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 ל"ניהול קניות בהקפה ביחידות צה
 תקציר

קונות פריטי ציוד ושירותי  ישירות ) היחידות הרוכשות(ל מסוימות "יחידות צה
ובעיקר פריטי  הנדרשי  לתחזוקה וציוד לרווחת , "קניות בהקפה"מספקי  במסלול 

 מיליו" 208 ח ובכ" מיליו" ש170  הסתכמו הקניות בהקפה בכ2000  וב1999 ב. הפרט
 מיליו" 152  הסתכמו הקניות בכ2001בחודשי  ינואר עד ספטמבר . בהתאמה, ח"ש
באג' הטכנולוגיה משרד מבקר המדינה בדק בהקשר זה מספר יחידות . ח"ש

 ).א"ח(ובחיל האוויר ) ל"אט(והלוגיסטיקה שבמטה הכללי 
ל בנושא קניות בהקפה אינ" "שהוראות משרד הביטחו" והוראות צה, בביקורת עלה

, בתוספת הפרשנות שניתנה להוראות השונות, מצב זה. ות ואי" ביניה" התאמהברור
להתבצע , לכאורה, הביאו בחלק מהמקרי  שנבדקו לביצוע רכש שלא היה אמור

 . אלא באמצעות גופי ההרכשה הייעודיי  של משרד הביטחו", בערו) קניות בהקפה
ר קניות בהקפה ברמה ל לא הייתה מערכת לבקרה אח"שבמטה אט, עוד עלה בביקורת

לצור( איתור , לרבות בחינת סוגי הרכש שמבצעות היחידות השונות, אגפית הכלל
שנית" לרוכש  באמצעות משרד הביטחו" ולצור( קביעת מדיניות , טובי" ושירותי 

א לא אפשרה לאתר ביעילות "מערכת הבקרה שבמטה ח. כוללת של קניות בהקפה
  .ל"המשרד והוראות צהקניות שנעשו שלא בהתא  להוראות 

♦  
מערכת הביטחו  פועלת על פי תכנית עבודה שנתית במסגרת תקציב שאישרה לה הכנסת בחוק 

)  המשרד להל  (מעמיד משרד הביטחו  , בהתבסס על מקורות שבתקציב השנתי. התקציב השנתי
 שבמטה הכללי אג  הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, )א" ח להל  (כגו  חיל האוויר , ל"לשימוש גופי צה

 1ובמסגרתו יכולי  הגופי  להוציא דרישות, תקציב לביצוע התקשרויות, ואחרי ) ל" אט להל  (
 . לרכש טובי 

קונות פריטי ציוד )  היחידות הרוכשות להל  (ל מסוימות "יחידות צה, בנוס  להוצאת הדרישות
דרשי  לתחזוקה וציוד ובעיקר פריטי  הנ, 2) קניות בהקפה להל  (ושירותי  ישירות מספקי  

על בסיס הצעות מחיר המתקבלות מה  , חלק מקניות אלה מתבצע ישירות מספקי . לרווחת הפרט
שאית  חת  המשרד על הסכ  מסגרת להספקת , חלק אחר מתבצע מספקי ; ) קנייה ישירה להל  (

מצעות מכרז מתבצע בא, בעיקר עבודות בנייה, וחלק נוס ; 3) הסכמי מחירי  להל  (פריטי ציוד 

__________________ 
ובו פירוט הטובי  שהוא מבקש , שמוציא גו  בעל תקציב לגו  הרכשה ייעודי במשרד,  מסמ  דרישה  1

 . פועל גו  ההרכשה להוצאת הזמנה לספק, בהתקבל הדרישה. לרכוש
 .1951 א"התשי, הקניות נעשות על פי הוראת המשרד ובהתא  לחוק נכסי המדינה  2
ובו ניתנת למשרד אופציה  לרכש טובי  במחיר מוסכ  ,  הסכ  בי  המשרד לבי  ספק הסכ  מחיר  3

' בנושא זה ראו ג  דוח שנתי של מבקר המדינה מס.ובתנאי תשלו  מוגדרי  בהתא  להוראות המשרד
 . 42' עמ, " היבטי  בפעולות רכזי  חשבונות  באג  הכספי  במשרד הביטחו "בפרק על , א52
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המנוהל על ידי ועדה שבראשה עומד נציג של המשרד ובהשתתפות נציג , 4מקוצר לקניות בהקפה
ח " מיליו  ש170  הסתכמו הקניות בהקפה בכ2000  ו1999בשני  . ציבור ונציגי היחידות הרוכשות

  הסתכמו הקניות בהקפה 2001בחודשי  ינואר עד ספטמבר . בהתאמה, ח" מיליו  ש208 ובכ
 . ח" מיליו  ש152 בכ

את ההוראות של המשרד ושל  בדק משרד מבקר המדינה 2002  ינואר  2001 אוגוסטבחודשי  
. 5ל על התהלי( של קניות אלו"תהליכי הבקרה שמקיי  צהאת ל המסדירות את הקניות בהקפה ו"צה

, )ר" מנה   להל(במינהל ההרכשה והייצור , )ס" אכ להל  (באג  הכספי  : הביקורת נערכה במשרד
: ל"ובצה; ) " מל להל  (ובאג  למחשוב ומערכות מידע לניהול ) ק" את להל  (באג  התקציבי  

 .א"ל ובח"טבא
  

 הוראת המשרד
נקבעו תנאי  המגבילי  את )  הוראת המשרד להל  (בהוראת המשרד בנושא קניות בהקפה 
 :נקבע, בי  היתר. היחידות הרוכשות בביצוע קנייה בהקפה

 10,000עד סכו  של , יחידות רשאיות לקנות טובי  בהקפה מספקי  במסגרת הסכ  מחירי ה . א
 .ח"ש

 3,000של עד בסכו   יה ישירהיקנהיחידות רשאיות לקנות טובי  ב, כאשר אי  הסכ  מחירי  . ב
  .ח" ש4,000עד המגבלה הינה  ,שירותו עבודות אחזקה ,יהיעבודות בנבהזמנת ; ח"ש
) אחזקה ושירות, ח בעבודות בנייה" ש4,000(ח " ש3,000בהקפה בסכומי  של ישירה יה יקנ . ג

  להל  (רק א  יתקיי  אחד או יותר מהתנאי  הבאי  , בי  היתר, ח תותר" ש10,000ועד לסכו  של 
 ):התנאי  המגבילי 

  לביצוע משימות הנדרשי חיוניי  ומיועדי  לצרכי  דחופי הנרכשי  הינ  כאשר הפריטי   ) 1(
 .המוטלות על היחידות

 וכאשר אי  להשיג פריט שהינו ,6פריטי  אינ  נמצאי  במתקני המרכז המשבירהכאשר  ) 2( 
 .ל"תחלי  מאושר בצה

,  קטנה וערכ  הכספי נמו( צריכתא(  ,מיועדי  לצרכי  דחופי אינ  במקרי  שהפריטי   ) 3(
מעבר . ב לעיל בסעיפי  א ופורט כמוהסמכויות  בגבולות הסכומי   כשוהיחידות רשאיות לריהיו 

לרבות שלוחות , תיעשה הקנייה באמצעות גופי הרכשה ייעודיי  במשרד, לגבולות הסכומי  דלעיל
 . ל" הממוקמות בבסיסי צה7ר"מנה

__________________ 
ייעודו לשמש כלי לבחירת ש ,עבודות ומוצרי תשתית לבנייה למכרז    מכרז מקוצר לקניות בהקפה   4

 לספק שנבחר ההזמנה הוצאת טופס .ט"הספק ולקביעת המחיר באמצעות ועדת מכרזי  של משהב
 .יה בהקפהי  בשיטת קננעשית

ל ובמשרד "הקפה בצההבקרה על הרכש ב"בפרק על , 45' ראו דוח שנתי של מבקר המדינה מס  5
 .עודכנה הוראת המשרד הדנה בקניות בהקפה, בעקבות ממצאי דוח זה. 696' עמ, "הביטחו 

 .ל המספק טובי  ליחידות מתו$ המלאי שברשותו" גו" בצה מרכז משביר   6
ובסמכות  , בעלות הרשאה לבצע רכש, ל"ר הממוקמות בבסיסי צה" יחידות של מנה ר "שלוחות מנה 7

 .ח בכל  הזמנה" ש30,000עד לסכו  של , באמצעות מכרז מקוצר, זמנות לספקי להוציא ה
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או , או שחלו שינויי  כמותיי  בצפי, פריטי  אשר הוזמנו ומועד ההספקה שלה  השתנה ) 4(
ועשוי להיווצר פער במלאי היחידה לצריכה , אירועי  מיוחדי או עקב , שינוי בלתי צפוי בצריכה

