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 תהליכי התקשרות ע� חברה לייעו
 בתחו� התכנה 
 עבור חיל האוויר והחלל

 תקציר

ובה� חברה אזרחית , נעזר בספקי� בתחו� התכנה) א" ח�להל
 (חיל האוויר והחלל 
) 
)ט" משהב�להל
 ( התקשר משרד הביטחו
 2009�2002בשני� ).  החברה�להל

1
 ע� 

� התכנה ולאפיו
 מבצעי בהיק" החברה בעשרות התקשרויות לייעו! ולפיתוח בתחו
ההתקשרויות בוצעו לאחר קבלת דרישות רכש. ח"כספי של עשרות מיליוני ש

2
 לכ$ 

"זמ
 וחומרי�" חלק
 להעסקת יועצי� בשיטת �א "מח
3

וחלק
 במחיר קבוע מראש, 
4
 

במסגרת חלק מההתקשרויות מועסקי� . באמצעות הגדרת משימות או תכולות לביצוע
א ומבצעי� את עבודת� באמצעות שימוש "ל על פי צורכי ח"י צהיועצי החברה בבסיס

 . מחשבי� וטלפוני�, כגו
 משרדי�, א"בתשתיות ח

 

 פעולות הביקורת

 את תהליכי ההתקשרות 2009משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� אפריל עד אוגוסט 
הרכש�א בתהליכי טרו�"ט ע� החברה ואת מעורבות גורמי ח"של משהב

5
.  והרכש

א "וביחידת התכנה של ח) ד" לצ�להל
 ( בלהק ציוד �א "רת נעשתה בחהביקו
שבלהק ראש )  המינהלה�להל
 (בלהק ראש המטה ובמינהלת מסוימת , ד"שבלצ

ר " במנה�ט "ובמשהב; א"המטה העוסקת בתחו� התכנו
 והשליטה המבצעית בח
 .ובאג" התקציבי�

 

 עיקרי הממצאי�

 א לחברה "העברת מידע מח

ד לחברה אומדני�"עבירו גורמי� בלצ ה2006בשנת 
6

 שהכינו בנושא שעות העבודה 
ה� פגעו ביכולת המיקוח במשא ומת
 . הדרושות לביצוע תכולות העבודה המבוקשות

__________________ 

האחראי לבחירת ספקי טובי� ושירותי ) ר" מנה� להל�(ט קיי מינהל ההרכשה והייצור "במשהב  1
 .ולהתקשרות עמ

 �להל� (בקשה אשר גו� בעל תקציב המבקש להתקשר ע ספק  א הית רכש דריש,ר"על פי הוראות מנה  2
  .רותייש או טובי� כדי שירכוש עבורו ר"מנהמגיש ל )גו� דורש

לפי זמ� העבודה בפועל , בי� היתר,  נקבעבשיטת התקשרות זו סכו התשלו, ט"על פי הוראות משהב  3
 . ובהתא לתערי� לשעה שנקבע לפי סוג העובד

בשיטת התקשרות זו מחיר ההתקשרות מוסכ מראש ואינו תלוי בעלות , ט"על פי הוראות משהב  4
 .הביצוע בפועל

ו רכש הוא טר, ל בהתקשרויות ע ספקי"מגבלות על נציגי צההוראת פיקוד עליו� שעניינה  על פי  5
 .ט"ל מגבש את דרישותיו לפני העברת דרישת רכש רשמית למשהב"השלב שבו הגו� הדורש בצה

 .על פי דיני המכרזי אומד� הוא מסמ! פנימי המסייע לגו� הרוכש לבחו� את סבירות הצעת הספק  6
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ר על "ר ע� החברה על עלות ההתקשרות וביכולת הבקרה של מנה"שקיי� מנה
 . הצעותיה ובכ$ ה� פגעו בהלי$ ההתקשרות

גורמי� במינהלת מועמדי� לתפקידי יועצי� והעבירו  איתרו 2008� ו2007בשני� 
, ר מת
 פטור ממכרז"א ממנה"לאחר מכ
 ביקש ח. לחברה מידע בעניי
 העסקת�

א "גורמי ח. ט התקשר ע� החברה ולא ביצע תחרות בי
 ספקי� פוטנציאליי�"ומשהב
 ערערו בפעולותיה� את האיזו
 ואת עיקרו
 השוויוניות שבי
 מתחרי� פוטנציאליי�

 .וגרמו למת
 עדיפות לחברה על פני ספקי� פוטנציאליי� אחרי�

ד ובלהק ראש המטה "העבירו גורמי� בלצ, הרכש�בשלבי טרו�, 2009�2007בשני� 
צורכי , א מידע בנושא תקציבי�"לחברה באמצעות הדואר האלקטרוני הפנימי של ח

 . ל"ט וצה"כוח אד� ועוד שאי
 להעבירו על פי הוראות משהב

 

 ממכרז בנימוק של עסקת המש� פטור 

 אישרה ועדת הפטור2008�2003בשני� 
7

ר פטור ממכרז בתשע התקשרויות ע� " במנה
בנימוק שמדובר , ח" מיליו
 ש12� כספי של כ"החברה להעסקת עשרות יועצי� בהיק

א" שלא דובר , "עסקת המש$ בי
 אות� הצדדי� במסגרת פרויקט אחד עד לסיומו"ב
בכ$ פעלה הוועדה שלא . כולת עבודה המוגדרת כפרויקט יחידבעסקת המש$ על פי ת

להל
  (1993�ג"התשנ, )התקשרויות מערכת הביטחו
(בהתא� לתקנות חובת המכרזי� 
, ט בעניי
 חוק חובת המכרזי�"ולהוראת משהב)  התקנות או תקנות חובת המכרזי��

ט לא קיי� "ומשהב, ובעניי
 התקנות)  חוק חובת המכרזי��להל
  (1992�ב"התשנ
 . מכרז כנדרש כדי לאפשר לחברות נוספות להתחרות על העסקת היועצי�

 

 מאגר מידע מרכזי להעסקת יועצי�

ר לתיעוש וניהול הרכש לא מרוכזי� סיכומי ועדת היועצי� "ביחידת סג
 ראש מנה
האגפית
8

, לרבות הסיכומי� על פטור ממכרז,  בנושא ספקי� הנותני� שירותי ייעו!
ראשותו אינה מנהלת מאגר מידע על ההתקשרויות את� כנדרש בהוראת והוועדה שב

 .בכ$ נפגעי� הבקרה והמעקב בנושא העסקת היועצי�. ט בעניי
 זה"משהב

 

 הגדרת תכולת העבודה וביצועה 

ט מהחברה תכולות עבודה במחיר קבוע מראש "א הגדיר בדרישות רכש למשהב"ח
ל מערכות ומימושהכוללות הכנת הגדרות של דרישות מבצעיות ש

9
.  של דרישות אלו

הסמכות והבקרה שאמורה להתקיי� , במצב דברי� זה מיטשטשת חלוקת האחריות

__________________ 

, רז שתפקיד�ט ועדות פטור ממכ"ט בעניי� ועדת פטור ממכרז יפעלו במשהב"על פי הוראת יסוד משהב  7
 .לקבוע א לאשר פטור ממכרז על פי תקנות חובת המכרזי, בי� היתר

ט "בעניי� אישור צור! והתקשרות ע יועצי פועלות במשהב) ב"המ(על פי הוראת משרד הביטחו�   8
ב "ט על פי המ"ועדות יועצי אגפיות שהוקנו לה� כל הסמכויות שניתנו לוועדות פטור ממכרז במשהב

 .יי� ועדות פטור ממכרזיסוד בענ

 . כתיבת תכנה לביצוע הפעולות שהוגדרו בדרישות המבצעיות�מימוש   9
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ונפגעת הבקרה על , בי
 הגו" המגדיר את תכולות העבודה ובי
 הגו" המבצע אותה
 . תכולות העבודה

 

 תעריפי יועצי תכנה

יועצי� המועסקי� ט בהוראתו בנוגע למרבית תעריפי ה"אמות המידה שקבע משהב
באמצעות בתי תכנה מאפשרות לו להתקשר ע� ספקי� להעסקת יועצי� ללא השכלה 

ולשל� לה� תערי" גבוה מזה , בתחו� התכנה וא" ללא השכלה אקדמית או טכנולוגית
 .ט א" לאקדמאי� בכירי�"שקבע משהב

 

 סיכו� והמלצות

היות , רגישות מובניתיש , לרבות יועצי�, ל ע� ספקי�"למכלול הקשרי� שמקיי� צה
שבמקרי� רבי� ספקי� ויועצי� אזרחיי� קשורי� בקשר בלתי אמצעי ע� נושאי 

נקבעו במערכת , כדי לשמור על כללי מינהל תקי
. תפקידי� ביחידות הצבאיות

לא זו בלבד " שנפרצת הגדר"במקו� . הביטחו
 הוראות שחובה להקפיד עליה
תח לכאורה פתח לפגיעה בטוהר המידות שמופרי� כללי המינהל התקי
 אלא ג� נפ

 . בעיקר כשהדבר נמש$ זמ
 רב, ולהשרשת תרבות ארגונית לקויה

 2009�2002בדיקת תהליכי ההתקשרות בי
 משרד הביטחו
 ובי
 החברה בשני� 
, הרכש והרכש בחיל האוויר והחלל ובמשרד הביטחו
�העלתה ליקויי� בשלבי טרו�

