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אתגרי הרכש בסביבה  

הנוכחית

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
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מבנה אגף הרכש

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

ראש אגף הרכש

מחלקת רכש  
בינלאומי ופרויקטים 

מיוחדים
מחלקת רכש כללי

מחלקת רכש ציוד  
למעבדות

מחלקת רכש  
מכשור רפואי

פ"מחלקת רכש צר
מחלקת רכש ציוד  

א"מחשוב וכ

מחלקת ועדת ציוד מנהלת לשכה

מודיעין תחרותי
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תפישת הרכש באגף הרכש

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

.מקסום ההתייעלות והחיסכון-ניצול יתרון הגודל 1.

יועצים  , וועדות ציוד בהם שותפים מובילי ידע בארגון-רכש מבוסס ידע ואינו מוטה 2.

.אגף טכנולוגיות רפואיות ואנשי הרכש, הנדסיים של כללית הנדסה

הראייה הכלכלית  , שילוב הדוק בין הצרכים הקליניים-שילוביות ושיתוף פעולה 3.

והשיקולים ההנדסיים מובילים לסינרגיה מיטבית בשיתוף פעולה בין הגופים 

.המייצגים

.ניהול הרכש על פי חוק חובת המכרזים ונהלים פנימיים-פי חוק -רכש על4.
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מכרזים גדולים באגף הרכש

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

כמותתחום

650אחזקת מעליות

21,000אחזקת מזגנים

בשנה24,000מכשירי שמיעהרכש

MRI4רכש 

4,000רכש מיטות אשפוז חשמליות  

2,500רכש מזרוני ויסקו

350רכש כסאות גניקולוגיים
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התפרצות נגיף הקורונה-01/2020

שינוי כללי המשחק
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התפרצות נגיף הקורונה

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

 GMT+2 9:45:54 בשעה 2020 בינואר 24 תאריך:

 2020, סין, ינואר Wuhan:  הנחיות להתמודדות עם תחלואה מנגיף קורונה חדש בעיר FW נושא:

  
 שלום 

  
בהמשך להודעה אשר הועברה אמש בשעות הערב ,להלן הנחיות משרד הבריאות להתמודדות עם 

 נגיף הקורונה.

 ,  N 95מסכת (אגף הרפואה בקשר ישיר עם משרד הבריאות והאגף לשעת חרום בנושא ההתמגנות . 
 משקפיים .אין צורך בערדליים ( 

  אעדכן על פי הנחיות משרד הבריאות . 
  

 שבת שלום 
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מציאות חדשה

.מחסור בחומרי גלם עבור תעשיות בארץ ובעולם1.

.פ במוסדות"עלייה בצריכת פריטי צר2.

.עליית מחירים תוך ניצול הביקושים ההולכים וגדלים בארץ ובעולם3.

.מדינות140-אמברגו ב4.

.בעיית אחסון פיזי לציוד וטובין5.

.ניהול ַאֵחר של מלאי ולוגיסטיקה בציוד חיוני6.

.התמודדות עם בעיות שילוח7.

.כניסת מאות יצרנים ויבואנים חדשים לשוק8.

.תקינה/קשיים בביצוע בדיקות איכות9.

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
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מטרתנו העיקרית

לייצר ביטחון מלא לעובדי הכללית 

בנוגע להספקת ציוד מיגון  , ומנהליה

.ואחר לצורך מתן שירות רפואי מיטבי

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות



2019 2020

מסיכות כירורגיות

למוסדותג"מהמרלוכמות ציוד רפואי שסופקה 
2-5/2020בהשוואה  2-5/2019בתקופה  

2019 2020

כפפות  

44,000,000

31,000,000

718,000

9,900,000
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חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

2019 2020

N95מסיכות 
566,000

7,400



2019 2020

אנטי ספטיקה

487,000

0

372,000

238,000

2019 2020

חלוקים אטומים וסרבלים
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חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

המשךלמוסדות ג"מהמרלוכמות ציוד רפואי שסופקה 

2-5/2020בהשוואה  2-5/2019בתקופה  

0
2019 2020

מגן פנים

317,000

1,000



הזמנות רכש פרטי מיגון ומכשור רפואי

כמותמכשור/פרטי מיגון

40,000,000כפפות

17,800,000מסיכה כירורגית

4,500,000נ.כובע ח

1,700,000ערדליים

N951,400,000מסכת 

654,000וייזרמגן פנים 

600,000חלוק חד פעמי

78,500סרבל לבן

50,000חומרי חיטוי

21,000שק נפטרים/ ערכת נפטרים 

8,000אדוםאינפראמדחום 

2-5/2020בתקופה 
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חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות



