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הקמת מערכת מידע לניהול האשפוז הסיעודי
תקציר
המשרד( אחראי לספק ולממ אשפוז סיעודי לקשישי
משרד הבריאות )להל
סיעודיי ותשושי נפש ,לפי קריטריוני מוגדרי ובמסגרת תקציב נתו  .המשרד
מממ את האשפוז ,והקשישי ובני משפחותיה )בני הזוג והילדי ( משתתפי
בעלות האשפוז בהתא ליכולת הכספית ולקריטריוני שנקבעו מראש .הגו
האחראי לנושא במשרד הוא האג לגריאטריה .בביקורת קודמת 1הועלו ליקויי
בניהול המידע המשמש את האג לגריאטריה ואת לשכות הבריאות לש טיפול
באוכלוסייה שבאחריות .

פעולות הביקורת
בחודשי מאי ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את תהלי #ההקמה של
מערכת מידע לניהול האשפוז הסיעודי )להל הפרויקט ,המערכת או מערכת אג" .(2
אג
הביקורת נעשתה במשרד הבריאות :באג לשירותי מידע ולמחשוב )להל
המחשוב(; באג לגריאטריה; באג לתכנו  ,תמחור ותקצוב ובאג החשבות .בדיקות
השלמה נערכו באג החשב הכללי )להל החשכ"ל( במשרד האוצר.

עיקרי הממצאי
 .1נ י ה ו ל ה פ ר ו י ק ט ו ת ק צ ו ב ו  :א שההחלטה להקי מערכת מידע חדשה
לניהול האשפוז הסיעודי התקבלה ב  ,1998החל פיתוח המערכת רק בשנת  ,2004שש
שני מאוחר יותר .ההחלטה להקי מערכת על בסיס תכנת  3SAPלא התבססה על
ניתוח חלופות ,אומד עלויות ופירוט היתרונות והחסרונות של כל אחת מההצעות
לפיתוח המערכות ,כפי שנדרש לפי נוהל מפת"ח.4
תהלי #ההקמה של הפרויקט לא התנהל על פי נוהל מפת"ח :לא הוכנו מסמכי ייזו
ואפיו  ,ולא פורטה תכולת המערכת .עד שנת  2008לא מונתה ועדת היגוי לפרויקט.
הערכות העלות של המערכת היו הערכות חסר ,ונדרשו תקציבי נוספי במהל#
פיתוח המערכת והטמעתה ביחידות המשרד .עד סו שנת  ,2005עת הופעלה המערכת,
__________________
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מבקר המדינה ,(1998) ·48 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "המער הגריאטרי במדינה" ,עמ' .182
אג" אג גריאטרי ממוחשב.
תכנה מתוצרת החברה הגרמנית  ,SAPהמייצרת תכנות לניהול משאבי הארגוERP - Enterprise ) #
 (Resource Planingוכ #פתרונות תכנה ייעודיי למגזרי משק שוני כגו #תעשיות האנרגיה ,הכימיה
ומגזר הבריאות.
נוהל מפת"ח )מסגרת פיתוח ותחזוקה( נוהל מסגרת שקבע החשכ"ל לפיתוח ולתחזוקה של מערכות
ממוחשבות במשרדי הממשלה .הנוהל מפרט מה השלבי בחיי המערכת הממוחשבת ומה התוצרי
הנדרשי בכל אחד מהשלבי  .הנוהל נקבע על פי החלטת ועדת השרי לכלכלה מאוקטובר ,1991
שקיבלה תוק של החלטת ממשלה ,ועל פי הוראות התכ"  ,והוא נוהל מחייב במשרדי הממשלה.
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הסתכמה עלות כוח האד שהושקעה בפיתוחה ,בהסבת הנתוני הדרושי להפעלתה
ובהכשרת המשתמשי להפעלתה בכ  5.8מיליו ש"ח .העלות הכוללת של הקמת
המערכת ,הפעלתה השוטפת והשינויי שהוכנסו בה הסתכמה עד ספטמבר 2008
בכ  14מיליו ש"ח.
המשרד לא תכנ בתקציב לשני  2005עד  2008תקנות למערכת אג"  ,ומימ חלק
מעלות הקמת המערכת והטמעתה מתקנות תקציב המיועדות לקניית שירותי אשפוז
ושירות לחולי כרוניי .
 .2ה ה ת ק ש ר ו ת ל פ י ת ו ח ה מ ע ר כ ת  :על פי הוראת השעה המנחה לגבי
השימוש במאגר יועצי  ,SAPתיעשה התקשרות בפועל ע הספק במסגרת מכרז סגור
או בפטור ממכרז פומבי .באוגוסט  2004התקשר המשרד ללא מכרז ע ספק חיצוני
)להל חברה ב'( לרכישה של שירותי כוח אד לפיתוח מערכת מבוססת על תכנת
 .SAPועדת המכרזי המשרדית לענ"א )עיבוד נתוני אלקטרוני( לא סיווגה את
ההתקשרות כפטורה ממכרז .א שמערכת אג" איננה חלק ממערכת מרכב"ה ,5נבחר
הספק מתו #מאגר יועצי  ,SAPשנועד לגיוס כוח אד מומחה בנושאי  SAPלצור#
יישו פרויקט מרכב"ה.
התהלי #לבחירת הספק לא התנהל על פי חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב ) 1992להל
חוק חובת המכרזי ( ,תקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג ) 1993להל תקנות חובת
המכרזי או התקנות( ,והוראות תקנו כספי ומשק של החשכ"ל )להל הוראות
תכ" ( הפנייה לספקי לא נעשתה לפי מתכונת אחידה ומוגדרת מראש שמאפשרת
להשוות בי ההצעות הפוטנציאליות ,לא נקבע מפרט לבדיקה ,ואי מסמ #המנמק את
ההחלטה לבחור בספק שנבחר.
הנהלת המשרד לא קיימה דיו ולא קיבלה החלטה מנומקת בדבר אופ פיתוח
המערכת א בניהול עצמי באמצעות כוח אד חיצוני שיעסיק המשרד ,או בדר #של
מכרז לרכישת מערכת סופית ) .((Turn Keyלדעת משרד מבקר המדינה ,ניהול
הפרויקט בדר #שנקט המשרד ,בניהול עצמי באמצעות כוח אד חיצוני שהמשרד
מעסיק ,אינו מאפשר למצות את היתרונות שבהתקשרות באמצעות מכרז ,ובה
הגדרת התכולה ,תחרות על מחיר למערכת והטלת האחריות לפיתוח ולהספקת
המערכת על גו מקצועי חיצוני.
שתי הארכות של ההסכ הראשו והסכ נוס ע חברה ב' "להספקת שירותי
הסבה ,הדרכה והטמעה" לא הובאו לאישור ועדת המכרזי במשרד .ההתקשרויות
נעשו ללא מכרז וג לא קיבלו פטור ממכרז .א שתוקפ של ההסכמי של המשרד
ע חברה ב' פג בסו  ,2006המשרד המשי #לרכוש ממנה שירותי ולבצע תשלומי
ללא הסכמי תקפי ובניגוד לתקנות חובת המכרזי ולכללי המחייבי .
ההתקשרות ע חברה ב' אושרה בדיעבד פעמי מספר.
מכרז שפרס המשרד בשנת  2007נועד על פי הגדרתו בעיקר לתחזוקת המערכת.
התברר שההתקשרות שנעשתה בעקבותיו כללה ג שירותי פיתוח .הצגת המכרז
כמיועד בעיקרו לתחזוקה לא הייתה מלאה.
__________________

5

מרכב"ה מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה מערכת מחשוב רוחבית ואחידה במשרדי
הממשלה המנהלת משאבי בתחומי הכספי  ,כוח האד  ,הרכש )לוגיסטיקה( והנכסי ומבצעת
פעולות נוספות כגו #ניהול תמיכות.
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 . 3ת כ ל י ת י ו ת ה מ ע ר כ ת  :חלק מהנתוני  ,בה נתוני חשובי  ,דוגמת
המקו שבו נמצא הפונה לקבלת שירותי האג לגריאטריה ותארי #הלידה שלו ,לא
הוזנו למערכת במלוא  ,ולא הותקנו בה מנגנוני בקרה שיתריעו על כ .#כמו כ  ,האג
לגריאטריה לא ייש עד מועד סיו הביקורת בקרה שוטפת על איכות הנתוני
בסמו #למועד הזנת  ,באמצעות דוחות בקרה ובאמצעי אחרי .
לא בוצע תהלי #תחקור של פיתוח מערכת אג" כפי שמתחייב על פי כללי נוהל
מפת"ח לאחר הפעלת מערכת ,ועל אחת כמה וכמה כאשר מתגלות בפרויקט חריגות
בעלויות ,כפי שהיו בפרויקט זה.

סיכו והמלצות
פרויקטי מחשוב ה פרויקטי מורכבי המשלבי בתוכ מרכיבי רבי ,
טכנולוגיי וארגוניי  .כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה שלה יש לפעול על פי נוהל
פיתוח .הנוהל המחייב לפיתוח ולתחזוקה של מערכות ממוחשבות במשרדי הממשלה
הוא נוהל מפת"ח.
פרויקט אג" הוא פרויקט הקמת מערכת מידע לניהול האשפוז הסיעודי במדינת
ישראל .עד שנת  2008לא מונתה ועדת היגוי לפרויקט .במקומה קיבלה חלק
מההחלטות ועדת היגוי שנועדה לטפל בנושא גביית חובות ממאושפזי  ,שהיה רק
אחד מהנושאי שהמערכת הייתה אמורה לתמו #בה .
תהלי #קבלת ההחלטות על הקמת המערכת נמש #זמ רב ולא נעשה על פי כללי נוהל
מפת"ח :לא הוכנו מסמכי הייזו והאפיו המחייבי  ,וממילא ג לא הובאו בפני
מקבלי ההחלטות .ההחלטות לא התבססו על ניתוח חלופות מבחינת העלויות,
היתרונות והחסרונות .הערכות העלות שנעשו בתחילת הפרויקט היו חסרות.
ג גורמי התכנו  ,התקצוב והבקרה במשרד לא פעלו על פי החוקי והתקנות
המחייבי  .הפרויקט לא תוקצב מראש בספרי התקציב של השני ,2008 2005
ומימונו נעשה בחלקו מתקנות התקציב של שירותי אשפוז .תהלי #ההתקשרות ע
הספק נעשה שלא בהתא לחוק חובת המכרזי  ,תקנותיו והוראות התכ"  .גור
הבקרה הראשי על התהלי ,#ועדת המכרזי המשרדית ,לא היה מעורב בחלק
מההתקשרויות ,ובחלק היה מעורב בדיעבד.
המשרד הקי מערכת מידע ממוחשבת שבאה לתק ליקויי שעליה התריע משרד
מבקר המדינה בעבר ,ועל כ #הוא ראוי לשבח .חלקו העיקרי של הפרויקט הסתיי ,
והוא תור לשקיפות הנושא הכספי ולבקרה עליו .ע זאת ,על משרד הבריאות לבחו
את פרויקטי המחשוב שהוא מנהל ולוודא כי הליקויי שנמצאו בניהול הפרויקט לא
יישנו .על המשרד לוודא כי פרויקטי המחשוב מתנהלי בהתא להוראות נוהל
מפת"ח ,וכי גורמי הניהול ,התכנו והבקרה שמחו /לאג המחשוב ועדת ההיגוי
המשרדית ,ועדות ההיגוי הפרויקטליות ,גורמי התקצוב והחשבות וועדת הרכישות
המשרדית ממלאי את תפקידיה על פי החוקי והנהלי המנחי אות  ,וכי
תהליכי ההקמה והתחזוקה של מערכות המידע במשרד מתועדי ומנוהלי בשקיפות
ראויה לכל הגורמי .
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♦
מבוא
משרד הבריאות )להל המשרד( אחראי לספק ולממ אשפוז לקשישי סיעודיי ותשושי נפש,
זאת לפי קריטריוני ובמסגרת תקציב מוגדרי  .כ אחראי המשרד על רישוי מוסדות שמיועדי
לאשפוז גריאטרי ,קביעת סטנדרדי למחלקות הגריאטריות לסוגיה  ,ועריכת בקרה ופיקוח ,לרבות
במחלקות לחולי סיעודיי ולחולי תשושי נפש .הגו המופקד על הנושא במשרד הוא האג
לגריאטריה .המשרד מפנה קשיש לאשפוז סיעודי לאחר שצוות של לשכת הבריאות שהקשיש
מתגורר בתחומה ,הכולל רופא גריאטרי ,עובד סוציאלי ,אחות ופקידת זכאות ,בודק נתוני
רפואיי  ,סיעודיי וסוציאליי  ,וקובע שהקשיש זקוק לאשפוז סיעודי .המשרד מציג לפני הקשיש
ומשפחתו מידע על מוסדות האשפוז המורשי  ,שעמ המשרד התקשר ,ומתוכ ה בוחרי את
המוסד שבו יאושפז .המשרד מממ את האשפוז ,והקשישי ובני משפחותיה )בני הזוג והילדי (
משתתפי בעלותו בהתא ליכולת הכספית ועל פי קריטריוני שנקבעו מראש .החל משנת 2004
פותחה על ידי משרד הבריאות מערכת מידע לניהול האשפוז הסיעודי ,והיא הופעלה באוגוסט .2005
בביקורת קודמת של משרד מבקר המדינה 6הועלו ליקויי בניהול המידע ,החיוני לאג לגריאטריה
וללשכות הבריאות לש טיפול באוכלוסייה שבאחריות  .בי היתר הועלה אז כי ברוב הלשכות היו
הממתיני לאשפוז סיעודי והמאושפזי רשומי במחברות ,בכתב יד ,ולכ לא היה אפשר לקבל
"בזמ אמת" נתוני כמו מש %ההמתנה לאשפוז סיעודי .בהיעדר נתוני אלה קשה היה להבטיח
חלוקה צודקת של "קודי " 7בי לשכות הבריאות המחוזיות ובתו %כל לשכה .עוד הועלה כי לא
נעשתה אבחנה בי הממתיני לאשפוז סיעודי מזה ובי המאושפזי מזה והדבר פגע בהערכת צרכי
התכנו לפי קטגוריות רפואיות .עוד הועלו ליקויי בתחו גביית חובות מהמאושפזי ובני
משפחותיה בגי אשפוז סיעודי ,בי היתר בשל היעדר מידע עדכני על החוב הכולל .ביולי 2005
הסתכמו החובות בכ  70מיליו ש"ח.8
בחודשי מאי ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה את תהלי %ההקמה של מערכת מידע
לניהול האשפוז הסיעודי )להל הפרויקט ,המערכת או מערכת אג"  .(9ואלה הנושאי העיקריי
שנבדקו :תהלי %קבלת ההחלטות על הקמת המערכת; מסמכי הייזו והאפיו של המערכת; תקצוב
הפרויקט; עלות המערכת; רכישת שירותי לפיתוח המערכת והטמעת המערכת .הביקורת נערכה
במשרד :באג לשירותי מידע ולמחשוב )להל אג המחשוב(; באג לגריאטריה; באג לתכנו ,
תמחור ותקצוב; ובאג החשבות .בדיקות השלמה נערכו באג החשב הכללי )להל החשכ"ל(
במשרד האוצר.