אוויר והחלל ובמינהל ההרכשה והייצור לא פעלו על ובכלל זה נמצא כי גורמי� בחיל ה

ל ועל פי תקנות חובת "על פי הוראות משרד הביטחו
 וצה, פי סדרי מינהל תקי

גורמי� בחיל האוויר והחלל העבירו לחברה מידע אשר היה בו כדי לתת לה . המכרזי�
 בהלי$ ולפגוע, עדיפות על פני ספקי� פוטנציאליי� אחרי� ולפגוע בתחרות ביניה�

המיקוח בנושא עלות ההתקשרות אשר מינהל ההרכשה והייצור היה אמור לקיי� ע� 
החברה וביכולתו של מינהל ההרכשה והייצור לבצע בקרה בנושא הצעותיה של 

 . החברה

ל "על צה, נוכח ממצאי הביקורת כי הועבר מידע מגורמי� בחיל האוויר והחלל לחברה
לפעול בנחישות למניעת העברת מידע לספקי� ככלל ועל חיל האוויר והחלל בפרט 


וכ
 לתת את הדעת לסוגיית , שאי
 להעבירו על פי הוראות הצבא ומשרד הביטחו
" גבול"כדי לשמור על ה, לרשת הדואר האלקטרוני, לרבות יועצי�, חיבור ספקי�

 . שבי
 הספקי� והיועצי� ובי
 אנשי הצבא

בהתקשרויות בנימוק של עסקת המש$ הליקויי� בנוגע למת
 פטור להעסקת יועצי� 
שבאישור " היד הקלה"מעידי� על , בי
 אות� צדדי� בפרויקט אחד עד לסיומו


דר$ "הפטור צרי$ להיות חריג ואילו ההלי$ התחרותי הוא . פטורי� במשרד הביטחו
מ
 הראוי שמשרד הביטחו
 יפעיל כנדרש מערכות פיקוח ובקרה . להתקשרות" המל$

שימנעו את האפשרות להעניק פטור ממכרז , ל"שמתקבלות מצהעל דרישות הרכש 
 .לספקי� במקרי� שבה� יש לקיי� תחרות בהתא� לחוק

ל ומשרד הביטחו
 ילמדו את ממצאי הדוח ויבחנו את הסיבות "מ
 הראוי שצה
יטפלו בה� ויבטיחו את תקינות פעילות גורמי חיל , והגורמי� להיווצרות הליקויי�

ואת ההשלכות הנובעות , הרכש והרכש� הביטחו
 בשלבי טרו�האוויר והחלל ומשרד
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ממקרי� אלו על היחסי� שבי
 ספקי� לבי
 גופי� צבאיי� במקרי� דומי� בכלל 
 .ל"צה

 

♦ 
 

 מבוא

 �להל
 (ובה� חברה אזרחית , נעזר בספקי� בתחו� התכנה) א" ח�להל
 (חיל האוויר והחלל 

  התקשר משרד הביטחו2009�2002בשני� ). החברה) 
 ע� החברה בעשרות 10)ט" משהב�להל

. ח"התקשרויות לייעו# ולפיתוח בתחו� התכנה ולאפיו
 מבצעי בהיק! כספי של עשרות מיליוני ש
זמ
 " חלק
 להעסקת יועצי� בשיטת �א " לכ$ מח11ההתקשרויות בוצעו לאחר קבלת דרישות רכש

במסגרת .  תכולות לביצוע באמצעות הגדרת משימות או13וחלק
 במחיר קבוע מראש, 12"וחומרי�
א ומבצעי� את עבודת� "ל על פי צורכי ח"חלק מההתקשרויות מועסקי� יועצי החברה בבסיסי צה

 . מחשבי� וטלפוני�, כגו
 משרדי�, א"באמצעות שימוש בתשתיות ח

 ההתקשרות של תהליכי את 2009משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� אפריל עד אוגוסט 
 �להל
 (המכרז � או טרו�14הרכש�א בתהליכי טרו�"עורבות גורמי חט ע� החברה ואת מ"משהב
בעיקר לגבי התקשרויות שנעשו לפי תערי! לשעת עבודה להעסקת , ובתהליכי הרכש) רכש�טרו�

ד "א שבלצ"וביחידת התכנה של ח) ד" לצ�להל
 ( בלהק ציוד �א "הביקורת נעשתה בח. יועצי�
) 
לת מסוימת שבלהק ראש המטה העוסקת בתחו� בלהק ראש המטה ובמינה, ) היחידה�להל

 .ר ובאג! התקציבי�" במנה�ט "ובמשהב; ) המינהלה�להל
 (א "התכנו
 והשליטה המבצעית בח

 
ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח
 17בהתא� לסעי! , דינההכנסת ולא לפרס� נתוני� בודדי� מפרק זה לש� שמירה על ביטחו
 המ

חיסיו
 נתוני� אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958�ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 .הביקורת

 

 

 הרכש�א לחברה בשלב טרו�"העברת מידע מח

כדי לשמור "הרכש נקבע כי �בעניי
 מגע ע� ספקי� בשלב טרו�) ב" המ�להל
 (ט "בהוראת משהב
לרבות לצור$ , אי
 לקיי� מגעי�, בשלב הטרו� מכרזי, התועלת המערכתיתעל עקרונות השוויו
 ו

, א� יהיה צור$ בקיו� מגעי� או בקבלת מידע. ע� ספק מסוי� או ספקי� מסוימי�, קבלת מידע

__________________ 

אחראי לבחירת ספקי טובי� ושירותי ) ר" מנה�להל� (ט קיי מינהל ההרכשה והייצור "במשהב  10
 .ולהתקשרות עמ

 �להל� (ר ע ספק בקשה אשר גו� בעל תקציב המבקש להתקש א הית רכש דריש,ר"על פי הוראות מנה  11
  .רותייש או טובי� כדי שירכוש עבורו ר"מנהמגיש ל )גו� דורש

לפי זמ� העבודה בפועל , בי� היתר, בשיטת התקשרות זו סכו התשלו נקבע, ט"על פי הוראות משהב  12
 . ובהתא לתערי� לשעה שנקבע לפי סוג העובד

שרות מוסכ מראש ואינו תלוי בעלות בשיטת התקשרות זו מחיר ההתק, ט"על פי הוראות משהב  13
 .הביצוע בפועל

טרו רכש הוא , ל בהתקשרויות ע ספקי"מגבלות על נציגי צההוראת פיקוד עליו� שעניינה  על פי  14
 .ט"ל מגבש את דרישותיו לפני העברת דרישת רכש רשמית למשהב"השלב שבו הגו� הדורש בצה
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, לפי הוראות המשרד, או בדר$ אחרת] 15בקשה לקבלת מידע [RFIייעשה הדבר באמצעות פרסו� 
עוד נקבע בהוראה כי ".  כל הספקי� הפוטנציאלי� הרלוונטיי�וזאת בצורה שוויונית ותו$ שיתו!

פוטנציאליי� ה תיעשה לכל הספקי� ,רכש� לקבלת מידע טרו�,ל" נציג צהעל ידי ,פנייה לספקי�
ל "שפורטו בהוראת הפיקוד העליו
 שעניינה מגבלות על נציגי צהלפי הכללי� , הרלוונטיי�

 . ב שלעיל" המולפי) ע" הפ�להל
 (בהתקשרויות ע� ספקי� 

לרבות , ל לספק פוטנציאלי מידע"הרכש והרכש לא יעביר נציג צה�ע נקבע כי בשלב טרו�"בהפ
, שעלול לערער את האיזו
 ואת עיקרו
 השוויוניות שבי
 המתחרי� הפוטנציאליי�", מידע טכני

נציג ב שלעיל רשאי "ע ולהמ"יצוי
 כי בהתא� להפ". ולגרו� למת
 עדיפות לספק אחד על משנהו
לא "ובלבד שהוא , ח" ש170,000ל לפנות לספק לקבלת מידע בנושאי� שהיק! תקציב� עד "צה

ויבהיר כי ,  מחויבות כלפי ספק פוטנציאלי� ולו לכאורה �מצב בו תקוי� , בפנייתו לספק, ייצור
 ".המידע נדרש לצור$ בחינה בלבד

1 .  ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2007-2009 ,Â¯Ë È·Ï˘·Ì-˘Î¯‰ , Â¯È·Ú‰
ˆÏ· ÌÈÓ¯Â‚"Á Ï˘ ÈÓÈ�Ù‰ È�Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯·ÁÏ ‰ËÓ‰ ˘‡¯ ˜‰Ï·Â „" ‡

) ÔÏ‰Ï-‡Â„ "Ï (ÌÈ·Èˆ˜˙ ‡˘Â�· Ú„ÈÓ , ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Â¯È·Ú‰Ï ÔÈ‡˘ „ÂÚÂ Ì„‡ ÁÂÎ ÈÎ¯Âˆ
·‰˘Ó"‰ˆÂ Ë"Ï . ‰ÂÂ˘‰ ˙Â�Ó„Ê‰‰ ÔÂ¯˜Ú Ï˘Â ÔÂÊÈ‡‰ Ï˘ ¯ÂÚ¯Ú ÌÂ˘Ó ‰È‰Â ÏÂÎÈ ÍÎ·

ˆ�ËÂÙ ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ·ÌÈÈÏ‡È .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Ï ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï . ‡Ï ÔÏ‰Ï˘ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰ÚˆÂ· . 

