בוגר בר אילן ובעל תואר בעל השכלה אקדמית בתחום ספק ה .4

דוקטורט בתחום ניהול עבודת בפסיכולוגיה ארגונית מטעם אוניברסיטת טילבורג בהולנד. 

העברת מודלים בתחום ניהול סיכונים ובטיחות מעולם סיכונים ובטיחות הטיפול בנושא 

 .התעופה לעולם הרפואה

 .מאמרים, מחקרים  ועבודות בנושאלכתיבת שותף ומחבר הספק  .5

בטיחות וניהול סיכונים בתחום הטיפול  בנושא לימודיםהתוכניות את  וכותב מפתח .6

, אוניברסיטת ן טכניוןהבמסגרות אקדמיות רבות ובניבתחום זה מרכז ומרצה , הרפואי

 רופין, פרס ור"ג ביניהן מכללות בב ו"ת"א, לה

ועד המנהל של בבין מייסדי הפורום  הישראלי לבטיחות הטיפול וחבר  ההספק נמנ .7

החברה  -סתדרות הרפואית בישראל ) הר"י ( הטיפול בהבטיחות להחברה הישראלית 

 .ת עם החברות המדעיות של ההסתדרות הרפואיתירשומה ונמנ

דוקטורט בתחום ניהול סיכונים מטעם נחה סטודנטים לביצוע עבודות הספק מ .8

 אוניברסיטת טילבורג בהולנד.

  

 27/2/17עד תאריך  manor_or@mac.org.ilבאימייל  אורלי מנורלהתייחסויות יש לפנות אל 

 

  

 בברכה,

 הנהלת מחלקת ניהול סיכונים
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