תהלי קבלת ההחלטות על הקמת המערכת
 .1באפריל  1998החליט המשנה למנכ"ל המשרד וראש מינהל הרפואה דאז ,ד"ר יצחק ברלובי,,
להקי מערכת מידע לניהול האשפוז הסיעודי .בעקבות ההחלטה הכי האג לגריאטריה מסמ%
__________________

6
7
8
9

מבקר המדינה ,(1998) ·48 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "המער הגריאטרי במדינה" עמ' .182
קוד הקצאת מימו #לחולה אחד במוסד סיעודי.
מבקר המדינה ,(2006) ·56 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "היבטי בטיפול בקשיש הסיעודי" ,עמ' .587 585
אג" אג גריאטרי ממוחשב.
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אפיו למערכת ,והעביר אותו בספטמבר  1999לאג המחשוב .ביולי  2000הקצה האג לתכנו ,
תקצוב ותמחור של המשרד  1.5מיליו ש"ח למימו הפרויקט ,ובאוגוסט  2000אישרה ועדת
המכרזי של המשרד את היציאה למכרז להקמת המערכת .היות שהעלות הצפויה של ההתקשרות
עלתה על הסכו המרבי שבתחו סמכותה של ועדת מכרזי משרדית ,ביקש המשרד בעניי זה את
אישורה של הוועדה המרכזית לענייני ענ"א )עיבוד נתוני אלקטרוני( שבאג החשכ"ל) 10להל
ועדת ענ"א מרכזית( ,וזו החליטה בינואר  2001להטיל על אחד המנהלי של פרויקט מרכב"ה
במשרד האוצר לפנות לשתי החברות שנענו למכרז של מערכת מרכב"ה" 11כדי לבדוק א קיימי
בעול פתרונות מוכני בתחו הגריאטריה" שפותחו על בסיס התכנות שהחברות הציעו במכרז.
בפברואר  2001דנה שוב ועדת ענ"א מרכזית בבקשת המשרד לאישור הפרויקט של מערכת המידע
לניהול האשפוז הסיעודי ,ודרשה כי ספק התכנה )להל חברה א'( תציג את היכולות של תכנת
 12SAPליישו הפרויקט .במרס  2001הציגה חברה א' את יכולות התכנה בנושא ,ומנהל אג
המחשוב דאז השתכנע שאפשר להקי את המערכת באמצעות תכנת  ,SAPוביקש מסג החשכ"ל
במכתב לאשר את הפרויקט על תשתית  .SAPלא נמצאה תשובה של סג החשכ"ל למכתב זה.
האג לגריאטריה הסתייג מפיתוח המערכת על בסיס תכנת  SAPוהציע לפתח מערכת המותאמת
לדרישותיו הייחודיות ,ללא התניה מראש של התכנה שבאמצעותה היא תפותח .יש לציי כי אג
המחשוב והאג לגריאטריה העריכו שפיתוח המערכת באמצעות תכנת  SAPיהיה יקר יותר
וממוש %יותר .בנובמבר  2001החליט המשנה למנכ"ל וראש מינהל הרפואה דאז כי יש להעדי
פיתוח מערכת המותאמת לדרישות הייחודיות של האג לגריאטריה .עלות הפיתוח של מערכת כזו,
הוערכה על ידי אג המחשוב במיליו ש"ח ועל ידי האג לגריאטריה ב  1.6מיליו ש"ח ,ומש%
הפיתוח הוער %על ידי שני האגפי בשנה אחת .לעומת זאת ,עלות הפיתוח באמצעות תכנת SAP
הוערכה על ידי אג המחשוב ב  2.3מיליו ש"ח ועל ידי האג לגריאטריה ב  6מיליו ש"ח ,ומש%
הפיתוח הוער %על ידי אג המחשוב ב  15חודשי ועל ידי האג לגריאטריה בשלוש עד חמש
שני .
בשל המחלוקת בי האג לגריאטריה ובי אג המחשוב לא נעשה דבר בעניי זה כשנה שלמה .לכ
החליט בדצמבר  2002המשנה למנכ"ל המשרד וראש מינהל הרפואה דאז ,שמערכת המידע של
האג לגריאטריה תעסוק א %ורק בניהול מער %האשפוז ובתור ההמתנה לאשפוז הסיעודי ,ולא
תעסוק בהיבט הכספי ,והנחה את האג לגריאטריה להכי בהתא מסמ %אפיו מחודש ומקוצר
שיכיל רק רכיבי אלה .את מנהל אג המחשוב דאז הוא הנחה להכי הערכת עלות ולוח זמני
לפיתוח המערכת המצומצמת.
ועדת המכרזי לענ"א של המשרד )להל ועדת המכרזי המשרדית לענ"א( אישרה ביולי 2003
פרסו מכרז פומבי ניהול קודי באג לגריאטריה .נמצא שלא פורס מכרז כזה.
__________________
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הוועדה המרכזית לענייני ענ"א בחשכ"ל ,או בשמה הנוכחי הוועדה המרכזית לענייני תקשוב ,היא ועדה
שממונה על ידי החשב הכללי בהתא לסעי ) 8ה( לתקנות חובת המכרזי  .תפקידיה המרכזיי ה
קביעת מדיניות המחשוב במשרדי הממשלה ,בחינה ואישור מכרזי והתקשרויות העולי על שווי
מסוי בתחומי המחשוב ,והמלצה בפני ועדת הפטור ובפני החשכ"ל באשר לבקשות המשרדי לפטור
ממכרז .בשנת  2000הוציא החשכ"ל הוראת שעה משקית )הוראת שעה משקי  ,(2000/27ובה ניתנת
לוועדה סמכות לאשר פיתוח של תכנות חדשות עבור המערכות הכספיות והמשקיות ,מערכות שכר
וכוח אד  .זאת על רקע ההיערכות לפרויקט מרכב"ה ,שהיה אמור לתת מענה למערכות אלה בממשלה.
מרכב"ה מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה מערכת מחשוב רוחבית ואחידה במשרדי
הממשלה המנהלת משאבי בתחומי הכספי  ,כוח האד  ,הרכש )לוגיסטיקה( והנכסי ומבצעת
פעולות נוספות כגו #ניהול תמיכות .פרויקט להקמת המערכת והטמעתה בכל משרדי הממשלה החל
בשנת .2000
תכנה מתוצרת החברה הגרמנית  ,SAPהמייצרת תכנות לניהול משאבי הארגוERP - Enterprise ) #
 (Resource Planingוכ #פתרונות תכנה ייעודיי למגזרי משק שוני כגו #תעשיות האנרגיה ,הכימיה
ומגזר הבריאות.

דוח שנתי 59ב

542

 .2במכתב שהוציאו בנובמבר  2003הממונה על תיאו  ,ארגו ובקרה באג לגריאטריה ויוע,
המחשוב שלה ,לממלא מקו מנהל אג המחשוב דאז ,מפורטות שתי החלופות להקמת המערכת:
פיתוח באמצעות תכנת  SAPתו %שילוב ע פרויקט מרכב"ה ,ופיתוח באמצעות תכנה שתותא
לצרכי האג לגריאטריה .הכותבי ציינו כי העלות של חלופת  SAPגבוהה בכ  2מיליו ש"ח מזו
של החלופה השנייה ,ומש %פיתוחה ארו %יותר.
בינואר  2004התקיימה ישיבה בהשתתפות חשב המשרד ונציגי האג לגריאטריה ,ובה מסר מנהל
אג המחשוב ,שנכנס לתפקידו בסמו %לאותו מועד ,כי להערכתו קיי פתרו לנושא הקודי
באמצעות תכנת  .SAPעוד אמר ש"נציג האוצר הודיע שפתרו זה נראה לו והאוצר יממ הפרויקט"
ושהרכיב הפיננסי במרכב"ה יית מענה ג לנושא הגבייה .הביקורת העלתה ,כי למעשה כל
הפרויקט מומ מתקציב משרד הבריאות.
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה הסביר המשרד את העיכובי שחלו בפיתוח
המערכת במש %כשש שני  ,במחלוקת שהייתה בי אג המחשוב לאג לגריאטריה בנוגע לפתרו
המיטבי למערכת.
.‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÌÈ ˘ ˘˘ Í˘Ó· ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ÏÁ˘ ·ÂÎÈÚÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰È‰ ÏËÂÓ ·Â˘ÁÓ È ÈÈ ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ
(Ì"Î˙ ˙Â‡¯Â‰ - ÔÏ‰Ï) Ï"Î˘Á‰ Ï˘ ˜˘ÓÂ ÌÈÙÒÎ ÔÂ ˜˙ ˙‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡Î
· ,ÌÈÈÙÂÏÁ ˙Â Â¯˙Ù ‰ÓÎ ‰È Ù· ÂÁ ÂÈ˘ ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ˙‡Ê ˙¯‚ÒÓ· .‡˘Â
ÂÊÎ ˙ ÂÎ˙Ó· ‰„Â·Ú .13Á"˙ÙÓ Ï‰Â · ˙Ë¯ÂÙÓ‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÂÁ˙Â È ‰Ï‡ ˙ÂÙÂÏÁ ÈÎÂ
ÌÈ Â˙ ÒÈÒ· ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ· ÚÈ¯Î‰Ï ·Â˘ÁÓ È ÈÈ ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙ÚÈÈÒÓ ‰˙ÈÈ‰
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎ¯Ú‰Â
 .3בפברואר  2004התריעה הממונה על תיאו  ,ארגו ובקרה באג לגריאטריה בפני המשנה
למנכ"ל ,ד"ר בעז לב ,כי מחשוב האג לגריאטריה באמצעות תכנת ה  SAPאינו עונה על דרישות
האג  ,וכי קודמו החליט שלא לבחור בחלופה הזאת .עוד הוסיפה כי מומחה חיצוני שעסק בנושא
הגבייה קבע של  SAPאי פתרונות למערכת ,שאינה כללית וסטנדרטית ,והמלי" ,לפתח מערכת
ייעודית בעלויות מוקטנות" .עוד כתבה כי אנשי המקצוע באג לגריאטריה אינ מעורבי בקבלת
ההחלטות בעניי זה.
בעקבות פנייתה נערכה במארס  2004ישיבה ,ובה מסר מנהל אג המחשוב כי נוכח החלטת המדינה
על כניסה לפרויקט מרכב"ה ,מומל ,שכל הפרויקטי הקיימי  ,ובכלל ניהול הקודי  ,יפותחו
ב  .SAPהוא נימק את המלצתו שפיתוח באמצעות  SAPיהיה מהיר יותר וזול יותר ,והוסי כי "אי
ספק כי ] Â È‡ SAPההדגשה במקור[ כלי ידידותי בהשוואה לכלי האחרי הקיימי בשוק ,א %על
המשתמשי להתרגל ,בהתחשב בעובדה שהפתרו נית לה ללא עלות מציד " .משרד מבקר
המדינה מעיר כי לא ברור איזה "פתרו נית לה ללא עלות".
באוגוסט  2004התקשר המשרד ע ספק חיצוני )להל חברה ב'( לרכישה של שירותי כוח אד
לפיתוח מערכת מבוססת על תכנת  .SAPבספטמבר  2004החל המשרד בפיתוח המערכת ,ורכיביה
העיקריי הופעלו לראשונה באוגוסט  .2005את הרכיב העוסק בתיעוד תוצאות פעולות הבקרה
שמבצע האג לגריאטריה במוסדות האשפוז הסיעודיי  ,שהיה חלק מתכולת המערכת )להל
מודול בקרת המוסדות( ,החל המשרד לפתח רק בשנת  .2008עד מועד סיו הביקורת בספטמבר
 2008טר הסתיי פיתוחו.
__________________
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נוהל מפת"ח )מסגרת פיתוח ותחזוקה( נוהל מסגרת שקבע החשכ"ל לפיתוח ולתחזוקה של מערכות
ממוחשבות במשרדי הממשלה .הנוהל מפרט מה השלבי בחיי המערכת הממוחשבת ומה התוצרי
הנדרשי בכל אחד מהשלבי  .הנוהל נקבע על פי החלטת ועדת השרי לכלכלה מאוקטובר ,1991
שקיבלה תוק של החלטת ממשלה ,ועל פי הוראות התכ"  ,והוא נוהל מחייב במשרדי הממשלה.
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בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי באוגוסט  2005הוא סיי לפתח את
התכולות שסוכ עליה  ,וזה מבחינתו מועד הסיו של הקמת המערכת ותחילת הפעלתה .בשני
 2008 2006נעשו פעולות של המש %הטמעה ,תחזוקה ותפעול שוט  .פיתוחי נוספי נעשו בשל
שינויי שחלו בתנאי ההתקשרות בי המשרד לבי המוסדות הגריאטריי  .עוד ציי ש"עלייה לאויר
של מערכת כה מורכבת תו %פחות משנה אחת ,מול מאות משתמשי הפרוסי ברחבי האר ,,מול
כ  300ספקי שירות ,ולאחר ביצוע טיוב והסבת נתוני  ,כולל התממשקות לפרויקט מרכב"ה מהווה
הישג בקנה מידה עולמי".
·‰„Â·Ú ˙È Î˙ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰
ÌÎÂÒ˘ ˙ÂÏÂÎ˙‰ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰ ÂÓ˙ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó ÏÎÏ ˙Ë¯ÂÙÓ
.Ô˙ÚÓË‰Â ÔÁÂ˙ÈÙ ·ˆÓ Ï˘Â "¯ÈÂÂ‡Ï ‰ÈÈÏÚ"Ï „Ú ˘ÓÓÏ
ÊÂÙ˘‡‰ ÏÂ‰È Ï ‰˘„Á Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ‰ËÏÁ‰‰˘ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ÌÈ ˘ ˘˘ ,2004-· ˜¯ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ ÏÁ‰ ,1998-· ‰Ï·˜˙‰ È„ÂÚÈÒ‰
·,‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ˘È‚‰˘ ‰Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Î¯ÚÓ Á˙ÙÏ Ê‡„ Ï"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ 2001-
‡˙ ˘· .·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡Ï ‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘· ‰˘ÓÂÓ ‡Ï ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÌÏÂ
ÏÚ ‰ÒÒ·˙‰ ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ .SAP ˙ Î˙ ÒÈÒ· ÏÚ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï „¯˘Ó‰ ËÈÏÁ‰ 2004
.Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙÏ ˘¯„ Î ˙ÂÙÂÏÁ ÁÂ˙È
בהתייחסו להערת משרד מבקר המדינה כי תהלי %קבלת ההחלטות לא נעשה במתכונת נוהל
מפת"ח ,טע משרד הבריאות בתשובתו מנובמבר  2008כי "נוהל מפת"ח  ...אינו תומ %באופ מלא
בהנחיות לגבי מערכות על פלטפורמה  SAPעקב טרמינולוגיה שונה במוצרי תכנה של חברת .SAP
ברמה העליונה המשרד השתמש בנוהל מפת"ח והפעיל שיקול דעת לגבי התוצרי ברמה של ע,
מוצר לכל אור %חיי הפרויקט" .עוד טע כי עוד משנת  2001דרשה ועדת ענ"א מרכזית במשרד
האוצר מהמשרד לבחו פתרונות באמצעות פלטפורמת  ,SAPוכי נעשתה בחינה מקצועית ומעמיקה
של פתרו כזה.
·˙ÂÙÂÏÁ ‚Èˆ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ,„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÒÁÈÈ˙‰
˙Â˘ÚÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÁÂ˙È .Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ˙ÂÁ˙Â ÓÂ ˙ÂÎÂ¯Ú ,ÔÂ¯˙ÙÏ
·˘¯ÓÂÏÎ ,˙Î¯ÚÓ‰ ÒÈÒ·· „ÂÓÚ˙˘ ‰ Î˙‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï Ì„Â˜ ‡Â‰˘ ,ÔÂÈÙ‡‰ ·Ï
·„¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙· ‰ ÂÎÓ‰ ,ÁÂ˙È ‰ Ï˘ ˙‡Ê‰ ‰Ó¯· ‡˜ÂÂ„ .SAP ˙ Î˙ ‰¯Á· Ì¯Ë
"ÒÂÒÈ· Í¯ÂˆÏ Á"˙ÙÓ Ï‰Â Ï˘ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó· ˘ÂÓÈ˘ „¯˘Ó‰ ‰˘Ú ‡Ï ,"‰ ÂÈÏÚ‰ ‰Ó¯‰
˙ ÚËÏ ÒÂÒÈ· ÔÈ‡ Â ÂÈÚÏ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓ· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÂÈ˙ÂËÏÁ‰
.SAP ˙ Î˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ ÔÂ¯˙Ù‰ Ï˘ ‰˜ÈÓÚÓÂ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ ÈÁ· ‰˙˘Ú ÈÎ „¯˘Ó‰

מסמכי הייזו והאפיו של מערכת אג"
נוהל מפת"ח ,המחייב בפיתוח וניהול מערכות מידע במשרדי הממשלה ,מדגיש את הצור %לתעד את
כל השלבי במחזור החיי של מערכות המידע .התיעוד אינו פורמלי בלבד ,אלא משולב בתהלי%
הפיתוח ומשמש כלי מידע ואמצעי לקבלת החלטות של הנהלת המשרד ושל בעלי העניי וגורמי
אחרי המעורבי בפרויקט.
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˘ÌÂÊÈÈ‰ ÍÓÒÓ ˙‡ .Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ Ï˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰‡ÈˆÈ· ·ÈÈÁÓ ·Ï˘ ‡Â‰ ÌÂÊÈÈ‰ ·Ï
„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰Ï ˜ÙÒÓ‰ ÍÓÒÓ Â‰Ê .Á"˙ÙÓ Ï‰Â · 14˙Î¯ÚÓ‰ ıÚ Ï˘ „Ï˘‰ ÏÚ ÒÒ·Ï ˘È
·˙Â¯ÓÏ ,‡ˆÓÂ‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ .˙Î¯ÚÓ‰ Á˙ÂÙ˙ „ˆÈÎÂ Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ÒÈÒ
·˜˘˙.˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÂÊÈÈ‰ ÍÓÒÓ ,Â
נוהל מפת"ח קובע ששלב אפיו המערכת ,הבא אחרי שלב הייזו  ,הוא שלב חשוב במחזור החיי
של פיתוח מערכת המידע וניהול הפרויקט ,ובו מוגדרת מהות המערכת הנדרשת .במסמ %האפיו
נבנה לראשונה ע ,מערכת כמעט מלא ,והוא משמש מצע לדיו בתכני המערכת ומציג את החלופות
להמש %הפרויקט ואת משמעויותיה .
.Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓÏ ÔÂÈÙ‡ ÍÓÒÓ ÔÈÎ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯¯·˙‰
,·Â˘ÁÓ È ÈÈ ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ˙Ú·Â˜ ,ÈÙÒÎ Ï‰ ÈÓ ¯ÙÒ - Ì"Î˙ ˙‡¯Â‰
·¯‡˘Û‚‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰È„È˜Ù˙ ¯‡˘ ÔÈ· ‰¯ÂÓ‡ ,Ï‰ ÈÓÏ Ï"Î ÓÒ‰ Â‡ „¯˘Ó‰ Ï"Î Ó ˙Â
„¯˘Ó .Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙÏ „ÚÂ˙ÈÂ Á˙ÂÙÈ ˘„Á ÌÂ˘ÈÈ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏÂ „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÏ
˙È„¯˘Ó‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ,„¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
,Á"˙ÙÓ Ï‰Â ˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡˙‰· ‰˘ÚÈÈ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ÏÂ‰È ÈÎ ‡„ÂÂ˙ ,·Â˘ÁÓ È ÈÈ ÚÏ
„·¯ ˘.‰˘Ú ‡Ï