ל החברה כי "ל למנכ"א בדוא" כתב ראש תחו� במחלקת אמצעי לחימה בח2007באוקטובר  . א
א� , הייתי מעוניי
 לקבל הצעת מחיר לייעו# בנושאי� אלו"ו; בתחו� פיתוח מסוי� נדרשי� יועצי�

 ". אוכל להוסי! פרטי� נוספי� לגבי אופי הפיתוח, צרי$

דיברנו ": "כוח אד� שכור"ל בנושא "ל החברה דוא" כתב מפקד ג! ביחידה למנכ2008במרס  . ב
ח לשכור " ש350,000הולכת להיות שורה תקציבית של . מאז הענייני� התקדמו. לפני כחודש וחצי


כגו
 ניסיו
 מעשי מוכח של , "דרש בראייתנואני שולח ל$ בזאת את תיאור התפקיד הנ. תכנית
 ". לפעולת$ בהקד�"ל הסתיי� במילי� "הדוא. שנתיי� לפחות בפיתוח תכנה

העברת המידע נבעה מהתפיסה כי אי
 "כי , ל למשרד מבקר המדינה" הודיע צה2010באוגוסט 
לא "קצי
 ל כי פנייתו של ה"עוד מסר צה. המשא ומת
 ע� החברה" במעשה משו� פגיעה ביכולת


 ". כלל] כקצי
 פרויקט[א$ נעשתה על ידי מי שאינו מוסמ$ , עמדה בכללי המנהל התקי

: ל החברה בשאלה כלהל
"א למנכ"בח) ד" רמ�להל
 (ל ראש מדור " פנה בדוא2007במרס  . 2
ל "למחרת ענה לו המנכ.  ראש מחלקה או ראש להק�" מי נכו
 שיחתו� על ההנמקה לספק יחיד"


יש שתי . לא נראה מספיק טוב' הנמקה פטור ממכרז' המסמ$ �קתי מול משרד הביטחו
 בד: "כלהל

לציי
 שעד כמה שידוע לכ� אי
 היו� אנשי� בעלי כישורי� וידע על .  1:   אפשרויות לתק

ולעבודה שצוות ] מינהלה[לקשר את העבודה הזאת ל.  2.   המערכות הנדרשות כמו הצוות המוצע
קשורות , י ציו
 שהמערכות הנדרשות דומות"הקישור יכול להיות ע. של החברה מבצע ש�

 ". ונדרש תאו� בי
 שני הצוותי�] מינהלה[ומתממשקות ל

__________________ 

 קוד לקבלת שירות או עבודה, רכש על פריטי� טרוספקי לצור! קבלת מידע או פנייה אל ספק  15
בגדר התחייבות לחתימת  היענות לפנייה מצד הספק אינה .בקשה להצעת מחיר הוצאת בנושאהחלטה 

 . בי� הצדדיחוזה
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Ó¯‰ ˙ÈÈ�Ù ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ó‰·˘ ¯ÂÒÈ‡Ï „Â‚È�· ‰˙˘Ú� ÏÈÚÏ˘ „" ·
Ù‰·Â"ÌÂ¯Ë ·Ï˘· ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ÌÈÚ‚Ó ÌÈÈ˜Ï Ú-˘Î¯‰ .Á ÈÓ¯Â‚˘ ÈÂ‡¯ ‡Ï˘ Ì‚ ‰Ó" ‡

 ÂˆÚÈÈ˙ÈÊ¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ˜ÂÓÈ�‰ ÔÈÈ�Ú· ˜ÙÒ ÌÚ ,Á· ÈÓÈ�Ù ÍÈÏ‰˙ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘" ‡
‰�Ó·Â"¯ ,Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰„Â·Ú‰ ˙‡ ˜ÙÒÏ ¯ÂÒÓÏ ¯˘Ù‡Ï „ÚÂ� ¯ÂËÙ‰ È¯‰˘ . ˙ÂˆÚÈÈ˙‰

·‰˘Ó· ¯ÂËÙ‰ Ô˙Ó ÍÈÏ‰· ˙Ú‚ÂÙ ˙‡ÊÎ˘"ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡Â Ë . 

‡Â„‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÙÒÏ Ú„ÈÓ‰ ˙Â¯·Ú‰ ÁÎÂ�"˘ Ï˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ� , ˙Â¯‡Â˙Ó Ô˜ÏÁ˘
ÏÈÚÏ ,‰ˆ ÏÚ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ"Á ÏÚÂ ÏÏÎÎ Ï" ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ë¯Ù· ‡

Ú„ÈÓ‰ ˙¯·Ú‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ,‡Â„‰ ˙˘¯Ï ÌÈˆÚÂÈ ÌÏÏÎ·Â ÌÈ˜ÙÒ ¯Â·ÈÁ ÏÚ ˙Â·¯Ï"Ï , ¯ÂÓ˘Ï È„Î
‰ ÏÚ"ÏÂ·‚ "‡·ˆ‰ È˘�‡ ÔÈ·Â ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ˜ÙÒ‰ ÔÈ·˘ , ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â˘ÈÁ�· ÏÂÚÙÏ ÔÎÂ
¯·Ú‰·‰˘ÓÂ ‡·ˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Â¯È·Ú‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ÏÁ˘ Ú„ÈÓ ˙"Ë. 

ל למשרד מבקר המדינה כי חלק מהליקויי� שנכללו בדוח נובעי� " הודיע צה2010באוגוסט 
אשר עובדי� יחדיו , התנהלות שוטפת של קציני� ע� ואל מול יועצי� אזרחיי�"מהמורכבות של 

הערת המבקר . ל הפנימי"מצעות רשת הדואיו� ובי
 השאר מקושרי� בא�בשגרת היו�, ובמשולב
, ל"ל כי ננקטת פעולה לצמצו� גישת הספקי� לרשת הדוא"עוד הודיע צה". בנושא זה נכונה

" גבול"ולהקמת חסמי� לשמירת ה, ל"לעבודה באמצעות רשת הדוא" גבולות ברורי�"להגדרת 
 .לרבות נהלי� ובקרה, שבי
 ספקי� ובי
 אנשי צבא

 

 

 ק של עסקת המש� פטור ממכרז בנימו

נקבע כי המדינה לא תתקשר , ) חוק חובת המכרזי��להל
  (1992�ב"התשנ, בחוק חובת המכרזי�

לביצוע עבודה או לרכישת שירותי� אלא על פי מכרז , בחוזה לביצוע עסקה בטובי
 או במקרקעי

 מערכת התקשרויות(בתקנות חובת המכרזי� . פומבי הנות
 לכל אד� הזדמנות שווה להשתת! בו

נקבעו עילות הפטור , ) התקנות או תקנות חובת המכרזי��להל
  (1993�ג"התשנ, )הבטחו

אחת מהעילות היא . ט לערו$ מכרז לגבי עסקאותיו"שבהתקיימ
 לא תהיה חובה על משהב
בי
 , הדבר נועד". עסקאות המש$ בי
 אות� צדדי� במסגרת פרוייקט אחד עד לסיו� הפרוייקט"

ור� שהחל בביצוע הפרויקט לעבוד בו ברציפות ולמנוע בזבוז זמ
 וכס! שייגרמו לאפשר לג, היתר
 .בגי
 העברת ביצוע הפרויקט לגור� אחר

 �להל
 (ר בנושא שירותי עזר ושירותי כוח אד� " במנה16 אישרה ועדת הפטור2002במאי  . 1
ט "ומשהב, דילהתקשר ע� החברה כספק יחיד להעסקת יוע# יחיד כמוקד ידע ייחו) ועדת הפטור

ההיק! הכספי החזוי ).  ההזמנה הראשונה�להל
 (ח " ש300,000הוציא הזמנה לכ$ בהיק! כספי של 
 אישרה 2003ביוני . 2003והתארי$ המשוער לסיומו היה מאי , ח" ש900,000של הפרויקט היה 

ייה במכתב הפנ. במסגרת אותה התקשרות)  היוע# השני�להל
 (ועדת הפטור להעסיק יוע# נוס! 
, ח" מיליו
 ש30� באותו מועד גדל ל17לוועדת הפטור נכתב כי ההיק! הכספי החזוי של הפרויקט

 .  מההיק! הכספי החזוי שהיה שנה קוד� לכ
33כלומר פי 

לדעת משרד מבקר המדינה מהגידול המשמעותי בהערכת ההיק! הכספי הנדרש עד לסיו� הפרויקט 
 לוועדת הפטור 2003ר כבר ביוני "הגו! הרוכש במנהשהציג , ח" מיליו
 ש30�ח ל" ש900,000�מ

__________________ 

ט ועדות פטור ממכרז "יפעלו במשהב, ט בעניי� ועדת פטור ממכרז"על פי הוראת יסוד משהב  16
 לאשר פטור ממכרז על פי התקנותלקבוע א, בי� היתר, שתפקיד�. 

 .בביקורת לא נבדקו הסיבות לגידול בהיק� הכספי  17
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מכא
 שאישור ועדת הפטור . השתמע ג� שצפוי גידול ניכר בהיק! כוח האד� שיועסק בפרויקט
 בנימוק של הוספת כוח אד� להתקשרות היה לפרויקט שונה משמעותית בהיקפו מזה 2003ביוני 

ראות את ההתקשרויות הנוספות בשני� ומכא
 שלא נית
 ל, 2002שאישרה לראשונה הוועדה במאי 
 ). ראו להל
( כעסקאות המש$ 2008�2003

Á Ï˘ ‰˜Ó�‰‰ ÍÓÒÓ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï ‡
È„ÂÁÈÈ Ú„È „˜ÂÓÎ ÔÂ˘‡¯‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ‰ ÏÂˆÈ�Ï ‰È‰ ‰ÈÈ�˘ ‰�ÓÊ‰Ï , ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡

·‰˘Ó Ï˘ ‰ÈÈ�˘‰ ‰�ÓÊ‰‰Â ¯ÂËÙ‰" ˙‡ ÂÏÏÎ ‡Ï ËÔÂ˘‡¯‰ ıÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ . ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ�
‰�Ó·˘ ˘Î¯‰ È˜È˙· ‡ˆÓ� ‡Ï"Á Ï˘ ‰˜Ó�‰ ÍÓÒÓ ¯"È�˘‰ ıÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰Ï ‡. 

