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שראל הינה החברה המספקת, תחת קורת גג אחת, סל מלא של מוצרים 
ושירותים לבתי חולים ולמוסדות רפואיים. החברה מציעה ללקוחותיה מגוון 
רחב של תרופות, חיסונים, ציוד ומכשור רפואי ומעבדתי, מוצרים ושירותים 
משלימים. החברה בבעלות עמותת בתי החולים הציבוריים למען הציבור, 

גוף שהינו ללא מטרות רווח ולמטרות ציבוריות בלבד.

חזון החברה
להיות שותפה אסטרטגית למערכת הבריאות הישראלית, ולסייע בהפיכתה 

למערכת איכותית ומתקדמת, המשלבת אספקת שירותים איכותיים יחד עם 

יעילות כלכלית.

לשמש גורם מוביל המספק את כל צרכי מערכות התמיכה של לקוחותיו, ומאפשר 

להם להתמקד בפעילות הליבה הרפואית שלהם.

ייעוד החברה
מתן פתרונות איכותיים ומיטביים ברכש מרכזי ובשירותים ולוגיסטיקה רפואית 

למוסדות הרפואה, על מנת לתמוך בליבת הפעילות של המוסד, תוך הבאת ערכים 

מוספים כלכליים ומקצועיים.

רכש מרוכז )one stop shop( ולוגיסטיקה
שראל הוקמה בשנת 1995 בעקבות החלטת ממשלה במטרה לשמש כזרוע 

הרכש המרכזית )GPO( עבור בתי החולים והמרכזים הרפואיים הממשלתיים 

בישראל, שירותי בריאות הציבור, לשכות הבריאות, האגף לשעת חירום במשרד 

הבריאות וגופים אחרים. 

המרכז הלוגיסטי המודרני של שראל ממוקם במרכז הארץ. מערכת ההפצה 

ערוכה לאספקה ממלאי החברה וספקיה ישירות למחסני הלקוחות ולנקודות 

הקצה באתרי הלקוחות ברחבי הארץ. קטלוג המוצרים של החברה כולל למעלה 

שלמה גרופמן
יו"ר

תחום עיסוק
ספק תרופות וציוד
למערכת הבריאות

שנת יסוד 1995

אבי בוסקילה
מנכ"ל

שראל פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע"מ

מ-50 אלף פריטים בתחומי פעילותה השונים. בשנת 2012, החברה פיתחה 

מדדי שירות )SLA( במטרה לשפר את רמת השירות בבתי החולים השונים, אותם 

היא מטמיעה עד היום.

שראל מעסיקה כ-140 עובדים. היקף המכירות בשנת 2015 הגיע לכ-1,180 

מיליון ש"ח. צוות עובדים מיומן ורב-תחומי, מאגר ידע מקצועי, מסחרי וניסיון 

מצטבר. מערכת אבטחת איכות מקיפה והיקפי הרכש המרוכז, מאפשרים לשראל 

להעמיד לרשות לקוחותיה מגוון רחב של מוצרי איכות מיצרנים בארץ ובעולם, 

במחירים מיטביים ובזמינות גבוהה.

שראל במצבי חירום ומלחמה
שראל מאושרת כ"מפעל מל"ח" )משק לשעת חירום( ומחסניה זמינים 24 שעות 

ביממה, בעיתות חירום כבימי שלום, למתן מענה מלא לצרכי מערכת הבריאות 

באספקות דחופות של תרופות וציוד רפואי.

ניהול שרשרת האספקה
הפעלת מערך שרשרת אספקה מתקדם באמצעות מערכי שירות לקוחות וניהול 

הזמנות ממוחשבים, ניהול מלאי ואחסנה מתקדמים, לרבות מערכות עיתוד 

מלאי, מנגנוני שליטה ובקרה, מחסנים ממוחשבים ומבוקרי אקלים, מערכות 

הפצה ושינוע יעילות, המאפשרים לחברה לספק ללקוחות הקצה את המוצרים 

ב"זמן אמת" )just in time( במחירים מיטביים וברמת שירות גבוהה. מערכות 

בקרת מלאי בנקודות הצריכה, מערכות B2B אלקטרוניות ייחודיות מתקדמות 

וממושקות ללקוחות )המבוססות על CRM של ה-SAP( ומערכות פורטל ספקים 

ופורטל לקוחות. מערכות אחסון וחלוקה ממוחשבות )כולל טכנולוגיית RFID( עד 

רמת המחלקות וחדרי הניתוח, מוטמעות ע"י שראל בבתי החולים ומסייעות 

ללקוחותיה לצמצם את עלויות התפעול ע"י הקטנת מלאים וחסכון בכוח-אדם 

לניהול המלאי, ההזמנות ועריכת המכרזים.
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שראל - היחידות העסקיות