שינוי מחירים בפרטי מיגון
1-5/2020בתקופה  
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חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

חלוק אטום חלוק לא אטום מגן פנים n95מסכה  מסיכה כירורגית         כפפות 

טרום קורונה מחיר שיא מחיר נוכחי  

X3

X12
X2.5

X6.5

X27

X1.4



מלאי ארגוני

2-4.2019 25.05.2020 2-4.2019 25.05.2020

מוסדות מרלוג

תרופות יתר סוגי חומר

53%

40%
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לקחים מהאירוע

עולם הרכש
עולם הרכש השתנה ולא יחזור במהרה  

לקדמותו

איתור מקורות ומוצרים חליפיים
"  בסיכון"מוצרים ושירותים  , מיפוי ספקים

היערכות לעליית מחירים

צמצום יכולת ההתגמשות והתמחרות
פיתוח כלי ניהול לביצוע רכש בשעת חירום

14



המשך-לקחים מאירוע קורונה 

  הגדלת שטחי אחסון
הספקהלמינהלאיתור שטח אחסון נוסף 

 לפריטים חיונייםח"לשעהגדלת המלאים

 תקצוביםניהול
הגדרת תהליך מחשובי לאספקת פריטים במחסור ובביקוש  

גבוה

  משמעות ההתנהלות במוסדות
 (  ניפוקים, קליטות)הקפדה על ביצוע תנועות מלאי

בזמן אמת  

עיבוי מחסני חירום מוסדיים והתאמתם לציוד נפחי

 בעיתותיכולת תגבור כוח אדם במערכים הלוגיסטיים

חירום

  הגדלת אמצעי ויכולות שינוע במחוזות
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עולם המעבדותהמשך-לקחים מאירוע קורונה 

  היערכות להמשך ביצוע בדיקות מעבדה
לזיהוי נגיף ( Real Time PCR)מולקולריות 

הקורונה בהיקפים גדולים

 בדיקת התכנות לביצוע בדיקות נוספות לזיהוי

.נגיפי שפעת ונגיפי נשימה אחרים

 (סרולוגיה)היערכות לביצוע בדיקות נוגדנים
ט"י משהב"פ מתווה שיקבע ע"כשיגרה או ע

הציוד , ל תוך התאמת המכשור"כל הנ

א ושטחי העבודה"כ, המתכלה

 איסוף מקורות  , מודיעין תחרותי–איסוף מידע

אספקה ואמצעי ייצור מיידים להשלמת חוסרים 

.נוכחיים
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היערכות להמשךהמשך-לקחים מאירוע קורונה 

 נוכח תנאי אי -( מכרזים)עדכון תכניות עבודה

נדרשת בחינה מחדש של חידוש הליכים , ודאות

.מכרזים

 עליות מחירי הייבוא עקב ירידה  -תנאי אי ודאות

יגררו עליות  ( אויר וים)בקווי נתיבי אספקה 

.מחירים בלתי נמנעות

 ( הגנת תוצרת הארץ)עידוד יצרנים מקומיים-

התלות מוחלטת ביבוא מהמזרח של ציוד רפואי 

לאור הביקושים , מתכלה  מגביר חשיפה

.גורר עליות מחירים בלתי נמנעות,  מהמערב

"(  מיידים)במתן אישורים " גמישות ארגונית

הכרחית נוכח חוסרים צפויים  -לחלופות שאותרו 

.ובלתי נמנעים
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לקחים מאירוע קורונה 

הלאומיתברמתלקחים

 לפריטים חיוניים" תוצרת הארץ"עידוד

שיתוף פעולה וביצוע רכש מרכזי לאומי

  מחסני שעת חירום של משרד הבריאות
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"

https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://www.picshare.co.il/view_picture_heb.asp?pic%3D152572&psig=AOvVaw3I_BtC4L9MTMPAgg8zT8_U&ust=1589366129460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi6g7KQrukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwia5faZ9efpAhVPyxoKHW4bCjkQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.azquotes.com/quotes/topics/crisis-management.html&psig=AOvVaw2_3UqIoYrtP49b1pKui6eX&ust=1591351703578872
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https://www.google.co.il/url?sa=i&url=https://www.picshare.co.il/view_picture_heb.asp?pic%3D152572&psig=AOvVaw3I_BtC4L9MTMPAgg8zT8_U&ust=1589366129460000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi6g7KQrukCFQAAAAAdAAAAABAD
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כניסת מאות יצרנים ויבואנים חדשים לשוק

חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות


