
 301 

 file: chap211 04/09/2002  הרצה שנייה

 רכישת ציוד ושירותי  בלא מכרז
 תקציר

, היא תאגיד שהוק  לפי חוק רשות הדואר)  הרשות להל  (רשות הדואר  . 1
, ותקנות חובת המכרזי , 1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי . 1986 ו"התשמ
בהתקשרות לרכישת שירותי  או , קובעי  כי ככלל, ) התקנות להל   (1993 ג"התשנ

בצד חובה זו פורטו בתקנות הנסיבות . יבורית לפרס  מכרזטובי  חייבת רשות צ
ככל שמוצדק "ע  זאת נקבע בתקנות כי יש להעדי$ . המאפשרות פטור מפרסו  מכרז

בדר' של ] הפטורות ממכרז... [לבצע א$ את ההתקשרויות , וסביר בנסיבות העני 
 ".כל שנית  כדי שהתקשרות לא תהפו' דחופה] ייעשה[מכרז וכ  

  להל  ( לא פעלה ועדת המכרזי  של הרשות 2000שבשנת , יקורת העלתההב . 2
כנדרש בנוהל הרשות ולא העבירה לאישור ועדת הפטור של הרשות ) ועדת המכרזי 

 התקשרויות לרכישת ציוד ושירותי  שהיא החליטה לפטור ממכרז וממילא לא 20 כ
 . דנה ועדת הפטור בהתקשרויות אלה וה  נעשו בלא אישורה

 חברה  להל  ( אישרה ועדת המכרזי  לרכוש ברכישת המש' מחברה 2000ביוני   .3
בתקנה הנוגעת לפטור ממכרז נקבע .  דולר485,000 ציוד מחשבי  בסכו  של כ) 'א

שנית  לאשר רכישת המש' רק א  היא נעשית בתנאי  זהי  לאלה שהיו במכרז או 
י המחירי  ליחידה ברכישת כ, הביקורת העלתה. בתנאי  המיטיבי  ע  עור' המכרז

א$ שמחירי הציוד הנדו  היו במגמת , ההמש' היו זהי  לאלה שנקבעו בחוזה המקורי
ומחירי היצרני  במועד אישור הרכישה היו נמוכי  מהמחירי  שנקבעו , ירידה

 .וא$ שבחוזה נקבע מנגנו  לבדיקת זכאותה של הרשות להנחות, לרכישה
 תחנות ממוחשבות 2,000מכרז של הרשות לרכישת ב'  זכתה חברה א2001ביוני  . 4

כי מחיר הרכישה כולל שירות , בחוזה נקבע. נוספות) ד" מס להל  (בסניפי דואר 
כי במסגרת הארכה של חוזה , הביקורת העלתה. תיקוני  לציוד במש' שלוש שני 

ר  נכלל סכו  לא ידוע ג  עבו2002לשנת , 1999בינואר ' שנחת  ע  חברה א, התחזוקה
, שכאמור תחזוקת  נכללה במחיר הרכישה, 2001תחזוקה של תחנות שנרכשו בשנת 

. וכי בעת הדיו  בוועדת המכרזי  על הארכת חוזה התחזוקה לא נמסר על כ' לוועדה
עוד נמצא כי לוועדה לא היה ידוע מהו הסכו  שיש לקזז ממחיר החוזה בגי  התחזוקה 

קת  היתה אמורה להינת  בלא תוספת שעלות תחזו, 2001של תחנות שנרכשו בשנת 
 . תשלו  במש' שלוש שני  שכ  היא נכללה במחיר הרכישה

לרבות , במכרז לתחזוקת ציוד מחשבי  אישיי '  זכתה חברה א1997בדצמבר  . 5
נמצא כי בחוזה לא נקבע אופ  החישוב של מחיר התחזוקה לפריטי  . ציוד היקפי

 . חדשי  שיירכשו לאחר חתימתו
לרבות ציוד היקפי במשרדי , ות הצטרפה לחוזה לתחזוקת ציוד מחשבי הרש . 6

לבי  ) ל" החשכ להל  ( בי  החשב הכללי שבמשרד האוצר 1990 הממשלה שנחת  ב
וקיבלה מהחברה הנחה נוספת על הנחה , )' חברה ב להל  (חברה העוסקת בכ' 

 2000 ו 1999כי בכל אחת מהשני  , הביקורת העלתה. שקיבלו משרדי הממשלה
ח יותר מהמחיר " ש112,000 עבור תחזוקת תוכנות כ' שילמה הרשות לחברה ב

ל "שמשרד ממשלתי היה משל  בעד אותה כמות לפי חוזה הארכה שנחת  בי  החשכ
כי הרשות שילמה לחברה מחיר מלא עבור תחזוקת , עוד הועלה. 1999לחברה בשנת 



 א53דוח שנתי  302

 file: chap211 04/09/2002  נייההרצה ש

זה כלול במחיר התחזוקה של א$ שבחוזה נקבע שהתשלו  עבור ציוד , ציוד היקפי
בכל אחת מאות  שני  שילמה הרשות לחברה עבור תחזוקת ציוד . הציוד העיקרי

 מהסכו  הכולל ששילמה לה עבור תחזוקת 25% שה  כ, ח" ש550,000 היקפי כ
' כי הרשות לא ניצלה אפשרות שנקבעה בחוזה ע  חברה ב, כמו כ  נמצא. הציוד כולו

 מהמחיר עבור תחזוקה של ציוד חדש בארבע השני  ועל פיה היא תשל  רק חצי
 מהיק$ ההזמנה של הרשות על פי 50% יותר מ. הראשונות שאחרי תקופת האחריות

, החוזה האמור היו עבור שירותי תחזוקה לפריטי ציוד ותוכנה שלא נכללו באותו חוזה
 .ולכ  לא היה צרי' לחול עליה  פטור ממכרז

על חוזה לביצוע עבודות ) ' חברה ג להל  ( ע  חברה  חתמה הרשות1995בנובמבר  . 7
 אישרה ועדת המכרזי  להגדיל את היק$ 1997באפריל . חשמל בסניפי הדואר
ל התקשרות המש' ע  " אישר המנכ1999כי בפברואר , נמצא. העסקתה של החברה

בלי לבדוק א  ההתקשרות מוצדקת מבחינת היעילות , לפי אותו חוזה' חברה ג
 ).4(3כנדרש בתקנה והחיסכו  

