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 ז"התשע, בתשרי' ל
01/11/2016 

 277786716מס' סימוכין:
 

 לכבוד

 עו"ד נילי אבן חן, מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר

 גב' גל קויתי מחלקת כלכלה ומחקר

 התנועה למען איכות השלטון בישראל

 

 שלום רב,

 

 "שראל לחברת הפטור להארכת ביחס האוצר שר אל מכתב" בנושא פנייתכן הנדון:

 3551-60-כ, 1.9.2016 מיום מכתבכן

 

 .מכתבכן על תודה

 .בנושא האוצר לשר הבריאות שר של מכתבו מאחורי מלא באופן עומדים ואנו הדברים את בעיון קראנו

 

 חברת. ותרופות רפואי ציוד של ובטוחה שוטפת אספקה ועל הבריאות מערכת על האמון הוא הבריאות משרד

 בעיתות הבריאות למערכת הנדרשים והתרופות הרפואי הציוד את רצון ומשביע יעיל באופן כיום מספקת שראל

 מורכבות של הבנה אי -מתוכן ריקות סיסמאות אינן אלו. בכך מכירה הכללית החשבת גם. חירום ובעיתות שגרה

 להביא יכולות ,בזמן יסופקו והתרופות הציוד כי החובהושל  הממשלתית הבריאות במערכת הרכש תהליכי

 בין התקיים אשר הענייני השיח אף על, צדדיות חד פעולות ננקטות, זאת למרות, לצערנו. הרסניות לתוצאות

 .המקצוע גורמי

 

 מקום  יש כי מצא, שראל חברת של הרכש יעילות את ,הבריאות משרד לבקשת ,בחן אשר, בלינקוב רם ח"דו

 הבריאות מערכת על רכש וחובת סטנדרטיזציה החלת לצד בשקיפות יפעל אשר מרכזי רכש בגוף וצורך

 .ברכש הגודל יתרון שימוצה כך הממשלתית

 החלטת. 11.8.16 מיום הממשלה בהחלטת אלו המלצות הבריאות משרד עיגן, הכללית החשבת עם בתיאום

. שוטף באופן הרכש על יפקח אשר, הכללי החשב אגף נציגי בהשתתפות, פיקוח גוףהקמת  קבעה כידוע הממשלה

 נתוני -שראל חברת בפעילות והשקיפות הבקרה את להגביר הבריאות משרד החל ,הממשלה החלטת לפני עוד

 החשב אגף עם שסוכם לפורמט בהתאם הנתונים להשלמת בקשה ונשלחה האוצר למשרד הועברו משראל רכש

 שציינתן כפי שראל מחברת הרכש נתוני להעברת ועיקר כלל מתנגד אינו הבריאות משרד כי מכך מובן. הכללי

 מחברת שיתבקש מידע כל, פירוט ביתר, בהמשך גם ויקבל מקבל, דורש הבריאות משרד, הוא נהפוך, במכתבכן

 החלו כברו ספטמבר חודש במהלך אלינו נתונים של מסודרת העברה ונעשתה, כאמור נקבע הנתונים סוג. שראל

 והטמעת לבחינת הצוות במינוי וכן הרכש על הבקרה גוף להקמת בתהליך התחלנו, בנוסף. ידנו על לעומק להיבחן

 .מטעמה מונה כבר אשר, הכללית החשב אגף נציג שותף יהיה אלה לתהליכים. הרכש של הסטנדרטיזציה תהליך
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 תהחשב אגף ידי על צדדי חד באופן פורסם אשר( מידע לקבלת בקשה)  RFIה להליך מתנגד הבריאות משרד

 בליבת המצוי שנושא יתכן לא כי העובדה ובראשם רבים מטעמים נובעת ההתנגדות. האוצר במשרדת הכללי

 חולים בתי של וכבעלים הציבור לבריאות הקשור בכל, בממשלה הבלעדי כרגולטור הבריאות משרד של העיסוק

 .הבריאות משרד של ומעורבות ידוע כל וללא אחר ממשלתי משרד ידי על יובל, ממשלתיים

 

 על ממכרז הפטור ועדת החלטת יותר עוד תמוהה, הכללית החשבת עם פעולה בשיתוף נעשו אשר, המהלכים לאור

 ובמקביל, זאת תקופה בגמר שראל מחברת  מכרזים הוצאת על החלטה תוך בלבד חודשים 4ל הפטור הארכת

 . הבריאות משרד יידוע ללא( מידע לקבלת בקשה) RFI פרסום, כאמור

 

 את לקבל יכולים איננו הרפואי הציוד של והבטוחה השוטפת האספקה בהמשך החיוני והצורך אלו פעולות נוכח

, החלטה לאמץ הממשלה החליטה מחודש פחות לפני שרק בעוד, שראל מחברת פעילות זה בשלב להוציא ההצעה

 פיקוח יחידת באמצעות המרכזי הרכש על הפיקוח יתהדק לפיה, והאוצר הבריאות למשרדי כאמור המשותפת

 .לנושא וייעודית חדשה ממשלתית

 

 ומדוד מקצועי, ענייני באופן האמור בתחום לפעול שיש הרי, הציבורי האינטרס את לשרת מבקשות ואתן במידה

 הפיקוח את יגבירו אשר פעולה דרכי מציע הבריאות משרד. הציבור לבריאות ומסוכן צדדי חד באופן ולא

 הדברים ליישום ונפעל לכך מחויבים אנו. רכש וחובת סטנדרטיזציה באמצעות שראל עבודת את וייעלו והשקיפות

 .הציבור ובריאות תקין מינהל על שמירה תוך אחראי באופן

 

 בברכה,

 

 

 ד"ר אורלי וויינשטיין

 ראשת חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 

 

 העתק:

 הבריאות שר, ליצמן יעקב כ"ח 

 הבריאות משרד ל"מנכ, טוב סימן בר משה מר

 


