
 

                                                                                               

 

 قائمة مقدمي عروض لخبراء أطباء لتقديم تقارير طبية للصندوق إلعداد النيّةعن إضافي إعالن 

  09/ 2019إجراء رقم   –الداخلي لتأمينات الحكومة بإدارة عنبال شركة للتأمين م.ض  

 

 صاحبة" و/أو "  عنبال) فيما يلي :" الصندوق الداخلي لتأمينات الحكومة  تدير،  م.ضعنبال شركة للتأمين 

إعداد قائمة مقدمي عروض ب" بالمالءمة ( ، ترغب بهذا اإلعالن عن نيّتها  الصندوق الداخلي"  -" والدعوة

لخبراء أطباء لتقديم تقارير طبية في مجاالت التخصصات المطلوبة لها والكل بموجب المفصل في مستندات 

 "(.اإلجراء" و/أو "  مستندات اإلجراءاإلجراء ) فيما يلي :" 

  

 مجاالت التخصص المطلوبة :

 أمراض المسالك البولية ، ترغب بإنشاء مجمع خبراء طبيين في مجاالت التخصص التالية : شركة عنبال

علم الدم ، ،  طب األنف واألذن والحنجرة،  علم األورام، علم الغدد الصماء ، لألطفال  أمراض المسالك البولية 

العامة المكثفة العامة ، العناية  مكثفةال، التخدير ، التلوث واألمراض المعدية ،العناية لألطفال االورام في الدم 

، جراحة العظام مع تخصص ثانوي بكف اليد، جراحة العظام مع تخصص ، جراحة األوعية الدمويةلألطفال 

جراحة  الصدر ، جراحة تجميلية ، -ثانوي بكف القدم، االورام العظمية،  جراحة العظام لألطفال ، جراحة القلب

عصاب لألطفال ، الجلد، العيون، طب القلب ، األ أمراضواألعصاب لألطفال ، جراحة المخ  المخ واألعصاب،

الطب النفسي لألطفال، طب الطوارئ ، طب  ،إعادة التأهيل ، الطب النفسي، العائلةطب األطفال. طب  التصوير،

 ةاحة عام، جرلعالج البدانةالكلى، أمراض الكبد، جراحة أمراض الطوارئ لألطفال ، جراحة الفم والفكين،  

 "(.مجال التخصصأمراض الجهاز الهضمي ) فيما يلي :"  لألطفال،

 

  الخدمات المطلوبة 

في الملفات الطبية الداخلية  - واستشارة طبية أخرى تقديم استشارة لملفات طبية ما قبل تقديم الدعاوى  .1

العالقة السببية  المهنية ،الموجودة في مرحلة ما قبل تقديم الدعوى، يُطلب التطرق لموضوع المسؤولية 

وقضية الضرر ، بما في ذلك تطرق لقضايا شاملة من ضمنها قضايا جودة العالج الطبي ، تحسين سالمة 

  المريض وإدارة المخاطر.   

باإلضافة لالستشارة الطبية كالمذكور في الملفات الطبية الداخلية، تُطلب استشارة ومرافقة بتخطيط وتنفيذ  .2

 وبرامج تدخل لمنع المخاطر والوقاية منها. فعاليات وقائية

 استشارة طبية أخرى في مجال تخصص الطبيب الخبير وتشمل فيما تشمله ،واستشارة في ملفات الدعاوى  .3

تحضير تقرير في ملفات الدعوى وملفات الدعاوى الداخلية ، االشتراك في المنتديات التي تبحث ، فيما 

 تبحثه، تقييم المخاطر ، تقديم استشارة ومرافقة في الملفات المختلفة وغيرها.

 أنواع التطرقات والمراجع المطلوبة تشمل فيما تشمله التطرقات والمراجع التالية : .4

 سؤولية الطبية يُطلب تطرق لموضوع المسؤولية المهنية ، من ضمنها تحليل السلوك في ملفات الم

 والتصرف الطبي ، العالقة السببية وقضية الضرر.