המבוססי  על ', שהמחירי  בהתקשרות ע  חברה ג, בדיקת מחירי ההזמנה העלתה
היו גבוהי  במידה ניכרת ממחירי מחירו  , מחירי החוזה בתוספת הפרשי הצמדה

 . המקובל בענ$
 מחשבי  אישיי  מחברת 700 אישרה ועדת המכרזי  רכישה של 2000באפריל  . 8

לפי , ל לתקשוב"הוועדה ביקשה מהסמנכ. ל"של החשכמחשבי  שזכתה במכרז 
לבדוק את האפשרות להוזיל את המחיר בגלל , פניית היוע/ המשפטי של הרשות

אול  לא נמצאו מסמכי  המעידי  שאג$ התקשוב , הכמות הגדולה של המחשבי 
  .עשה זאת

♦  
. 1986 ו"התשמ, רהיא תאגיד שהוק  על פי חוק רשות הדוא)  הרשות להל  (רשות הדואר  . 1

קובע כי רשות ציבורית לא תתקשר בחוזה , ) החוק להל   (1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי 
אלא על פי מכרז פומבי הנות  לכל אד  הזדמנות שווה להשתת# , לצור" רכישת שירותי  או טובי 

 .בו
מצבי   30)  התקנות להל   (1993 ג"התשנ, בצד חובה זו נקבעו בתקנות חובת המכרזי 

בשינויי  , עוד נקבע בתקנות כי ה  יחולו ג  על תאגיד שהוק  בחוק. המאפשרי  פטור ממכרז
א# שהתקנות . התקנות ג  מחילות על תאגיד כמה תקנות החלות על חברות ממשלתיות. המחויבי 

ככל שמוצדק וסביר בנסיבות "נקבע בה  כי יש להעדי# , מאפשרות פטור ממכרז בנסיבות מסוימות
כל שנית  כדי ] ייעשה[בדר" של מכרז וכ  ] הפטורות ממכרז... [לבצע א# את ההתקשרויות , ני הע

 ".שהתקשרות לא תהפו" דחופה
שבסמכותה לדו  , ) ועדת המכרזי  להל  (מרכזית ) רכישות(ברשות הוקמה ועדת מכרזי   . 2

, לרבות עבודות פיתוח, בביצוע עבודות, א"ברכישה של מערכות ענ, ברכישה של טובי  ושירותי 
, וחבריה ה  היוע( המשפטי או נציגו, ל ללוגיסטיקה"בראש הוועדה עומד הסמנכ. ובביצוע סקרי 
הוועדה מתכנסת פעמי  מספר בחודש לפי . ל לתקשוב ונציג אג# הכספי "הסמנכ, המהנדס הראשי

פטורות ממכרז והיא מוסמכת לדו  ברכישות באמצעות מכרזי  או להחליט אילו רכישות , הצור"
ל או ועדת "לאישור המנכ, כאשר הדבר נדרש בתקנות, ולהעביר את החלטותיה, בהתא  לתקנות

 .בציו  הסעי# המתאי  בתקנות, הפטור של הרשות
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)  הנוהל להל   (1995מדצמבר " התקשרות לרכישת טובי  שירותי  ומקרקעי "בנוהל הרשות 
. היוע( משפטי ומנהל אג# הכלכלה, ל"יו המנכשחבריה יה" ועדת פטור"כי ברשות תפעל , נקבע

כי ועדת הפטור מוסמכת לאשר את החלטות ועדת המכרזי  בדבר לפטור ממכרז לגבי , בנוהל נקבע
תפקידיה ).  המדד להל  (צמוד למדד המחירי  לצרכ  , ח" ש400,000 רכישות בסכו  של יותר מ

ת הפטור שבמשרד האוצר העוסקת לאלה של ועד, בשינויי  המתחייבי , של ועדה זו דומי 
 . בהתקשרויות של משרדי ממשלה

 ˙ ˘·2000Î· ÔÂ„Ï È„Î ˙Â˘¯‰ Ï˘ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ ‰Ò ÂÎ ‡Ï -20 „ÂÈˆ ˙Â˘ÈÎ¯Ï ˙Â ÓÊ‰ 
‰ ˘ ‰˙Â‡· Â˘Ú ˘ ÌÈ˙Â¯È˘Â ,‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Â·ÈÈÁ ÔÓÂÎÒ ÈÙ ÏÚ˘. 

י  כמה רכישות  בדק משרד מבקר המדינה בוועדת המכרז2001דצמבר  בחודשי  אוקטובר
ביקורת משלימה . על פי אישורה של הוועדה,  בלא מכרז2000בסכומי  גדולי  שנעשו בשנת 

כ  נעשתה ביקורת משלימה באג# התקשוב . בקשר למחשוב סניפי דואר נעשתה באג# התפעול
   .ובמשרד המהנדס הראשי ברשות

 רכישת ציוד למחשוב סניפי דואר 
  להל  (י  חברה שזכתה במכרז של הרשות להספקת ציוד מחשבי   נחת  בי  הרשות לב1996במאי 

בסכו  , )' חוזה א להל  ( תחנות ממוחשבות בסניפי דואר 1,000 חוזה להספקת הציוד ל, )'חברה א
 ).מ"לא כולל מע( מיליו  דולר 5.3 של כ

או פריט ולגבי רכיב , א  לפני ההתקנה של רכיב או פריט כלשהו"ש, בי  היתר, נקבע' בחוזה א
תהיה הרשות זכאית ,  ירד מחירו ביחס למחירי  המצויני  בחוזה  לפני משלוח  ארצה  מיובא 

שבמש" פרק זמ  של עד ארבע שני  ממועד , עוד נקבע בחוזה". למחיר מופחת באותו שיעור
 מהמספר שננקב 50%עד , החתימה עליו תהיה הרשות רשאית לרכוש כמות נוספת של תחנות

שחברה ,  נאמר1.1.97ח לחוזה הקובע את התנאי  שיחולו על רכישות שייעשו לאחר בנספ. בחוזה
בדבר שינויי  במחירי הפריטי  ולשנות לפיה  , לפני הוצאת הזמנה, מתחייבת לעדכ  את הרשות' א

כ  התחייבה החברה להעביר לרשות סמו" למועד הוצאת ההזמנה עותק עדכני של . את המחירי 
שהתמורה בעד רכישות שייעשו בעתיד תסוכ  במשא ומת  , ד נקבע בנספחעו. המחירו  המתאי 

 . בי  החברה לרשות לפני כל הזמנת ציוד על פי החוזה
בלא מכרז ציוד נוס# ' לרכוש מחברה א, ל"בכפו# לאישור המנכ,  אישרה ועדת המכרזי 2000ביוני 

