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הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק חוץ
בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' PDA - Perry Davis Associates
( )https://perrydavis.comמניו יורק ,בהיותה ספק יחיד /חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת ,שפרטיה להלן:
 .1נושא ההתקשרות :שדרוג מערך גיוס הכספים בארה"ב
 .2הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות :יכולת מוכחת להקים ולקיים מערכת אפקטיבית לגיוס
כספים לטובת כללית ,בארה"ב ובצפון אמריקה ,בכלל זה הכרות מעמיקה ומוכחת עם קרנות ,תורמים ,הקהילות
היהודיות והמנהיגות העומדת בראשן ועולם הפילנטרופיה בארה"ב .מערכת תומכת של עובדים מיומנים ,בעלי נסיון
מוכח בגיוס כספים לתחומי בריאות ורפואה בישראל ואנשי מקצוע בתחום הפילנטרופיה ,ובכלל זה כותב/י בקשות
ברמה גבוהה ,איש /אנשי מודיעין עסקי ופילנטרופי ,המתמחים באיתור קרנות ותורמים עפ' תחומי פעילות ,בדגש
על תחומי הבריאות והרפואה בישראל .לפחות אחד מאנשי הצוות בעל יכולת מוכחת של בניית אסטרטגיית גיוס
כספים לטווח ארוך .חובת פעילות משרד בניו יורק ,ארה"ב.
 .3להלן חוות הדעת של הסמכות המקצועית לנושא ,מר אלדד אדר :
א.

מאז  2009חברת  PDAמסייעת לכללית בגיוס כספים בארה"ב ובהקמה והפעלה של
עמותת ידידים –  )Israel Healthcare foundation ( IHFהרשומה כחוק בניו יורק.

ב.

לאחרונה הוחלט על צעדים לשדרוג מערך גיוס הכספים בארה"ב.

ג.

אני סבור כי הגוף היחיד המסוגל לספק את צרכי כללית בנושא הינו  ,PDAמהנימוקים
שלהלן:

מורכבות העבודה ופוטנציאל יועצים מצומצם -



אף אחד אחר לא עבד בעבר עם הכללית או עם ארגון ישראלי בסדרי גודל דומים  -מרבית גייסי הכספים המוכרים
לנו עובדים לבדם ,מול בה"ח אחד .הם חסרים את היכולת והמשאבים לפעול מול ארגון גדול ,דינאמי ,תובעני כמו
הכללית.
לאורך השנים לא הצלחנו למצוא חברות דומות בארה"ב ,שמספקות שירות דומה לארגונים ישראלים גדולים ומשלבות
ניסיון והצלחה מוכחת.

שביעות רצון מחב' :PDA


מאפייני פעילות הכללית בארה"ב ייחודיים ואינם דומים למודל הפעילות המוכר של גיוס כספים לבתי חולים או
מוסדות אקדמיים.
 oאנו מגייסים כספים מקרנות ותורמים שאין להם מחויבות עמוקה לכללית.
 oבניגוד לארגונים אחרים אין לנו עמותות ידידים מבוססת וותיקה עם רשימת תורמים פעילים ומחויבים.
 oלכללית  14בתי חולים וכ  1600מרפאות בקהילה ,למרביתם אין תשתית גיוס כספים בארה"ב ,אין ידידים
או תורמים קבועים .בשל כך הכללית מרכזת כארגון הגג את מירב המאמצים לגייס תרומות למוסדות אלה.
 oזהו אתגר מיוחד שמחייב אותנו לשיטות עבודה מיוחדות .מודל הפעולה שלנו מחייב עבודה מורכבת של
איתור תורמים לכל פרויקט בנפרד והכנת הפרויקט לכל תורם בהתאמה אישית ותוך הבנת האילוצים של
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כלל אחד מבתי החולים הרלבנטיים ו/או המרפאות הרלבנטיות .חברת  PDAמתמחה בנושא וצברה עמנו
ניסיון בשנות הפעילות המשותפת.
 בניגוד לעבודה מול גייס כספים בודד ,פעילות הכללית מחייבת הקצאת זמן עבודה רב ושימוש בכוח אדם מקצועי
מגוון  -עובד אחד ,מוכשר ככל שיהיה ,לא יוכל לעמוד בעומס ובהיקף העבודה הנדרשים.
 בנוסף לעבודה בתחומי הליבה (גיוס כספים לכללית) החברה והיועצים נדרשים לתחזק את ארגון הידידים IHF
אותו הקמנו .ארגון  )Israel Healthcae Foundation) IHFמבוסס על מתנדבים .על הארגון להתנהל בהקפדה
יתרה על חוקי המס וחוקים אחרים בארה"ב בכלל ובמדינת ניו יורק בפרט .ניהול הארגון מחייב בין היתר :תאום
וניהול ישיבות בורד רבעוניות ושנתיות ורישום הפרוטוקולים כנדרש ,הכנת דו"חות כספיים עפ' חוק ,הקפדה על
פעילות בהתאם לתקנות ,גיוס חברים חדשים לבורד ועוד.
 חברת  PDAמקצה לכללית את שני העובדים הבכירים ובעלי החברה ,בנוסף למנהלת פרויקטים .בעתיד הקרוב
תקצה גם גייס/ת כספים חדש/ה חדשה כחלק משדרוג הפעילות המתוכננת.
 הצוות מטפל בתיק הכללית באופן ישיר ואינטנסיבי ,ברמה יום-יומית וכפוף למנהל קשרי חוץ של הכללית .בהתאם
לצורך ולעבודה השוטפת ,לצוות הזה מצטרפים עובדים נוספים ש  PDAמעמיד לרשות הכללית ,ביניהם חשבת,
מנהלת  ITומדיה ועובדים נוספים עפ' הצורך וללא חיוב נוסף.
 עקב הפרשי השעות בין המדינות גייסי הכספים של הכללית נדרשים לזמינות גבוהה וליכולת עבודה ותגובה בשעות
לא שגרתיות.
 מודל העבודה מאפשר גם לבתי החולים שמגייסים תרומות באופן עצמאי להעביר את התרומות דרך  IHFובכך
לקבל פטור ממס עבור התורמים .משרד  PDAומעמיד לרשותנו את שירותיו בניהול התרומות האלה ,ללא תוספת
עלות.
פעילות לטווח ארוך :
 מטבע הדברים מדובר בפרויקט ארוך טווח שאינו יכול להסתיים או להימדד במספר שנות עבודה .הקמת ארגון חדש
ובניית תשתית גיוס כספים בחו"ל אורכים זמן רב.
 פעילות גיוס כספים בחו"ל מחייבת חשיבה והתנהלות לטווח ארוך.


למיטב הבנתי המקצועית ,הגורם היחיד המתאים כיום לניהול האופרציה החדשה הוא  ,PDAבמיוחד לאור
הכרותם העמוקה עם הכללית ,בתי החולים שלה ,צרכיה הייחודים ,היקפי ודרכי פעילותה ולאור הההכרות והנסיון
של החברה והעומדים בראשה עם עולם הפילנטרופיה וגיוס התרומות בארה"ב.

 .4אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל גב' עופרי שטינמן – -מזכירת ועדת
מכרזים ארצית ,במייל  ofris@clalit.org.ilתוך  14ימי עבודה ממועד הודעה זו.

אלדד אדר
מנהל מחלקת קשרי חוץ
שרותי בריאות כללית
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