ר פטור ממכרז בתשע התקשרויות ע� החברה " אישרה ועדת הפטור במנה2008�2003בשני�  . 2
עסקת המש$ בי
 "בנימוק שמדובר ב, ח" מיליו
 ש12� כספי של כ!להעסקת עשרות יועצי� בהיק

כל פטור שנית
 להתקשרות התייחס להזמנה ". ות� הצדדי� במסגרת פרויקט אחד עד לסיומוא
 300,000דהיינו הזמנות המש$ להזמנה הראשונה שלעיל שהיקפה הכספי היה כאמור , הקודמת לה

ר נכתב " להעסקת יועצי� שהגיש מנה2008יצוי
 כי במסמ$ הפנייה לוועדת הפטור ביולי . ח"ש
 .ח" מיליו
 ש50כולל של הפרויקט עד לסיומו הוא שההיק! הכספי ה

¯·Â„ ‡Ï˘ Û‡ Â�˙È� ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ È¯Â˘È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ Í˘Ó‰ ˙˜ÒÚ· 
„ÈÁÈ Ë˜ÈÂ¯ÙÎ ˙¯„‚ÂÓ‰ ‰„Â·Ú ˙ÏÂÎ˙ ÈÙ ,Ó Ï„‚ ÏÏÂÎ‰ ¯ÚÂ˘Ó‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰˘ Û‡-

900,000˘ "Ï Á-50˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,È� ‰�Â˘‡¯‰ ‰�ÓÊ‰Ï ÔÂ˘‡¯‰ ¯ÂËÙ‰˘ Û‡Â ˙˜ÒÚ‰Ï Ô˙
È„ÂÁÈÈ ‰ÁÓÂÓ „·ÂÚ ,Í˘Ó‰‰ ˙Â�ÓÊ‰ ˙¯‚ÒÓ· ˜ÒÚÂ‰ ‡Ï ‡Â‰Â . ‡Ï˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÚÙ ÍÎ·

·‰˘Ó ˙‡¯Â‰ÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï Ì‡˙‰·" ÔÈÈ�Ú·Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÔÈÈ�Ú· Ë
˙Â�˜˙‰ ,·‰˘ÓÂ" ÏÚ ˙Â¯Á˙‰Ï ˙ÂÙÒÂ� ˙Â¯·ÁÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ˘¯„�Î Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï Ë

ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ . 

„¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ Ú˘˙· ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ Ú‚Â�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó 
 ÂÓÂÈÒÏ „Ú „Á‡ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ„„ˆ Ì˙Â‡ ÔÈ· Í˘Ó‰ ˙˜ÒÚ Ï˘ ˜ÂÓÈ�· ÏÈÚÏ„ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰

 ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ"‰Ï˜‰ „È‰ "·‰˘Ó· ÌÈ¯ÂËÙ ¯Â˘È‡·˘"Ë . ÂÏÈ‡Â ‚È¯Á ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯ÂËÙ‰
 ‡Â‰ È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰‰"ÍÏÓ‰ Í¯„ "˙Â¯˘˜˙‰Ï .˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ·‰˘Ó" ˙¯·‚‰Ï ÏÚÙÈ Ë

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈÙ˜È‰‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ,¯ÂËÙ‰ Ô˙ÓÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ , ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÓÎ ÏÚ
 ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰)Í˘Ó‰· Â‡¯ ‰¯˜·‰ ÔÈÈ�Ú·.( 

 למשרד מבקר המדינה בנושא הליקויי� שעלו בדוח זה לגבי מת
 פטור 2010ר מיוני "בתגובת מנה
הוא לא התייחס למת
 , "זמ
 וחומרי�" דהיינו לפי שיטת ,ממכרז בהתקשרויות על פי שעות עבודה

ר ציי
 כי הוא נמנע זה כשנה מלבצע מכרזי� לשכירת כוח "ע� זאת מנה. הפטורי� שתוארו לעיל
דהיינו על , אד� בהתקשרויות על פי שעות העבודה וכי רוב המכרזי� ה� לתוצרי� המוגדרי� מראש

 .פי תכולות לביצוע במחיר קבוע מראש
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 א לחברה והבקרה על עלות ההתקשרות"עברת מידע מסחרי מחה

 מידע או הואמידע של המשרד  נקבע כי 18ב בעניי
 מסירת מידע מסחרי בתהליכי התקשרות"בהמ
 סיכומי : כגו
, ובהתקשרותבעסקהידע שנוצר על ידי המשרד בתהלי$ קבלת ההחלטות והטיפול 

 , כוונות הצטיידות, אפיוני� ושרטוטי�, טכניי��מפרטי , ניתוח והערכה כלכלית או טכנית,דיוני�
ל לא ימסור מידע או "בהוראה נקבע כי עובד או גור� מוסמ$ בצה .כמויות מוזמנותונתוני� כספיי� 

לכל גור� בלתי מורשה שאי
 המידע או הידע , א! א� הוא בלתי מסווג, לרבות ידע טכנולוגי, ידע
 . ההתקשרות וההזמנהבמהל$ ביצועבתחו� מילוי תפקידו ולרבות 

ל לבוא במגע ע� "חל איסור על נציגי צה, בשלב בחירת הספק וההתקשרות"ע נקבע כי "בהפ
למעט במקרי� בה� נדרשת , תעשיות וספקי� בנושאי� הקשורי� לבחירת הספק וההתקשרות

 ".ט"השתתפות על ידי משהב

 התנאי� והמסגרת לניהול ,ב בעניי
 התקשרות ע� ספקי� עקב פטור ממכרז מוגדרי� הכללי�"בהמ
לפני פנייה , על פי הוראה זו. משא ומת
 ע� ספקי� קוד� לביצוע ההתקשרות שלא בעקבות מכרז

 שישמש לבדיקת סבירות ההצעה 19ר אומד
"לבקשת הצעת מחיר מספק תכי
 היחידה הרוכשת במנה
.  ההתקשרותר לקביעת מחיר"במסגרת הכנת הצעה נגדית במסגרת משא ומת
 בי
 הספק ובי
 מנה

 .א להכנת האומד
"ר בח"יצוי
 כי לעתי� נעזר מנה

Ó‰·˘ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÎÈÏ‰˙· È¯ÁÒÓ Ú„ÈÓ ˙¯ÈÒÓ ÔÈÈ�Ú· ·
Ù‰·Â ˙Â¯˘˜˙‰‰"˙Â¯˘˜˙‰‰ ‡˘Â�· ˜ÙÒ‰ ÌÚ Ú‚Ó· ‡Â·Ï ÔÈ‡ ÈÎ Ú·˜� Ú , ÌÈÓ¯Â‚ Â¯È·Ú‰

ˆÏ·"ˆÈ·Ï ˙Â˘Â¯„‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ‡˘Â�· Â�ÈÎ‰˘ ÌÈ�„ÓÂ‡ ‰¯·ÁÏ „ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÂÎ˙ ÚÂ
˙Â˘˜Â·Ó‰ . ‰„ÚÂ� Ô„ÓÂ‡ ˙�Î‰˘ ÔÂÂÈÎ-Ó‰ ÈÙ ÏÚ " ·˜Ú ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÔÈÈ�Ú· ·

 Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ-‰�Ó ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È�Ï ˙È„‚� ‰Úˆ‰ ˙�Î‰ ÍÈÏ‰˙· ÏÏÎÈ‰Ï " ÔÈ·Â ¯
˜ÙÒ‰ ,ˆÏ ÈÓ¯Â‚ ÂÚ‚Ù Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÈÊ‡"‰�Ó ÌÈÈ˜˘ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ÁÂ˜ÈÓ‰ ˙ÏÂÎÈ· „" ÌÚ ¯

‰‰ ˙ÂÏÚ ÏÚ ‰¯·Á‰‰�Ó Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙ÏÂÎÈ·Â ˙Â¯˘˜˙" ÂÚ‚Ù Ì‰ ÍÎ·Â ‰È˙ÂÚˆ‰ ÏÚ ¯
˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰·. 

 ˙Úˆ‰· Â˘¯„�˘ ·Èˆ˜˙‰Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Á ‰ˆ˜‰˘ ·Èˆ˜˙ÏÂ ˙ÂÚ˘‰ È�„ÓÂ‡Ï ÌÈ‰Ê ËÚÓÎ ÂÈ‰ ‰¯·Á‰"‰�ÓÓ ˘Î¯‰ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ‡ .

ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˜· ‰Ï‡˘ È�ÓÈÒ ¯¯ÂÚ ‡Ï ¯·„‰‰�Ó ÈÓ¯Â‚ ·¯" Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ¯˘‡ ¯
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ Â¯˘È‡Â ‰¯·Á‰ ÌÚ . 

