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 ביטול הפטור ממכרז להתקשרות עם חברת שראלהנדון: 
 13.10.2016מכתבי התנועה לאיכות השלטון מיום      

 
 נו אלייך ואליי.עעיינתי במכתבי התנועה לאיכות השלטון אשר מו .1

אשר  RFI-מסמך ההחלטת ועדת הפטור ממכרז וכן  ,צוין במכתב קודם לשר האוצרכפי ש .2
ללא כל תיאום או יידוע  בעקבות החלטת הועדה, הוכנואגף החשבת הכללית  דיפורסם על י

של משרד הבריאות ופורסם מבלי שנערך תיאום מקצועי כלשהו, בין אגף החשבת הכללית 
להבטחת הבריאות לתושבי העליונה ושא באחריות הממלכתית לבין משרד הבריאות, הנ

 יאות הממשלתית בעיתות שגרה וחירום.  ובכלל זה האחראי על הפעלת מערכת הבר המדינה

 
לאורך החודשים האחרונים חזר והדגיש אגף החשבת הכללית את הצורך לפעול בשקיפות 

פעל להעברת הנתונים מחברת שראל למשרד משרד הבריאות בעניין רכש התרופות, ובהתאם 
וע ללא ייד RFIומהמשרד לחשבת הכללית, בו בזמן שאגף החשבת הכללית פעל לפרסם 

פעולה חד צדדית זו, נעשתה במקביל למספר מהלכים אשר ננקטו  ותיאום משרד הבריאות. 
על ידי משרד הבריאות, בתיאום עם משרד האוצר, במטרה להגביר את הפיקוח על מערך 
הרכש ולהעביר את כלל נתוני הרכש, הספקים, המק"טים, מחירי הרכש, מחירי המכירה 

 בפעילות החברה.  ועוד, ובכך לקיים שקיפות מלאה
 

לצד זאת, הוביל משרד הבריאות בתיאום עם אגף התקציבים באוצר ואגף החשבת הכללית 
ולאחר עבודת מטה משותפת עם אגפים אלה, החלטת ממשלה המעגנת את חשיבות הרכש 
המרכזי לבתי החולים לצד הגברת הפיקוח המשותף על מערך זה על ידי משרדי הבריאות 

  . 11.8.2016מיום  1845, החלטה מס' והאוצר
 מיותר לציין כי אנו פועלים בהתאם להחלטת הממשלה ועובדים על יישומה.

 
אציין כי העברת המידע מחברת שראל למשרד הבריאות מתבצעת בהתאם לסיכום וכי  .3

הנתונים לא הועברו לאגף החשבת והחברה אף התבקשה לטייב את הנתונים שכבר הועברו. 
כח הפעולות החד צדדיות והלא תקינות שבוצעו ומעיבים על ממשקי העבודה אשר הכללית נו

בהתאם  לאחרונה גוף הבקרה והפיקוח למערך הרכש המרכזי אשר הוקםצוינו לעיל. 
 ימשיך ויעקוב אחר נתוני הפעילות של שראל בהמשך לבוא. 1845להחלטת הממשלה 

 שלטון.לאור האמור איני מוצא ממש בטענת התנועה לאיכות ה .4
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 ,בברכה
 
 

 משה בר סימן טוב
 
 
 

 רו"ח מיכל עבאדי בויאנג'ו, החשבת הכללית העתק:
 ד"ר אורלי ויינשטיין, ראשת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים            
 עו"ד נילי אבן חן, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר, התנועה לאיכות השלטון            
 קויתי, רכזת מחלקת כלכלה ומחקר, התנועה לאיכות השלטוןגב' גל             
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