 .שוטפת

למספר קניות , ועדי  קרובי אי  לבצע פיצול קנייה ישירה בהקפה במועד ביצועה או במ . ד
 .  הרוכשותיה שניתנה ליחידותיאשר מגמת  להגדיל באופ  מלאכותי את הסמכות לקנ, נפרדות

· ˙ÂÈ ˜ ‡˘Â · ÏÈÚÏ„ ˙Â¯„‚‰Ï ¯·ÚÓÌÈÏÈ·‚Ó‰ ÌÈ‡ ˙‰Â ‰Ù˜‰ , ÏÎ „¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰· ÔÈ‡
˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ,‰ˆ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ ‰‡·˘"˙ÂÈ ˜‰ ÚÂˆÈ·· Ï .¯˙È‰ ÔÈ· , ÂÚ·˜  ‡Ï

ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ ‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ˙ÂÓÎ ˙ÂÏ·‚Ó , Í‡ ÌÈÙÂÁ„ ÌÈÎ¯ˆÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì È‡˘
"ÍÂÓ  ÈÙÒÎ‰ ÌÎ¯ÚÂ ‰ Ë˜ Ì˙ÎÈ¯ˆ" , ‚˘ÂÓ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ‡·Â‰ ‡ÏÂ"˜ ÏÂˆÈÙ‰ÈÈ " , ˙Â·¯Ï

‡Ï ÂÏÈ‡·Â ˙ÏˆÂÙÓÎ ‰ÈÈ ˜‰ ·˘ÁÈ˙ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· .Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ , ˙Â¯„‚‰ ¯„ÚÈ‰·
ÂÏ‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙Â¯Â¯· ,Ë‡ Ï˘ ˙Â˘ÎÂ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ‰"Á Ï˘Â Ï"Â˜„· ˘ ‡ , ÔÈ·ÂË ‰Ù˜‰· Â ˜

Ë‡ Â ˙ ˘ ˘Â¯ÈÙ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·"ÁÂ Ï"ÌÈÏÈ·‚Ó‰ ÌÈ‡ ˙‰Ó ˜ÏÁÏ ‡ ;˘Â¯ÈÙ , Ô‰Ï ¯˘ÙÈ‡˘
ÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· Úˆ·Ï¯˘‡ ‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ Ì ,‰¯Â‡ÎÏ ,‰Ê ÏÂÏÒÓ· Úˆ·˙‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ‡Ï . 

ס את החשבוניות שמקבלות היחידות הרוכשות מהספקי  "ל מעביר לאכ"צה, על פי הוראת המשרד
 . לאישור  ולביצוע התשלומי  לספקי , ס אחראי לבדיקת החשבוניות"אכ; בגי  קניות בהקפה

בשל היעדר אמות , בי  היתר, זאת. יתור קניות מפוצלותס אי  מערכת לא"כי באכ, בביקורת עלה
האחראי  לבדיקת החשבוניות ולאישור  , ס"גורמי אכ. מידה מפורטות לנושא איסור הפיצול

, לרוב; פועלי  לפי מיטב הבנת  בבוא  לבדוק א  היחידות הרוכשות פיצלו קניות, לתשלו 
ונית  לבצע השוואה , ס במרוכז"ניות לאכמתאפשר זיהוי הפיצול רק במקרי  שבה  מגיעות החשבו

 .ידנית בי  החשבוניות השונות
כי הוק  במשרד , ס למשרד מבקר המדינה" לממצאי הביקורת הודיע אכ2000בתגובתו מאפריל 

ושתפקידו להמלי- על הסבת קניות , ל"ס וצה"אכ, ר"מנה,  "צוות עבודה הכולל את נציגי מל
דת הצוות נית  יהיה להמלי- ג  על אופ  חסימת קניות ע  השלמת עבו; "רכש רגיל"בהקפה ל

   .מפוצלות טר  ביצוע ההתקשרות
 ל"הוראות צה

  להל  (ל "א ובאט"נבדקו שלוש הוראות הנוגעות לקניות בהקפה שמבצעות היחידות הרוכשות בח
ל מהווה פקודה "הוראת אט. א"ל והוראת ח"הוראת אט, הוראת הפיקוד העליו ): ל"הוראות צה

כל רכש , דהיינו; ל"ל בכל הנוגע לרכש בתחו  אחריותו של אט"מחייבת את כלל היחידות בצהה
אמור , למעט לצרכי  ייעודיי  של הזרועות ואג  המודיעי  במטה הכללי, ל"טובי  ושירותי  בצה