 :להל
 דוגמה

ל בנושא פרויקט "ל החברה דוא"ד שלחה למנכ"ד בלצ" רמ2006בביקורת נמצא כי בינואר  . 1
ל כלל פירוט של תכולות העבודה המבוקשות "הדוא". לעיניי$ בלבד"מסוי� הפותח במילי� 

ר "ד למנה" העבירה הרמ2006במרס . של שעות העבודה הנדרשות לביצוע
, ד
דהיינו אומ, והערכה
א לגבי ס$ "ובו מפורטות תכולות העבודה הנדרשות מהחברה והערכת ח, 2006אופיי
 טכני מינואר 

 .ד לחברה" העבירה הרמ2006הדומה לאומד
 השעות שבינואר , השעות הנדרשות לביצוע העבודה

ה בקשה להצעת מחיר לביצוע התקשרות עמה כספק יחיד באמצעות ר לחבר" שלח מנה2006במרס 
א על " בלא שציר! אליה את הערכת ח2006א שלעיל מינואר "משא ומת
 ואת האופיי
 הטכני של ח

ר הצעת מחיר "ל החברה למנה"באותו יו� שלח מנכ. כמות השעות הנדרשת לביצוע העבודה

__________________ 

הוצאת בקשה להצעת מחיר לספק על ידי , ט"ל במשהב"שלב הכולל את קבלת דרישת הרכש מצה  18
 .חתימת חוזה והוצאת הזמנה, תהליכי המכרז או המשא ומת�, ט"משהב

 . פנימי המסייע לגו� הרוכש לבחו� את סבירות הצעת הספקעל פי דיני המכרזי אומד� הוא מסמ!  19
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ר בפברואר "א למנה"ת דרישת הרכש שהוציא חלעומ, ח" מיליו
 ש1.479שהסתכמה בס$ , מפורטת
 דומה בהיק! השעות 2006הצעת החברה שלעיל ממרס . ח" מיליו
 ש1.477 שהייתה בס$ 2006

ל " למנכ2006ד העבירה בינואר "א שהרמ"הנדרשות לביצוע המטלות שהוגדרו באופיי
 לאומד
 ח
 .החברה

ר היה אמור "א שבידי מנה"אומד
 ח, ב בעניי
 התקשרות ע� ספקי� עקב פטור ממכרז"כאמור בהמ
ככלי לבחינת סבירותה של הצעת החברה כספק יחיד לביצוע ) בהיעדר מכרז(ט "לשמש את משהב

ר משא ומת
 אתה וסיכ� על דעת שני הצדדי� כי "בעקבות קבלת הצעת החברה קיי� מנה. העבודה
 כתב ראש ענ! 2006! מרס יצוי
 כי כבר בסו. ח" מיליו
 ש1.421�מחיר ההתקשרות הכולל יהיה כ

זמני� /נבחנה על ידינו ונמצא שהערכת העלות"ר כי הצעת המחיר של החברה "ד למנה"בלצ
". הנדרשי� על ידי הספק הינ� סבירי� לחלוטי
 ותואמי� את האומדני� שבוצעו בחיל האוויר

 . את האומד
2006ל החברה בינואר "ד העבירה למנכ"הרמ, כזכור

ל למשרד מבקר המדינה כי הוא מאמי
 שכל בעלי התפקידי� שלעיל "צה הודיע 2010באוגוסט 
ונחישות להשגת היעדי� ומתו$ הבנה שהחברה " פרוייקטלית"פעלו בתו� לב ובאווירה של דחיפות 


ושאי
 בפעולת� כדי לספק יתרו
 כלשהו , היא היחידה המצליחה להעמיד כוח אד� מומחה תוכ
א מנתחי� את ממצאי הביקורת בנוגע למגעי� שבי
 "עבודה בחל כי צוותי "עוד הודיע צה. לחברה

, ההתקשרות וההתקשרות כדי לממש תכנית מקיפה בנושאי הכשרה�ל ובי
 החברה בשלבי טרו�"צה
 . הרשאה ובקרה שתמנע תקלות דומות בעתיד, הדרכה

רכ
 הזמנות שער מוגדר כי "ר בעניי
 עריכת בדיקות הנדסיות בהזמנות מנה"בהוראת מנה . 2
וכי סג
 ראש , ר"במנה בבדיקות הנדסיות ח יחויבו"שמיליו
 גדול מהבדיד או המצטבר השנתי 

 .ר לתיעוש וניהול הרכש מוסמ$ לאשר פטור מעריכת בדיקה הנדסית"מנה

ר לתיעוש וניהול הרכש בקשה לפטור "ר לסג
 ראש מנה" שלח ראש מערכה במנה2006בסו! מרס 
, א"בחוות דעת� של נציגי ח: ונימק זאת כלהל
, תקשרות שלעילמעריכת בדיקה הנדסית לצור$ הה

צוי
 כי ההצעה אמינה מאוד בהיבט של מש$ הזמ
 הנדרש , ד"ד בלצ"הכוללת את עמדתה של הרמ
הבודק ; "ההצעה מדויקת"וכי להערכת� , "גבול התחתו
"כי היא נמצאת ב, לביצוע התכולות

ולדבריו סביר להניח שהוא , צע בדיקה הנדסיתר ציי
 שיש קושי מהותי לב"ההנדסי מטע� מנה
באותו יו� אישר סג
 ראש . יאשר את הצעת החברה כפי שהיא על סמ$ הנתוני� שהוצגו לפניו

 . ר לתיעוש וניהול הרכש את מת
 הפטור המבוקש"מנה

Ó¯‰ ‰¯È·Ú‰ Ô‰·˘ ˙Â·ÈÒ�· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ˆÏ· „" Ô„ÓÂ‡ ˙‡ ‰¯·ÁÏ „
˙ÂÚ˘‰ ,˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ‰¯ÂÓ‡‰  ,Ó¯‰ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ‰"ˆÏ· „"„ , ˙Úˆ‰ ‰ÈÙÏÂ

 ‰¯·Á‰"„Â‡Ó ‰�ÈÓ‡" ,Ô˙�È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÏÏÎ .Á Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ" ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‡
‰¯·Á‰ ˙Úˆ‰ ÏÚ ˙È·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ‰¯˜· ¯„‚· . ‰ËÈÓ˘‰ ‰¯·ÁÏ Ô„ÓÂ‡‰ ˙¯·Ú‰ ˙ÏÂÚÙ·

Ó¯‰"‰�Ó· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰˙· ‰¯˜· ÚÂˆÈ·Ï Ú˜¯˜‰ ˙‡ „"˙Úˆ‰ ˙�ÈÁ·Ï ¯‰¯·Á‰ . 

 

 

 א ואישור להתקשר את�"איתור יועצי� על ידי ח

 איתרו גורמי� במינהלה מועמדי� המתאימי� להערכת� לתפקידי יועצי� 2008� ו2007בשני� 
 :להל
 דוגמאות. לעתי� א! בידיעתו של ראש המינהלה, והעבירו לחברה מידע בעניי
 העסקת�

" מאפיי
"ל החברה בנושא יוע# לתפקיד "כל למנ"
 מהמינהלה דוא" כתב רס2007באוגוסט  . 1
) 
מבקש ... הוא הביע עניי
 להצטר! לצוות האפיו
]. המאפיי
[ראיינתי את ): " המאפיי
�להל
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אני מעביר לו את הטלפו
 ]. ראש המינהלה[נדרש שייפגש אית$ וע� . להמשי$ את גלגול הקליטה
 ". של$ לתאו�

‡Â„‰ È�ÙÏ ˘„ÂÁÎ"Á ˙˘˜· ˙Â·˜Ú·Â ÏÈÚÏ˘ Ï" ˙ÂÓ˘ ˙ÓÈ˘¯ ÈÙ ÏÚ ÌÈˆÚÂÈ ˜ÈÒÚ‰Ï ‡
 ÈÏÂÈ· ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡2007 Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ) ÌÈ„„ˆ Ì˙Â‡ ÔÈ· Í˘Ó‰ ˙˜ÒÚ Ï˘ ˜ÂÓÈ�·

ÂÓÂÈÒÏ „Ú „Á‡ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙¯‚ÒÓ· (·‰˘Ó ˙�ÓÊ‰Ï" ÈÙ ÏÚ ‰¯·Á‰Ó ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï Ë
‰ÓÈ˘¯‰ .‰�Ó ‰ÏÚ‰ ‡Ï ¯Â˘È‡‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï ¯

˘ ˙‡ÏÈÚÏ˘ ÔÈÈÙ‡Ó‰ Ï˘ ÂÓ ,„È ·˙Î·Â ÚÂ„È È˙Ï· „ÚÂÓ· ÛÒÂ‰ ÂÓ˘ ÈÎÂ , Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï
‰„ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ,‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡˘ ‰ÈÈ�Ù‰ ÒÙÂËÏ .ÌÎ˙Ò‰ Â˙˜ÒÚ‰Ï ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ 

Î·-150,000˘ "Á . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ¯·ÓËÙÒ·2007·‰˘Ó ‡ÈˆÂ‰ "ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙¯ÈÎ˘Ï ‰¯·ÁÏ ‰�ÓÊ‰ Ë , ˙Â·¯Ï
ÔÈÈÙ‡Ó‰ .¯Á‡ ‰¯˜Ó· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡˘ ¯ÂËÙÏ „È ·˙Î· ıÚÂÈ Ï˘ ÂÓ˘ ÛÒÂ‰ 

Â¯Â·Ú ‰�ÓÊ‰ ‰‡ˆÂ‰Â ¯ÂËÙ‰ Ô˙Ó ¯Á‡Ï . 