ועדת היגוי לפרויקט
מערכת מידע אמורה לשרת גורמי שוני בארגו  ,ולכ בהקמת המערכת נדרשי מעורבות ושיתו
פעולה של הגורמי האלה .הדר %המקובלת להבטיח זאת היא במינוי ועדת היגוי לפרויקט ההקמה
של המערכת ,ובה מנהלי בכירי בעלי סמכות להכריע בנושאי עקרוניי  .הוועדה אמורה לסקור
את מצב הפרויקט בפרקי זמ קבועי  ,ולוודא שהמערכת המפותחת תואמת את האפיו המוסכ
ועומדת במסגרת המשאבי שהוקצו לפרויקט ,לקבל החלטות על תכולת הפרויקט והמשאבי
המוקצי לו ,ולהכריע במחלוקות שלא נמצא לה פתרו בדרגי נמוכי .
עד שנת  2008לא מונתה ועדת היגוי לפרויקט אג"  .מנהלת תחו פיתוח באג המחשוב) ,להל
מנהלת תחו פיתוח( שניהלה בפועל את הפרויקט החל משנת  ,2004העלתה את הבעיות הנוגעות
לפרויקט בפני ועדה שמונתה לעסוק בנושא הגבייה ממשפחות המאושפזי  ,ובראשה עמד חשב
המשרד )להל הוועדה לנושא הגבייה(.
,‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ‰˘ÂÚ‰ È‚Ë¯ËÒ‡ ‚¯„ ‡È‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ È„È· ‰˘ÚÓÏ ‰¯˙Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï·Â‰ .˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÂÎÓÂ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‡ Ú·Â
˘ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ÌÈ‡˘Â ‰Ó „Á‡ ˜¯ ‰È‰˘ ,ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÓ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â · ÏÙËÏ ‰„ÚÂ
.ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ÌÂ˜Ó· ‡Â·Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡˘Â ,Ì‰· ÍÂÓ˙Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰
__________________

14

ע +מערכת מכיל את הרכיבי מה מורכבת מערכת מידע .הרעיו #של ע +מערכת קובע שנית #לפרק
מערכת ממוחשבת לרכיבי ותת רכיבי ברורי ומוגדרי  ,אשר כל אחד מה לכשעצמו הוא תנאי
הכרחי ,והמכלול של כול הוא תנאי מספיק לפעולתה התקינה .בי #הרכיבי של ע +המערכת מצויי
יעדיה ,משתמשיה ,תהליכי עבודה בה תתמו  ,הטכנולוגיה שתיוש בה ,אופ #הטמעתה ועלותה.
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בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי ועדת ההיגוי שהוקמה בתחילת
דרכה לצור %העמקת הגבייה בתחו הגריאטריה תפקדה בכל מש %הפרויקט וטיפלה בכל המכלול
הקשור במער %האשפוז הסיעודי ,לרבות פיקוח על פעילות אג המחשוב ,וכי הרכבה ענה על
הייצוג המלא הנדרש.
·‡˘Â Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ·˙ÎÓ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙Ï ÂÒÁÈÈ˙‰
˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï ÏÎ ˙‡ ·ÈÈÁÈ˘ „ÈÁ‡ Ï‰Â ˘Â·È‚Ï ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ" ‰˙ ÂÓ˘ ‰ÏÂÚ ‰ÈÈ·‚‰
·‡˘Â Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ ·˙Î· ÔÈ‡ ."ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Ó ÔÈ‚· ‰ÈÈ·‚Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ
‡È‰˘ Ë„ Ó‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ ‰„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰Â ÈÂ ÈÓ‰ ·˙Î .·Â˘ÁÓ‰ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ¯ÂÎÊ‡ ‰ÈÈ·‚‰
˜,„ÂÚÂ ˙‡Ê .·Â˘ÁÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ÏÂ‰È · ‡ÏÂ ‰ÈÈ·‚‰ ÍÈÏ‰˙ ˙¯„Ò‰· „˜Ó˙‰ ‰Ï·È
·Ì‰·Â Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈ‡˘Â ÈÎ ˙Â„Ú ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÎÓÒÓ
¯.‰ÈÈ·‚‰ ‡˘Â Ï ‰„ÚÂÂ· Â Â„ ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ

תקצוב הפרויקט
 .1המחשוב השוט במשרד מתוקצב במסגרת תחו הפעולה הכללי בתכנית "מחשוב ועיבוד
נתוני " .במסגרת תכנית התקציב הזאת נכללות תקנות כגו "שירותי מחשוב" ,וכ תקנות למחשוב
תחומי ייעודיי כגו בריאות הנפש ועבודת אחיות .תקציבי הפיתוח בתחו המחשוב מתוקצבי
בתקציב הפיתוח של המשרד בתחו פעולה "פרויקט מחשוב מרכזי" .
-2005 ÌÈ ˘· ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ¯·Î Ï‰ ˙Ó Ì"‚‡ Ë˜ÈÂ¯Ù˘ Û‡˘ ‡ˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÓÂÎÒ ÂÚ˜˘Â‰ ‰·˘ ,2005 ˙ ˘ ÛÂÒ· .·Èˆ˜˙· ˙ÈÙÈˆÙÒ ‰ ˜˙ „¯˘Ó‰ ÂÏ Ô Î˙ ‡Ï 2008
-2006 ,ÌÈ ˘‰ ¯˙È· ."OTC ·˘ÁÓ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ" ‰ ˜˙· ·Èˆ˜˙ ¯˘Â‡ ,ÁÂ˙ÈÙ· ÌÈ¯ÎÈ
‰ ˜˙ ÏÎ „¯˘Ó‰ ·Èˆ˜˙· ‰ ÎÂ˙ ‡Ï ,Ì"‚‡ Ë˜ÈÂ¯Ù ÔÈ‚· ˙Â¯ÎÈ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ,2008
2006-2005 ÌÈ ˘· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚÓ ˙ÈˆÁÓÎ ‰ ÓÂÓ ‰˙ÂÚˆÓ‡·˘ ‰ ˜˙‰ .Â ÂÓÈÓÏ
‡.·Èˆ˜˙‰ ˙ ˘ ÍÏ‰Ó· ,ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· ,‰¯˘Â
 .2מנתוני שמסרה בספטמבר  2008חשבות המשרד למשרד מבקר המדינה ,עולה שהעלות של
פרויקט אג" היא כ  14מיליו ש"ח ,וממנה קרוב למחצית ,כ  6.8מיליו ש"ח ,מומנה מתו %תקנות
תקציב המיועדות לאשפוז חולי סיעודיי וחולי כרוניי  ,כמפורט להל :
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התשלומי לספקי בפרויקט אג" בשני ) 2008 2004במחירי שוטפי (
˘˙
˙˜ˆ·È

ÌÏÂ˘˘ ÌÂÎÒ‰
)·‡(Á"˘ ÈÙÏ

˘‰ ˜˙‰ Ì

ÌÏÂ˘ Â¯Â·Ú ·ÈÎ¯‰

2004
2005

פיתוח מערכת מחשב OTC

תחזוקת תכנה יישומית

651
494

כוח אד לפיתוח תכנה
כוח אד להסבה ,תמיכה והטמעה

2005

קניית שירותי אשפוז

2,221

חומרה ,כוח אד להסבה /תמיכה/
הטמעה ,רישיונות תכנה

2005
2006
2006
2007
2007

פיתוח מערכת מחשב OTC

3,724
158
1,625
691
2,136

כוח אד לפיתוח תכנה
חומרה ,שונות ,תחזוקת רישיונות תכנה
כוח אד לתחזוקת תכנה
רישיונות תכנה
חומרה ,כוח אד לפיתוח תכנה ,כוח
אד לתחזוקת תכנה ,כוח אד להסבה
תמיכה והטמעה ,שונות ,תחזוקת
רישיונות תכנה

קניית שירותי אשפוז
שירות לחולי כרוניי
ופעולות מיוחדות

895
1,437

כוח אד לתחזוקת תכנה ,שונות
כוח אד לפיתוח תכנה ,כוח אד
להסבה/תמיכה/הטמעה,שונות,
תחזוקת רישיונות תכנה

2008
2008

קניית שירותי אשפוז
פיתוח מערכת מחשב OTC
קניית שירותי אשפוז
שירות לחולי כרוניי
ופעולות מיוחדות

Î"‰Ò

14,032

È·Èˆ˜˙Ó Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
"˜ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ,"˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÂÚÙÂ ÌÈÈ Â¯Î ÌÈÏÂÁÏ ˙Â¯È˘"Â "ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ˙ÈÈ
˙ÎÈ¯Ú È·‚Ï (·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ - ÔÏ‰Ï) 1985-‰"Ó˘˙‰ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰
˘ÌÈ·Èˆ˜˙ ÔÎ˘ ,˙È Î˙ ÚÂˆÈ·· Â‡ˆÂ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ È·‚ÏÂ ˙È Î˙ Ï˘ ·Âˆ˜˙· ÌÈÈÂ È
‡ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÓÈÓÏ ‡ÏÂ ,ÌÈÈ Â¯Î ÌÈÏÂÁÏ ˙Â¯È˘Â ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ‰Ï
.˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â
 .3באוקטובר  2005כתבה מנהלת תחו פיתוח לראש האג לגריאטריה שפעולות הדרכה,
הטמעה ,טיוב נתוני והקלדה ממומנות על ידי היחידות המשתמשות במערכת ,קרי האג
לגריאטריה ,והוסיפה שללא תוספת מימו מהאג לגריאטריה ייאל ,אג המחשוב להפסיק את
הפעולות לאלתר .בנובמבר  2005היא הודיעה לחברה ב' כי על החברה להפסיק לאלתר את
פעילותה" ,מאחר והגורמי הרלוונטיי במשרד הבריאות טר הצביעו על מקור תקציבי לכיסוי
חשבוניות בס %כ  2.3מיליו ש"ח שהועברו על ידי ]חברה ב'[".
בנובמבר  2005נער %דיו אצל המשנה למנכ"ל המשרד בנושא התקצוב של פרויקט אג"  ,ובו
הוחלט למצוא מיד מקור תקציבי לכיסוי הגירעו ולהמש %הפעילות עד סו שנת  .2005ממסמ%
מדצמבר  2005של אג התקציבי במשרד האוצר עולה כי לפי סיכו בי משרדי האוצר והבריאות
נקבע כי תינת בשנת  2005תוספת תקציבית חד פעמית בגובה  5מיליו ש"ח למימו הפיתוח
וההפעלה של מערכת אג" .
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'· ‰¯·ÁÏ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 2.3-Î Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ¯ˆÈ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
·‰Ï˘ÓÓ‰" :¯Ó‡ ,3 ÛÈÚÒ· ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· .ÍÎÏ È·Èˆ˜˙ ¯Â˜Ó ÂÏ ‰È‰˘ ‡Ï
¯˘‡È˙ ˘‰ ·Èˆ˜˙‰ ˜ÂÁ· ‰‡ˆÂ‰Î ·Â˜ ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ˙È ÂÏÙ ÌÈÙÒÎ ˙ ˘· ‡ÈˆÂ‰Ï ˙È
ÍÎ· ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· „¯˘Ó‰ ÏÚÙ ‡Ï ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ."‰ ˘ ‰˙Â‡Ï
˘ÈÏ· Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ‰Î¯„‰ ,‰·Ò‰ ,‰Ó˜‰ ˙Â„Â·Ú ˙¯ÂÓ˙ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ˙‰
˘.˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÈÂÒÈÎÏ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ˙Â¯Â˜Ó Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÈ ÈÎ ˘‡¯Ó ‡„ÈÂÂ
ג בשנת  2006לא תקצב המשרד את ההקמה והתחזוקה של מערכת המידע לניהול האשפוז
הסיעודי ,ואג המחשוב נאל ,לחזור ולבקש תוספת תקציב לצור %מימו הפרויקט .מהמסמכי
עולה כי אג תכנו  ,תמחור ותקצוב במשרד האשי את אג המחשוב כי הוא מבקש בדיעבד
תקציבי לכיסוי הוצאות שכבר נעשו.
˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ,Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÓÁ ˙ÂÁÙÏ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰˙˜ÂÊÁ˙Â ˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ÍÒÎ ˙¯„‚ÂÓ
˘ ‰„Ï˜‰‰Â ÌÈ Â˙ ‰ ·ÂÈË ,‰ÚÓË‰‰ ,‰Î¯„‰‰ ÈÎ Ú·Â˜ Ì‚ Á"˙ÙÓ Ï‰Â ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .15ÌÈ
˙Â¯ÂÓ‡ Ì‰ÈÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙Ó „¯Ù È˙Ï·Â ÈÏ‡¯‚Ë È‡ ˜ÏÁ Ì‰
‡Ï˘ ,ÌÈ„Â˜‰ ·Èˆ˜˙ ÂÓÎ ,ÌÈ¯Á‡ ·Èˆ˜˙ ÈÙÈÚÒÏ ‡ÏÂ ·Â˘ÁÓ‰ È·Èˆ˜˙Ï ‡ÂÙ‡ Û˜ÊÈ‰Ï
Ï˘ ‰·Ò‰‰Â ‰ÚÓË‰‰ ,‰Î¯„‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÍÎÏ Â„ÚÂÈ
.Ô ÂÓÈÓÏ ·Èˆ˜˙ ˘‡¯Ó „ÚÂÈ ‡Ï Û‡Â ÈÂ‡¯Î ÂÎ¯ÚÂ‰ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי עלויות ההדרכה ,ההטמעה ,טיוב
הנתוני וההקלדה ,ולאחר הפעלת המערכת ג העלות של תחזוקת התכנה ומרכז התמיכה ,אינ
חלק מעלויות הפיתוח של המערכת .עוד נטע בתשובה כי הנהלת המשרד אישרה שימוש בתקציב
הרכישה של שירותי אשפוז למימו פעולות אלה מתו %ראייה כי ה מהוות חלק אינטגראלי מתהלי%
האשפוז ,וכי "החיסכו התקציבי שיושג יאפשר הקצאת מספר 'קודי ' גדול יותר בעתיד" .עוד טע
המשרד כי בדיו שהתקיי אצל רכז תחו בריאות באג התקציבי באוצר דאז ,בהשתתפות חשב
המשרד ,אנשי אג תכנו תמחור ותקצוב ומנהל אג המחשוב ,סוכ על הדר %לתקצוב הפרויקט,
כ %שבשו שלב לא חרג המשרד מהתקציב שאושר בחוק ,וכי חשבי המשרד משנת  2005ואיל%
משתמשי בתקנות העומדות לרשות על פי הסיכו ע רכז תחו בריאות באג התקציבי באוצר.
בתשובתו מינואר  2009למשרד מבקר המדינה טע אג התקציבי במשרד האוצר כי הוא לא אפשר
בשו שלב לעשות שימוש בסעיפי התקציב הנוגעי לרכש שירותי אשפוז אלא לש רכישת שירותי
אשפוז מבתי החולי הסיעודיי  .עוד ציי כי ככל שנעשה כיו שימוש בתקנת רכש שירותי האשפוז
הסיעודי למימו פעילויות אחרות של המשרד יפעל אג התקציבי מול חשב המשרד להפסקת
התנהלות זו.