אישור ). מ"לא כולל מע( דולר 485,000 בכ) ד" מס להל  (לתחנות ממוחשבות בסניפי דואר 
לפי התקנה האמורה נית  . 'כרכישת המש" לחוזה א, לתקנות) 4(3הוועדה לרכישה נית  על פי תקנה 

לאשר רכישת המש" א  היא נעשית בתנאי  זהי  לתנאי המכרז או בתנאי  המיטיבי  ע  עור" 
אישרה לבצע את ואול  הוועדה ) ראו להל (באותה עת היו מחירי הציוד במגמת ירידה . המכרז

א# שבחוזה נקבע מנגנו  לעדכו  המחירי  א  , הרכישה במחיר ליחידה שנקבע בחוזה המקורי
נדרש על פי התקנות אישור , מאחר שעברו יותר משלוש שני  ממועד ההתקשרות הראשונה. יירדו
בנימוק שהיא תאפשר , 2000והוא אישר את הרכישה ביולי , ל לרכישת הציוד בלא מכרז"המנכ

עד השלמת הלי" ההצטיידות על פי , שמספר  גדל, לפתור את בעיית המחסור בציוד ביחידות דואר
 ). ראו להל (מכרז חדש שפורס  ביוני אותה שנה 
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¯ÂÓ‡Î ˘Î¯  „ÂÈˆ‰ ,‰ÊÂÁ‰ È¯ÈÁÓ· ,˙ÂÁ ‰ ‡Ï· ,‡ ‰¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ  ‡ÏÂ ' ˙Â˘¯Ï ‰‡ÈˆÓ‰
„ÂÈˆ‰ Ï˘ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ Â¯ÈÁÓ .ÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï Ì‚ ÌÈ˜È˙· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰Â ˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ Ì

ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÏÚ ,‰ÊÂÁ· Ú·˜ ˘ ÈÙÎ , ÈÙÈÚÒÏ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·Ï ˙ÓÂ˘˙ ‰˙ ÙÂ‰˘ Â‡
ÌÈ¯ÈÁÓ ÔÂÎ„ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ‰ÊÂÁ‰ , È¯ÈÁÓ· ˙Ú ‰˙Â‡· ‰˙È‰˘ ‰„È¯È‰ ˙Ó‚Ó ÁÎÂ  ¯˙È‰ ÔÈ·

„ÂÈˆ‰ .˙ÂÁ ‰Ï ‰˙Â‡ÎÊ ˙‡ ˜Â„·Ï ÈÏ· ‰¯·Á‰ ‰˘È‚‰˘ ˙ÂÈ Â·˘Á‰ ˙‡ ‰ÓÏÈ˘ ˙Â˘¯‰. 
˙ÏÚ‰ „ÂÚ‰˜È„·‰ ‰ ,‡ ‰¯·Á ‰ÚÈˆ‰˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰Ó ÌÈ‰Â·‚ ‰˘ÈÎ¯‰ È¯ÈÁÓ ÂÈ‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÈÎ '

 ËÒÂ‚Â‡· ‰ÓˆÚ2000 ‚ÂÒ Â˙Â‡Ó „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â˘¯‰ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ¯Á‡ Ê¯ÎÓ· )ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(
 ‰„ÈÁÈÏ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ‰Ï·Ë· ÔÏ‰Ï)ÌÈ¯ÏÂ„· ( È ÂÈ· ‰¯˘Â‡˘ Í˘Ó‰‰ ˙Â¯˘˜˙‰·2000 

‡ ‰¯·Á ˙Úˆ‰·Â ' ËÒÂ‚Â‡Ó Ê¯ÎÓ·2000È˘Â Ì‰È È· ˘¯Ù‰‰ ¯ÂÚ:  
 ˘¯Ù‰‰
ÏÏÂÎ‰  ¯ÂÚÈ˘

 ÔÈ· ˘¯Ù‰‰
 ÌÈ¯ÈÁÓ‰

)ÌÈÊÂÁ‡·(  ÌÂÎÒ
 ˘¯Ù‰‰
‰„ÈÁÈÏ  ¯ÈÁÓ‰

 ˙Úˆ‰·
 ‰¯·Á‰

 ËÒÂ‚Â‡Ó
2000*  ¯ÈÁÓ‰

 ˙Â¯˘˜˙‰·
Í˘Ó‰‰ „ÂÈˆ‰ ˙ÂÓÎ‰ 

109,200 49.9 364 730 1,094 
קורא 

 מסמכי 
300 

מקלדת  184 111 73 65.8 21,900
 ייעודית

300 

131,100 Ò" ‰  
 .ר כולל שירות תחזוקה במעבדת החברה במש  שלוש שני המחי *
  

 ד"תחזוקת ציוד מס
שהוציאה הרשות , 1999ד בשנת "זכתה ג  במכרז למת  שירותי תחזוקה לתחנות מס' חברה א . 1
היק# העבודה באותה ). ' חוזה ב להל  ( חתמה עמה הרשות על חוזה לשנה 1999בינואר . 1998 ב

אלא א  , בחוזה נקבע כי תוקפו יואר" מאליו בכל פע  בשנה אחת. ח"ש מיליו  2 שנה הוער" בכ
וכי מש" ההתקשרות הכולל יהיה עד שלוש , יודיע אחד הצדדי  על רצונו לסיי  את ההתקשרות

 .שני 
שהתמורה שתשול  תהיה לפי מחיר קבוע , ובנספח בעניי  התמורה שצור# אליו נקבע' בחוזה ב

, כמו כ  נקבע. המערכות כפול מספר הפריטי  או תת, ערכתמ לתחזוקה של כל פריט או תת
שהתמורה בעד כל שירותי התחזוקה שהחוזה נוגע לה  היא סופית וממצה וכוללת את עלות שעות 

כי רק נזק או תקלה שייגרמו לציוד עקב פעולת זדו  יזכו את החברה , עוד נקבע. העבודה והנסיעות
 .ד לפי מחירו  היצר שיהיה מחיר החלפי  בלב, בתשלו  נוס#
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 :העלתה ממצאי  אלה' בדיקת ההתקשרות ע  חברה א . 2
ו  ד ז ב ק  ז נ ת  מ י ר ג ב ר   ו ק מ ש י   נ ו ק י ת ר  ו ב ע ו   ל ש ·‰‡¯ÊÂÁ ˙Î‰ : ת