החטיבה הרפואית תחום
מכשור רפואי חטיבת התרופות

מתכלים וציוד 
רפואי וכירורגי הדמיה תרופות

מכשור וציוד 
מעבדות ניטור והנשמה תמיסות עירוי

טקסטיל וציוד 
משקי רפואי צינטורים תרכיבי חיסון

פתרונות
ושירותים ייעודיים דיאליזה נסיובים

ומוצרי דם

מובילות מקצועית
שראל רואה עצמה מחויבת למובילות מקצועית: ריכוז ניסיון וידע מקצועי, 

חדשנות - בחינה מתמדת של טכנולוגיות ומוצרים חדשים בשיתוף עם המוסדות 

הרפואיים; מערכת בקרת איכות של המוצרים ותהליכי האספקה. שראל עומדת 

בתקני האיכות הבינלאומיים ולה אישורים ל:

ISO 9001:2008 	•
GMP ליצרן/יבואן תכשירים רפואיים. 	•

היחידות העיסקיות
חטיבת התרופות - החטיבה מורכבת מאנשי מקצוע בתחום הרוקחות מהמובילים 
והמנוסים בארץ, ומשמשת מרכז ארצי למגוון תרכיבים מצילי חיים. היא מספקת 

את מגוון התרופות הרשומות בישראל ותרופות מיוחדות לשימוש בבתי-החולים 

ובמערכת הבריאות: תרופות אשפוזיות ואמבולטוריות, חומרי חיטוי רפואיים; 

נסיובים ומוצרי דם, תמיסות ערוי, רכש ואספקת תרכיבי החיסון לאוכלוסייה 

בהתאם לתוכנית החיסונים הלאומית.

החטיבה הרפואית - עומדת בחזית הטכנולוגיה ומעודכנת באופן קבוע 
בהתפתחויות המקצועיות בארץ ובעולם, מורכבת מאנשי רכש ומקצוע מומחים 

בתחומים השונים, מספקת את מגוון הציוד והאביזרים הרפואיים לתפעול השוטף 

של בתי החולים, ממוצרים בסיסיים ועד לציוד מתוחכם ומתקדם, כגון: ציוד רפואי 

וכירורגי, לרבות ציוד לקרדיולוגיה, אנגיוגרפיה, אורטופדיה וכו', מכשור למעבדות - 

מתן פתרונות כוללים למכשור, תמיכה לתפעול המעבדות ואספקה שוטפת של 

אביזרים ומתכלים; תמיכה ברכש הציוד המוסדי תוך הסתכלות כוללת ומקיפה 

על סביבת החולה, אספקת ביגוד ומוצרי טקסטיל לצוות ולחולים, מוצרים ייחודיים 

לחדרי ניתוח וכיו"ב, ניהול וליווי של פרוייקטים מיוחדים על פי דרישות הלקוחות.

תחום המכשור הרפואי - מקיף את כל מגוון המכשור הרפואי המתקדם ביותר, 
כולל מערכות הדמייה: CT ,MRI, רפואה גרעינית, אולטרה סאונד, חדרי צינתורים, 

מאיצים, חדרי ניתוח, ניטור, הנשמה.

חברות בארגונים בין-לאומיים
.AHA - American Hospitals Association :שראל חברה בארגון רכש בינלאומי

פרויקטים לאומיים 
בתיאום עם משרד הבריאות, מתכננת ומתפעלת פרויקטים לאומיים בתחום 

הבריאות כגון: רענון מלאי תרופות וציוד לשעת חירום, סיוע למשלחות רפואיות 

והצלה לחו"ל, ציוד ומיגון מפני הידבקות במחלת האבולה, שפעת החזירים, 

רכש ואספקה במבצע חיסוני הפוליו, פרויקט לאומי "מבצע קרנית" לקיצור תור 

הממתינים להשתלת קרנית. במבצע מורכב, מייבאת החברה קרניות מארה"ב 

ישירות לחדרי ניתוח בתיאום עם משרד הבריאות ובתי החולים. 

מעורבות בקהילה 
החברה רואה חשיבות רבה בפעילות למען הקהילה באמצעות פעילויות 

התנדבותיות מגוונות כגון: 

במעון יום לילדים בסיכון, שם מתבצעת פעילות המסייעת לילדים להשתקם  	•
ולהשתלב בחברה. 

רכישת מוצרים ממפעלים המעסיקים עובדים בעלי מוגבלויות. 	•
לחברה הוענקו ע"י המועצה לישראל יפה 5 כוכבי יופי במהלך 15 השנים האחרונות, 

"דגל היופי" לשנת 2008 "עשור הצטיינות" לשנת 2009 ותעודת עמית תעשיה 

יפה לשנת 2014 בתחרות "תעשייה יפה ומקיימת בישראל".
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