__________________

15

על פי ההגדרה הוצאות אלה כוללות :הוצאות שוטפות והוצאות חד פעמיות ,הוצאות בפועל )רכש
והתקשרויות חיצוניות( והוצאות נזקפות )פנימיות( ,הוצאות ישירות והוצאות עקיפות ,בקנייה או
בשכירות ,בכס או בכוח אד וכו'.
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עלות המערכת
 : ˙ Î ¯ Ú Ó ‰ Ï ˘ ˙ Â È Â Ï Ú ‰ ˙ Î ¯ Ú ‰ .1נוהל מפת"ח מגדיר עלות מערכת כס %כל
ההוצאות עליה במש %הזמ שנקבע לה במסגרת התכנו  .ברירת המחדל של נוהל מפת"ח לעניי זה
היא חמש שני למערכות רגילות ועשר שני למערכות  ,16ERPכולל תחזוקה והוצאות שוטפות
לאותה תקופה .העלות אמורה לכלול את הוצאות ההקמה )פיתוח( ואת ההוצאה השוטפת )תחזוקה(
על המערכת .את רכיבי העלות יש לפרט לפי שנות תקציב ,וא אי כוונה לפתח את כל רכיבי
המערכת כיחידה אחת אלא בשלבי  ,יש לפרט את העלות ג לפי מהדורות או יחידות מסירה של
המערכת.
ביוני  2004הערי %אג המחשוב כי עלות ההקמה של המערכת באמצעות תכנת  SAPתהיה כ 1.6
מיליו ש"ח ,17מתוכ כ  680,000ש"ח עלות פיתוח תכנה ,כ  333,000ש"ח עלות הטמעה והיתר
לרכש חומרה ורישיונות תכנה.
התברר כי הערכות אלה היו הערכות חסר .מנתוני הביצוע של התשלומי בפרויקט אג" עולה כי
העלות הכוללת של הפרויקט מראשית  2004עד ספטמבר  2008הסתכמה בכ  14מיליו ש"ח,
ובכלל זה עלות החומרה ,התכנה וכוח האד לפיתוח המערכת ,לתחזוקתה ,להדרכת המשתמשי
ולתמיכה בה  .עלות רכיבי החומרה והתכנה הבסיסית בפרויקט אג" הסתכמה בכ  2.23מיליו
ש"ח ,ועלות שירותי כוח האד לפיתוח ,תחזוקה ,הסבה ,הדרכה והטמעה הסתכמה בכ  11.8מיליו
ש"ח.
,‰ÁÂ˙ÈÙ· ‰Ú˜˘Â‰˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÏÚ ‰ÓÎ˙Ò‰ ,˙Î¯ÚÓ‰ ‰ÏÚÙÂ‰ ˙Ú ,2005 ˙ ˘ ÛÂÒ „Ú
·ÔÂÈÏÈÓ 5.8-Î· ‰˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ˙¯˘Î‰·Â ‰˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙·Ò‰
˘",˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰Ï ‰ÈÈ Ù· ÏÏÎ ˘ ,˙Â„ÒÂÓ‰ ˙¯˜· ÏÂ„ÂÓ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ ˙‡Ê ˙ÂÏÚ .Á
.Á˙ÂÙ ‡ÏÂ
‡˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÙÈ˜˘ ‰ ˜Ó ‰È‰ ˙Â¯Â¯· „ÂÒÈ ˙ÂÁ ‰ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÏ˘Â ‡ÏÓ ˙ÂÈÂÏÚ Ô„ÓÂ
˙ÂÈËÒ ¯˙‡Ï ,Â˙Â‡ ¯˜·ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ¯˘Ù‡Ó ‰È‰Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙ÂËÏÁ‰‰
ÌÈ „ÓÂ‡ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .È„ÈÓ‰ ÔÓÂˆÓˆÏ ÏÂÚÙÏÂ È¯Â˜Ó‰ Ô„ÓÂ‡‰Ó
¯‡˙‡ Á˙ÙÏ ˘È˘ ˜ÓÂ Ó ÒÈÒ· ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï „¯˘Ó‰ „Ú· Ú Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ÌÈÈÂ
.SAP ˙ ÎÂ˙ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה כתב המשרד כי אומדני העלויות נעשו על בסיס
האפיו שעשה האג לגריאטריה למערכת ,אפיו שהיה לדבריו "שטחי" ו"לא שיק את מלוא
הצרכי המורכבי של מער %האשפוז הסיעודי" .עוד כתב כי האפיו לא כלל התרעה על ה"מצב
הקטסטרופאלי" של הנתוני במערכות המידע הישנות של האג  ,וג "לא נית משקל נכו לחוסר
מיומנות עובדי לשכות בעבודה מול מחשב ועוד ליקויי רבי בניתוח תהליכי הרצויי ונדרשי
בלשכות  ...מצב זה גר להערכות תקציביות מוטעות" .עוד טע כי הערכת העלות שמסר ביוני
 2004אג המחשוב הייתה לתצורה המינימאלית האפשרית להפעלת המערכת ,וצוי בה שהיא אינה
כוללת הסבות ,ממשקי  ,תחזוקה ,שינויי ושיפורי  ,ושהיא מניחה תשתית חומרה מינימאלית.

__________________

16
17

מערכות  (Enterprise Resource Planing) ERPמערכות מידע המשמשות לניהול משאבי הארגו
)כספי  ,לוגיסטיקה ,משאבי אנוש ועוד(.
ההערכה המקורית נעשתה בדולרי  .ההמרה לשקלי היא על פי שער הדולר ב  9.6.04שהיה 4.524
ש"ח לדולר.
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„ÂÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ „¯˘Ó‰ ˙·Â˘˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·„ˆ,‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ÔÈÎ‰˘ ÔÂÈÙ‡‰ Ï˘ Â·ÈË ÏÚ ˙¯Â˜È· ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡ Á˙Ó 2003 ¯·Ó
Ì‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ÔÂÈÙ‡ ÍÂ¯ÚÏ ÚÈˆ‰Â
ÂÈÏÚ ‰È‰ ,ÂÈ¯·„Î "ÈÁË˘" ‡Â‰ ÚˆÂ·˘ ÔÂÈÙ‡‰ ÈÎ 2003 ¯·Óˆ„· ¯·Î ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡ Ú„È
ÒÁÈÈ˙‰· .2004 È ÂÈ· ÔÈÎ‰˘ ˙ÂÏÚ‰ ˙Î¯Ú‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÒÒ·ÏÂ ˜ÈÓÚÓÂ È Î„Ú ÔÂÈÙ‡ ÔÈÎ‰Ï
Ï˘ ˙ÈÏ‡ÓÈ ÈÓ ‰¯Âˆ˙ ¯Â·Ú ‰˙˘Ú ˙ÂÏÚ‰ ˙Î¯Ú‰ ‰ÈÙÏ ,„¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ‰ ÚËÏ
˙Î¯ÚÓ Ï˘ ˙ÂÏÚ ˙Î¯Ú‰ ,Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,˙Î¯ÚÓ‰
ˆ¯.ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Í˘ÓÏ ‰È·ÈÎ¯ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ‰ÎÈ
 : ˙ Â È Â Ï Ú · Ï Â „ È ‚ Ï ˙ Â · È Ò ‰ .2במסמ %מיולי  2005של מנהלת תחו פיתוח לוועדת
המכרזי לענ"א נאמר שהסיבות לגידול בעלויות הפרויקט נבעו מדרישות נוספות של המשתמשי
ומהרחבה של תכולת הפרויקט .משרד מבקר המדינה בח טיעו זה למול תכולת הפרויקט שהוגדרה
בשנת  2003בפנייה להגשת הצעות שהכי האג לגריאטריה ,והעלה את הממצאי הבאי :
א .באותו מסמ %נאמר כי בתכולה הראשונית של המערכת לא נכלל דיווח מקוו ממוסדות
האשפוז למשרד .הביקורת העלתה כי בפירוט התהליכי שהוצגו בפנייה להגשת הצעות נכלל
הצור %במחשוב תהליכי הדיווח של מוסדות האשפוז ,וא צוי שעל הספק לאפשר דיווח באמצעות
האינטרנט ,כאחת משיטות הדיווח.
Ï˘ ÔÂÂ˜Ó ÁÂÂÈ„Ï ‰˘È¯„‰ ‰˙ÏÚ ˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰Ï ‰ÈÈ Ù‰ ÍÓÒÓ·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ï˘ Ì‰È ÈÚ „‚ Ï ‰„ÓÚ ÂÊ ‰˘È¯„˘ Ô‡ÎÓ .È¯˘Ù‡ ÔÂ¯˙ÙÎ ‚ˆÂ‰ Û‡ Ë ¯Ë È‡‰Â ,˙Â„ÒÂÓ‰
Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙ ÍÓÒÓ Â ÈÎ‰ ‡Ï ˙Î¯ÚÓ‰ È Î˙Ó .‰˙ÂÏÚ ˙‡ ÂÎÈ¯Ú‰ ¯˘‡Î ˙Î¯ÚÓ‰ È Î˙Ó
‰¯˜·‰ ÈÓ¯Â‚Ó Ú Ó ÔÎÏÂ ,Ì˙˜Ù‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ·‡˘ÓÏ ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈ¯ˆÂ˙‰ ˙‡ ¯˘Â˜‰
‡Â‰˘ Â‡ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ˙È Â˘‡¯‰ ‰ÏÂÎ˙· ‡ˆÓ Ë ¯Ë È‡‰ ÏË¯ÂÙ Ì‡ ˙Ú„Ï ˙¯Â˜È·‰Â
··.‰Ï˘ ‰·Á¯‰ ˙ ÈÁ
ב .עוד נאמר במסמ %מיולי  2005ש  330,000ש"ח שניתנו לפרויקט אג" עלות של שירותי
התקנה והתאמה של תכנת  (BASIS) SAPוהרצה של תסריטי בדיקות קבלה היו הוצאות לא
מתוכננות.
‡ÏÏ ˙˘Î¯ ‰ Î˙ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï Ô˙È ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ÏÚÙ‰ ÌÈÏÏÂÎ‰ ,‰Ï·˜ È Á·Ó Ì‚ .‰ÁÓÂÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï˘ ‰Ó‡˙‰Â ‰ ˜˙‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ
˙˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰Ó˜‰Â ÁÂ˙ÈÙ ÈÎÈÏ‰˙Ó „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ Ì‰ ,ÌÈ Â˘ ÌÈÚÂ¯È‡ Ï˘ ÌÈËÈ¯Ò
Ô„ÓÂ‡ ÏÏÂÎ ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ÔÂ Î˙· ÏÏÎÈ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ .˙·˘ÁÂÓÓ
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,Ô˙ÂÏÚ
ג .עוד נכתב באותו המסמ %כי ההערכה המקורית של התקציב הנדרש לפיתוח המערכת הייתה
כ  1.3מיליו ש"ח ,וכי ההרחבות ,השינויי והשיפורי היו כרוכי בתוספת של כ  1.6מיליו ש"ח.
במסמ %פורטו שינויי שהוכנסו בתכולת המערכת על פי דרישות המשרד תו %כדי תהלי %הפיתוח.
מנהלת תחו פיתוח הדגישה במכתבה כי הערכת העלות לא עודכנה בעקבות השינויי  ,וההסכ ע
הספק הואר %מתו %הבנה שלהרחבת הדרישות יש משמעות כספית .מלשו המכתב לא ברור א
ההרחבות והשינויי  ,ובכלל זה משמעות הכספית ,הוצגו בפני גור המוסמ %לאשר אות  ,והא
אושרו.
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Ï‰ ˙‰ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ Ô„ÓÂ‡Â ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÏÂÎ˙ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ Â·Â ÍÓÒÓ ÔÎÂ‰ ‡Ï˘Â ,Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î
‡ÏÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚ ˙ÈÒÈÒ· ‰¯˜· Úˆ·Ï ‰È‰ Ô˙È ‡Ï ,·Ï˘ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .˙ÂÈÂÏÚ· ÏÂ„È‚Ï ˙Â·ÈÒ‰ ÏÚ ÌÈ¯·Ò‰‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰È‰ Ô˙È
ÁÂÏ ÏÚ Ì‰Ï ÂÈ‰È˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰ Ë·È‰Ó ˜„·È‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÂ È˘ ÈÎ
Ï˘ ¯Â˘È‡ ÌÈ ÂÚË ˙¯ÎÈ ˙ÈÙÒÎ ˙ÂÚÓ˘Ó Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÈÂ È˘ .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰Â ÌÈ ÓÊ‰
·Ï˘ ‰ ·ÂÓ ÍÈÏ‰˙ ·ÈÈÁÓ ‰Ê ÏÎ .1951-‡"È˘˙ ,‰ È„Ó‰ ÈÒÎ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÍÎÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÏÚ
˜·.Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯„‚‰Â ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Â·¯Ï ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי הפורטל לדיווח המוסדות הוא
מורכב ויעיל בהרבה מזה שהוצג בתכנו המקורי משנת  ,2004לא כל שכ ממסמ %האפיו שהוכ על
ידי האג לגריאטריה .עוד טע כי בוועדה לנושא הגבייה נדונו לעומק כל השינויי  ,כי
המשמעויות הכספיות באו לידי ביטוי בסיכומי התקציב ,וכי ההתחייבויות הכספיות נחתמו בהתא
למקורות המימו שעמדו לרשות המשרד.
‰˙ÈÈ‰ 2004 È ÂÈ· ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡ ÔÈÎ‰˘ ˙ÂÏÚ‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï·˜Ï Ô˙È ‡Ï ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ¯Á‡ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙ ÍÓÒÓ ¯„ÚÈ‰· .˙Ë¯ÂÙÓ ‡ÏÂ ˙ÈÏÏÎ
‡˙ ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ Â„ÈÚÈ˘ ÌÈÎÓÒÓ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï Û‡ „¯˘Ó‰ .ÔÂ„ · „¯˘Ó‰ ˙ ÚË
˘˙ÌÈ¯˜Ó· ÂÈ‰ ·Èˆ˜˙ ˙ÙÒÂ˙Ï ˙Â˘˜·‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .Â˙·Â˘˙· ¯‡È
¯·.ÂÚˆÂ· ¯·Î ‰ÓˆÚ ‰„Â·Ú‰Â ÈÂ È˘‰˘ ¯Á‡Ï ,„·ÚÈ„· ÌÈ
 : ‰ Î ˙ ˙ Â Â È ˘ È ¯ ˘ Î ¯ .3מחיר של רישיונות השימוש בתכנה חושב בתו %עלות
ההקמה וההפעלה השוטפת של המערכת .מהפנייה להגשת הצעות שהכי באוגוסט  2003יוע,
האג לגריאטריה ,עולה כי לצרכי תכנו ההדרכה נאמד מספר המשתמשי במערכת ב  163לפחות,
מלבד עובדי של אג המחשוב .באומד מאוחר יותר ,מספטמבר  ,2004העריכה מנהלת תחו
פיתוח כי יידרשו  60רישיונות  SAPל  60 50תחנות קצה.
במאי  2007בדקה חברה א' את מערכת אג"  ,והתברר כי היא פועלת בתת רישוי וכי על המשרד
לרכוש עוד  87רישיונות בעלות של  505,000ש"ח ,זאת בנוס ל  80הרישיונות שהיו ברשותו עד
אז .בעקבות זה נרכשו ביולי  87 2007רישיונות נוספי למערכת ,ומאז יש למשרד  167רישיונות.
ממכתב מיולי  2007של הסמנכ"לית לתכנו תקצוב ותמחור )להל הסמנכ"לית לתקצוב( עולה כי
אג המחשוב התכוו לרכוש את הרישיונות החסרי מתקציב האג לגריאטריה ,וכי אותה הוצאה
לא הייתה מתוכננת ומתוקצבת .הסמנכ"לית לתקצוב הבהירה במכתבה כי תקציבי האג לגריאטריה
מיועדי לרכישת שירותי אשפוז סיעודי ולהוצאות שוטפות של האג בלבד ,ובכלל זה תחזוקת
מערכת אג"  ,א %בשו אופ לא לרכש ראשוני של רישיונות ,דבר שלא הוזכר ולא תוכנ עד לאותו
מועד.
בתשובתו מיולי  2007של ראש אג המחשוב לסמנכ"לית לתקצוב נאמר כי ע הפעלת המערכת
תא מספר הרישיונות את האומד של מספר המשתמשי  .עוד הוסי כי הרישיונות נמצאו ברשות
המשרד שלוש שני קוד לכ  ,ושימשו מערכת לוגיסטית שפעלה במשרד ,ולכ לא נזקפה עלות
לחובת תקציב הפרויקט .כמו כ ציי כי רכישת הרישיונות לא תוכננה ,וכי הגידול הבלתי צפוי
במספר המשתמשי נבע מהצלחת המערכת.
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ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÈÂÙˆ È˙Ï· ÏÂ„È‚ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙ ˘Ó Ô„ÓÂ‡‰ ÂÏÈ‡Â ,‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ıÚÂÈ Ï˘ 2003 ˙ ˘Ó Ô„ÓÂ‡Ï ·Â¯˜ ‡Â‰Â ,˙Î¯ÚÓ
˙‡ „¯˘Ó‰ ÏÈÚÙ‰ 2007 ÈÏÂÈ „Ú 2005 ËÒÂ‚Â‡Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .¯ÒÁ ˙Î¯Ú‰· ‰˜Ï 2004
.ÈÂ˘È¯-˙˙ Ï˘ ·ˆÓ· ˙Î¯ÚÓ‰