 .להתבצע על פי הוראה זו
 :כלהל , ותהוראת הפיקוד העליו  מתייחסת לביצוע קניות בהקפה על ידי היחידות הרוכש

א  , יטת הקנייה בהקפה נועדה לאפשר קנייה ישירה של היחידה בהיק  כספי מצומצ ש . א
 .הפריט שנקנה חיוני ודחו 

על ההיק  , לכל קנייה, ל לא ימסור לספק הזמנה לקנייה בהקפה בסכו  העולה"נציג צה . ב
 .ל"ת צהקבע ליחידהמשרד ש, הכספי
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בעיקר בתחומי  של , א"ל לבי  הוראת ח"מות בי  הוראת אטהתא ל נמצאו אי"בבדיקת הוראות צה
, עוד נמצא. ושל קביעת פריטי  המותרי  והאסורי  לקנייה בהקפה" פיצול קניות"הגדרת המושג 

אינ  נמצאי  הנרכשי  פריטי  הכאשר שבשעה שעל פי הוראת המשרד נית  לבצע קנייה בהקפה 
רק , נית  לבצע קנייה של הפריטי  שאינ  בנמצאש, ל"נקבע בהוראת אט, במתקני המרכז המשביר

 .רכישת  עלולה לשבש את ביצוע המשימה במועדה א  ה  חיוניי  לביצוע משימות ואי
ל יקבעו הגדרות משלימות בהוראותיה  "שהמשרד וצהמ  הראוי , לדעת משרד מבקר המדינה

ושאי סוגי ציוד המותרי  בעיקר בנ; במטרה להביא לאחידות בהגדרת התנאי  לביצוע קניות בהקפה
 ".פיצול קניות"והאסורי  לקנייה בהקפה והגדרת המושג 

כי ההמלצה לעדכ  את , ל למשרד מבקר המדינה" לממצאי הביקורת הודיע צה2002בתגובתו מיוני 
   .וכי הוא יקיי  עבודת מטה לעדכו  הפקודות העוסקות בקניות בהקפה, ל מקובלת עליו"הוראות צה

 א"ל וח"בהקפה ביחידות אטביצוע קניות 
  להל  ( מרכז ציוד לחימה וחלפי   ל "נבדק ניהול הקניות בהקפה בשלוש יחידות רוכשות של אט

  שבתל א "וביחידה אחת של ח; ) יחידת בינוי להל   (564ומרחב בינוי , מחלקת חוגרי , )ח"מצל
ניות ועמידת  בהוראת נבדקו אמצעי המעקב והבקרה של היחידות הרוכשות אחר ביצוע הק. נו 

 של קניות שביצעו היחידות בשנת 8נבדק התיעוד שבתיקי הרכש, כמו כ . ל"המשרד ובהוראות צה
2001 . 

‰Ï‡ ˙Â„ÈÁÈ·˘ ˘Î¯ È˜È˙ ˙Â‡Ó ÍÂ˙Ó , Â˜„· 72Ë‡ Ï˘ ˙Â˘ÎÂ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ˜È˙ "Â Ï-40 
Á Ï˘ ‰„ÈÁÈ· ÌÈ˜È˙"‡ .·-31Ë‡ È˜È˙Ó "·Â Ï-13Á È˜È˙Ó " · ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ‡ ÏÂ‰È

˘Î¯‰ ÈÎÈÏ‰˙ ,‰ˆ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚÂ „¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰ ÏÚ ‰„Ù˜‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ¯˙È‰ ÔÈ·" Ï
‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ ÏÂˆÈÙ ¯ÂÒÈ‡ Ï˘ ÌÈÓÂÁ˙·˙Â„¯Ù  ˙ÂÈ ˜ ¯ÙÒÓÏ  Ì È‡˘ ÌÈËÈ¯Ù ˘Î¯Â 

˙ÂÙÈÁ„· ÌÈ˘¯„  ;‰Ù˜‰· ˘Î¯Ï Â¯Ò‡ ˘ ÌÈËÈ¯Ù ˘Î¯ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ  ÔÎ . 
כי כל הפריטי  שנקנו בהקפה על , המדינהל למשרד מבקר "בתגובה לממצאי הביקורת הודיע צה

נקנו בהתא  לשלושת התנאי  , א  שלא עמדו בתנאי המגביל של דחיפות  לביצוע משימות
כי חלק מהפריטי  נקנו מאחר שלא נמצאו במרכז , משרד מבקר המדינה מעיר. המגבילי  האחרי 