· ' ˙ ˘Ï2001 Ï˘ ÌÂÎÒ ÏÏÎ  150,000˘ "˙Â‚È¯Á ˙ÂÏ˜˙· ÏÂÙÈË ¯Â·Ú Á . ‰ÊÂÁ·˘ ¯Á‡Ó
· '‡ ‰¯·Á˘ Ú·˜  'Â„Ó ˙ÂÏ˜˙ ÔÂ˜È˙ ÔÈ‚· ˜¯ ÛÒÂ  ÌÂÏ˘˙ Ï·˜˙ÔÂ„Ê· ÂÓ¯‚ ˘ ˙ÂÁÂ , ‡Ï

¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ÚÂ„Ó ¯Â¯· ,Î ‡Â‰˘-6.4% ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰Ó 
‰Î¯‡‰‰ ‰ÊÂÁ· Ú·˜ ˘ .‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â¯‰·‰ ˙Â˘¯‰Ó ˘˜È· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Ï ÌÏÂ‡

‰ Ú . 
‰ Ê Â Á ‰  ˙ Î ¯ ‡ ר ועדת המכרזי  וביקש "ל לתפעול אל יו" פנה הסמנכ2001באפריל )  א(  : ‰

שתוקפו היה אמור לפוג בסו# אותה שנה לאחר שמומשו כל ', " בשנתיי  את חוזה בלהארי
שהרשות שבעת רצו  מהשירות , ל לתפעול"בפנייתו ציי  הסמנכ. אפשרויות ההארכה שנקבעו בו

 30%ומכרז חדש יביא בוודאי לעלייה של , ושהמחירי  שהציעה נמוכי  ביותר, שסיפקה החברה
שלקראת סו# השנה תתחיל הצטיידות בהיק# רחב במסגרת מכרז , הוא הוסי#.  במחירי 50%

בעניי  מכרז החומרה ראו (והחלפת חברת השירות באותה עת תהיה בעייתית , החומרה שהושל 
שעל פי חוות דעת של הלשכה המשפטית אי  מניעה להארי" את החוזה , ל"עוד ציי  הסמנכ). להל 

 .נאי  שפורטו בובהסכמת שני הצדדי  ובת, בשנתיי  נוספות
את המש" ) 2003  ו2002( אישרה ועדת המכרזי  להארי" בשנתיי  נוספות 2001בסו# אפריל 

המאפשרת הארכת התקשרות , לתקנות) 4(3בהתא  לתקנה , בלא מכרז' ההתקשרות ע  חברה א
 היו אמורות לעבור יותר משלוש שני  ממועד 2002מאחר שבשנת . מטעמי חיסכו  או יעילות

 .והוא אישר אותה, ל להתקשרות ההמש""נדרש ג  אישור המנכ, רות המקוריתההתקש
כי בטופס האישור לא צוינה עלות , העלתה' בדיקת האישור שנתנה ועדת המכרזי  להארכת חוזה ב

 יתחיל 2002כי במכתב הסברי  שצור# לבקשת האישור נאמר כי בשנת , עוד הועלה. ההתקשרות
על פי , ח" מיליו  ש2 וכי סכו  ההתקשרות באותה שנה יהיה כ,  להתקבל ברשות ציוד רב שהוזמ

 2001הסכו  שהובא לאישור הוועדה לא היה ריאלי כיוו  שכבר בשנת . הסכו  בחוזה המקורי
מכא  שלפני הוועדה לא הוצג . ח" מיליו  ש2.6 אישרה הוועדה הזמנה של תחזוקת מחשבי  בכ

המש" ההתקשרות בלא מכרז בלי לבקש הסברי  הוועדה אישרה את . סכו  ההתקשרות הנכו 
ל לתפעול שא  יפורס  מכרז חדש לשירותי תחזוקה יוצעו בו "ומסמכי  לש  אימות טענת הסמנכ

ל אישר את המש" "ג  המנכ. ' מהמחירי  שהציעה חברה א50% 30% מחירי  הגבוהי  ב
 .י  את תארי" אישורוכמו כ  הוא לא צי. ההתקשרות בלא שהובאו לפניו כל הנתוני  הדרושי 

 2000ביוני .  יחידות ממוחשבות740 ד בכ" תחנות מס2,700  היו ברשות כ2001בשנת  ) ב(
 תחנות שנועדו להתווס# לתחנות הקיימות או להחליפ  2,000פרסמה הרשות מכרז לרכישת 

). 'חוזה ג  להל  ( נחת  חוזה בינה לבי  הרשות 2001וביוני ', ג  במכרז זה זכתה חברה א. בהדרגה
כי מחיר הרכישה של הציוד כולל ג  תיקו  של הציוד במעבדת החברה במש" שלוש , בחוזה נקבע

 היחידות שנרכשו סכו  כולל של 2,000 וכי לאחר מכ  תשל  הרשות עבור שירות תיקוני  ל, שני 
 .2000ח במחירי סו# שנת " ש1,526,300שה  ,  דולר בשנה363,400

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÒÓ· ÈÎ· ‰ÊÂÁ Ï˘ ‰Î¯‡‰‰ ˙¯‚ '-ÒÓ ˙Â Á˙ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ‰ÊÂÁ " „- 
 ˙ ˘· Â˘Î¯ ˘ ˙Â Á˙‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ‰ÏÏÎ 2001 , ‰¯·Á‰ ˙„·ÚÓ· Ô˙˜ÂÊÁ˙ „Ú· ‰¯ÂÓ˙‰˘Â

‚ ‰ÊÂÁ· Ú·˜ ˘ ‰˘ÈÎ¯‰ ¯ÈÁÓ Ì‚ ‰ÏÏÎ ' . ÍÎ ÏÚ ¯ÒÓ  ‡Ï ‰Î¯‡‰‰ ÏÚ ÔÂÈ„‰ ˙Ú· ÌÏÂ‡
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ. 
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כדי לברר מהו הסכו  שיש לקזז ממחיר '  לחברה אפנתה הרשות, בעקבות הביקורת, 2001בדצמבר 
בגי  ביצוע עבודות תחזוקה לציוד חדש שנרכש לפי ) חוזה התחזוקה(' התחזוקה שנקבע בחוזה ב

בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאפריל . בתיקי הרשות לא נמצאה תשובה של החברה. 'חוזה ג
'  עבודות התחזוקה שתבצע חברה אכי החברה לא יכלה להערי" את מחיר,  הסבירה הרשות2002