רכישת שירותי לפיתוח המערכת
 : Ê ¯ Î Ó Ó ¯ Â Ë Ù .1כל התקשרות של משרד ממשלתי צרי %שתיעשה לפי הוראות חוק חובת
המכרזי  ,התשנ"ב ) 1992להל חוק חובת המכרזי ( ,תקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג 1993
)להל תקנות חובת המכרזי או התקנות( ,והוראות התכ"  .מתוק התקנות והוראות התכ"
מתמנה ופועלת בכל משרד ועדת מכרזי .
חוק חובת המכרזי והתקנות קובעי כי ככלל ,משרד ממשלתי לא יתקשר בחוזה לרכישת שירותי
או טובי אלא על פי מכרז פומבי .בצד חובה זו פורטו בתקנות הנסיבות המאפשרות פטור מפרסו
מכרז .בתקנות נקבע שכל החלטה להתקשר ללא מכרז או בדר %של מכרז סגור תובא לדיו בוועדת
המכרזי המשרדית או בוועדת הפטור ממכרז שבאג החשכ"ל ,בהתא לסכו ההתקשרות ,כדי
שאלה תקבענה א ההתקשרות טעונה מכרז סגור או תהיה פטורה ממכרז .ע זאת נקבע בתקנה 42
כי יש להעדי "ככל שמוצדק וסביר בנסיבות העניי  ,לבצע א את ההתקשרויות ]ג אלו הפטורות
ממכרז[ בדר %של מכרז"..
·˙Ó˜‰Ï Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 2004-2000 ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó
Í‡ ,˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰Ï ‰ÈÈ Ù ‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ È„È· ‰ ÎÂ‰ Û‡ 2003 ËÒÂ‚Â‡·Â ,˙Î¯ÚÓ‰
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏ ‡Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï Ì‚˘ ‡Ï‡ .ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï Ê¯ÎÓ
˘·‡Ì„‡ ÁÂÎ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï È ÂˆÈÁ ˜ÙÒ ÌÚ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ „¯˘Ó‰ ¯˘˜˙‰ 2004 ËÒÂ‚Â
.SAP ˙ Î˙ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ
בישיבה בנושא מחשוב האשפוז הסיעודי ,שנערכה ביולי  2004בראשות חשב המשרד ,דיווח החשב
כי התקבל אישור מהסג הבכיר לחשכ"ל לבצע את מחשוב הקודי בהלי %של פטור ממכרז .משרד
מבקר המדינה בדק את הרשימה של בקשות הפטור שנדונו בוועדת הפטור של החשכ"ל בשנת
 ,2004ולא מצא כי באותה שנה נדונה בקשה לפטור ממכרז בנושא מחשוב האשפוז הסיעודי.
בתשובתו הודיע המשרד כי האישור להתקשרות נית בישיבה שנערכה ביולי  2004בראשות סג
בכיר לחשכ"ל בתוק תפקידו כיו"ר וועדת ענ"א מרכזית ובנוכחות בעלי תפקידי רבי ממשרד
האוצר וממשרד הבריאות ,וכי הספק הזוכה זכה ג במכרז חשכ"ל שהתקיי בנושא יועצי .SAP
‚‰ ‡Â‰ .Ì"Î˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï „ÈÙ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â ˜˙‰ ÈÙÏ˘ Û‡ ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ ‰ Â˙ ˙ÈÊÎ¯Ó ‡" Ú ˙„ÚÂÂ ¯"ÂÈÏ ÂÏÈ‡Î
„¯˘Ó ,Ï"Î˘Á Ê¯ÎÓ ‰ÎÂÊ ‡Â‰ ˜ÙÒ‰ ÈÎ ‰ ÚËÏ ¯˘‡· .¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰ Â˙ ÂÊ ˙ÂÎÓÒ
‰ Ù Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ˜ÙÒ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·Ó ˜ÙÒ‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ,ÈÂ‡¯Î Ï‰ ˙‰ ‡Ï ,„¯˘Ó‰
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 : ' · ‰ ¯ · Á Ì Ú ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ .2כדי לאפשר למנהלי המחשוב הראשיי במשרדי
הממשלה להעסיק מומחי בתכנת  SAPביישו פרויקט מרכב"ה ביחידותיה  ,הקי החשכ"ל
"מאגר יועצי  ."SAPאג החשכ"ל פרס בנובמבר  2003הוראת שעה בנושא יועצי לנושא ,SAP
שנועדה להיות נוהל עבודה לשימוש במאגר זה )להל ההוראה( .בהוראה נאמר שכאשר משרד
מעוניי להעסיק יוע SAP ,בתחו התמחות מסוי  ,עליו לפנות לכל אחד מהספקי הרשומי
ברשימת ההתמחות המבוקשת ,ולבקשו להציע מועמדי העובדי אצלו בעת הפנייה ,רשומי
במאגר ,ועוני על קריטריוני הוותק והניסיו הנדרשי  .על המשרד לדרג את תשובות הספקי לפי
ציו שישקלל את איכות המועמדי ע תערי ההעסקה המבוקש ,ולזמ לראיו את חמשת
המועמדי הראשוני בדירוג.
בהוראה נאמר במפורש כי מאגר יועצי  SAPישמש את המנמ"רי  18במשרדי הממשלה להעסקת
מומחי " ,SAPלצור %ישו פרויקט מרכב"ה ביחידת " .עוד נאמר בהוראה כי התקשרות בפועל ע
הספק תיעשה במסגרת מכרז סגור או בפטור ממכרז פומבי ,בהתא לחוק חובת המכרזי  ,לתקנותיו
ולהוראות התכ"  ,וכי על ועדת המכרזי לתעד בפרוטוקול את החלטותיה.
באוגוסט  2004חת המשרד ע חברה ב' הסכ למת שירותי ל"הקמת מערכות על פלטפורמה
 SAPוהשקת למערכת מרכב"ה" )להל הסכ הפיתוח( .בהסכ לא צוי באילו מערכות מדובר
ולא נאמר שה מיועדות לאג לגריאטריה .כמו כ לא הוגדרו בהסכ תכולת העבודה ,תוצרי
ולוחות זמני  .ההתקשרות הייתה לפי שעות עבודה ,א %לא נקבע סייג למספר שעות העבודה
שהמשרד התחייב לרכוש .על פי ההסכ " ,יחידת המיכו " )אג המחשוב( רשאית לשנות מפע
לפע את תכנית העבודה ,בתנאי שתודיע על כ %לחברה ב' לפחות  14יו מראש.
'· ‰¯·Á ÌÚ Ê¯ÎÓ ‡Ï· ¯˘˜˙‰Â ,ÂÈ˙Â ˜˙Â ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰
·ÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó· ‰ÓÂ˘¯ '· ‰¯·Á ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ‰˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ˜‰Ï ‰¯ËÓ
˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï È„Î ‰˙‡ ¯˘˜˙‰ „¯˘Ó‰Â ,‰"·Î¯Ó ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ „ÚÂ ˘ ,SAP
‡‚"„ÚÂ ˘ ,SAP ÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó· „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ .‰"·Î¯Ó Ï˘ ·ÈÎ¯ ‰ È‡˘ ,Ì
˙˘Ó˙˘Ó ‡È‰˘ Û‡ ,˙¯Á‡ ˙Î¯ÚÓÏ È ÂˆÈÁ Ì„‡ ÁÂÎ Â· ‡ÂˆÓÏ È„Î ,˙Á‡ ˙Î¯ÚÓÏ ¯ÂÓ‡Î
·.ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ,SAP ˙Ó¯ÂÙËÏÙ
 : ˙ Î ¯ Ú Ó ‰ Ï ˘ Á Â ˙ È Ù ‰ ˙ Ë È ˘ .3חוק חובת המכרזי ותקנותיו מתווה את הדר%
המחייבת את המערכת הציבורית ברכישת שירותי מגורמי חו .,בהתקשרות באמצעות מכרז,
התכולה והעלות של הפרויקט מוגדרי מראש ,והאחריות לניהול הפרויקט ולתוצריו מוטלת על
הספק שהתמחה בנושא המכרז ,נבחר בתחרות ובשקיפות ,והתחייבויותיו מעוגנות בהסכ  .19שיטת
ההתקשרות בהסכ ע ספק מומחה שנבחר בדר %של מכרז ג מקטינה את הסיכוני בפרויקט ,ה
באיכות התוצרי  ,ה בניצול יעיל של המשאבי  ,וה בעמידה ביעדי ובלוחות הזמני .
המשרד החליט לפתח את מערכת אג" באמצעות עובדי חיצוניי  .במתכונת זו העבודה נעשית על
ידי כוח אד חיצוני ,א %ניהולו של הפרויקט ,על כל ההשלכות מכ %על המימו והתוצרי  ,הוא
באחריות ממשלתית .כ %אפוא ,מלוא הסיכו בהקמת מערכת אג" נופל על המשרד.

__________________

18
19

מנמ"ר – מנהל מחשוב ראשי.
בנושא זה ראו ג מבקר המדינה ,(2007) ‡58 È˙ ˘ ÁÂ„ ,בפרק "פרויקט מרכב"ה ,יישומו וניהולו".
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Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ Ï‰ Ï Ì‡ ‰ËÈÏÁ‰ ‡ÏÂ ‰ „ ‡Ï „¯˘Ó‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘ÈÎ¯Ï Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„· ÂÓÈÈ˜Ï Â‡ ,ÂÚÂˆÈ·Ï È ÂˆÈÁ Ì„‡ ÁÂÎ ˜ÈÒÚ‰ÏÂ „¯˘Ó‰ È„È ÏÚ
˙ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡Ó Â È‡ „¯˘Ó‰ Ë˜ ˘ Í¯„· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È .((Turn Key) ˙ÈÙÂÒ‰ ˙Î¯ÚÓ‰
‡˙ ÛÂ‚ È„È ÏÚ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Î¯ÚÓÏ ˙¯„‚ÂÓ ‰ÏÂÎ˙Ï ˙ÂÏÚ ˙ÚÈ·˜ Ì‰·Â ,Ê¯ÎÓ·˘ ˙Â Â¯˙È‰
.ÔÂÈÒÈ ÏÚ·Â ÈÚÂˆ˜Ó
 : ˙ Â Ú ˆ ‰ ˙ ˘ ‚ ‰ Ï ‰ È È Ù ‰ .4על פי נוהל מפת"ח ,פנייה להגשת הצעות נעשית בכתב,
במסמ %המבוסס על אפיו המערכת וערו %במתכונת ע ,המערכת של נוהל מפת"ח .המציעי
אמורי להגיש את הצעת על פי אותה המתכונת ,ולהתייחס לכל הרכיבי המצויי במסמ%
הפנייה .בנוס אמור המשרד להכי מראש מפרט לבדיקת ההצעות ,ולתעד בכתב את כל ההלי %של
בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה .על כל התהלי %אמורה לפקח ועדת המכרזי המשרדית
לענ"א.
ÌÈ˜ÙÒ‰ ÏÎ Ï‡ ‰ Ù ‡ÏÂ ,Á"˙ÙÓ Ï‰Â ÈÙÏ ˙·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰
‰ Ù ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡ .˙Î¯ÚÓ‰ ÔÂÈÙ‡ ÏÚ ÒÒÂ·Ó‰ „ÈÁ‡ ÍÓÒÓ·Â „Á‡ „ÚÂÓ· ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
·,˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰Ï Ë¯ÂÙÓ‰ ÍÓÒÓ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ Â˙ÈÈ ÙÏ Û¯ÈˆÂ ,˙Â¯·Á ˘ÂÏ˘Ï ÌÈ Â˘ ÌÈ„ÚÂÓ
˘Û‡ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ .2003 ËÒÂ‚Â‡· „ÂÚ ÔÈÎ‰ „¯˘Ó‰
·˜˘˙:ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï .˙Â¯·Á‰ Ï‡ ‰ Ù‰ ÂÈ¯·„Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó „Á‡ Û‡ ,Â
בפברואר  2004הוגשה למשרד הצעה ראשונית של חברה ב' .במאי  2004הגיש מנהל תחו ERP
בחברה ב' הצעה נוספת ליישו  SAPבאג לגריאטריה .במרס  2004פנה אג המחשוב לחברה ג'.

לבקשה צורפו שני פרקי מהפנייה להגשת ההצעות ושני דפי ע תרשי זרימת מידע כדי להקל
על הבנת התכולה .במאי  2004פנה האג בדואר האלקטרוני לחברה א' וביקש לקבל ממנה הצעה
למחשוב הנושא הגריאטרי .לבקשה צורפו שני פרקי מהפנייה להגשת הצעות.
‰ÏÚ ‡Ï ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜È˘ ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·Ï „¯˘Ó‰ Ë˜ ˘ ÍÈÏ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
·˜ :È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ˘ Ï"Î˘Á ˙Â‡¯Â‰Â ‰˜È˜Á‰ ÌÚ „Á‡ ‰
ÚÂ„Ó ˜ÓÈ ‡Ï „¯˘Ó‰ ;‡" ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰
ÍÈÏ‰ ;ÌÈ„ÈÁ‡ ÂÈ‰ ‡Ï ˙Â¯·ÁÏ ‰ÈÈ Ù‰ „ÚÂÓÂ ÁÒÂ ‰ ;„·Ï· Ô‰ÈÏ‡Â ˙Â¯·Á‰ ˘ÂÏ˘ Ï‡ ‰ Ù
‡Ï ˙ÂÚˆ‰‰ - ‰ÎÂÊ‰ ˜ÙÒ· ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ;„ÚÂ˙ ‡Ï ‰ÈÈ Ù‰
˙˜È„·Ï Ë¯ÙÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï ‰¯˘Ù‡˘ ˘‡¯Ó ˙¯„‚ÂÓÂ ‰„ÈÁ‡ ˙ ÂÎ˙Ó· Â˘‚Â‰
.˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ· ˙‡ ˜Ó Ó‰ ÍÓÒÓ ÔÈ‡Â ,˙ÂÚˆ‰‰
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי כל הלי %הבחירה בוצע באישורו
של הסג הבכיר לחשכ"ל ויו"ר ועדת ענ"א מרכזית דאז ,ובפיקוחה של חשבות המשרד .עוד הוסי
כי לאור לוחות הזמני לפיתוח הפרויקט שהוכתבו על ידי הנהלת המשרד ,בח אג המחשוב ,על
פי המלצת צוות פרויקט מרכב"ה ,מספר חברות שזכו במכרז חשכ"ל למת שירותי  .SAPהמשרד
פנה לחברות אלה כי באותה עת היה מחסור בשוק במיישמי  SAPמנוסי  ,ומרבית החברות הועסקו
בפרויקט מרכב"ה ולא יכלו להתפנות לפרויקט אג"  .צורכי המשרד הוצגו לחברות באמצעות שני
הפרקי הראשוני של מסמ %הפנייה להגשת הצעות .הצעות החברות הוצגו לוועדה לנושא הגבייה
במצגת שכללה את הפתרו המוצע ,היתכנותו ואומד עלותו.
בתשובתו מינואר  2009למשרד מבקר המדינה טע הסג הבכיר לחשכ"ל ויו"ר ועדת ענ"א מרכזית
דאז כי הוא לא אישר פטור ממכרז משו שאי לוועדה שעמד בראשה סמכות לאשר פטור .כמו כ
ציי כי הוא לא אישר כל פעולה הקשורה לפרויקט בכלל ולתקציבו בפרט.
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המשרד לא המציא למשרד מבקר המדינה ,למרות בקשתו ,מסמכי שישקפו את התהלי %המתואר
לעיל .הפניות לספקי נעשו בדואר אלקטרוני ובמועדי שוני  .המשרד ג לא המציא העתק
מהמסמכי שצורפו לפניות לספקי  ,בה היה אמור להיכלל סעי מינהלה המנחה את הספקי
כיצד לענות .ההצעות שהתקבלו משני הספקי  ,חברה א' וחברה ב' ,היו לקוניות ,ולא הוכנו במבנה
אחיד על פי סעיפי הפנייה להגשת הצעות ,כנדרש בנוהל מפת"ח .לפיכ %לא נית היה להשוות
ביניה וללמוד על איכות  .ג לא הומצאו מסמכי המעידי על אופ הבחינה של הצעות הספקי
ונימוקי ההחלטה שהתקבלה.
 : Á Â ˙ È Ù ‰ Ì Î Ò ‰ ˙ Î ¯ ‡ ‰ .5ההסכ לרכישת שירותי כוח אד לפיתוח המערכת נחת
ע חברה ב' )להל הסכ הפיתוח( לתקופה ספטמבר  2004אפריל  ,2005ונאמר בו שהמשרד
רשאי להארי %את תוקפו לתקופה נוספת .לאור הרחבת הדרישות של המשרד מהמערכות ,פנתה
בפברואר  2005מנהלת תחו הפיתוח לחשב המשרד ,וביקשה ממנו להארי %את תוק ההסכ עד
סו דצמבר  .2005הבקשה להארכת ההסכ לא נדונה ולא אושרה בוועדת המכרזי  .הארכת
ההתקשרות אמורה הייתה להיעשות לפי תקנות חובת המכרזי  ,המאפשרות לחתו על התקשרות
נוספת ללא מכרז ,בתנאי שההתקשרות הנוספת היא "בתנאי זהי לה ]להתקשרות הראשונה
שנעשתה על פי מכרז[ או מטיבי ע עור %המכרז ,בנסיבות שבה השמירה על האחידות נדרשת
מטעמי יעילות או חיסכו " .בעקבות הבקשה הודיע החשב ,במכתב שכתב במאי  2005למנכ"ל
חברה ב' ,על הארכת תוק הסכ הפיתוח "בשמונה חודשי עד  ... 31.12.05באות התנאי "
)להל ההארכה ראשונה( .התברר שהמשרד הארי %את הסכ הפיתוח פע שנייה לתקופה ינואר
דצמבר ) 2006להל ההארכה השנייה(.
‡Ï˘ Ì˙Á ÌÎÒ‰‰ ,¯ÂÓ‡Î .ÌÈÈÓÚÙ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰ „¯˘Ó‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
·˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‡ÏÂ ‡" ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰ ‡Ï ,Ê¯ÎÓ ˙Â·˜Ú
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ‡Ï ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÎÒ‰ Ï˘ ˙ÂÎ¯‡‰‰ È˙˘ Ì‚ .Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰
˙Â¯ÂËÙÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„È· Â‚ÂÂÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙È„¯˘Ó‰
Û‡ ÏÚ ,Ï·È˜ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙Ï 9 ÛÈÚÒ· ˘¯„ Î ,Ê¯ÎÓÓ
˘„¯˘.„¯˘Ó‰ Ì˘· ·ÈÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ È„È· ÌÈÓÂ˙Á ,˙ÂÎ¯‡‰‰ È˙˘ Ï˘ ÌÈÁÒÂ ,