ושמוצאת ביטוי בהוראת , ל אינה מתיישבת ע  המדיניות שקבע"תשובתו של צה, על כ ; המשביר
ולפיה מותר לקנות בהקפה פריטי  , מדיניות; ל"את כלל יחידות צה, המחייבת כאמור, ל"אט

רכישת  עלול לשבש  ואי, שחסרי  במרכז המשביר רק א  אלה חיוניי  לביצוע משימות דחופות
 .את ביצוע המשימה במועדה

שמטרת  ,   אמות מידה כמותיותא בהוראותיה"ל וח"קבעו אט, בנוס  לאמור בהוראת המשרד
‡ "Ë‡· ˙Â˘ÎÂ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰ ÏÂ‰È  ˜„· "Á·Â Ï. למנוע פיצול רכש בהקפה
‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ ÏÂˆÈÙ ¯Á‡ ,ÂÚ·˜˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· .ÌÈ¯˜Ó ˙Â¯˘Ú ÂÏÚ ˙¯Â˜È·· , Ì‰·˘

‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÂÏˆÈÙ ,‰ˆ ˙Â‡¯Â‰·Â „¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰· ¯Ó‡ Ï „Â‚È ·"Ï .  
__________________ 

 . תיק שבו מקובצי  כל המסמכי  הקשורי  לטיפול בקניית פריט מסוי  תיק רכש  8
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 א על קניות בהקפה"ל ומטה ח"ה של מטה אטבקר
  בכ2000  ו1999ל בשני  "הסתכמו הקניות בהקפה ביחידות הרוכשות של אט, ק"על פי נתוני את

א הסתכמו הקניות באות  "ביחידות הרוכשות של ח; בהתאמה, ח" מיליו  ש98 ח ובכ" מיליו  ש66
 הסתכמו 2001 ספטמבר  תקופת ינואר ב. בהתאמה, ח" מיליו  ש49 ח ובכ" מיליו  ש46 השני  בכ

 מיליו  31 א בכ"וביחידות הרוכשות של ח, ח" מיליו  ש72 ל בכ"הקניות ביחידות הרוכשות של אט
 . ח"ש

א "ומחלקת תקציבי  ובקרה במפקדת ח) ב" מחלקת תו להל  (ל "מחלקת תקציבי  ובקרה באט
להעמדתו , א"ל ובח"בהקפה באטלתכנו  תקציב הקניות , בי  היתר, אחראיות) ב" מת להל  (

א  תקציבי הקניות , בי  היתר, בקרה זו אמורה לוודא. ליחידות הרוכשות ולבקרה התקציבית
ועל פי הכללי  והמגבלות , בהקפה מנוצלי  על ידי היחידות הרוכשות למטרות שלה  יועדו

 .ל"שנקבעו בהוראת המשרד ובהוראות צה
1 . ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Â˙ ˙˜ÏÁÓ ÈÎ" È‡ · ‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ‰¯˜· ˙Úˆ·Ó ‰

˙Â˘ÎÂ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙ÂÚˆ·Ó˘ .Ë‡· ‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜‰ ¯Á‡ ˙ÊÎÂ¯Ó ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰·"Ï , ÔÈ‡
Ë‡Ï"ÏÏÎ‰ ‰Ó¯· ‰Ê ıÂ¯Ú· ˘Î¯‰ È ÈÈÙ‡Ó ˙ ÈÁ·Ï ÌÈÏÎ Ï-˙ÈÙ‚‡ , ˙„ÈÓÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈÏÈ·‚Ó‰ ÌÈ‡ ˙· ˙Â Â˘‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ,Ë‡· ‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜‰ ÏÏÎ ˙ ÈÁ·Â" ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ Ï
ÂË„¯˘Ó‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˘ÂÎ¯Ï Ô˙È ˘ ÌÈ˙Â¯È˘Â ÔÈ· . Ï˘ È˙‡ÂÂ˘‰ ÁÂ˙È  Í¯ÂˆÏ ‰Ê ÏÎ

Ë‡ ÈÙÂ‚· ˘Î¯‰ È ÈÈÙ‡Ó"ÌÈ Â˘‰ Ï , ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÏÎÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏÂ
Ë‡· ˙Â˘ÎÂ¯‰"ÏÏÎ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÚÈ·˜Â Ï-‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ Ï˘ ˙ÈÙ‚‡. 