 .في ملفات مسؤولية الجسم التي ليست إهمال طبي يُطلب تطرق للعالقة السببية وللضرر 

 ز وبتنسيق كامل بين األطراف .وذات صلة لمجال التخصص لمقدم العرض الفائ ةكل خدمة أخرى مالئم .5

 



 

                                                                                               

 

  األدنى الحد شروط

 بشكل التالية الشروط كافة ويستوفي المطلوبة الخدمات شخصي بشكل يقدم فرد طبي لخبير عرض تقديم يحق

 : تراكمي

يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب رخصة  –رخصة للعمل في الطب في إسرائيل بموجب القانون  .1

 بموجب القانون.للعمل بالطب في إسرائيل 

يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب -شهادة تخصص خبير طبي بموجب القانون في إسرائيل  .2

في مجال التخصص الذي قدم عرضه له ) من مجاالت التخصص المطلوبة  شهادة تخصص خبير طبي 

 لشركة عنبال (.

س سنوات على األقل يجب على مقدم العرض أن يكون صاحب أقدمية خم –أقدمية كطبيب متخصص خبير  .3

) ال يشمل فترة التدريب  بالسنوات العشر األخيرة كخبير متخصص في المجال إليه قدم عرضه

 والتخصص(.

 

 فترة التعاقد 

على  تبدأ فترة التعاقد مع كل خبير متخصص يتم شمله في قائمة مقدمي العروض من يوم توقيع شركة عنبال

 .2029 كانون أول  31اتفاقية التعاقد/ االنضمام للقائمة ، ولغاية 

 نشر مستندات الدعوة وتعديالت جارية 

يمكن االطالع على مستندات اإلجراء وتحميلها بدون دفع من موقع شركة عنبال على االنترنت، بالعنوان  

)www.inbal.co.il( ت التبويب: " مناقصات" . تعديالت و/أو تغييرات و/أو توضيحات تُنشر بشكل جاري تح

ومنتظم في موقع شركة عنبال على االنترنت وفقط هي التي تُلزم صاحبة الدعوة ومقدم العرض قضائياً. يُفرض 

على  ع شركة عنبالقطالع بشكل جاري ومنتظم على هذه التغييرات في موواجب على مقدم العرض باال

 االنترنت.

  أسئلة استفسارية : 

ً عبر البريد االلكتروني، بالعنوان  للمسؤولة عن هذا  m0919@inbal.co.ilتقدم أسئلة مقدمي العروض خطيا

اإلجراء السيدة ميراه أشطوبكر . شركة عنبال ستنشر األجوبة على االسئلة االستفسارية ، في حالة وجدت، في 

 موقعها على االنترنت.

واجب على مقدم العرض، قبل تقديم عرضه، الدخول لموقع شركة عنبال على االنترنت واالطالع على  يُفرض

القانونية التي تُلزمه، بكل ما يتعلق بتقديم العرض لإلجراء كالمذكور . مقدم عرض الذي ال يقدم  التوضيحات

 يلغى عرضه. عرضه وفقاً للتوضيحات/ التعديالت المنشورة، في حالة وجدت كهذه، يمكن أن

 تقديم العروض 

االنضمام لقائمة مقدمي العروض غير مقيد بمواعيد معينة ويُنشر بشكل ثابت في موقع شركة عنبال على 

، طرح أسئلة استفسارية  أي وقتدنى لإلجراء ، في مقدم عرض الذي يستوفي شروط الحد األيحق لاالنترنت. 

 وتقديم عرضه في أي وقت.  

http://www.inbal.co.il/


 

                                                                                               

 

 

  حالة لوجود تناقض بين المذكور في هذا اإلعالن وبين المذكور في مستندات اإلجراء ، المذكور في  أيفي

 مستندات اإلجراء هو الملزم.

 

 

 باحترام     

 

 عنبال شركة للتأمين م.ض     


