התנועה למען איכות השלטון בישראל (ע"ר)
الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل The Movement for Quality Government in Israel

יום חמישי ,ח' בתמוז תשע"ח 21.06.18
סומן :כ3551-61-

לכבוד,
גב' דינה זילבר ,עו"ד
משנה ליועץ המשפטי לממשלה
משרד המשפטים
נכבדתי שלום רב,

הנדון :בקשה נוספת לקיום פגישה בנוגע לחברת שראל
סימוכין :מכתבנו למשנה ליועמ"ש לממשלה מיום 21.01.18
מכתבנו ליועמ"ש לממשלה ולחשבת הכללית מיום 03.07.16
מכתבנו למשנה ליועמ"ש מיום  ,28.07.16ומיום 01.09.16
מכתבנו לשר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות מיום 01.09.16
מכתבנו לחשבת הכללית מיום 09.10.16
מכתבנו למנכ"ל משרד וליועמ"ש משרד הבריאות מיום 13.10.16
מכתבנו למשנה ליועמ"ש ,החשב הכללי ומנכ"ל משרד הבריאות מיום 29.11.17

בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל ,ע"ר( ,להלן" :התנועה") הרינו פונים אליך בבקשה
לקיום פגישה בנוגע לבסיס החוקי מכוחו ניתן פטור ממכרז בהתקשרות עם חברת שראל,
כמפורט כדלקמן:
 .1מזה כעשור אנו עוקבים אחר משרד הבריאות ,קופות החולים ובתי החולים בהתקשרותם
עם חברת שראל ,במטרה למצוא את הבסיס החוקי מכוחו ההתקשרויות עם החברה –
בהיקף מיליארדי שקלים  -נעשות בפטור ממכרז.
 .2כך ,לקראת מועד חידוש הפטור בדצמבר  ,2016התרענו על כך שהתנאים בתקנה
()4(3ב)( )3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג ,1993-מכוחה מוארך הפטור ,אינם
מתקיימים ולכן הפטור איננו חוקי.
 .3זאת ,ראשית ,משום שתנאי ההתקשרות אינם זהים להתקשרות קודמת כעולה ,בין
היתר ,מהעובדה שהיקף הפטור הנוכחי עומד על למעלה מ 4-מילארד  ₪בעוד הפטור
הקודם עמד על כ 1.5-מיליארד  ₪ומהעובדה שקיים שוני מהותי בין ההתקשרויות;
ושנית ,נוכח ספקות כבדים באשר למידת יעילותה של החברה ,כעולה ממספר מחקרים
שנעשו לאורך השנים .העדר שיתוף הפעולה של החברה עם מוסדות המדינה ,מצביע אף
על העדר הצדקה למתן פטור.
 .4להרחבה בכל הנוגע לאי חוקיות מתן הפטור ,ראי מכתבנו ליועץ המשפטי לממשלה
ולחשבת הכללית במשרד האוצר מיום ( 03.07.16מצ"ב כנספח א').
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 .5מבלי לגרוע מטענה זו ,ומשום שחלק מרכיבי הפטור שניתנו לחברה בדצמבר  ,2016בהיקף
של כ 1.2-מיליארד  ,₪הותנו בעמידה ביעדים מוגדרים  -שלחנו ביום  29.11.17מכתב
נוסף ,המבקש לבחון האם משרד הבריאות ,קופות החולים ובתי החולים עמדו בתנאי
הפטור הנוכחי (מצ"ב כנספח ב') .לדאבוננו ,עד כה לא קיבלנו כל התייחסות עניינית
לטענותינו ממשרד הבריאות.
 .6ברי כי הפועלים על פי הפטור ,מחויבים לתנאיו ,ואם לא כן הרי שפעולתם הינה בניגוד
לדין.
 .7לא למותר לציין כי לצערנו כל מכתבנו בנדון שנשלחו לרשויות המוסמכות לא זכו למענה
ענייני.
 .8לאור האמור ,נבקש פעם נוספת לקבוע פגישה בהקדם האפשרי ,להצגת הנושא בפנייך ,על
מנת לנסות ולמצוא פתרונות שיהיה בהם כדי לייתר פניה לערכאות שיפוטיות בנושא.
בכבוד רב,
נילי אבן-חן ,עו"ד
מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר

יוני ז'ורנו
מחלקת כלכלה ומחקר
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