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סימוכין300392316 :
(במענה :ציין סימוכין)

לכבוד
מנהלי בתי החולים הממשלתיים

שלום רב,

הנדון :רכש מחברת "שראל"
החלטת ועדת הפטור מהיום בנוגע לרכש תרופות וציוד רפואי מחברת "שראל"

במהלך החודשים האחרונים נעשים במשרד הבריאות ,בניהול חטיבת המרכזים הרפואיים
הממשלתיים ,תהליכי עומק משמעותיים שמטרתם יצירת מתווה מקצועי סדור ,קבוע ויציב לייעול
תחום הרכש בבתי החולים הממשלתיים ,בדגש על הרכש המתבצע באמצעות חברת "שראל".
תהליכים אלה נעשים מתוך הבנה כי האחריות שלנו היא להבטיח אספקה רציפה ויציבה של תרופות
וציוד רפואי לבתי החולים לצד הבטחת יעילות הרכש .תהליכים אלה כוללים:
א .הקמת גוף בקרה על גוף הרכש המרכזי אשר יכלול את גורמי המקצוע במשרדי הבריאות
והאוצר ,ובכלל זה באגף החשב הכללי .גוף הבקרה הוקם בהתאם להחלטת ממשלה מספר
 1845בה נקבע עקרון הרכש המרכזי לבתי החולים ומנגנוני הבקרה על הרכש כאמור.
ב .קבלת נתוני הרכש המלאים מחברת "שראל" לשימוש משרדי הבריאות והאוצר.
ג .פיתוח תהליכי השוואת עלויות ויעילות הרכש (בנצ'מרק) ביחס לגורמי רכש אחרים ,ובראשם
שירותי בריאות כללית.
ד .הנעת תהליך של סטנדרטיזציה ברכש – במסגרת זו ימונו ועדות מקצועיות לתחומי הרכש
השונים.
תהליכים אלה מתקיימים מתוך מחויבות עמוקה של משרד הבריאות ליצירת שקיפות בתהליכי
הרכש והמכר ,להתייעלות ,תוך השוואה ל גופי רכש משמעותיים אחרים ,לאיכות ולשירות בתחום
הרכש ומתוך הבנה לחשיבות אספקה איכותית ,רצופה וזמינה של ציוד ותרופות לבתי החולים
בעתות שגרה ובחירום.
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ד"ר אורלי וו יינשטיין קיימה דיונים רבים עם נציגי החשבת הכללית ,מתוך הבנה שכל תהליך קבלת
החלטות צריך להיות מבוסס על מידע מקצועי ושלם ,ואין המטרה היא לצייר את המטרה סביב
החץ .לצערי  -לא מצאנו בצד השני פרטנר לשיח מקצועי וענייני .המטרה נקבעה על ידם מראש -
פירוק הלכה למעשה של חברת "שראל" באמצעות הוצאת חלק מהרכש לביצוע נפרד ,כפי שבא
בסופו של דבר לידי ביטוי בהחלטת ועדת הפטור שהתקבלה היום ,ללא הצדקה מקצועית ומבלי שיש
תשתית לוגיסטית לכך .הלכה למעשה  -אין כל אפשרות מעשית לבצע החלטה זו ולשמור על התפקוד
התקין של המערכת.
אנו נמשיך לפעול מתוך מחויבותנו העליונה לתפקודם התקין של בתי החולים לטובת המטופלים .לא
נסכים להטלת סיכון ,ולו הקטן ביותר ,על בריאות הציבור ושלום החולים וזו כמובן גם הנחייתנו
לכם.

בכבוד רב,
משה בר סימן טוב

העתק :ח"כ הרב יעקב ליצמן ,שר הבריאות
ח"כ משה כחלון ,שר האוצר
מר שי באב"ד ,מנכ"ל משרד האוצר
עו"ד דינה זילבר ,המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (יעוץ) ,משרד המשפטים
ד"ר אורלי וויינשטיין ,ראשת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים ,משרד הבריאות
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