ל החברה את שמותיה� ומספרי הטלפו
 של שלושה " שלחה המינהלה למנכ2007במרס .  א . 2
ר דרישת "א למנה"כמה ימי� לאחר מכ
 העביר ח". ליצור אית� קשר"ל "יועצי� וביקשה מהמנכ

במסמ$ . ח" ש300,000בהיק! תקציבי של " כוח אד� מומחה"שרות בעניי
 רכש שיועדה להתק
ר הוא ביקש להתקשר ללא מכרז ע� "א למנה"שהעביר ח) ללא תארי$(ההנמקה לפטור ממכרז 

אי
 היו� למיטב ידיעתנו אנשי� בעלי כישורי� וידע על "כי , בי
 היתר, במסמ$ נכתב. החברה
 ]". רי�היועצי� האמו[המערכות הנדרשות כמו 

א ביקש להעסיק "עולה כי האנשי� שח) ללא תארי$(ר לוועדת הפטור "ממסמ$ הפנייה של מנה
 פטור ממכרז להתקשרות ע� 2007ועדת הפטור אישרה באפריל . כיועצי� לא הועסקו בעבר בחברה

 . בהתבסס על התקנות, "נדרשת מומחיות מיוחדת לגביה יש ספק יחיד בלבד"החברה בנימוק כי 

ר כי מטרת הדרישות "א כתב באפיוני� הטכניי� שציר! לשתי דרישות רכש שהעביר למנה"ח . ב
היועצי� . שתבוצע באמצעות שכירת יועצי�, היא הכנת אפיוני� מבצעיי� עבור מערכת מסוימת

והוא יאשר את ביצוע , יפעלו בהתא� להוראותיו, א"של המערכת מח" למאפיי
 על"יהיו כפופי� 
בסיס . ולא בחברה") קריה"ב(ל "ודה העיקרי של היועצי� הוא במחנה צהמקו� העב. עבודת�

ההתקשרות לביצוע העבודה הוא תשלו� עבור ביצוע שעות עבודה ולא על פי תכולות מוגדרות 
 .שה
 תוצר שבאחריות החברה לספק, מראש

יוע# ל החברה ולידיעת ראש המינהלה בעניי
 "ל למנכ"
 מהמינהלה דוא" כתב רס2007בפברואר 
אני מעוניי
 שברצ! . אני נפגש איתו ביו� שלישי בשמונה בבוקר. מועמד להצטר! לצוות האפיו
"ה

 ". ?מעוניי
. יפגוש אות$ בתור מי שמועמד להיות המעסיק שלו

ר להוסי! את העסקת היוע# " אישרה ועדת הפטור את בקשת הגו! הרוכש במנה2007במרס 
. ייתה הוספת כוח אד� בפרויקט במסגרת פטור קיי�סיבת הפטור ה. ט מהחברה"להזמנת משהב

 125,000�ובמסגרתה נקבע כי הוא יועסק תמורת כ, ר להזמנה"בסו! אותו חודש הוסי! אותו מנה
 . ח"ש

ל "ל ראש המינהלה לראש צוות בה ולידיעת מנכ" כתב בדוא2007במקרה אחר נמצא כי ביוני  . ג
, דהיינו]". של היוע#[לבחירתו ] כוח האד�[א "צרי$ לפעול מול אחת מחברות הכ"החברה כי 

. אול� הדבר לא נעשה, לדעתו של ראש המינהלה נית
 היה לפנות לחברות נוספות לבחירת היוע#
ל החברה "ל למנכ"ל למשרד מבקר המדינה כי שליחת הדוא" הודיע צה2010יצוי
 כי באוגוסט 

 ".טעות הקלדה"מקורה ב
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Á˘ ¯Á‡Ï"ÈˆÚÂÈ‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‡‰�ÓÓ ˘˜È· ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ‰¯·ÁÏ Ì" ¯ÂËÙ Ô˙Ó ¯
Ê¯ÎÓÓ ,·‰˘Ó ¯˘˜˙‰" Ô˙Ó ÏÚ ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ÚˆÈ· ‡ÏÂ ‰¯·Á‰ ÌÚ Ë

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙ ÈÙÏ ˘¯„�Î ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ . ÈÓ¯Â‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á"ˆ�ËÂÙ ÌÈ¯Á˙Ó ÔÈ·˘ ˙ÂÈ�ÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡Â ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ· Â¯Ú¯Ú ‡ ÌÈÈÏ‡È

 ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒÈ‡‰  Û‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ˜ÙÒ È�Ù ÏÚ ‰¯·ÁÏ ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙ÓÏ ÂÓ¯‚Â
·‰˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ó ‰ÏÂÚ‰"‰ˆÂ Ë"ÌÈ˜ÙÒÏ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‚Ó ÔÈÈ�Ú· Ï . 

ÌÈÈ˜ ˘Î¯ ˜È˙Ï תוספת יועצי� "ל למשרד מבקר המדינה כי לתפיסתו " הודיע צה2010באוגוסט 
Â ÌÈÏ‰�Â ÌÈ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‰�È‰‰ÏÂÎ˙Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ˘ÓÓÏ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙·ÈÏ· ˙‡ˆÓ�)  ההדגשה

תוספת יועצי� לתיק קיי� "; ט"במשהב" דורש ברור שמי ופטור"תהלי$ הוספת היועצי� ; )"במקור
ב "ההמ)" ההדגשה במקור( אליו מתייחסות רכש ועד מימוש ההתקשרות�טרו� בגדר תהלי$ אינה
 .בי
 חברות אלא תוספת להזמנה קיימתכיוו
 שלא מתקיימת תחרות , ע שתוארו לעיל"וההפ

ÔÏ‰ÏÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó: 

‡ . ‰ˆ" ÌÈˆÚÂÈ ˙ÙÒÂ˙Ï ¯ÂËÙ ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÍÎÏ ÏÈÚÏ˘ Â˙Ú„Â‰· ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï Ï
Á˘ ¯Á‡Ï"‰¯·ÁÏ Ì‰È˙ÂÓ˘ ˙‡ ¯È·Ú‰ ‡ .‰�Ó"ÌÈ˜ÙÒ ¯˙‡Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ ¯ ,

Â¯˘˜˙‰‰ Í¯„ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ˙Â�˙Â�‰ ˙Â¯·Á ˙Â·¯ÏÌ˙‡ ˙ . Â˙ÂÎÓÒÓ ‰Ê ÔÈ‡
Á Ï˘"ÌÈˆÚÂÈÎ ‰˙ÂÚˆÓ‡· Â˜ÒÚÂÈ˘ È„Î ÌÈ˘�‡ ‰¯·ÁÏ ˙Â�Ù‰Ï ‡ .Á Ú‚Ù Â˙ÂÏÈÚÙ·" ‡

‰�Ó Ï˘ ˙ÏÂÎÈ·"Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·Ï ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ Ï˘Â ¯ . 

· .  ‡Ï‡ ÌÈÈ˜ ˘Î¯ ˜È˙Ï ÌÈˆÚÂÈ ˙ÙÒÂ‰ ÏÚ ¯·Â„ ‡Ï ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·
‰˘„Á ˘Î¯ ˙�ÓÊ‰ ÏÚ. 

 

 

 אפיו� יועצי�

ולידיעת ראש  ל החברה ולחברה נוספת"
 מהמינהלה למנכ" רס2007ל ששלח בפברואר "בדוא

אנשי� שיצטרפו לצוות ] ארבעה[אני מעוניי
 לאתר : בהמש$ לשיחתנו: "המינהלה נכתב כלהל


יופנו אליכ� בתור מעסיקי� , אנשי� אשר יגיעו ישירות אלי. אשמח לעזרתכ�.... האפיו
אלא נדרש רק רקע , "צוות האיפיו
"ה ג� כי לא נדרש יוע# מסוי� לל עול"מהדוא". פוטנציאליי�

 . ל"באחד התחומי� שצוינו בדוא" מטה מבצעי"

ל החברה ולחברה אחרת ולידיעת ראש "
 מהמינהלה למנכ" הרס2007ל ששלח במרס "בדוא
י דיבר אית. מעוניי
 להצטר! לצוות האפיו
] א"של ח[מחלקת מבצעי� "המינהלה נכתב כי אד� מ

 ".בהמש$] ראש המינהלה[יועלה לאישור . יפנה אליכ� בנושא... היו� וסיכמנו על אפשרות עבודה

) ספק יחיד(ר לקבלת פטור ממכרז " כתב ראש המינהלה במסמ$ ההנמקה ששלח למנה2007ביולי 
עבור החברה בנושא יוע# אפיו
 מבצעי כי נדרשת העסקת יועצי� תו$ ניצול הניסיו
 המבצעי 

 נתנה ועדת הפטור 2007ביולי . � מבצעיי� של מערכות שונות שבפיתוח במינהלהוכמשתמשי
ט ע� החברה כספק יחיד להעסקת יועצי� " התקשר משהב2007באוגוסט . ר פטור ממכרז"שבמנה
 . א ובה� היוע# שלעיל"עבור ח
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 ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰Ï‰�ÈÓ‰‰�ÓÓ ‰˘˜È·" „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ‰¯·Á‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ¯
 ˙˜ÒÚ‰ÏÊ¯ÎÓ ‡ÏÏ ÌÈˆÚÂÈ ,Á ¯˙È‡ Â˙Â‡˘ ¯ÂÓ‡‰ ıÚÂÈ‰ ˙Â·¯Ï"‡ , ÈÙ ÏÚ˘ Û‡

 ˙Â¯·Á ÔÈ· Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ Ô˙È� ‰Ï‰�ÈÓ‰ ‰¯È„‚‰˘ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó‰
˙ÂÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ .‡Â„‰Ó Ì‚ ‰ÏÂÚ ¯·„‰"‰�ÓÏ ‰ÈÈ�Ù‰ È�ÙÏ ˙Â¯·Á È˙˘Ï ÁÏ˘�˘ Ï"¯ .

‰�Ó˘ ÍÎÏ ‰Ï‰�ÈÓ‰ ‰Ó¯˙ ÂÊ ‰˙ÏÂÚÙ·"ÈÏ‰ ÌÈÈ˜ ‡Ï ¯ ˙Â¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï  È˙Â¯Á˙ Í
‰Ï‰�ÈÓ‰ ‰¯È„‚‰˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï , ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘

ÌÈÊ¯ÎÓ‰. 