בודקת , קניות בהקפהב קולטת מהיחידות הרוכשות את המסמכי  המתעדי  את תהלי( ה"מת . 2
האחראי לביצוע התשלו  , ס"ולאחר חיוב סעיפי התקציב המתאימי  מעבירה אות  לאכ, אות 

ב מערכת ממוחשבת הקולטת את נתוני הקניות בהקפה שביצעו "מנהלת מת, בנוס  לכ(. לספקי 
מערכת אמורה ה, בי  היתר. סכו  הרכישה ומועדה, וביניה  ש  הפריט שנרכש, היחידות הרוכשות

ב לקיי  מעקב ובקרה אחר ניצול תקציב הקניות בהקפה שהועמד "הממוחשבת לאפשר למת
 . ליחידות ואחר עמידת  בחלק מהתנאי  המגבילי 

‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,˙Ó ‰ÏÈÚÙÓ˘ ˙Î¯ÚÓ‰˘"È‡ ÏÚ ÚÈ¯˙‰Ï ˙  ÎÂ˙Ó ‰ È‡ ·- ˙Â„ÈÁÈ‰ ˙„ÈÓÚ
ÌÈÏÈ·‚Ó‰ ÌÈ‡ ˙· ˙Â˘ÎÂ¯‰ .˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ÌÈ‡˙Ó ÔÂ Î˙ ¯„ÚÈ‰· ,˙È‡ ‰˘Ú  ÌÈ‚È¯Á‰ ¯Â

˙È „È ,ÌÈ Â˙  ÈÙÏ‡· ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡. 
א עומד לקלוט החל משנת "כי ח, ל למשרד מבקר המדינה"בתגובה לממצאי הביקורת הודיע צה

מערכת זו תכלול מענה לניהול ממוכ  ;  מערכת ממוכנת חדשה לניהול התקציב והמלאי בחיל2003
 .נאי  המגבילי  שבהוראת המשרדובכלל זה מגבלות מובנות לת, של קניות בהקפה

דוח המפרט קניות שביצעו היחידות הרוכשות של , על פי בקשת משרד מבקר המדינה, ב הפיקה"מת
 ).  דוח רכישות להל  (ח " ש50,000בסכו  שנתי מצטבר העולה על , 2001  ו2000א בשני  "ח

‰ÏÂÚ ÁÂ„‰Ó , ‰ ÌÈ ˘· ÈÎ"·ÂË È‚ÂÒ ÏÈÁ‰ Ï˘ ˙Â˘ÎÂ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ Â ˜ Ï ÌÈ˙Â¯È˘Â ÔÈ
˘ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Ï˘ ÌÈ¯·ËˆÓ ÌÈÓÂÎÒ·"Á ,˙Â„¯Ù  ˙ÂÈ ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘Ú  ˘Î¯‰ ¯˘‡Î ,

 ÏÚ ‰ÏÚ Ô˜ÏÁ˘3,000˘ "Á ;Úˆ·Ï ‰È‰ Ô˙È  ‰Ï‡ ˙ÂÈ ˜Ó ˜ÏÁ ,‰¯Â‡ÎÏ , ÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡·
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ‰˘Î¯‰ .¯˙È‰ ÔÈ· ,È„¯˘Ó ËÂ‰È¯ ˘Î¯  , Á·ËÓ „ÂÈˆ)ÌÈ¯¯˜Ó ,

ÂÎÒ"Ì ,ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ ˙ÂÁÏˆ( ,˙Â¯Â˘˙ ,Â‡„ÈÂÂ ÂÈ„Â‡ ˙ÂÎ¯ÚÓ ,ÂÈÊÈÂÂÏË˙ÌÈ Â˘ ÌÈ‚ÂÒÓ  ,
˙ÙËÂ˘ ÔÂ È‚ ˙˜ÊÁ‡ ,ÌÈÚÂ¯È‡Ï „ÂÈˆÂ ÌÈÁÓˆ ˘Î¯ ÏÏÂÎ. 
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ב לא "א( מת, א"ל לא נדרשו לביצוע משימות דחופות של ח"כי רוב הרכישות הנ, בביקורת נמצא
 .פנתה לגופי ההרכשה של המשרד כדי לבחו  אפשרות לתכננ  ולבצע  באמצעות 

 בתהלי( מעבר 2001החל החיל בשנת , א"כי על פי מדיניות שהתווה מפקד ח, א עלה"ממסמכי ח
. לצמצ  את הקניות בהקפה, בי  היתר, מתו( כוונה, 9לרכש ציוד סטנדרטי במסגרת הזמנות משיכה