 . 'בציוד שנרכש לפי חוזה ג
. 1.1.2002 מ, בשנתיי ' על חוזה להארכת חוזה ב'  חתמה הרשות ע  חברה א2002בפברואר 

א" לא הוסבר בו כיצד , ח בלבד" ש137,000פעמית בס"  בחוזה ההארכה נכללה הנחה כללית חד
 . נקבע סכו  זה

בתנאי שההתקשרות תיעשה , אפשרת פטור ממכרז בהתקשרות המש"לתקנות מ) 4(3תקנה , כאמור
בנסיבות של . בתנאי  זהי  לתנאי ההתקשרות המקורית או בתנאי  המיטיבי  ע  עור" המכרז

ל וועדת המכרזי  על "הסתמכות המנכ, היעדר נתוני  כספיי  שיאפשרו לבדוק א  תנאי זה מתקיי 
   . היתה לקויה'תקנה זו בעת מת  אישור  להארכת חוזה ב
 תחזוקת ציוד מחשבי  אישיי 

בעקבות זכייתה במכרז לתחזוקת ציוד '  חתמה הרשות על חוזה נוס# ע  חברה א1997בדצמבר 
 240,000 הסכו  הכולל של ההתקשרות היה כ). ' חוזה ד להל  (בכלל זה ציוד היקפי , מחשבי 

והמחירי  ,  לכל פריט הכלול בחוזהבנספח לחוזה נקבעו מחירי תחזוקה. 1997ח במחירי יוני "ש
, 2000דהיינו עד סו# נובמבר , החוזה נחת  לשלוש שני . כללו תשלו  בעבור שעות עבודה ונסיעות

א  הצדדי  יסכימו , ונקבע בו כי לאחר תו  תוקפו יהיה נית  להאריכו בשלושה פרקי זמ  של שנה
 .לכ"

„ ‰ÊÂÁ· '˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ¯ÈÁÓ Ï˘ ·Â˘ÈÁ‰ ÔÙÂ‡ Ú·˜  ‡Ï ¯Á‡Ï Â˘Î¯ÈÈ˘ ÌÈ˘„Á ÌÈËÈ¯Ù Ï
Â˙ÓÈ˙Á . ÍÂ¯‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÁÎÂ  ‰·¯ ˙Â·È˘Á ‰˙È‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯ÈÁÓ ˙ÚÈ·˜Ï- ÌÈ ˘ ˘˘ „Ú - 

Û˜˙ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÊÂÁ‰ ‰È‰ ÈÂ˘Ú Â·˘. 
רכישה לפי חוזה שעברו שלוש שני  ממועד חתימתו טעונה אישור , לתקנות) 27(3לפי תקנה 

   2001 שנת  בשנה נוספת ' ת הארכת חוזה ד אישרה הוועדה א2001בינואר . מוועדת המכרזי 
, בי  היתר,  נכללה2001בחוזה ההארכה לשנת . 1997ח במחירי יוני " ש642,000 בסכו  של כ
ח ליחידה בערכי יוני " ש350במחיר ,  מדפסות לייזר שלא נכללה בחוזה המקורי220 תחזוקה של כ

. 'אחרות שתחזוקת  נכללה בחוזה ד ממחיר התחזוקה של מדפסות 50% מחיר זה גבוה בכ. 1997
 .בתיקי אג# התקשוב אי  מסמכי  המעידי  על הדר" שבה נקבע המחיר האמור

 ÌÈ ˘· ˘Î¯ ˘ ·¯‰ „ÂÈˆ‰ ÁÎÂ 1997-2001 , ÛÂÒ ˙‡¯˜Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰
 ˙ ˘2000 , ·˘Á˙‰·Â Ï„Â‚‰ ÔÂ¯˙È ÏÂˆÈ  ·‚‡ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙· ÂÚ·˜ÈÈ Â· ÌÈ¯ÈÁÓ‰˘

‰˘ ‰„·ÂÚ·ÌÈ˘„Á ÌÈÓ‚„Ó ‡Â‰ „ÂÈˆ .   
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 תחזוקת מחשבי  אישיי  על פי חוזה ממשלתי
ע  חברת מחשבי  על חוזה ) ל" החשכ להל  ( חת  החשב הכללי במשרד האוצר 1990בשנת 

שתוקפו יהיה חמש שני  , בחוזה נאמר). ' חוזה ה להל  (לתחזוקת המחשבי  של משרדי הממשלה 
בחוזה נקבע מחיר התחזוקה השנתית של כל . הארכות של שנהונית  להאריכו שלוש , 1991מינואר 

 16%  ונקבעה ההנחה שתינת  למשרדי הממשלה , אחד מסוגי המחשבי  והתוכנות שהיו בשימוש
  החברה המאוחדת תיקרא להל  ( התאחדה חברת המחשבי  ע  חברה אחרת 1998 ב. מהמחיר
ל ע  "נשא ונת  החשכ, ת המותרות בולאחר תו  החוזה ושלוש ההארכו, 1999בשנת ). 'חברה ב
הנימוק להארכה היה הצור" להיער" לקראת . על הארכת החוזה בשלוש שני  נוספות' חברה ב

' ל לחברה הואר" חוזה ה"בחוזה הארכה שנחת  בי  החשכ". 2000באג "תקלות הקשורות ל
ממועד . הממשלהלכל משרדי ) 16%במקו   (19.5%ונכללה הנחה של , 2001עד סו# , בשלוש שני 

שעד אז נית  , לגבות תשלו  עבור שירות תמיכה ועדכוני  בבסיס נתוני ' ההארכה החלה חברה ב
על מחירי השימוש ומחירי התחזוקה של בסיס הנתוני  נתנה . למשרדי הממשלה בלא תשלו 

 .62%החברה למשרדי הממשלה הנחה של 
הנחה גדולה מזו שקיבלו משרדי ' ע  חתימתו וקיבלה מחברה ב' הרשות הצטרפה לחוזה ה

',  חתמה הרשות ע  החברה על חוזה בדבר המש" הצטרפותה לחוזה ה1999בספטמבר . הממשלה
בשינוי  המחויבי  על פי ", יחולו ג  בו' ונקבע בו כי כל התנאי  וההתחייבויות הכלולי  בחוזה ה

 ". הסכ  זה
שר את המש" ההתקשרות ע  חברה  ביקש אג# התקשוב ברשות מוועדת המכרזי  לא2000במארס 

 2.5במחיר שנתי של , תוכנות וציוד היקפי, לש  קבלת שירותי תחזוקה למחשבי , בלא מכרז' ב
 ). מ"לא כולל מע(ח "מיליו  ש