הפעילה ", שתי חברות בתחו� האפיו
" העסיקה"ל כי המינהלה " הודיע צה2010באוגוסט 
משרד קריטריוני� דומי� הנגזרי� מכללי המנהל התקי
 אל מול שתי החברות ובתיאו� ע� 


 ". הביטחו

‰�ÓÏ ‰Ï‰�ÈÓ‰ ˙ÈÈ�ÙÏ Ú‚Â� Â�È‡ ‰Ê ¯·Ò‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯ÂËÙ ˙Ï·˜Ï ¯
„ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ‰¯·Á‰ ¯Â˘È‡Â Ê¯ÎÓÓ ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙ÓÎ .Á Ï˘ ˙ÂÈ�Ù ˙Â¯ÓÏ ‰ÚˆÂ· ÂÊ ‰ÈÈ�Ù" ‡
ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â�· ˙Â¯·Á È˙˘Ï. 

לספק יחיד הוגשו משתי סיבות  למשרד מבקר המדינה כי הבקשות 2010ל באוגוסט "עוד הודיע צה
 אל מול הסיכו
 בעצירת פרויקט במשבר ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ וצור$ להדבקת ÈÚˆ·Óצור$ : "עיקריות

ואשר צברו ניסיו
 ] בפרויקט[י האנשי� אשר כבר פעלו " אשר נרכש עÈ„ÂÁÈ Ú„È"; "הנובעת ממכרז
 ).ההדגשות במקור" (יחודי

Á Ï˘ ‰˜Ó�‰· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡ ¯Â·Ú Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂÏ
 ÔÈÈˆ ‡Ï ‡Â‰ ‰¯·Á‰"ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ˙˜·„‰Ï Í¯ÂˆÂ ÈÚˆ·Ó Í¯Âˆ "¯ÂËÙ‰ ˙˘˜·Ï ‰ÏÈÚÎ .

„ÂÚÂ ˙‡Ê ,Á˘ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‡ÏÂ ÌÈ˘�‡‰ Ï˘ ‡Â‰ È„ÂÁÈÈ‰ Ú„È‰" ‰˙‡ ¯˘˜˙‰Ï ˘˜È· ‡
„ÈÁÈ ˜ÙÒÎ .˙ÂÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ˙Â¯·Á ÔÈ· Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ Ô˙È� Â�ÈÈ‰„ . 

 

 

 כזי להעסקת יועצי�מאגר מידע מר

ט ינהלו " הפועלות במשהב20ב בעניי
 התקשרות ע� יועצי� נקבע כי ועדות היועצי� האגפיות"בהמ

, בי
 היתר, מאגר המידע יכלול. מאגר מידע היסטורי של היקפי העסקות אשר אושרו על ידיה

שעות העסקת על מספר , פרטי� על כל ההתקשרויות להעסקת יועצי� כגו
 פרטי� על נושא הייעו#
הדבר נועד לאפשר מעקב ובקרה בנושא מספר שעות . היוע# ועל ההיק! הכספי של ההזמנה

ר לתיעוש וניהול הרכש עומד בראש ועדת "סג
 ראש מנה. ההעסקה של היועצי� ומש$ העסקת�
 .ר"היועצי� האגפית בנושא שירותי עזר ושירותי כוח אד� במנה

__________________ 

ט ועדות יועצי אגפיות "ב בעניי� אישור צור! והתקשרות ע יועצי פועלות במשהב"על פי המ  20
ב יסוד בעניי� ועדות "ט על פי המ"שהוקנו לה� כל הסמכויות שניתנו לוועדות פטור ממכרז במשהב

 .פטור ממכרז
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‚Ò ˙„ÈÁÈ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰�Ó ˘‡¯ Ô" ÌÈÊÎÂ¯Ó ‡Ï ˘Î¯‰ ÏÂ‰È�Â ˘ÂÚÈ˙Ï ¯
ıÂÚÈÈ È˙Â¯È˘ ÌÈ�˙Â�‰ ÌÈ˜ÙÒ ‡˘Â�· ˙ÈÙ‚‡‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙„ÚÂ ÈÓÂÎÈÒ , ÏÚ ÌÈÓÂÎÈÒ‰ ˙Â·¯Ï

Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ , ˘¯„�Î Ì˙‡ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ˙Ï‰�Ó ‰�È‡ Â˙Â˘‡¯·˘ ‰„ÚÂÂ‰Â
Ó‰·"· .ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â�· ·˜ÚÓ‰Â ‰¯˜·‰ ÌÈÚ‚Ù� ÍÎ·. 

 

 

 כולת העבודה וביצועההגדרת ת

הצטיידות וקליטה של אמצעי� ומערכות , פיתוח, ל בעניי
 תהלי$ ייזו�"בהוראת אג! התכנו
 בצה
לוגיסטי אמור לממש /והגו! הטכני, ל נקבע כי הגו! המבצעי מגדיר את הדרישות המבצעיות"בצה

כת הבקרות משרד מבקר המדינה מציי
 כי הפרדת סמכויות זו היא אב
 יסוד של מער. אות

 .ונועדה להבטיח קבלת מוצר מיטבי תו$ שמירה על כללי מינהל תקי
, ל"והאיזוני� בצה

·‰˘Ó ÔÈÓÊ‰ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ· ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··" ¯È„‚‰˘ ˘Î¯ ˙Â˘È¯„ ÈÙ ÏÚ ‰¯·Á‰Ó Ë
Á" Ï˘ ˙ÂÈÚˆ·Ó ˙Â˘È¯„ Ï˘ ˙Â¯„‚‰ ˙�Î‰ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˘‡¯Ó ÚÂ·˜ ¯ÈÁÓ· ‰„Â·Ú ˙ÂÏÂÎ˙ ‡

˘ÂÓÈÓÂ ˙ÂÎ¯ÚÓ21Ï‡ ˙Â˘È¯„ Â . ˘ÓÓÓ‰ ÛÂ‚Î Ô‰Â ÈÚˆ·Ó‰ ÛÂ‚Î Ô‰ ‰˘ÓÈ˘ ‰¯·Á‰ Â�ÈÈ‰„
È�ÎË‰-ÈËÒÈ‚ÂÏ .˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁ ˙˘Ë˘ËÈÓ ‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓ· , ‰¯ÂÓ‡˘ ‰¯˜·‰Â ˙ÂÎÓÒ‰

ÈÚˆ·Ó‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ· ÌÈÈ˜˙‰Ï ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÂÎ˙ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ ,È�ÎË‰ ÛÂ‚‰ ÔÈ·Â- ÈËÒÈ‚ÂÏ
‰˙Â‡ Úˆ·Ó‰ ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÂÎ˙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙Ú‚Ù�Â .Á˘ ÈÂ‡¯"ÈÙ˜È ‡ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÏÚ „

Ô˙Â‡ ÌÈ˘ÓÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ·Â ˙ÂÏÂÎ˙ ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ , ‰¯˜· Úˆ·Ï ÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î
Ô˙ÂÏÚ ÏÚÂ ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÏÂÎ˙ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ,·‰˘Ó˘ È„ÎÂ" Â˙Â‡Ó ÔÈÓÊÈ ‡Ï Ë

‰ÚÂˆÈ· ˙‡ Ô‰Â ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÂÎ˙ ˙¯„‚‰ ˙‡ Ô‰ ˜ÙÒ . 

 :להל
 דוגמה

א בתכולות "ח כלל ח" ש486,000 בהיק! תקציבי של 2007ר מינואר "א ממנה"בדרישת רכש של ח
המרת האפיו
 המבצעי , העבודה של החברה הגדרה של הדרישות המבצעיות למערכת מסוימת

וביצוע עבודת תכנה למימוש השינויי� במערכת , לאופיי
 תכנה, הנכלל במסגרת הדרישה המבצעית

ולות עבודה בהיק! תקציבי של ט מהחברה תכ" הזמי
 משהב2007בפברואר . בהתא� לאופיי

 .א שלעיל"ח בהתא� לדרישת ח" ש485,644

ל למשרד מבקר המדינה כי היוע# שהגדיר את הדרישות המבצעיות עובד " הודיע צה2010באוגוסט 
וכי העבודות ; ואילו היוע# המממש אות
 עובד בהנחיית הגו! המממש, בהנחיית הגו! הדורש בלבד

באופ
 שההפרדה בי
 הגדרת , א ובהנחיית� בלבד"ריות� של גופי חמבוצעות תמיד בראשות� ובאח
לא מתערבת ואי
 מדווחי� לה על תוכ
 "ל כי החברה "עוד מסר צה. תכולות ובי
 מימוש
 נשמרת

  ".העבודה של היועצי� שנשכרו

‰�Ó˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰Ï ˙Â˘˜·‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙‡ ÂÏÏÎ ‰¯·ÁÏ ¯È·Ú‰ ¯
·Ú‰ ˙ÂÏÂÎ˙ ‡ÂÏÓ‰„Â :˙ÂÈÚˆ·Ó ˙Â˘È¯„ ˙¯„‚‰ ,Ô˘ÂÓÈÓÂ ˙ÂÈ�ÎË ˙Â˘È¯„Ï Ô˙¯Ó‰ , Ì‚ ÍÎÂ

‰�ÓÏ ‰¯È·Ú‰ ‰¯·Á‰˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰"¯ . ˙ÂÏÂÎ˙ ˙‡ ‰¯·Á‰ ‰Ú·˜ ÂÏ‡ ÌÈÓÂÁ˙ ‰˘ÂÏ˘·
¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰· ˘‡¯Ó ‰È„·ÂÚ ÏÎ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ,ÌÈÓÂÁ˙‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ‰¯Ó˘� ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· . 

