
 

                                                                                               

 

 הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיות עבור הקרן

 09/2019הליך מס'  – הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת ענבל חברה לביטוח בע"מ

 

 או/ו "ענבל": להלן) הממשלה לביטוחי הפנימית הקרן מנהלת, מ"בע לביטוח חברה ענבל

לערוך רשימת מציעים על כוונתה מבקשת להודיע (, בהתאמה "הפנימית הקרן"-ו ""המזמינה

במסמכי  ורטמפהכול כולה בתחומי התמחות הנדרשים למומחים רפואיים למתן חוות דעת רפואיות 

  ."(ליךהה" או/ו" ההליך מסמכי: "להלן)  ההליך

 

 תחומי התמחות נדרשים:

אורולוגיה; אורולוגית ענבל מבקשת להקים מאגר מומחים רפואיים בתחומי ההתמחות הבאים: 

המטולוגיה;  המטואונקולוגיה ילדים;  גרון; -אוזן-אףילדים; אונקולוגיה, אנדוקרינולוגיה; 

ופדיה תי דם; אורהרדמה; זיהומולוגיה; טיפול נמרץ כללי; טיפול נמרץ כללי ילדים; כירורגית כל

עם תת התמחות בכף יד; אורתופדיה עם תת התמחות בכף רגל, אורתופדיה אונקולוגית; 

חזה; כירורגיה פלסטית; נוירוכירורגיה; נוירוכירורגית ילדים; -אורתופדיית ילדים; כירורגית לב

יקום, נוירולוגית ילדים; עור; עיניים; קרדיולוגיה; דימות; רפואת ילדים; רפואת משפחה; ש

פסיכיאטריה, פסיכיאטרית ילדים, רפואה דחופה, רפואה דחופה ילדים, כירורגיית פה ולסת, 

)להלן:  נפרולוגיה, מחלות כבד, כירורגיה בריאטרית; כירורגיה כללית ילדים, גסטרואנטרולוגיה.

 "(.תחום התמחות"

 
  השירותים המבוקשים

המצויים בשלב של לפני הגשת  פנימיים בתיקים -ויעוץ רפואי אחר  יעוץ לגבי תיקי טרום תביעה .1

 לרבות, הנזק וסוגיית הסיבתי הקשר, המקצועית האחריות לנושא התייחסות תידרש תביעה, 

 בטיחות שיפוראיכות הטיפול הרפואי, סוגיות  בכללןו שתועלנה רוחביות לסוגיות התייחסות

  .סיכונים וניהול המטופל

פנימיים, נדרש יעוץ וליווי בתכנון וביצוע פעילויות מניעה בנוסף ליעוץ רפואי כאמור בתיקים  .2

 ותכניות התערבות למניעת סיכונים.

 השאר בין יכלול המומחה הרופא של ההתמחות בתחוםויעוץ רפואי אחר  תביעה תיקי לגבי יעוץ .3

בין  שעניינם בפורומים השתתפות, פנימיים תביעה ובתיקי תביעה בתיקי דעת חוות הכנת

 .ועוד השונים בתיקים הטיפול וליווי יעוץ, הסיכון תהשאר, הערכ

 :הבאות ההתייחסויות את השאר בין כוללים הנדרשים ההתייחסויות סוגי .4

 לניתוח היתר בין האחריות המקצועית, לנושא התייחסות תידרש רפואה חבויות בתיקי 

 . הנזק וסוגיית הסיבתי הקשר, הרפואית ההתנהלות

 ולנזק הסיבתי לקשר התייחסותרשלנות רפואית תידרש  שאינן גוף חבויות בתיקי . 

 כל שירות אחר הרלוונטי לתחום ההתמחות של המציע הזוכה ובתאום מלא בין הצדדים. .5

 

 סףה תנאי

 על עונהו המבוקשיםמומחה רפואי יחיד אשר ייתן באופן אישי את השירותים  הצעה להגיש רשאי

  במצטבר: הבאים התנאים כל



 

                                                                                               

 

 ברפואה רישיון כדין לעסוק בעל להיות המציע על -רישיון כדין לעסוק ברפואה בישראל  .1

 .בישראל

בתחום תעודת מומחה רפואי  בעל להיותהמציע  על -בישראל כדין רפואי מומחה תעודת .2

 .ההתמחות אשר מגיש את הצעתו )מתחומי ההתמחות הנדרשים לענבל(

וותק של לפחות חמש שנים בעשר השנים האחרונות על המציע להיות בעל  -מומחה  כרופא וותק .3

  כמומחה בתחום אליו מגיש את הצעתו )לא כולל סטאז' והתמחות(.

 

 תקופת ההתקשרות

תקופת ההתקשרות עם כל מומחה אשר ייכלל ברשימת המציעים תחל מיום חתימתה של ענבל על 

 .2029בדצמבר  31הסכם ההתקשרות/הצטרפות לרשימה, ועד ליום  

 פרסום מסמכי ההזמנה ועדכונים שוטפים

תחת לשונית:  )www.inbal.co.il(ענבל  באתר ללא תשלום ולהורידם ההליךניתן לעיין במסמכי 

עדכונים ו/או שינויים ו/או הבהרות יפורסמו באופן שוטף באתר ענבל ורק אלו יחייבו  "מכרזים".

המזמינה ואת המציע. על המציע חלה החובה להתעדכן באופן שוטף בדבר השינויים משפטית את 

 . ענבל הללו באתר

  שאלות הבהרה

 הקשר לאשת m0919@inbal.co.il האלקטרוני הדואר באמצעות בכתב תוגשנה המציעים שאלות

 . באתר ענבל ,במידה ויהיו ,נבל תפרסם תשובות לשאלות ההבהרהע .מירה אשטובקר

המציע החובה, טרם הגשת ההצעה, להיכנס לאתר ענבל ולראות את ההבהרות המשפטיות על 

גיש הצעתו בהתאם מציע שלא י האמור. להליךאותו, בכל הנוגע להגשת ההצעה  המחייבות

 .עלולה להיפסלהצעתו יהיו, להבהרות/עדכונים שיפורסמו, אם וכאשר 

 הגשת ההצעה

ההצטרפות לרשימת המציעים אינה תחומה במועדים מסוימים ותפורסם באופן קבוע באתר 

לשאול שאלות הבהרה ובכל עת  בכל עתהאינטרנט של ענבל. מציע העומד בתנאי הסף להליך, רשאי 

 להגיש הצעתו. 

 

 האמור יגבר ,ההליך במסמכי האמור ובין זו במודעה האמור בין סתירה של מקרה בכל 

 .ההליך במסמכי

 

 

 

 בכבוד רב     

 

 חברה לביטוח בע"מענבל     

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