 ביקשה מנהלת הרכש והנכסי  ברשות לבדוק את 2000בישיבה של ועדת המכרזי  במארס 
 ואילו היוע( המשפטי של הרשות ביקש לפרט ,לפני אישור ההתקשרות עמה' המחירי  ע  חברה ב

בישיבה נוספת של . בנספח לחוזה שייחת  ע  החברה את השינויי  המתאימי  להתקשרות החדשה
לאחר שאג# התקשוב מסר שבדק את , 2000הוועדה באותו חודש אושר החוזה ע  החברה לשנת 

 .ג#יצוי  שלוועדה לא הומצאו מסמכי  המאששי  את דברי הא. המחירי 
 : הועלו הממצאי  האלה' בבדיקת ההתקשרות ע  חברה ב

כמו שביקש , לנספח לחוזה ע  החברה לא הוספו השינויי  המתאימי  להתקשרות החדשה . 1
 .היוע( המשפטי

2 .  ˙ ˘ „Ú1999˙Â˘¯‰ ‰Ï·È˜  ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯‡˘ ÂÓÎ , ÒÈÒ·Ï ÌÈ ÂÎ„ÚÂ ‰ÎÈÓ˙
ÌÂÏ˘˙ ‡Ï· ÌÈ Â˙ ‰ .˙Â˘¯‰Ó ‰·‚  ‰ ˘ ‰˙Â‡Ó Ï˘ ÌÂÏ˘˙ 389,000˘ "Á , ÈÂÎÈ  ¯Á‡Ï

 Ï˘ ‰Á ‰11.5%‰ ÎÂ˙Ï ‰ÎÈÓ˙‰Â ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â·Ú  .‰ ‰ÊÂÁÏ ÁÙÒ ‰ ÈÙÏ ' È„¯˘Ó ÂÏ·È˜
Î Ï˘ ˙¯·ËˆÓ ‰Á ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰-62%ÌÈ Â˙  ÒÈÒ·Ï ÔÂÈ˘È¯Ï ÔÂ¯ÈÁÓ‰ ¯ÈÁÓ ÏÚ  .˙Â˘¯‰ ,

˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,‰Á ‰‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ,Î ÌÈ Â˙ ‰ ÒÈÒ·· ˘ÂÓÈ˘‰ „Ú· ‰ÓÏÈ˘Â-
112,400˘ "‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÓ ¯˙ÂÈ Á. 

3 . ‰ ‰ÊÂÁ· ' ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡Ï ‰˜ÂÊÁ˙ È˙Â¯È˘ ÔÈÓÊ‰Ï È‡˘¯ ‰È‰È ˘Ó˙˘Ó‰˘ Ú·˜ 
· ‰¯·ÁÓ Â˘Î¯ÈÈ˘ ˙Â˘„Á ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯Â·Ú· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï˘ ,' ˘‡¯Ó ÌÏ˘ÏÂ

ÌÈÈ˙ ˘Ï ‰˜ÂÊÁ˙ ¯Â·Ú· ˜¯ .Î Ï˘ ‰Á ‰ ‰ÓÂÏ‚ ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡·-50%‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÚÓ  ,
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡Â ,‰˙Â‡ ‰ÏˆÈ  ‡Ï ˙Â˘¯‰˘ , ˙ ˘·Â2000· ‰¯·ÁÓ ‰˘Î¯  ' ˙Â¯È˘

Î Ï˘ ‡ÏÓ ¯ÈÁÓ· ˘„Á ‚ÂÒÓ ˙Î¯ÚÓÏ ˙È˙ ˘ ‰˜ÂÊÁ˙-112,400˘ "Á , ˙ÂÙÒÂ˙ ¯Á‡Ï
 Ï˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ˙Â¯·ËˆÓ ˙ÂÁ ‰Â16%Â -11.5%. 
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שירות , בלא מכרז ובלי שקיבלה פטור מיוחד לעניי  זה' שהרשות רכשה מחברה ב, עוד הועלה
מחיר השירות עבור  נקבע לפי מחירו  . ' מערכות מסוגי  שלא נכללו בחוזה התחזוקה לשתי

 . ח" ש217,000 ולאחר הנחה היה כ, החברה
נקבע שמחיר התחזוקה של הציוד ההיקפי מתוצרת החברה כלול במחיר תחזוקת ' בחוזה ה . 4

ת תיעשה כאשר קריאה למת  שירו, על פי החוזה. הציוד העיקרי ולא תידרש בעבורה תוספת מחיר
והדבר אפשרי כיוו  שמרבית הציוד ההיקפי מרוכז , יידרש תיקו  לשניי  עד ארבעה פריטי ציוד

 הובהר שהמחיר עבור 1992ל משנת "לחשכ' ג  במכתב של חברה ב. במספר קט  של אתרי 
 .תחזוקת המחשבי  כולל ג  את תחזוקת הציוד ההיקפי

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÌÈ ˘·˘1999Â -2000ÏÈ˘ · ‰¯·ÁÏ ˙Â˘¯‰ ‰Ó ' „ÂÈˆ ˙˜ÂÊÁ˙ ¯Â·Ú
Î Ï˘ È˙ ˘ ÌÂÎÒ ÈÙ˜È‰-553,000˘ "Á ,Î ‰È‰˘-25%‰˜ÂÊÁ˙‰ ¯Â·Ú È˙ ˘‰ ÌÂÏ˘˙‰Ó  .

 ÌÈ ˘Ï ‰˜ÂÊÁ˙‰ È˙Â¯È˘ ˙ ÓÊ‰·1999Â -2000 ÈÙ˜È‰ „ÂÈˆ ˙˜ÂÊÁ˙ Ï˘ ˙Â¯È˘˘ Ú·˜  
 ÍÂ˙· Ô˙ ÈÈ16‰Ï˜˙ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ „ÚÂÓÓ ˙ÂÚ˘  ,ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ .‰¯È·Ò‰ ˙Â˘¯‰ ,

‰˘ ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ‰˙˘È¯„ ÏÏ‚· Ú·˜  ÈÙ˜È‰‰ „ÂÈˆ‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ¯Â·Ú ‰Â·‚‰ ÌÂÎÒ
˙Â¯È˘Ï .‰ ‰ÊÂÁ· ' Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ¯ÈÁÓ ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÚ·˜ 7%-14% Ï˘ ˙Â ÈÓÊ‰ ˙Ï„‚‰ ¯Â·Ú 