הסכ נוס ע חברה ב'
 : ‰ · Ò ‰ ‰ Ì Î Ò ‰ ˙ Ó È ˙ Á .1באפריל  2005חת המשרד הסכ נוס ע חברה ב'
"להספקת שירותי הסבה ,הדרכה והטמעה" למערכת אג" בתקופה אפריל נובמבר ) 2005להל
הסכ ההסבה( .בהסכ נאמר כי על החברה להעמיד לרשות המשרד צוות עובדי שיפעל בהתא
להנחיותיו .פירוט השירותי המבוקשי במסגרת ההסכ  ,מספר השעות הנדרש לביצוע ועלות ,
הוצג והוער %בהצעה שהגישה במרס  2005חברה ב' למשרד ,וצורפה כנספח להסכ  .החברה
העריכה בהצעתה את עלות השירותי ב  813,000ש"ח לא כולל מע"מ .מנהל אג המחשוב שהיה
מורשה באותה עת לחתו בש המדינה על עסקאות עד סכו של  750,000ש"ח ,חת על הסכ
ההסבה.
ÏÚ Â˙ÂÎÓÒÓ ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡ Ï‰ Ó ‚¯Á ÌÎÒ‰‰ ÏÚ Â˙ÓÈ˙Á· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.1951-‡"È˘˙ ,‰ È„Ó‰ ÈÒÎ ˜ÂÁ ÈÙ
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בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי "על ההסכ הופיעו פרטי
הסמנכ"ל למינהל א %בחתימה על ההסכ  ,מסיבות שלא זכורות לנו כיו במלוא מופיעה חתימתו
של המנמ"ר ]מנהל המחשוב הראשי[ .בגו ההסכ לא צוי סכו ההתקשרות .כדי להסיר ספק על
ההזמנה חתו חשב המשרד כנדרש".
בהתייחס לתשובת המשרד מעיר משרד מבקר המדינה כי בפתיח להסכ מצוי שהסמנכ"ל הבכיר
למינהל הוא שחות על ההסכ  ,לצד חשב המשרד ,בש משרד הבריאות וממשלת ישראל ,א%
פרטיו וחתימתו לא מופיעי בסו ההסכ  ,וש ישנ רק שמו ,תפקידו וחתימתו של חשב המשרד
וכ חתימתו של מנהל אג המחשוב ללא ציו שמו ותפקידו.
Û‚‡·˘ SAP ÈˆÚÂÈ ¯‚‡Ó· ˙ÂÓÂ˘¯‰ ˙Â¯·ÁÏ ÌÎÒ‰‰ ˙ÓÈ˙Á Ì¯Ë ‰ Ù ‡Ï „¯˘Ó‰
‡" ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ .Ï"Î˘Á‰
.Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙÎ ‰‚ÂÂÈÒ Í¯ÂˆÏ
,Ï"Î˘Á‰ Ï˘ ‰ÎÂ¯‡‰ ÚÂ¯Ê‰ ‡Â‰ „¯˘Ó‰ ·˘Á .„¯˘Ó‰ ·˘Á Ì˙Á ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
"ÛÒ ¯ÓÂ˘" ˘Ó˘Ï ‰¯ËÓ· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÌÚ ‰ Ó Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ Û˜Â˙·Â
1951-‡"È˘˙ ,‰ È„Ó‰ ÈÒÎ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ,˙Â È˜˙· ÂÏ‰ ˙È „¯˘Ó‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ÁÈË·‰ÏÂ
ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰·Ò‰‰ ÌÎÒ‰ ÔÈÈ Ú· „ÈÙ˜‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ ·˘Á ÌÏÂ‡ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙Â
."ÛÒ ¯ÓÂ˘"Î Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ‡Â‰ ÍÎ·Â ,˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰
בתשובתו טע המשרד כי עד לחודשי מארס אפריל  2005לא ידע אג המחשוב על המצב
ה"קטסטרופאלי" כלשונו של איכות הנתוני שהיו טעוני הסבה וטיוב על סמ %תיקי המאושפזי .
משנודע הדבר ,היה צור %לבחור בדר %יעילה ומהירה להסב את הנתוני למערכת ולטייב  .עומס
העבודה על עובדי היחידות לגריאטריה בלשכות בריאות הציבור )להל היחידות לגריאטריה( מנע
מלהטיל זאת עליה  ,ולכ נבחרה חברה ב' ,שהיה לה יתרו ברור בכ %שהכירה את הנהלי באשפוז
הגריאטרי ,את תהליכי העבודה המקצועיי והפיננסיי בלשכות ואת תפעול המערכת החדשה.
העסקת חברה אחרת הייתה מחייבת תקופת הכשרה ממושכת.
משרד מבקר המדינה מעיר כי המשרד היה אמור לדעת את מצב הנתוני לאשורו ,ה מפני שעוד
לפני שהחל בפרויקט עשה שימוש בנתוני אלה במערכות אחרות ,וא שיל תמורת סכומי
ניכרי  ,וה בשל העובדה שמהמחצית הראשונה של שנת  2004פעלה במשרד הוועדה להעמקת
הגבייה שנדרשה לנתוני האמורי  .הנתוני ה חלק חיוני בכל מערכת מידע ,ועמידה על טיב
הוא שלב הכרחי של לימוד המצב הקיי בעת אפיו מערכת חדשה.20
עוד טע המשרד כי הסג הבכיר לחשכ"ל ויו"ר ועדת ענ"א מרכזית אישר התקשרות ע חברה ב' כי
החברה זכתה במכרז יועצי  SAPמטע החשכ"ל .משרד מבקר המדינה מעיר כי כאמור הודיע הסג
הבכיר לחשכ"ל ויו"ר ועדת ענ"א מרכזית דאז כי הוא לא אישר פטור ממכרז משו שאי לוועדה
שעמד בראשה סמכות לאשר פטור .עוד מעיר משרד מבקר המדינה ,כי בהתקשרותו ע החברה לא
פעל המשרד בהתא להוראת השעה שפרס החשכ"ל בעניי מאגר יועצי .SAP
 : ‰ · Ò ‰ ‰ Ì Î Ò ‰ ˙ Î ¯ ‡ ‰ .2ע תו התקופה של הסכ ההסבה הארי %אותו המשרד
לתקופה נוספת של תשעה חודשי  ,מדצמבר  2005עד אוגוסט  ,2006בהיק כספי של 406,000
ש"ח נוספי  .הארכת הסכ ההסבה אושרה בנובמבר  2005על ידי ועדת המכרזי המשרדית לענ"א
בתנאי הבאי  :קיי מקור תקציבי; תקופת ההתקשרות הנוספת היא עד סו אוגוסט  2006או עד
תו התקציב שאושר לכ ,%המוקד מביניה  .בהחלטתה לא סיווגה ועדת המכרזי המשרדית
לענ"א את ההתקשרות כפטורה ממכרז.
__________________

20

נוהל מפת"ח מחייב התייחסות לנושא הסבת הנתוני עוד בשלב האפיו .
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‰¯·Á‰ È„È ÏÚ ÌÂ˙Á Í¯‡ÂÓ‰ ‰·Ò‰‰ ÌÎÒ‰ Ï˘ ˜˙ÂÚ ‡ˆÓÂ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
·ÏÚ ÌÂ˙Á‰ ÌÎÒ‰ ÁÒÂ ,Â˙ÈÈ Ù ˙Â¯ÓÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡ÈˆÓ‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ .„·Ï
.ÂÓ˘· ·ÈÈÁ˙‰Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ È„È

המש ההתקשרויות ע חברה ב' בשני 2008 2007
˙˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2006 ÛÂÒ· ‚Ù '· ‰¯·Á ÌÚ „¯˘Ó‰ ÈÓÎÒ‰ Ï˘ ÌÙ˜Â
ÌÈ¯Â˘È‡‰ .ÌÈÙ˜˙ ÌÈÓÎÒ‰ ‡ÏÏ Ì¯Â·Ú ÌÏ˘ÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘ ‰¯·Á‰Ó ˘ÂÎ¯Ï „¯˘Ó‰ ÍÈ˘Ó‰
„¯˘Ó‰ ˘Î¯ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˙Ú ‰˙Â‡Ó .„·ÚÈ„· Â ˙È ‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰Ï
˜ÂÁÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙‡ ¯˘˜˙‰˘ ÈÏ· Ì˙¯ÂÓ˙ ‰Ï ÌÏÈ˘Â ÌÈ˙Â¯È˘ ‰¯·Á‰Ó
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÂÈ˙Â ˜˙ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ
 .1בינואר  2007פנה המשרד לוועדה המרכזית לענייני תקשוב באג החשכ"ל שבמשרד האוצר
)בשמה הקוד הוועדה המרכזית לענייני ענ"א( בבקשה להארי %ללא מכרז את ההתקשרות ע
חברה ב' ,כדי שעובדיה ישולבו במרכז תמיכה למערכת אג" אשר יופעל באג המחשוב .היק
ההתקשרות המבוקשת היה  1.3מיליו ש"ח .המשרד נימק זאת בחיסכו רב בעלויות של לימוד
והכשרה ,ובמת שירות סביר ומהיר לכל הגורמי המשתמשי במערכת .הוועדה המרכזית לענייני
תקשוב לא המליצה על התקשרות ע חברה ב' בפטור ממכרז ,וכתבה בהחלטתה כי "ביכולת ]של
גורמי משרד הבריאות[ לקבל הסיוע המבוקש ע"י פנייה לקבלת הצעות מול מאגר יועצי ."SAP
בפברואר  2007החליטה ועדת המכרזי המשרדית לענ"א ,בשתי החלטות נפרדות ,להמלי ,למנכ"ל
המשרד ,פרופ' אבי ישראלי ,על שתי התקשרויות ע חברה ב' :האחת לתחזוקת מערכת אג" ;
השנייה להפעלת מרכז תמיכה .הוועדה המליצה לאשר התקשרויות לתקופה של שישה חודשי ע
חברה ב' בפטור ממכרז בהתא לתקנה  (29)3לתקנות חובת המכרזי ספק יחיד ,בנימוק שאי
ספק אחר שמסוגל לבצע את העבודה ברמה הנדרשת ובלוח זמני קצר .הוועדה ציינה כי בתו%
תקופת ההתקשרות המומלצת אפשר יהיה לקיי מכרז לבחירת חברה שתספק בהמש %את
השירותי להפעלת מרכז תמיכה ולתחזוקת מערכת אג"  .במרס  2007אישר מנכ"ל המשרד שתי
התקשרויות ע חברה ב' ,לתקופה ינואר יוני  ,2007האחת לתחזוקת מערכת אג" בעלות של
כ  553,000ש"ח ,והשנייה להפעלת מרכז תמיכה למערכת אג" בעלות של כ  565,000ש"ח.
תקנה  (29)3לתקנות חובת המכרזי קובעת דרישות למת פטור ממכרז) :א( התקשרות ע "מי
שלפי זכויות מכוח די או בהתא למצב הדברי בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא
ההתקשרות"; )ב( בעל הסמכות המקצועית במשרד לאותו עניי חיווה את דעתו בכתב על כ%
שהספק הוא יחיד כאמור; )ג( המנהל הכללי של המשרד אישר את ההתקשרות .בנוס לכ ,%כאשר
שווי ההתקשרות עולה על  700,000ש"ח ,ההחלטה על פטור ממכרז טעונה אישור של ועדת פטור
ממכרז שמונתה בידי המנהל הכללי של משרד האוצר ,לפי סעי  11לתקנות חובת המכרזי .
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Ï˘ ‰ÏÚÙ‰ÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·ÓÂ ÈÂ‡¯Î Í¯Ú ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡Ê ÌÂ˜Ó· .‰˙ÚÓË‰Â ‰˙˜ÂÊÁ˙ ˙Â·¯Ï ,˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰Ï Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜ ‡ÏÂ ,Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ
¯˘‡Ï ˘˜È· ,‰˙‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙Ï ÍÂÓÒ·Â ,'· ‰¯·ÁÓ ˘Î¯˘ ÌÈ˙Â¯È˘· ˘Ó˙˘‰
„ÈÁÈ ˜ÙÒ Ï˘ ˜ÂÓÈ · ,‰˙ÚÓË‰ÏÂ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï Ê¯ÎÓ ‡ÏÏÂ ˙È„ÈÈÓ ‰˙‡ ¯˘˜˙‰Ï ÂÏ
˜ÙÒ" ‡È‰ '· ‰¯·Á˘ ‡" ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ‰˙ÏÚÂ‰˘ ‰ ÚË‰ .˙ÂÙÈÁ„ Ï˘Â
.˙ÈÊÎ¯Ó ‡" Ú ˙„ÚÂ È„È· ‰˙Á„ "„ÈÁÈ
בתשובתו מנובמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי פעל בהתא להוראות חוק חובת
המכרזי ותקנותיו ,וכי ועדת המכרזי של המשרד עשתה את המיטב בכ %שהפטור שנית היה
למספר החודשי המינימאלי שנדרש כדי לאפשר את ההיערכות למכרז.
בהתייחס לתשובת המשרד חוזר ומעיר משרד מבקר המדינה כי מועד תו ההסכמי היה ידוע ,וכי
המשרד כשל בכ %שלא הכי את מכרזי התחזוקה והתמיכה מבעוד מועד ,בשנת  ,2006כ %שנית
יהיה לקבל שירותי אלה מיד בתו תוקפ של המכרזי הקודמי .
 .2ביו שבו הועברה ההמלצה האמורה למנכ"ל ,אישרה ועדת המכרזי המשרדית לענ"א הקמת
צוות לבדיקת הצעות של חברות הנכללות במאגר יועצי  .SAPלש כ %הכי האג למחשוב שתי
פניות להגשת הצעות להעסקת יועצי  ,SAPודרש מהספקי להגיש עד אוגוסט  .2007אחת הפניות
הייתה לתחזוקה של מערכת אג" )להל מכרז תחזוקה( ,והשנייה להעסקת מדריכי /מטמיעי
בתחו מערכות ) SAPלהל מכרז הטמעה ותמיכה(.
בפרוטוקול מספטמבר  2007של ועדת המכרזי המשרדית לענ"א שדנה בתוצאות מכרז התחזוקה,
נאמר שהוחלט "לבחור ]בחברה ב'[ כספק הזוכה במכרז היות ]וחברה ב'[ היחידה שהגישה את
הצעתה מתו 6 %חברות שפנינו אליה  ...לתחזוקת מערכת אג"מ" .המשרד חת על הסכ ע חברה
ב' למת שירותי כוח אד "בתחו הקמה ,תחזוקה והמש %פיתוח מערכות על פלטפורמה "SAP
)להל הסכ תחזוקה ופיתוח(.
התברר שבמכרז התחזוקה פורטו באריכות המטלות הנדרשות לתחזוקת המערכת ,ונאמר
ש"הפרויקט הינו פרויקט תחזוקה ומטרתו תחזוקת היישו הקיי " .בשולי הגדרת התחזוקה
הנדרשת נאמר כי "על הספק להציג את היכולת להעמיד לרשות המשרד את היועצי בהיקפי
גדולי יותר במידה ויידרש לבצע שינויי ותוספות מפע לפע במהל %חיי פרויקט" .לעומת זאת,
בהסכ התחזוקה והפיתוח שחת המשרד נקבע כאמור לעיל במפורש שבמסגרת ההתקשרות
יימש %פיתוח המערכת.
,‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰˜ÂÊÁ˙Ï Â¯˜ÈÚ· „ÚÂÈÓÎ Ê¯ÎÓ‰ ˙‚ˆ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÁÂ˙ÈÙ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˘Î¯Ï Ì‚ ˘Ó˘È ‡Â‰˘ ‰ÏÂÚ ÁÂ˙ÈÙ‰Â ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÌÎÒ‰Ó ÔÎ
,Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ÔÈ· Ì‰Ó ˙Â˘È¯„‰ ËÂ¯ÈÙÂ ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÏÂ„ÂÓ‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ‰È‰
.ÌÎÒ‰‰ ÁÒÂ ˙‡ ÂÈÏ‡ Û¯ˆÏÂ
בתשובתו מנובמבר  2008טע המשרד כי בפנייה לספקי צוי במפורש כי יידרש פיתוח נוס וכי
"לכל ספק בתחו המחשוב ברור שבכל אפליקציה שפועלת ומתפקדת נדרש פיתוח לשינויי
ותוספות כפועל יוצא של שינויי בתהליכי עבודה ,וכי הפיתוחי שבוצעו בשני  2008 2006היו
פועל יוצא של המכרז לרכישת שירותי אשפוז גריאטרי".
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¯·ÚÓ ‰ Î˙ ÁÂ˙ÈÙÏ ¯ÂÎÊ‡ ‰˜ÂÊÁ˙‰ Ê¯ÎÓ· ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÁÂ˙ÈÙ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÔÂÂÎ˙‰ „¯˘Ó‰˘ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê .ÏÈÚÏ ËËÂˆÓÎ ˙ÂÙÒÂ˙Â ÌÈÈÂ È˘Ï
˘˙¯˜· ÏÂ„ÂÓ ÔÂ‚Î ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ‰¯Â„‰Ó· Â˘ÓÂÓ ‡ÏÂ Â ÎÂ˙˘ ÌÈ·ÈÎ¯ Ï
Ì¯Ë ·¯ ÔÓÊ È„ÂÚÈÒ‰ ÊÂÙ˘‡‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ‰¯˜·· ˜ÒÚ „¯˘Ó‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .˙Â„ÒÂÓ‰
˘‰ÈÈ Ù· ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .21ÌÈÈ¯Ë‡È¯‚ ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï Ê¯ÎÓÏ ˙Â Î‰· ÂÏÁ‰
ÔÂÈÙ‡ ‰ÈÏ‡ Û¯ÂˆÈ˘Â ,˙Â„ÒÂÓ‰ ˙¯˜· ÏÂ„ÂÓ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ· Ì‚ ˜ÒÂÚ Ê¯ÎÓ‰˘ ÌÈ˜ÙÒÏ ¯‰·ÂÈ
˘Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÂÙ˜È‰· Â Î„Ú˙È˘ È„ÎÂ ‰˜ÂÊÁ˙· ˜¯ ˜ÒÂÚ Â È‡ ‡Â‰˘ ÂÚ„È˘ ˙ Ó ÏÚ ,ÂÏ
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÙÒÏ È·ÈË˜¯Ë‡Ï ÈÏÂ‡ Â˙Â‡ ÍÙÂ‰ ‰È‰˘ ‰Ó ,Ê¯ÎÓ‰
ואכ  ,כבר בדצמבר  ,2007טר שאושרה ההתקשרות ע חברה ב' ,התבקש מנכ"ל המשרד לאשר
התקשרות נוספת איתה .ועדת המכרזי המשרדית לענ"א ,שהסתמכה על פניית האג למחשוב
אליה מחודש קוד  ,המליצה בפני המנכ"ל "כי יש צור %בהמש %פיתוח מערכת אג"מ ע"י ]חברה
ב'[  ...לפי סעי ] [(29)3לתקנות חובת המכרזי ספק יחיד  ...שכ ]חברה ב'[ החברה שפיתחה
ומתחזקת בפועל את המערכת ולה ידע רב בנושא  ...להתקשרות המתבקשת בבקשה זו ,לא התקיי
מכרז ומתבקשת ]כ %במקור[ פטור ממכרז" .ועדת המכרזי ביקשה לאשר עבודת פיתוח בעלות של
כ  579,000ש"ח.
בדצמבר  2007הוציא המשרד הזמנה לקבלת שירותי מחברה ב' .ההזמנה הסתמכה על הצעה
להספקת שירותי שהגישה החברה למשרד בנובמבר  ,2007ובו דרשה תשלו של כ  580,000ש"ח
תמורת  251ימי עבודה ,החל ממועד ההזמנה .בפברואר  2008הגישה החברה חשבונית לתשלו
בגי השירותי האמורי  ,והמשרד ביצע את התשלו .
2004 ˙ ˘· ‰ÏÁ‰˘ ,'· ‰¯·Á ÌÚ Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ï Ì„˜˘ ÈÏ· ‰˙˘Ú ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 6-Î Ï˘ ˙ÂÏÚ· ˙Î¯ÚÓ „¯˘Ó‰ ÌÈ˜‰ ‰˙ÂÚˆÓ‡·Â
˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰ ·Â˘ ‰ ‰Â .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ Ï˘ ÂÈ˙Â‡¯Â‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰
‡Ï˘ Û‡ ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· '· ‰¯·Á ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï Ï"Î Ó‰ È Ù· ‡" ÚÏ ˙È„¯˘Ó‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
.„¯˘Ó‰ ÌÚ ‰·ÈËÈÓ ÂÊÎ ˙Â¯˘˜˙‰ Ì‰ÈÙÏ ÌÈ‡ ˙ Â‚ˆÂ‰ ‡ÏÂ ˜ÂÁ· ÔÂ‚ÈÚ ÏÎ ÍÎÏ ‰È‰
בתשובתו מנובמבר  2008טע המשרד כי ההתקשרות נעשתה ללא מכרז כיוו שמדובר בפיתוח
שנדרש באופ מיידי על מנת לבצע במערכת התאמות שנדרשו מתנאי של המכרז הארצי לרכישת
שירותי אשפוז גריאטריי שפורס בסו שנת  2007על ידי משרד האוצר ומשרד הבריאות .לא היה
ספק אחר שהיה מסוגל להתאי את היישו הקיי לתנאי החדשי  ,כי נדרשה לש כ %הכרה
עמוקה של המערכת .החלטת המשרד כי החברה המפתחת היא ספק יחיד לצור %ביצוע אות
עבודות הייתה מקצועית ועל פי כל כללי מינהל תקי .
משרד מבקר המדינה מעיר כי אחד הרכיבי המרכזיי בפיתוח הנדרש על מנת להתאי את
המערכת לתנאי המכרז לשירותי אשפוז גריאטריי הוא מודול בקרת המוסדות ,שהצור %בו הוכר
עוד בפנייה להגשת הצעות משנת  .2003זאת ועוד ,למכרז לשירותי אשפוז גריאטריי קד מכרז
חלו) ,פיילוט( שהחל עוד בשנת  ,2006כ %שהמשרד יכול היה לצפות את הצור %במודול בקרת
המוסדות.

