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למכבי שרותי  הקמת ותפעול מרכז ארצי לגיוס( בנושא RFIלמידע )בקשה 
 ("הבקשה" –)להלן    בריאות

 
 כללי .1

הקמת ותפעול מרכז ארצי לגיוס  מידע בנושאמכבי"( מעוניינת לקבל " –מכבי שירותי בריאות )להלן  .1.1

 "(, כמפורט בבקשה.השירותיםאו /המוצרים ו" –להלן ) למכבי שרותי בריאות

 לדואר אלקטרונידנה שרשוב המצורף ולשלוח אל  בקשהיש למלא על גבי טופס ה ידעמאת ה .1.2

sharasho_d@mac.org.il  05/01/2020לתאריך עד 

בהתאם פרסום הבקשה למידע  אינו מבטל את זכותה של מכבי להמשך התקשרויות קודמות  .1.3

זו על מנת לבטל במסגרת בקשה  התייחסלשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע 

ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל 

 שהן קיימות.

מובהר בזאת כי מטרת הפרסום הינה קבלת מידע ואין לראות בכך כל התחייבות מצידה של מכבי  .1.4

 לקיים מו"מ או לבחור ספק כלשהו ו/או להתקשר עם מי מהפונים.

 שומרת לעצמה את הזכות לפרסם פנייה נוספת ו/או לפרסם בקשה להצעות מחיר   מכבי

 ו/או לא להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהפונים.

בקשה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור  .1.5

קשר עם מי מבין המשיבים מחויבות כלשהי כלפי איזה מבין המשיבים לה ואין מכבי מחויבת להת

כאמור ו/או לפרסם מכרז בנושא. הבקשה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול מכבי את 

 המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.

 רו להוסיף תנאים ודרישות מעבר לאשאם יתקיים הליך מכרז בעתיד, תהא מכבי רשאית לשנות א .1.6

 י ובהתאם לצרכיה כפי שיהיו מעת לעת.לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדהכול  –פורט בבקשה זו 

מכבי תהא רשאית לעשות שימוש בכל מידע )כולו או חלקו( שיימסר במסגרת תשובה לבקשה  .1.7

 לקבלת מידע זו ולמוסר המידע לא תהיינה טענות בדבר זכויות יוצרים מכל מין וסוג שהם.
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 : אור כללי של נשוא הבקשהית .2

 

 למכבי שרותי בריאות ארצי תפעל מרכז גיוסלו יםהקלשרותי בריאות בוחנת את האפשרות מכבי  .2.1

  .למשך כשנה לתקופה של פיילוט בסקטור הסיעוד

 שרותים נדרשים:מפרט  .2.2

 :מנהל/ת לקוח .2.2.1

 פרופיל: .2.2.1.1

פרויקטים דומים מוכח בהובלה וניהול בעל/ת ידע וניסיון  .2.2.1.1.1

 .לפחות בשני ארגונים בשנתיים האחרונות ,בארגונים דומים

הקמת מרכז גיוס ארצי בארגונים ליווי ניסיון מוכח בבעל/ת ידע ו .2.2.1.1.1

ארגוני  - רחבהארצית פריסה עם ודל האוכלוסיה בג דומים

 .ריאות יתרוןב

בעל/ת ניסיון מוכח בהצלחת פרויקטים מסוג זה, כולל עמידה  .2.2.1.1.2

 .לפחות בשני ארגונים בשנתיים האחרונות, ביעדים

 תכולת תפקיד: .2.2.1.2

 במכבי והחזון של מרכז הגיוס הארצי בניית האסטרטגיה .2.2.1.2.1

 בניית תפישת הפעלה ומודל תפעול למרכז הגיוס .2.2.1.2.2

תהליכי העבודה, גיבוש תכנית עבודה להקמת המרכז, כולל:  .2.2.1.2.3

, פרופילי תפקיד של כח האדם, חלוקת יעדים ומדדי הצלחה

 המשאבים, 

 והטמעת הטכנולוגיותהכשרת הצוות  .2.2.1.2.4

 ניהול וליווי תהליכי הכנסת פעילויות חדשות למרכז הגיוס .2.2.1.2.5

 ליווי מקצועי: .2.2.2

רגונים גדולים ובעל מאפיינים ע"י צוות בעל ניסיון בהקמת מרכזי גיוס באיבוצע  .2.2.2.1

 דומים )פריסה ארצית רחבה, מגוון תפקידים(

 אנליסט/יתת ו/או ארגון ושיטו ת/מהנדסהצוות יכלול את מנהל/ת הלקוח,  .2.2.2.2

 .ובמידת הצורך בעלי תפקידים נוספים

 בשגרה הדרכת הצוות לשלב ההקמה ובהתאם לצורך .2.2.2.3

 דרשהפקת לקחים תוך כדי תנועה וביצוע התאמות במידה ונ .2.2.2.4

 מעקב  ובקרה תקציביתביצוע  .2.2.2.5

 :שלב הפיילוט .2.2.3

 שלבים מרכזיים: 4התהליך יכלול  .2.2.3.1

 אפיון ותכנון: .2.2.3.2

שלב זה יכלול בין השאר: מיפוי מצב קיים על כל היבטיו, הכרת צרכי הגיוס 

ותכנון משאבים לפעילות מיטבית, גיבוש תפישת הפעלה, מודל תפעולי ותכנית 

 עבודה.
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 הקמה: .2.2.3.3

ר: גיוס צוות המרכז, הכשרת הצוות, הפעלת שלב זה יכלול בין השא

הטכנולוגיות, הטמעת תהליכי העבודה, עליה לאוויר, תוך בניית תהליך 

 הטמעה, תקשור ארגוני וליווי השינוי מול הלקוחות המרכזיים.

 :תפעול השירות  .2.2.3.4

שלב זה הינו ליבת הפיילוט ויכלול: גיוס העובדים לפי הצרכים, תוך עמידה 

, כפי שיוגדרו ע"י פי שהוגדרו ולצד תהליכי בקרת איכותבמדדי הפעילות כ

 .מכבי

 :בקרה והפקת לקחים .2.2.3.5

 : ע"י מכבי ביצוע תהליכי בקרה שוטפים בהתאם למדדים שיוגדרו

 מדדים תפעוליים .2.2.3.5.1

2.2.3.5.2. SLA 

 אפקטיביות מקורות הגיוס .2.2.3.5.3

 חווית המועמד .2.2.3.5.4

 שביעות רצון לקוחות מתהליך הגיוס .2.2.3.5.5

 

 : הבקשהטופס  .3

 

 .                                                                                       המציע: .3.1

 לקוחות מרכזיים: .3.2

 טלפון תחום הפעילות מס' עובדים איש קשר לקוח

     

     

     

 

 מחיר .3.3

 הערות הערכת מחיר חודשי/ שנתי השירות

    מנהל/ת לקוח

    ליווי מקצועי

    תפעול השירות

 

 יתקבלו בברכה לאופן הפעילות/ התפעול / ניהול הפיילוטת נוספוהצעות  .3.4

 ה:בקשמסמכים שיש לצרף ל .3.5

 פרופיל חברה כולל מומחיות 

  שבוצעו בשנתיים האחרונות/ לקוחות איתם החברה התקשרה בשנתיים פרוייקטים פירוט

 האחרונות

 (למפרט .2.2.1.1.1סעיף )ארגונים דומים עם החברה התקשרה  פירוט 

  .כל מידע רלבנטי אחר 

 

 