È¯˜ÈÚ‰ „ÂÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ .¯ÂÓ‡Î , ¯ÈÁÓ· ‰ÊÂÁ· ‰ÏÏÎ  ÈÙ˜È‰‰ „ÂÈˆ‰ Ï˘ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ˙ÂÏÚ
È¯˜ÈÚ‰ „ÂÈˆ‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ,‰Ú·˜  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜ ¯Â·Ú ˙ÙÒÂ˙‰ Â·  . 
‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·˘ ' ‰˜ÂÊÁ˙ È˙Â¯È˘ Ê¯ÎÓ ‡Ï· ˙Â˘¯‰ ‰˘Î¯

‰ÊÂÁ Â˙Â‡· ÂÏÏÎ  ‡Ï˘ „ÂÈˆ ÈËÈ¯ÙÏ .Ó ¯˙ÂÈ ÏÚÂÙ·-50% ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ ÓÊ‰‰ Û˜È‰Ó 
 ‰ÊÂÁ· ÂÏÏÎ  ‡Ï˘ ‰ ÎÂ˙Â „ÂÈˆ ÈËÈ¯Ù ¯Â·Ú ÂÈ‰ ¯ÂÓ‡‰ ‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˜ÂÊÁ˙ È˙Â¯È˘Ï

‰È¯Â˜Ó ,Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ì‰ÈÏÚ ÏÂÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏÂ . ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜„· ‡Ï ˙Â˘¯‰ ÌÏÂ‡Â
˙¯Á‡ ‰¯·ÁÓ ‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ê¯ÎÓ .   

 עבודות חשמל
 1995ובנובמבר , )' חברה ג להל  ( בחרה הרשות במכרז חברה לביצוע עבודות חשמל 1995 ב

, ילה בסניפי הדואר ממערכת החשמל לשעת חירו חתמה עמה חוזה להפרדת מערכת החשמל הרג
לש  הגדלת אמינות  של השירות והמסופי  בסניפי הדואר בעת הפסקת , המוזנת על ידי גנרטורי 

. 1995במחירי אוגוסט ) מ"לא כולל מע(ח " מיליו  ש1 היה כ) ' חוזה ו להל  (סכו  החוזה . חשמל
 ב' י להגדיל את היק# ההעסקה של חברה ג אישרה הוועדה לבקשת המהנדס הראש1997באפריל 

 .1995במחירי אוגוסט , )מ"לא כולל מע(ח " מיליו  ש3.24
ביקש המהנדס הראשי מוועדת ', יותר משלוש שני  לאחר החתימה על חוזה ו, 1999בינואר 

המהנדס הראשי נימק . ח" מיליו  ש2.14בסכו  של ' המכרזי  לאשר התקשרות המש" ע  חברה ג
ובסניפי הדואר נדרשת אחידות ,  בכ" שהחברה בקיאה בפרוגרמה ובאופ  ביצוע העבודהאת בקשתו

הוועדה אישרה את ההארכה בפברואר . וג  מחירי החברה סבירי , בביצוע העבודה ובחומרי 
ל ללוגיסטיקה "הגיש הסמנכ, ומאחר שעברו שלוש שני  ממועד ההתקשרות המקורית, אותה שנה

ואול  הבקשה לא היתה מפורטת ולא הוסבר בה הצור" בהמש" , ל"את הבקשה לאישור המנכ
ל את הבקשה בלי לבדוק א  המש" ההזמנה " אישר המנכ1999בפברואר . ההתקשרות כנדרש בנוהל

. המאפשרת התקשרות המש" בלא מכרז מטעמי יעילות וחיסכו , לתקנות) 4(3תוא  את תנאי תקנה 
כי להבא תיעשה בדיקת כדאיות לפני הארכת , בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה הרשות

 .התקשרות ביותר משלוש שני 
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 ‰ ˜˙ ÈÙ ÏÚ3)4 (˙Â ˜˙Ï , ¯·ËˆÓ‰ ÔÓÂÎÒ˘ Í˘Ó‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˜¯ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ Ô˙È 
‰ Â˘‡¯‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒÓ ÏÂ„‚ Â È‡ .‚ ‰¯·Á ÌÚ Í˘Ó‰‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÏÂ‡Â ' ‡Ï

‰Ê È‡ ˙ ‡ÏÂÓ .‰„Â·Ú‰ Û˜È‰ Ï˘ ˙¯ÎÈ  ‰Î ‰Ï„‚‰· , ¯˘Ù‡È˘ ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ÈÏ·
‰ÚÂˆÈ· ÏÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˜ÙÒÏ ,ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ˙Â˘¯‰ ‰Ú‚Ù .È‡·- Ê¯ÎÓ‰ ÌÂÒ¯Ù

‰„Â·Ú‰ ¯ÈÁÓ ˙‡ ÏÈÊÂ‰ÏÂ ˙ÂÒ Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÚ ˙Â˘¯‰ ‰¯˙ÈÂ Ì‚. 
Â ‰ÊÂÁ ÈÙÏ ‰˙˘Ú ˘ ‰ ÓÊ‰‰ È¯ÈÁÓ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ' ˜ÏÁ ‰ÂÂ˘‰Â

 Í˘Ó‰‰ ˙Â¯˘˜˙‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯ÈÁÓ‰Ó ‰ÈÈ ·‰ ÔÂ¯ÈÁÓ· ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÙÈÚÒ· ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÌÚ
"·˘Á" ,‰ÈÈ ·‰ Û Ú· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈ Â¯ÈÁÓ‰ „Á‡ ‡Â‰˘ .‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , È¯ÈÁÓ˘

‚ ‰¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ') ¯·Óˆ„ ÈÎ¯Ú· ‰ÊÂÁ‰ È¯ÈÁÓ1998 ( ÔÂ¯ÈÁÓ È¯ÈÁÓÓ ÌÈ‰Â·‚ ÂÈ‰
"·˘Á "Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·-21%-64% .ÔÈÂˆÈ ,ÂÁ ‰‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ Ì È‡ ÔÂ¯ÈÁÓ‰ È¯ÈÁÓ˘ ˙

ÏÂ„‚ Û˜È‰· ˙Â„Â·ÚÏ ˙ÂÏ·Â˜Ó‰. 
˙È¯Â˜Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Â¯·Ú˘ ¯Á‡Ó , ‰Â·‚‰ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ÁÎÂ Â

‚ ‰¯·Á ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ï˘ 'Â ‰ÊÂÁ ÈÙ ÏÚ '- 6.4˘ ÔÂÈÏÈÓ " ËÒÂ‚Â‡ È¯ÈÁÓ· Á1995 
) ˙ÓÂÚÏ1˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á-˙È¯Â˜Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒ ( ,˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ ‰È‰ 

‰¯Â˘È‡ È ÙÏ Í˘Ó‰‰ ˙Â¯˘˜˙‰ Ï˘ , È¯ÈÁÓ ÈÎ È˘‡¯‰ Ò„ ‰Ó‰ ˙¯‰ˆ‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ
‰ÓÚ ˙È¯Â˜Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Ú· ÌÈ¯È·Ò ÂÈ‰ ‰¯·Á‰.   