__________________

21

על ההכנות למכרז על האשפוז הגריאטרי והצור' בבקרה על המוסדות ראו ג ÁÂ„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
˘ ˙ (2008) ·58 Èבפרק על "מכרז חלו* )"פיילוט"( לרכישת שירותי אשפוז סיעודי בנפת פתח
תקווה" ,עמ' .487
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ÔÂ ‚ Ó Ì‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2008-2007 ÌÈ ˘Ï '· ‰¯·Á ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ È ˘Ó
·ÈÈÁ˙‰ Ì˙¯ÂÓ˙˘Â ,ÂÏ ÌÈ˜ÙÒÓ ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ‰ÏÂÎ˙‰ ÏÚ È˙ÙÂ˜˙ ÁÂÂÈ„Ï
ÔÈ‚· Ï·È˜˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙‡ Ì‚ ÂÓˆÓˆ ÌÈÓÎÒ‰‰ .‰¯·ÁÏ ÌÏ˘Ï
‰¯·Á‰ ˘È‚˙ ˘„ÂÁ ÏÎ ÌÂ˙·" ÈÎ Ú·˜ 2004-Ó ÌÎÒ‰· :'· ‰¯·ÁÏ ÌÏ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
È ˙Â È·‚Ï ˙ÂÁÎÂ ÁÂ„ ÛÂ¯Èˆ· ÛÏÁ˘ ˘„ÂÁ· ÂÚˆÂ·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙¯ÂÓ˙ ÒÓ ˙È Â·˘Á
Â¯˘‡ÈÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â Ï˘ Â˙„Â·Ú ÏÚ È‡¯Á‡‰ „¯˘Ó‰ ‚Èˆ Ï ¯·ÚÂÈ ÁÂÂÈ„‰ .ÌÈ˙Â¯È˘‰
·.˙ÂÁÎÂ ˙ÂÁÂ„Ï ‰˘È¯„ ‰ÏÏÎ ‡Ï 2008-Â 2007 ÌÈ ˘Ï ÌÈÓÎÒ‰· ÂÏÈ‡Â ,"‰ÓÈ˙Á
ואמנ  ,בבדיקת התשלומי לחברה ב' בתקופה יולי  2007יוני  2008בחשבות המשרד העלה
משרד מבקר המדינה ,כי לחמש משש החשבוניות שהוגשו לגבי אותה תקופה ,בסכו כולל של
כ  2.2מיליו ש"ח ,לא צורפו דיווחי הנוכחות ותכולת העבודה של עובדי חברה ב' .ג באג
המחשוב לא נמצאו דיווחי נוכחות המפרטי את מספר שעות העבודה היומיות ואת תכולת העבודה
של כל עובד מטע החברה.
בתשובתו מנובמבר  2008טע המשרד כי אג המחשוב עוקב באופ תדיר אחר פעילות החברה
ותוצריה ,וכי מתנהל תיעוד של פניות של משתמשי המערכת ,של הפעילויות שנעשות בעקבותיה ,
של התקלות שאותרו ושל פתרונ  .עוד טע המשרד כי בצורת ההתקשרות שנקבעה במכרזי
התקשרות על פי משימות אי משמעות לדוחות נוכחות יומיי  ,ולמעקב יומי על ביצוע המשימות
אלא לבקרת התוצרי הסופיי .
בהתייחס לתשובת המשרד מעיר משרד מבקר המדינה כי כפי שנקבע במכרזי  ,המשימות ה של
תחזוקה כללית ,כגו "תמיכה ,טיפול ותיקו בעיות ותקלות"" ,תחזוקה שוטפת לסביבות הפיתוח,
בקרת האיכות והייצור של המערכת" וכו' ,ובמסמכי המכרז ובהסכ אי פירוט של תוצרי סופיי .
לכ במקרה זה דווקא יש מקו לדווח על תכולת העבודה ולהפריד בי תחזוקה שוטפת ובי תיקו
תקלות .דיווח זה אמור להיות תקופתי ולספק נתוני על ביצועי העובדי ליחידת זמ  ,ועקרונותיו
היו אמורי להיות מעוגני בהסכ ע החברה.
 .3משרד מבקר המדינה ביקש מהמשרד את הדיווחי שהעבירה לו חברה ב' על שעות העבודה
של עובדי החברה מאז תחילת הפרויקט ב  2004ועד מועד סיו הביקורת בספטמבר .2008
מבדיקת הנתוני שבידי המשרד עולה כי בתקופה ספטמבר  2004דצמבר  2006העבירה חברה ב'
דיווחי שעות של רוב העובדי בפרויקט ,ולכל עובד צוי מספר השעות שעבד בכל יו  ,בלי פירוט
של תכולת העבודה שלו .מאז ינואר  2007כללו הדיווחי של חברה ב' רק את הס %החודשי של
שעות העבודה לעובד ,ללא הפירוט היומי שהיה נהוג קוד לכ .
‡ÏÏÂ ˙ÂÈÓÂÈ ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙ ÂÎ˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï˘ ÔÈÂˆÈ .ÌÈÓÂÏ˘˙Ï ‰¯ÂÓ˙‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜· ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ ‰„Â·Ú ˙ÂÏÂÎ˙ ËÂ¯ÈÙ
˙ÂÏÂÎ˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ÌÈÏ·˜˙Ó ÂÈ‰ Ì‡ Û‡ ÔÎÏÂ ,˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ‰˙ÈÈ‰
Ï˘ ÏÂÙÎ Ï˘Î Ô‡Î ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .ÔÂ Î˙‰ ÏÂÓ Ï‡ Ì˙Â‡ ÔÂÁ·Ï Ô˙È ‰È‰ ‡Ï ,‰„Â·Ú‰
ÏÂÓ ÚÂˆÈ·‰ ˙‡ÂÂ˘‰Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘˙˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ‰ÏÓ Ú Ó ‡Â‰ :„¯˘Ó‰
Ì˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ,'· ‰¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÁÂÂÈ„ ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰Â ÔÂ Î˙‰
.ÌÏÈ˘ Ì˙¯ÂÓ˙˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ „¯˘ÓÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÎÏ È‡ .Ô˙ÏÂÎ˙Â
משרד מבקר המדינה השווה בי הדיווחי של  12עובדי בפרויקט ובי נתוני הכניסה והיציאה
מהאר ,של עובדי אלה ברישומי ביקורת הגבולות בשני  ,2006 2005והעלה שני מקרי שבה
דיווחה חברה ב' על עבודת של עובדי בשעה שלכאורה שהו בחו"ל .להל פרטי :
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א .על עובד א' ,שעל פי נתוני ביקורת הגבולות יצא מהאר ,ב  14.5.05וחזר לאר ,ב ,23.5.05
דווח כי עבד בפרויקט  9.5שעות עבודה ב  ,15.5.05ו  10שעות עבודה ב  ,17.5.05מועדי שבה
שהה בחו"ל.
ב .על עובד ב' ,שעל פי נתוני ביקורת הגבולות יצא מהאר ,ב  14.10.04וחזר ב  ,25.10.04דווח
כי עבד בפרויקט  9שעות עבודה ביו  ,24.10.04מועד שבו שהה בחו"ל.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2008מסרה חברה ב' בעניי עובד א' כי "מדיווחי
מערכת רישו השעות ועל פי בדיקה ע העובד עולה כי הוא שהה בהשתלמות מקצועית בחו"ל
וכחלק מתפקידו כמנהל התחו המקצועי עבד מחו"ל במהל %תקופה זו את כמות השעות המדווחות
לטובת הפרויקט האמור" .בעניי עובד ב' היא מסרה כי "מבדיקה שערכנו מולו  ...התברר כי אמנ
שהה בחו"ל בזמ הנקוב וככל שיתברר כי הוא טעה בדיווח השעות ,הוא יזכה את ]חברה ב'[ והיא
מצידה תזכה את הלקוח".
ÌÈ¯ÒÁ ÌÈÁÂÂÈ„˘ ,ÏÈÚÏ ¯Ó‡ ‰ ˙‡ ÌÈ˜ÊÁÓ Â¯‡Â˙˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡‰Ê ·ˆÓ .Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì˙„Â·Ú ÏÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È
.˙ÈÓÂÈ ÌÂ˜Ó· ˙È˘„ÂÁ ‰Ó¯· ÁÂÂ„Ï '· ‰¯·Á ‰ÏÁ‰ Â·˘ ,2007 ¯‡Â È Ê‡Ó ¯ÈÓÁ‰
‡Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙¯ÂÓ˙ ‰¯·ÁÏ ‰¯Â‡ÎÏ ÌÏÈ˘ „¯˘Ó‰˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó
.ÂÏ Â˜ÙÂÒ
בתשובתו מדצמבר  2008למשרד מבקר המדינה טע המשרד כי מנהלת הפרויקט מטעמו עבדה
מרבית הזמ בצמוד לצוות החברה ,והכירה מקרוב את ההשקעה והתוצרי  ,כ %שיכלה לעמוד על
סבירות הדיווחי  .הוא ג הוסי ששאלת הסבירות והאמינות של דיווחי החברה נבחנה במועד
אישור התשלו תמורת החשבוניות שהגישה .עוד טע המשרד כי פיקוח מדוקדק יותר על שעות
העבודה כפי שמשתמע מההערות של משרד מבקר המדינה ,לא היה מייעל את ביצוע הפרויקט,
ושהפיקוח היה עולה יותר מעלות שעות העבודה שהיו נחסכות לכאורה.
˙Â˜ÂÙ˙‰ ÏÂÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÚ˜˘Â‰˘ ˙ÂÓÂ˘˙‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙Ó¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ÈÏÏÎ ÔÂ Î˙ Ï˘ È‰˘ÏÎ ˙¯‚ÒÓ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ‰¯ÒÁ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ .˙˜ÙÒÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÂÏ·˜˙‰
,ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ˘Â¯„ ÌÈ·‡˘Ó ÌÈ¯„‚ÂÓ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ˘ ,˙Â„¯Ù ˙ÂÏËÓÏ Â˜Â¯ÈÙÂ
˙‡ ‡ÏÓÏ ‰¯˜· ÈÓ¯Â‚Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙ÈÈ‰ ÂÊÎ ˙¯‚ÒÓ .‰ÊÎ Ï„Â‚ ¯„Ò· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· Ï·Â˜ÓÎ
˙˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙ .'· ‰¯·Á È„·ÂÚ ÏÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· È„ ÔÈ‡ .Ì„È˜Ù
‡Ï‡ „¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ Ì È‡ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ˜ÏÁ ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ· ,˙Â˙ÎÓÒ‡Â ÌÈÁÂÂÈ„· ‰ÂÂÏÓ
·‡˙¯ Ï˘ ‰„Â·Ú ÏÚ Â¯È‰ˆ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ Â‡·Â‰ ˙˜ÙÒÓ ‰ È‡ ‰¯˜·‰˘ ‰È‡¯ÏÂ ,˜ÁÂ¯Ó
‰‰Â·‚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÚ" ÈÎ „¯˘Ó‰ ˙ ÚË ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .Ï"ÂÁ· ‰Ú˘ ‰˙Â‡· Â‰˘˘ ÌÈ„·ÂÚ
‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ‰ÊÎ Ï˘Î .‰ÁÎÂ‰ ˙˘¯Â„ "‰¯Â‡ÎÏ ˙ÂÎÒÁ ÂÈ‰˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÏÚÓ ¯˙ÂÈ
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ¯ÎÈ ÏÂ„È‚ÏÂ ,˙Â˜„ˆÂÓ È˙Ï· ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÏ˘˙Ï