נכללו ,  בהקפה2001שנרכשו עד , כי חלק מפריטי ציוד חשמל ואלקטרוניקה, עוד עלה מהמסמכי 
 היו , שנרכשו א  ה  במסגרת קניות בהקפה, קבוצות פריטי  נוספות;  בהזמנות משיכהבשנה זו

   . בתהלי( של הגדרת אפיוני  של הפריטי  לצור( הסבת  להזמנות משיכה2001 ב
 ר"שלוחות מנה

ל בסכומי  "שמטרת  לבצע רכש עבור יחידות צה, ל"ר מפעיל שלוחות הממוקמות בבסיסי צה"מנה
השלוחות יבצעו את הרכש במסגרת , ר"על פי הוראות מנה. בלוח זמני  מזורז, ח" ש30,000של עד 

. שייעודו לשמש כלי לטיפול ברכישת מוצרי  ושירותי  בסכומי  מוגבלי , "מכרז סגור מקוצר"
ר אמור להתבצע על פי "ל באמצעות שלוחות מנה"רכש יחידות צה, להבדיל מקניות בהקפה

ר "לרבות הזרמת דרישה למערכת הממוחשבת של מנה, ר"ות מנההכללי  המקובלי  ברכש באמצע
ר אינ  מוגבלות "שלוחות מנה. או הגדרתו באופיו  טכני, וציו  מספר קטלוגי של הפריט הנדרש

 . בסוגי ציוד שבאפשרות  לרכוש
‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,‰ˆ ˙Â‡¯Â‰·Â „¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰·˘" ˙Â„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· ÔÈÂˆ ‡Ï Ï

˘Î¯ ÛÈ„Ú‰Ï ˙Â˘ÎÂ¯‰‰ Ó ˙ÂÁÂÏ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· "‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ ıÂ¯Ú· ˘Î¯ È Ù ÏÚ ¯ , ˙‡Ê
ÌÈ¯˜Ó· ,¯˘Ù‡˙Ó Ì‰·˘ , ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ"Ï ,‰Ï‡ ÌÈÏÂÏÒÓÓ „Á‡ ÏÎ· ˘Î¯ Úˆ·Ï .

ÂÊ ˙ÂÓÈÓÚ ÁÎÂ  ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó ˙¯Â˜È·· ÂÏÚ ,Ë‡· ˙Â˘ÎÂ¯ ˙Â„ÈÁÈ˘"Á·Â Ï" ÔÈ·ÂË Â ˜ ‡
‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜ ÏÂÏÒÓ· ,Â˘ÎÂ¯Ï ‰È‰ Ô˙È ˘ Û‡ ÏÚ ,‰¯Â‡ÎÏ,‰ Ó ˙ÂÁÂÏ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· "¯. 

ל יבחנו את כדאיות הרכש בסכומי  שבי  "מ  הראוי שהמשרד וצה, לדעת משרד מבקר המדינה
זאת נוכח , ר במקו  במסלול קניות בהקפה"ח באמצעות שלוחות מנה" ש10,000 ח ל" ש3,000

 הבקרה בקרת תהלי( הקנייה באמצעות מערכות: כגו , היתרונות שבביצוע רכש על ידי השלוחות
בעלות ער( , ל לבי  ספקי  לתחו  של קניות דחופות ביותר"ר וצמצו  הקשר שבי  צה"של מנה

שלוח הזמני  שלפיו השלוחות מוציאות הזמנות לספק , מעבר לכ( יש לציי . נמו( ובהיק  מוגבל
ושבעזרת המעקב אחר הפריטי  הנער( באמצעות מערכות הרכש , ר"הינו קצר ביחס למקובל במנה

 . ל בתחו  הרכש"ר נית  לעשות חיזוי טוב יותר של צורכי צה"ימות במנההקי
כי ייבדק הצור( בעדכו  ההוראות ,  לממצאי הביקורת צוי 2002ר מאפריל "בהתייחסות מנה

כ( שיכללו הגדרות מדויקות יותר של התנאי  שבה  יש לבצע רכש באמצעות שלוחות , המתאימות
 .ר ולא בערו- של קניות בהקפה"מנה

__________________ 
, בי  היתר. ל"שבו נקבעו תנאי  להספקת טובי  לגופי צה,  הסכ  בי  המשרד לספק הזמנת משיכה  9

 ".תו  פרקי זמ  קצרי  או בכל מועד"ובי  ההסכ  מאפשר לגופי  למשו  ט



 191 צבא ההגנה לישראל

 file: chap135 04/09/2002  הרצה שנייה

 ק "תקציב הקניות בהקפה בניהול את
תקציב המיועד , ל"שבו שוכ  המטכ, "רבי "ק מעמיד מדי שנה בשנה לרשות מפקדת מחנה "את

ק "מנתוני את. והוא אחראי לניהולו, ) הסעי  להל  (בסעי  תקציבי ייעודי , לביצוע קניות בהקפה
ח " ש450,000, ח" ש400,000  של  היק  הסעי  הגיע לסכומי2001  ו2000, 1999כי בשני  , עולה

 .בהתאמה, ח" ש500,000 ו
א  שהוא נכלל מדי שנה בשנה בדוח , כי הסעי  אינו נכלל בספר תקציב הביטחו , בביקורת עלה

המרכזת , בקבוצת סעיפי תקציב, )השוואת תקציב מול ביצוע(ביצוע תקציב שמפרס  המשרד 
כי הפעילות האמורה להיות ,  עוד עלה בביקורת.ל"תקציבי  של מרכז ציוד ושירותי הספקה שבאט

אלא באחריותו של אג  כוח אד  במטה , ל"איננה באחריותו של אט, ממומנת במסגרת הסעי 
המבצעי  בפועל את הקניות בהקפה , משק ונכסי  שבמשרד, ואג  אמרכלות) א" אכ להל  (הכללי 

 .נכונהאינה , ולכ  הצגתה בדוח ביצוע התקציב, "רבי "עבור מחנה 
יוכפ  " רבי "מחנה , ל"כי על פי ההחלטה שהתקבלה בצה, ק"בתגובה לממצאי הביקורת הודיע את

  . א והסעי  ייכלל במסגרת תקציבו"לאחריות אכ
✯  ✯  ✯  
‰ ÓÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·"¯ ,ÏÏÎÎ ,‰ˆ ˙Â„ÈÁÈ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡ ÏÁ" ˙Â ÙÏ Ï

˘Î¯ ˙Â˜ÒÚ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ ÌÈ˜ÙÒÏ ˙Â¯È˘È ,·ÈÈÁÓ‰‰ Ó È„È ÏÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ˙Â"¯ . „Á‡
‰Ù˜‰· ‰ÈÈ ˜‰ ˙ËÈ˘ ‰ È‰ ‰Ê ÏÏÎÓ ÌÈ‚È¯Á‰ ,‰ˆ ˙Â„ÈÁÈÏ ¯˘Ù‡Ï ‰„ÚÂ ˘" ‰ÈÈ ˜ Ï

‰¯È˘È ,˙ÈÏ‰ ÈÓ ˙ÂÈ‡„Î ÔÈ‡ ‰ÈÈ ˜‰ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰ ˙ ÈÁ·Ó ¯˘‡Î , ˙ ÈÁ·ÓÂ
ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ˙ÂÙÈÁ„ .È„ÂÁÈÈ ‰ËÈ˘· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎ˙ ,

„¯˘Ó‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ "ÌÈÏÈ·‚Ó ÌÈ‡ ˙ ‰Ï ÂÚ·˜ Ï ,ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ . 
ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ , ˙ÂÈ ˜‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯Â¯·Â ˙Â„ÈÁ‡ ˙Â‡¯Â‰ ¯„ÚÈ‰ ÈÎ

‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó „ˆÓ ‰¯˜·· ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ ‰Ù˜‰·"Ï , ÔÈ‡˘ ÌÈËÈ¯Ù Ï˘ Ì‚ ˘Î¯ ÌÈ¯˘Ù‡Ó
‰Ê È„ÂÁÈÈ ıÂ¯Ú· Ì˘ÎÂ¯Ï Í¯Âˆ .ÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÏ ÚÂ„È ‰Ê ·ˆÓ‰ˆÏÂ Ô"Ï , ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈ˘ÂÚ˘

‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜‰ ÏÚ ‰¯˜·‰ ¯ÂÙÈ˘Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È„ ÍÎ· ÔÈ‡ , ÌÂ˜Ó ˘ÈÂ
‰ˆÂ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘"‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜‰ Û˜È‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Â Á·È Ï .˘Â¯„È ¯·„‰ ,

¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ Ï˘ ÌÂÈ˜ ,‰ˆ ˙ÂÚÂ¯Ê ÏÎ ˙‡ ‰ÂÂ˘ ÔÙÂ‡· Â·ÈÈÁÈ˘"Ï ,
Á¯‰Â‰Ù˜‰· ˙ÂÈ ˜‰ ÏÚ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ‰¯˜·‰ Ï˘ ‰· . 