 רכישת מחשבי  אישיי 
 מיליו  3  מחשבי  אישיי  בכ700 הוגשה לאישור ועדת המכרזי  הזמנה לרכישת 2000באפריל 

 את המחשבי  נמנתה ע  כמה חברות שזכו החברה שהיתה אמורה לספק). מ"כולל מע(ח "ש
הוועדה אישרה את ההזמנה . ולפי התקנות ההתקשרות עמה אינה טעונה מכרז, ל"במכרז של החשכ
לבדוק את האפשרות להוזיל , לפי פניית היוע( המשפטי של הרשות, ל לתקשוב"וביקשה מהסמנכ

כי  המעידי  שאג# ברשות לא נמצאו מסמ. את המחיר בגלל הכמות הגדולה של המחשבי 
 .התקשוב אמנ  עשה זאת

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ·˘ÁÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ
È·ËÈÓ‰ ¯ÈÁÓ‰ ‡Â‰ Ì„Ú· ÚˆÂ‰˘ ¯ÈÁÓ‰˘ ‰‡„ÈÂÂ˘ Ì„Â˜ , ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰Â

‰˜È„·‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ÏÈÊÂ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ˜Â„·È ·Â˘˜˙‰ Û‚‡˘.   
 שת מאזניי  אלקטרוניי רכי

 מאזניי  אלקטרוניי  בסכו  כולל של 100 אישרה ועדת המכרזי  לרכוש בלי מכרז 2000באוגוסט 
. 1996הרכישה אושרה כרכישת המש" לרכישה שנעשתה בעקבות מכרז משנת . ח" ש390,000 כ

 שמירה על המאפשרת רכישות המש" בנסיבות שנדרשת בה , לתקנות) 4(3הפטור נית  על פי תקנה 
 .אחידות מטעמי יעילות או חיסכו 

לפי הפרוטוקול של ישיבת ועדת המכרזי  נאמר באותה ישיבה שברשות יש מחסור במאזניי  
שלוועדה נמסר שהספק שאמור היה לספק את המאזניי  , עוד עולה מהפרוטוקול. והרכישה דחופה

 המשפטי של הרשות להיער" ושהוועדה אימצה דרישה של היוע(, אינו הספק היחיד בתחו  זה
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מכא  שהיו ספקי  . 2001לפרסו  מידי של מכרז לרכישת מאזניי  נוספי  שיידרשו לרשות בשנת 
והפטור ממכרז לא נדרש בשל , אחרי  שהיה ביכולת  לספק את המאזניי  המתאימי  לרשות

). 2(3הצור" לשמור על אחידות מטעמי יעילות וחיסכו  אלא מטעמי דחיפות כקבוע בתקנה 
כמו כ  לא ברור א  אכ  ). 4(3בנסיבות אלה לא היתה הצדקה להסתמכות הוועדה על תקנה 

התקשרות "המאפשרת לוועדת מכרזי  לפטור ממכרז , )2(3התקיימו הנסיבות המפורטות בתקנה 
ועל פי , שכ  הוועדה לא הסתמכה על תקנה זו בהחלטתה, "הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש

 .  היה מחובתה של הרשות לפעול למניעת הפיכתה של התקשרות לדחופה ג42תקנה 
˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ , ¯Â˘È‡ ˘¯„  ‰ Â˘‡¯‰ ‰˘ÈÎ¯‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ Â¯·Ú Ì‡

Î Ó‰"Í˘Ó‰ ˙˘ÈÎ¯Ï Ï .Î ÓÏ ‰ÈÈ Ù· ÌÏÂ‡Â" ÈÙÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÔÈÂˆ Ï
 ‰ ˜˙3)4 (˙Â ˜˙Ï ,˙¯˘Ù‡Ó‰ ,¯ÂÓ‡Î ,ÈÓÚËÓ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÔÂÎÒÈÁ Â‡ ˙ÂÏÈÚÈ  .Ô‡ÎÓ ,

Î Ó‰ ¯Â˘È‡˘"‰ÓÈ‡˙Ó ‰ È‡˘ ‰ ˜˙ ÏÚ ÍÓ˙Ò· ‰˘Ú  ÌÈÈ Ê‡Ó‰ ˙˘ÈÎ¯Ï Ï.  
✯  

 ‡Ï· ˙Â˘¯‰ ‰˙˘Ú˘ ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈ¯ˆÂÓ Ï˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ
˙ÂÈ·ËÈÓ‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Â‡È·‰ „ÈÓ˙ ‡Ï Ê¯ÎÓ ,˙ÂÈÂÏÚ· ÔÂÎÒÈÁ „ÁÂÈÓ·. 
 ‰˙ ÂÓ˘ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ˙È ÂˆÈÁ ‰¯˜· ÌÈ˘ÂÚ ÂÓÚËÓ

˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ · Ê¯ÎÓÓ ÌÈ¯ÂËÙ Ô˙ÓÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ , ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ‰È‰È˘ ÌÈ‚‡Â„Â
 ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ÍÂÒÁÏ Í¯Âˆ‰ ˙Ó‚Â„Î ÌÈÈ˙Î¯ÚÓ ÌÈÒ¯Ë È‡Ï ÌÈ„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡‰

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÏÚÂ ÌÈ˜ÙÒÏ ‰„Â·Ú Ô˙Ó· ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘ÏÂ .Î ÓÏ" ˙Â˘¯ Ï
˙Â˘¯‰ ÈÊ¯ÎÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Â ˜ÂÓ ¯‡Â„‰ , Â˙·ÂÁÓ ‰È‰ ÍÎÈÙÏÂ

‰Ï‡ ÌÈÒ¯Ë È‡ ÔÈ· ÔÂÊÈ‡ ‰È‰È˘ ‚Â‡„Ï . ‰¯ËÓ ‰‚˘Â‰ „ÈÓ˙ ‡Ï˘ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
ÂÊ. 