✩

משרד הבריאות

561

È È„ÓÂ Á"˙ÙÓ Ï‰Â Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙‡ ÍÎ ¯Á‡Â ,ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ „¯˘Ó‰ Ï‰È Â·˘ ÔÙÂ‡‰ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰
ÌÈ „ÓÂ‡‰Ó ¯ÎÈ ÔÙÂ‡· Â‚¯Á˘ ˙Â‰Â·‚‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰Â ,ÁÂ˙ÈÙÂ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰
˘.ÂÏÂ‰È · ÌÈÏ˘ÎÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙· Â‚ˆÂ‰
˜ÏÁ ÏÏÎ Í¯„· ‡È‰ ˘‡¯Ó ˙Ú·˜ ‰ ˙ÂÏÚ· Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙Â ‰ÏÚÙ‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡‰
,Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏ Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï „¯˘Ó‰ .˙Î¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ‰Ó˜‰Ï Ê¯ÎÓ Ï˘ ˙Â˘È¯„Ó
ÁÈË·‰˘ ÈÏ· ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ È ÂÎÈÒ ˙‡ ‰˜„ˆ‰ ‡ÏÏ ÂÓˆÚ ÏÚ ÏË ÍÎ·Â
.ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ÈÂ‡¯Î
‰¯ÈÁ·Â ˙ÂÙÂÏÁ ˙˜È„· ÍÂ˙ ,˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙Ù„ÚÂÓ‰ Í¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰È‰ „¯˘Ó‰ ÏÚ
,Turn Key ˙ËÈ˘· ‡ÏÂ ÂÓˆÚ· ˙Î¯ÚÓ‰ ˙‡ Á˙ÙÏ ËÈÏÁ‰ Ì‡ .Ô‰Ó ˙Á‡ Ï˘ ˙˜ÓÂ Ó
˙Â¯È˘‰ ˙ÏÂÎ˙ ˙‡ Ë¯ÙÏ ,Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÙÒ‰Ï ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ È ÙÏ ,„¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰
˘„¯‰È‰ Ì‚ .ÌÈÓÂÏ˘˙Ï ‰¯ÂÓ˙‰ ÏÚÂ ÚÂˆÈ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ÏÚ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ï È„Î ,„¯˘ÓÏ ˘Â
ÂÈÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ÏÎÏ ÏÚÓÂ ,‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ÌÚ ˙ÂÈÂÏÚ ÌÂˆÓˆÏ ÌÈ Â ‚ Ó ÚÂ·˜Ï ÂÈÏÚ
.‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ ,˙Â¯Á˙ Ï˘ Í¯„· È·ËÈÓ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÚÈ‚‰Ï

המידע במערכת ,שלמותו ומהימנותו
משרד מבקר המדינה העלה ,שלאחר הפעלת המערכת ,חלק מהנתוני שהוזנו ,כמה מה חשובי ,
לא היו שלמי  ,ולמערכת לא הוכנסו אמצעי בקרה שיתריעו על כ .%כ %לדוגמה ,תארי %הלידה של
מועמד לאשפוז הוא נתו חיוני לטיפול השוט ולניתוחי סטטיסטיי בתחו הגריאטריה .עד יוני
 2007הוז אותו נתו בסיסי רק לכ  80%מהרשומי במאגר המידע של המערכת .להשלמת המידע
היה צור %לבצע בדיעבד הזנה מרוכזת של תאריכי הלידה החסרי מתו %נתוני משרד הפני .
נתו חשוב אחר הוא מקו הימצאו של הלקוח בעת הפנייה לאשפוז סעודי .הלקוח יכול להימצא
בקהילה ,במוסד סיעודי ,בבית חולי כללי ,במוסדות הקשורי לבריאות הנפש או במוסדות של
משרד הרווחה .מידע כזה מסייע להבי את מצבו של הלקוח ,ויש בו כדי להשפיע על העדיפות
שתינת לפנייתו בתנאי של מחסור במקומות או בתקציב האשפוז .הנתו "מקו הלקוח" )מכונה
ג "מיקו הפונה"( אמור להיות מוז על ידי הצוות ביחידה לגריאטריה.
˙ÂÈ Ù 7,000-Î Ì"‚‡ ˙Î¯ÚÓ· ÂÓ˘¯ 2007 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ È Â˙ Ó
Û‚‡· ÔÎÂ‰ 2008 È ÂÈ· .ÁÂ˜Ï‰ ÌÂ˜Ó ÔÊÂ‰ ˙ÂÈ Ù‰Ó 42%-Î· ˜¯ ÈÎÂ ,˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘ÏÏ
ıÈÏÓ‰Â ,ı¯‡· ÌÈ Â˘ ÌÈ¯ÂÊ‡ ÈÙÏ ÁÂ˜Ï‰ ÌÂ˜Ó Ï˘ ˙Â‚ÏÙ˙‰‰ ˙‡ ˜„·˘ ÁÂ„ ‰È¯Ë‡È¯‚Ï
¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú .Â˙ Ê‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ,‰·ÂÁ ÔÂ˙ Ï ‰Ê ÔÂ˙ ÍÂÙ‰Ï
ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÈÁ ‰ Ô˙ ‡Ï ‡Â‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ˙Ï‰ ‰· ‡˘Â ‰ ÔÂ„ ‡Ï ,2008
.·ˆÓ‰
ועדת הסיווג הבוחנת את מצבו של הפונה לאשפוז סיעודי ,בוחנת מידע רפואי וסוציאלי המרוכז על
ידי האחות הגריאטרית והעובדת הסוציאלית .המידע הרפואי סיעודי ,שחלקו הרפואי ממולא על ידי
רופא ,נרש בטופס ב ארבעה עמודי  ,ששלושה מה אמורי להיות מוקלדי למערכת על ידי
האחות הגריאטרית .כמו כ אמורה האחות הגריאטרית להקליד למערכת סיכו קצר על מצב הפונה,
וכ לציי א ערכה אצלו ביקור בית או ביררה עליו פרטי נוספי .
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באוגוסט  2008פרס האג לגריאטריה דוח שמטרתו לאמוד את הפער בהזנת נתוני מהדוח
הרפואי סיעודי ומהדוח הסוציאלי ,ואת השונות בי הלשכות בנושא זה .מנתוני הדוח עולה כי
השונות בי לשכות הבריאות בשיעור הנתוני החסרי גדולה מאוד .כ %לדוגמה ,שיעור הפוני
שלה חסרו נתוני רפואיי סיעודיי היה במחוז באר שבע  ,6.4%ובמחוז מרכז .96.2%
בסיכו הדוח נאמר כי העובדה שיש לשכות ששיעור הנתוני החסרי בה נמו ,%מעידה שנית
להטמיע את הקלדת הנתוני  ,ולכ יש לאתר את החסמי בהזנת הנתוני ולפתוח אות כדי להביא
לשיפור השימוש במערכת.
·‰ ˘‰ ÂÊ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ„Ï˜ÂÓ ÌÈÈÏ‡ÈˆÂÒ‰Â ÌÈÈ„ÂÚÈÒ-ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈ Â˙ ‰˘ Ì‚‰ ,ÏÚÂÙ
˙„ÚÂ Ï˘ ‰ËÏÁ‰Ï ÒÈÒ·Î ,ÌÈÈÏÂÚÙ˙ ÌÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,˘ÂÓÈ˘ ‰Î „Ú Ì‰· ‰˘Ú ‡Ï ,˙È˘ÈÏ˘‰
˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó 50%-ÎÏ ÌÈ¯ÒÁ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ .˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Ï Â‡ ‰¯˜· ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ,‚ÂÂÈÒ‰
‰È¯Ë‡È¯‚Ï Û‚‡‰ ÔÎ˘ ,˙ÂÈ‡„Â Ô È‡ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ Â˙ ‰ Ï˘ Ì˙Â ÈÓ‡Â Ì˙ÂÓÏ˘ Ì‚ .ÌÈ ÂÙ‰
,Â ÊÂ‰ ÌÈ Â˙ ‰˘ È¯Á‡ ·¯ ÔÓÊ ˙È˘Ú ˘ ,ÂÊÎ ‰˜È„· .˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯ Ì˙Â‡ ˜Â„·Ï ÏÁ‰
¯‚‡Ó „ÓÂÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ Û‚‡‰ ˙Â˘¯Ï ÈÎ ‰ÁÈË·Ó ‰ È‡Â ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈˆÓ‡Ó ‰ÎÈ¯ˆÓ
˙.Í¯Âˆ ÏÎÏÂ ˙Ú ÏÎ· ÔÈÓÊÂ ÌÏ˘ ,ÔÈÓ‡ ÌÈ Â
בתשובתו מנובמבר  2008מנמק המשרד את חוסר השלמות בנתוני מסוימי בכ %שהאג
לגריאטריה ביקש להקל על עובדי הלשכות את לימוד המערכת החדשה והמורכבת ,ולכ צומצ
מספר שדות החובה למינימו " .בתחילת הדר "%הוחלט אפוא להגביל את שדות החובה לאלה
החיוניי להתחשבנות מול המוסד הסיעודי ומול בני משפחת המאושפז .עוד הוסי המשרד כי
המטרות שהוגדרו למערכת אג" ה אלה :תמיכה בכל התהליכי הארגוניי ; יצירת "תיק ללא
נייר" למטופל ,ובו ירוכזו נתוני שיאפשרו למטה המשרד למפות את פרופיל הפוני לאשפוז
סיעודי; אחידות מרבית בעבודת הלשכות; תמיכה בתכנו מדיניות.
עוד הוסי המשרד בתשובתו כי האג לגריאטריה יוז כיו הרחבה הדרגתית של שדות החובה,
תו %כדי בדיקה כמותית של הנתוני שצרי %יהיה להזי בשדות החובה החדשי  .השדות "תארי%
לידה" ו"מקו הפונה" ה כיו שדות חובה במערכת.
משרד מבקר המדינה מעיר כי במועד סיו הביקורת ,שלוש שני לאחר הפעלת המערכת ,טר
הסתיי תהלי %הגדרת שדות החובה .התמשכותו של התהלי %גרמה לעיכוב בהשגת מטרתו של
המשרד ניצול מיטבי של המערכת והסתמכות על מאגר מידע של ואמי .

תחקור המערכת
על פי נוהל מפת"ח ,ע סיומו של פרויקט מחשוב יש לקיי תחקור של התנהלותו על מנת להפיק
ממנו לקחי לעתיד ,לאותו פרויקט ולפרויקטי אחרי  .לתחקור חשיבות מיוחדת א מתגלות
בפרויקט בעיות חמורות ,כגו חריגה ב  50%ומעלה בלוח הזמני או בעלויות ,בעיות טכנולוגיות
חריגות או כל בעיה אחרת העלולה למנוע מהפרויקט מלהסתיי בהצלחה .היוזמה לתחקור אמורה
לבוא ממנהל המחשוב ,שממנה לתפקיד איש הבטחת איכות או כל גור מקצועי אחר שלא היה
מעורב בפרויקט .התחקור יסתמ %בי השאר על מסמכי שליוו את תהלי %הפיתוח ,ומידע
ממשתמשי  ,א דר %ראיונ וא באמצעות שאלוני שביעות רצו שיופצו ביניה .
Û‡ ÏÚ ˙‡Ê ,˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯˜Á˙ ‡Ï ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰
˘.˙ÂÈÂÏÚ· ˙Â‚È¯Á Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÏ‚˙‰
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בתשובתו ציי המשרד כי עוד בשלבי פיתוח המערכת וטר הפעלתה על ידי המשתמשי נעשה
 כמו כ קיי אג. בדיקה של תפוקות מול יעדי ומטרות% לצורSAP שימוש במתודולוגיה של
, ניהל ישיבות תחקור ע המשתמשי והנהלות הלשכות,המחשוב ביקורי יזומי ברוב הלשכות
. זה הוכנסו שיפורי למערכת% כתוצאה מתהלי. נהג ג ע מוסדות האשפוז%וכ
‰Ó¯· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‡È‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Î¯Ú‰ Â‡ ¯Â˜Á˙‰ ˙¯ËÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙÒÂ ˙ÂÎ¯ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ ˙‡¯˜Ï Ô‰Â ‰ÓˆÚ ˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ Í˘Ó‰ Í¯ÂˆÏ Ô‰ ,˙È Â‚¯‡‰
¯Â˜Á˙‰ :Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰˘ ,ÌÈ ÈÈÙ‡Ó ¯ÙÒÓ ‰Ê ÍÈÏ‰˙Ï Ú·Â˜ Á"˙ÙÓ Ï‰Â .ÔÂ‚¯‡·
˙‡ ‰ÂÂ˘Ó˘ ÁÂ„· ÌÎÂÒÈ ¯Â˜Á˙‰ ;˙Î¯ÚÓ‰ ÁÂ˙ÈÙ· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï˘ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ ‰˘ÚÈÈ
Ë˜ÈÂ¯Ù‰Ó ÌÈÁ˜ÏÂ ÌÈ‡ˆÓÓ ˙ÓÈ˘¯ Ì‚ ÏÏÂÎÂ ,ÏÚÂÙ· ‰È¯ˆÂ˙Ï ˙Î¯ÚÓ‰Ó ˙Â˘È¯„‰
.‰˘Ú ‡Ï ‰Ê ÏÎ .ÔÂ‚¯‡Ï ÌÈÁ˜Ï ˙ÓÈ˘¯Â

סיכו
ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË ,ÌÈ·¯ ÌÈ·ÈÎ¯Ó ÌÎÂ˙· ÌÈ·Ï˘Ó‰ ÌÈ·Î¯ÂÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ì‰ ·Â˘ÁÓ ÈË˜ÈÂ¯Ù
Ï‰Â ‰ .ÁÂ˙ÈÙ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˘È Ì‰Ï˘ ‰ÁÏˆ‰‰ ÈÈÂÎÈÒ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï È„Î .ÌÈÈ Â‚¯‡Â
.Á"˙ÙÓ Ï‰Â ‡Â‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ˙Â·˘ÁÂÓÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙ÏÂ ÁÂ˙ÈÙÏ ·ÈÈÁÓ‰
ÊÂÙ˘‡‰ ÏÂ‰È Ï Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ˙Ó˜‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ‡Â‰ (·˘ÁÂÓÓ È¯Ë‡È¯‚ Û‚‡) Ì"‚‡ Ë˜ÈÂ¯Ù
‰Ï·È˜ ‰ÓÂ˜Ó· .Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ‰˙ ÂÓ ‡Ï 2008 ˙ ˘ „Ú .Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· È„ÂÚÈÒ‰
˜¯ ‰È‰˘ ,ÌÈÊÙ˘Â‡ÓÓ ˙Â·ÂÁ ˙ÈÈ·‚ ‡˘Â · ÏÙËÏ ‰„ÚÂ ˘ ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰‰Ó ˜ÏÁ
.Ì‰· ÍÂÓ˙Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ˙Î¯ÚÓ‰˘ ÌÈ‡˘Â ‰Ó „Á‡
Ï‰Â ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú ‡ÏÂ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙
ÈÏ·˜Ó È Ù· Â‡·Â‰ ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÔÂÈÙ‡‰Â ÌÂÊÈÈ‰ ÈÎÓÒÓ Â ÎÂ‰ ‡Ï :Á"˙ÙÓ
˙Â Â¯˙È‰ ,˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ ÈÁ·Ó ˙ÂÙÂÏÁ ÁÂ˙È ÏÚ ÂÒÒ·˙‰ ‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ .˙ÂËÏÁ‰‰
.˙Â¯ÒÁ ÂÈ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÏÈÁ˙· Â˘Ú ˘ ˙ÂÏÚ‰ ˙ÂÎ¯Ú‰ .˙Â Â¯ÒÁ‰Â
.ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ˙Â ˜˙‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï „¯˘Ó· ‰¯˜·‰Â ·Âˆ˜˙‰ ,ÔÂ Î˙‰ ÈÓ¯Â‚ Ì‚
Â˜ÏÁ· ‰˘Ú Â ÂÓÈÓÂ ,2008-2005 ÌÈ ˘‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ È¯ÙÒ· ˘‡¯Ó ·ˆ˜Â˙ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰
˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ‰˘Ú ˜ÙÒ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ .ÊÂÙ˘‡ È˙Â¯È˘ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â ˜˙Ó
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ,ÍÈÏ‰˙‰ ÏÚ È˘‡¯‰ ‰¯˜·‰ Ì¯Â‚ .Ì"Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÂÈ˙Â ˜˙ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ
.„·ÚÈ„· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ Ô˜ÏÁ·Â ,˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˜ÏÁ· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï ,˙È„¯˘Ó‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ¯˙‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙Ï ‰‡·˘ ˙·˘ÁÂÓÓ Ú„ÈÓ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰ „¯˘Ó‰
Ì¯Â˙ ‡Â‰Â ,ÌÈÈ˙Ò‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ Â˜ÏÁ .Á·˘Ï ÈÂ‡¯ ‡Â‰ ÍÎ ÏÚÂ ,¯·Ú· ‰ È„Ó‰
ÈË˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙‡Ê ÌÚ .ÂÈÏÚ ‰¯˜·ÏÂ ÈÙÒÎ‰ ‡˘Â ‰ ˙ÂÙÈ˜˘Ï
„¯˘Ó‰ ÏÚ .Â ˘ÈÈ ‡Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÂ‰È · Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ Ï‰ Ó ‡Â‰˘ ·Â˘ÁÓ‰
,ÏÂ‰È ‰ ÈÓ¯Â‚ ÈÎÂ ,Á"˙ÙÓ Ï‰Â ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÏ‰ ˙Ó ·Â˘ÁÓ‰ ÈË˜ÈÂ¯Ù ÈÎ ‡„ÂÂÏ
ÈÂ‚È‰‰ ˙Â„ÚÂ ,˙È„¯˘Ó‰ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ - ·Â˘ÁÓ‰ Û‚‡Ï ıÂÁÓ˘ ‰¯˜·‰Â ÔÂ Î˙‰
˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ - ˙È„¯˘Ó‰ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙„ÚÂÂ ˙Â·˘Á‰Â ·Âˆ˜˙‰ ÈÓ¯Â‚ ,˙ÂÈÏË˜ÈÂ¯Ù‰
Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰Â ‰Ó˜‰‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÈÎÂ ,Ì˙Â‡ ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÏ‰ ‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ì‰È„È˜Ù˙
.ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ‰ÈÂ‡¯ ˙ÂÙÈ˜˘· ÌÈÏ‰Â ÓÂ ÌÈ„ÚÂ˙Ó „¯˘Ó· Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ

