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 לאספקת שירותי ייעוץ למחלקת הכנסות. –תקשר עם מר שמוליק בן יעקב כוונה לההנדון: 

החל  חמש שניםלתקופה של שמוליק(  –)להלן בכוונת מכבי להתקשר עם מר שמוליק בן יעקב 
 .1/7/2017מתאריך 

 ספק יחיד.( לחוק חובת המכרזים, התקשרות עם 29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

 עם הכרות ובעל ביותר נרחביםה ניסיוןהו ידעה לו שרק היחיד הספק הינו מר שמוליק בן יעקב  הספק
גביה שאינה ממקורות ממשלתיים   -םנושאיה קשת בכל כולל ומענה פעילות והיקף הבריאות מערכות

הכנסות מחלוקת , שונים חובות מול גורמים גביית ) כולל מקורות השב"ן ( השתתפויות בתרופות, 
  להלן:כפי שמפורטים וקצבה וממיטיבי נזק  

 ביטוח לאומי ,השבת הוצאות למכבי ממיטיבי נזק הכוללים חברות ביטוחיעוץ וסיוע למכבי ל-
חברות תרופות ויצרני ציוד רפואי, אשר מצריך  נכי צה"ל , -נפגעי איבה, משרד הביטחון

 והכרות עם ענפים אלו.מיוחדת מומחיות 

 ת נפגעי תאונות עבודה ותאונות יובכל הנדרש למימוש זכאו מטה ולמחוזות מכבי ל סיועיעוץ ו
גורם המקשר בין הקופה לביטוח הלאומי בכל הנדרש במסגרת מתן טיפול רפואי כ, ודרכים

 .לנפגעי עבודה
  הבנה ושילוב  הכרות,המחייבים פנים ארגוניים , בכתיבת נהלי עבודה והוראותיעוץ והנחייה

 מורכבות הזכויות העומדות לרשות החברים.החוק ולאור  עשרות נהלים והנחיות עבודה,של 
 ייצוג מול גורמים ממשלתיים כגון: ביטוח לאומי, משרד הביטחון.יעוץ, ליווי וסיוע  למכבי ב 

רב השנים ניסיון הידע וה ,בהשכלתו במשולב עם, מתבטאתמר בן יעקב שמואל ייחודיותו של 
 כל התחומים שלהלן:המצטבר שיש לו ב

  עסקים  במנהלוניהול ובוגר אוניברסיטת תל אביב  לתעשייהמחלקה בבוגר הטכניון  .1
 ובמערכות בריאות. 

 ידע נרחב בנושא זכויות חולים ומימושן. בעל  .2
, כגון ,שונים מוסדותושן מול חולים ומתן עזרה במימהלזכויות בידע בנוגע  מומחה  הינו

במענה לפניות  כמו גם סיוע מיטיבי הנזק ל בנוגע  ידע  ,לאומיביטוח ומשרד הביטחון 
 .נזיקין במסגרת תביעות

  ידע רב והכרות מעמיקה עם מערכת הבריאות.בעל  .3
   ימש כיועץ לבתיש הוא חבר במועצת הבריאות ובוועדות שונות של משרד הבריאות. הינו .4

 במסגרת  מוסדות בריאות נוספים.לואלין בי"ח וכיום משמש יועץ ללוינשטיין ו, חולים הדסה
 הגדלת היקף הפעילות, שיפור להגדיל את הכנסותיו ע"י  ארגון לומסייע  הוא סייעהייעוץ  

  .הסכמים, שיפור מערך הגבייה וייעול תהליכי העבודה
 מנהל מחוז השרון ומחוז המרכז במכבי.כ כיהןבעבר וכרות רבת שנים עם "מכבי" יהבעל  .5

ף משמעותי בסיוע לשיפור תהליכי העבודה של המחלקה בעבודה מול להיכרות זו ערך מוס
 המחוזות להגדלת פוטנציאל מקורות ההכנסה.

עבד בתאגיד "אבנר"  בעבר  סיון רב בהתנהלות מול חברות ביטוח ומטיבי נזק שונים.ינ בעל .6
על השירות הרפואי לכל חברות הביטוח לטיפול  אית אחרה ,כמנהל היחידה הרפואית

, ובמסגרת זאת צבר ידע ייחודי בתחום מורכב זה אשר נדרש בנפגעי תאונות דרכים
בהתמודדות הבירוקרטית המורכבת מול גורמים אלה , ניסיון זה משמעותי ותורם  למחלקה.

 המערימים קשיים רבים בתהליכי ההתחשבנות שלהם.

 יוני   15עד לתאריך  yehezke_sa@mac.org.ilיש לפנות לשרית יחזקאל במייל  ת להתייחסויו          
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