__________________ 

 .ה לביצוע הפעולות שהוגדרו בדרישות המבצעיות כתיבת תכנ�מימוש   21
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 תערי� יועצי תכנה

נקבעו אמות המידה לקביעת "  בתי תוכנה והתקשרויות כלליות,תעריפי יועצי�"ב בעניי
 "בהמ
לרבות כאלה המוגדרי� כבית תכנה וע� יועצי� , תעריפי שעת עבודה להתקשרות ע� יועצי�
לגבי יועצי� שאינ� עוסקי� בתחו� התכנה אמות . שמהות ההתקשרות את� היא בתחו� התכנה

 28ב "עוד נקבעו בהמ. דסאי� ואקדמאי�הנ, והבחנה בי
 טכנאי�, השכלה, המידה כוללות ותק
רק . לכל רמה נקבע תערי! לשעה. רמות שונות של מומחיות הנדרשת מהיועצי� בתחו� התכנה

 .  הרמות נקבעה אמת מידה של השכלה בתחו� התכנה28�לגבי שתיי� מ

 22ח" ש175ט ע� החברה להעסקת שני יועצי� לפי ער$ של " התקשר משהב2007בדצמבר  . א
ט לבתי תכנה "ההתקשרות בוצעה לפי התערי! של משהב. בהתאמה, ח לשעה" ש180�לשעה ו

בביקורת עלה כי לשני היועצי� האמורי� אי
 . מהנדס מערכות/ב שלעיל למנתח"כמוגדר בהמ
התערי! . ובמועד ההתקשרות היה אחד מה� סטודנט לרפואה, השכלה פורמלית בתחו� התכנה

לא בתחו� (ט להעסקת אקדמאי בכיר " לתערי! משהבשנקבע לה� גבוה במעט או כמעט זהה
יצוי
 כי התערי! להעסקת אקדמאי . ח" ש176שהיה באותה עת ,  שני�15�10בעל ותק של ) התכנה

 .ח לשעה בלבד" ש89זוטר היה 

. ח לשעה" ש195ט ע� החברה להעסקת שני יועצי� לפי ער$ של " התקשר משהב2008במאי  . ב
מהנדס /ב שלעיל למנתח"ט לבתי תכנה כמוגדר בהמ"! של משהבההתקשרות בוצעה לפי תערי

ובמועד ההתקשרות היה אחד , לשני היועצי� לא הייתה השכלה פורמלית בתחו� התכנה. מערכות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה והיוע# השני היה סטודנט להנדסת תעשייה , מה� סטודנט לפסיכולוגיה

 . וניהול

Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú·˜˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡˘ ÔÂÂÈÎ ¯˘Ù‡˙‰ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ·ˆ
·‰˘Ó" ‰�Î˙ È˙· ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ˙È·¯ÓÏ Ú‚Â�· ÏÈÚÏ˘ Â˙‡¯Â‰· Ë

‰�Î˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈˆÚÂÈ‰Ó ˙Â·ÈÈÁÓ ‡Ï .¯·„‰ ¯˘Ù‡Ó 
·‰˘ÓÏ"Û‡Â ‰�Î˙‰ ÌÂÁ˙· ‰ÏÎ˘‰ ‡ÏÏ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï Ë ‡ÏÏ 

 Â‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÎ˘‰˙È‚ÂÏÂ�ÎË ,·‰˘Ó Ú·˜˘ ‰ÊÓ ‰Â·‚ ÛÈ¯Ú˙ Ì‰Ï ÌÏ˘ÏÂ" Û‡ Ë
ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ‡Ó„˜‡Ï. 

·‰˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÂÈ˙Â‡¯Â‰· ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘ÈÂ ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÁ·È Ë
‰�Î˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÈÏÓ¯ÂÙ ‰ÏÎ˘‰ ‡˘Â�· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,ÔÂÈÒÈ� ˙Â�˘ ¯ÙÒÓ ˙Â·¯Ï , È·‚Ï

‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈˆÚÂÈ ÈÙÈ¯Ú˙‰�Î˙‰ È˙· ˙ÂÚˆÓ. 

 

 

__________________ 

 .מ"הנתוני הכספיי בפרק זה אינ כוללי מע  22



 195 צבא ההגנה לישראל

 סיכו� והמלצות

‰ˆ ÌÈÈ˜Ó˘ ÌÈ¯˘˜‰ ÏÂÏÎÓÏ"ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ Ï ,ÌÈˆÚÂÈ ˙Â·¯Ï ,˙È�·ÂÓ ˙Â˘È‚¯ ˘È , ˙ÂÈ‰
 ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘Â� ÌÚ ÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ¯˘˜· ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈÈÁ¯Ê‡ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ˜ÙÒ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·˘

˙ÂÈ‡·ˆ‰ ˙Â„ÈÁÈ· .ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î , ˙Â‡¯Â‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÂÚ·˜�
Ô‰ÈÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰·ÂÁ˘ . ÌÂ˜Ó·"¯„‚‰ ˙ˆ¯Ù�˘ " Ï‰�ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÌÈ¯ÙÂÓ˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï

 ˙È�Â‚¯‡ ˙Â·¯˙ ˙˘¯˘‰ÏÂ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ Á˙Ù ‰¯Â‡ÎÏ Á˙Ù� Ì‚ ‡Ï‡ ÔÈ˜˙‰
‰ÈÂ˜Ï ,·¯ ÔÓÊ Í˘Ó� ¯·„‰˘Î ¯˜ÈÚ·. 

 ÌÈ�˘· ‰¯·Á‰ ÔÈ·Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ ˙˜È„·2002-2009 ‰˙ÏÚ‰ 
· ÌÈÈÂ˜ÈÏÌÂ¯Ë È·Ï˘-ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó·Â ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· ˘Î¯‰Â ˘Î¯‰ , ‰Ê ÏÏÎ·Â

 È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï ¯ÂˆÈÈ‰Â ‰˘Î¯‰‰ Ï‰�ÈÓ·Â ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· ÌÈÓ¯Â‚ ÈÎ ‡ˆÓ�
ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ,‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ"ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â�˜˙ ÈÙ ÏÚÂ Ï . ÌÈÓ¯Â‚

¯˘‡ Ú„ÈÓ ‰¯·ÁÏ Â¯È·Ú‰ ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· ÌÈ˜ÙÒ È�Ù ÏÚ ˙ÂÙÈ„Ú ‰Ï ˙˙Ï È„Î Â· ‰È‰ 
Ì‰È�È· ˙Â¯Á˙· ÚÂ‚ÙÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ , ˙ÂÏÚ ‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÓ‰ ÍÈÏ‰· ÚÂ‚ÙÏÂ

 Ï‰�ÈÓ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ·Â ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ¯ÂˆÈÈ‰Â ‰˘Î¯‰‰ Ï‰�ÈÓ ¯˘‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰
‰¯·Á‰ Ï˘ ‰È˙ÂÚˆ‰ ‡˘Â�· ‰¯˜· Úˆ·Ï ¯ÂˆÈÈ‰Â ‰˘Î¯‰‰ . 

Î ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ�‰¯·ÁÏ ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· ÌÈÓ¯Â‚Ó Ú„ÈÓ ¯·ÚÂ‰ È ,‰ˆ ÏÚ" Ï
 ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÙÒÏ Ú„ÈÓ ˙¯·Ú‰ ˙ÚÈ�ÓÏ ˙Â˘ÈÁ�· ÏÂÚÙÏ Ë¯Ù· ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ÏÚÂ ÏÏÎÎ

ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ ‡·ˆ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Â¯È·Ú‰Ï ,ÌÈ˜ÙÒ ¯Â·ÈÁ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÔÎÂ ,
ÌÈˆÚÂÈ ˙Â·¯Ï ,È�Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„‰ ˙˘¯Ï , ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î‰"ÏÂ·‚ " ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ˜ÙÒ‰ ÔÈ·˘

‡·ˆ‰ È˘�‡ ÔÈ·Â . 

 ÔÈ· Í˘Ó‰ ˙˜ÒÚ Ï˘ ˜ÂÓÈ�· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ Ú‚Â�· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÂÓÂÈÒÏ „Ú „Á‡ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ„„ˆ Ì˙Â‡ , ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ"‰Ï˜‰ „È‰ " ÌÈ¯ÂËÙ ¯Â˘È‡·˘

ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó· . ‡Â‰ È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰‰ ÂÏÈ‡Â ‚È¯Á ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯ÂËÙ‰" Í¯„ÍÏÓ‰ "
˙Â¯˘˜˙‰Ï . ˙Â˘È¯„ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˘¯„�Î ÏÈÚÙÈ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰ˆÓ ˙ÂÏ·˜˙Ó˘ ˘Î¯‰"Ï , ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ˜ÙÒÏ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ˜È�Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÂÚ�ÓÈ˘
˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ˙Â¯Á˙ ÌÈÈ˜Ï ˘È Ì‰·˘. 

‰ˆ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"ÈÓ¯Â‚‰Â ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Â�Á·ÈÂ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ Â„ÓÏÈ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï Ì
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â¯ˆÂÂÈ‰Ï , ÏÏÁ‰Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ÈÓ¯Â‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙Â�È˜˙ ˙‡ ÂÁÈË·ÈÂ Ì‰· ÂÏÙËÈ

ÌÂ¯Ë È·Ï˘· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ-˘Î¯‰Â ˘Î¯‰ , ÏÚ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜ÓÓ ˙ÂÚ·Â�‰ ˙ÂÎÏ˘‰‰ ˙‡Â
‰ˆ ÏÏÎ· ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈÈ‡·ˆ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ·Ï ÌÈ˜ÙÒ ÔÈ·˘ ÌÈÒÁÈ‰"Ï. 

 



 

 


