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   2 מתוך 1עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

  ממכרזביטול הפטורהרווחה והבריאות של הכנסת בנושא , מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה

חשוב לציין כי  .ל"שראחברת רכישה מלחולים ממשלתיים -למשרד הבריאות ולארבעה בתישניתן 

כל צד ו ,הזנגד זה  קשות  והאשמות מעלים טענותהעורבים בהמורמים הג ; מאודתמורכבסוגיה זו היא 

במסמך זה אין אנו מתיימרים לבדוק את כלל הטענות המועלות . במניעיובצד האחר ואמון ניכר -מביע אי

ת של הגורמים הנוגעים מטרת המסמך היא להציג את הטענות המרכזיו. לא להכריע בעימות זהמובן כו

 . שיש מקום לבחון ולתת עליהן את הדעתעובדות כמה להצביע על ובדבר 

 רקע .1

 לאספקת משותף החולים לייסד תאגיד- החליטה הממשלה לאשר לתאגידי בתי1992 באפריל 12-ב

. רכזיים אחרים הנחוצים להםלי ומוצרים ושירותים מציוד פונקציונ, ציוד רפואי, תכשירים, תרופות

 , מוצריםעבור אחריםבעבור גופים רפואיים ממשלתיים וב, עבורםבבהחלטה נכתב כי תאגיד זה ירכוש 

הבריאות להסדיר את הקמת על משרד  כי על משרד האוצר וקבענהחלטה ב. כאמורציוד ושירותים 

החלטה  ב1.וותי אספקה במשרד הבריאות לידיהעברת המלאי והעובדים מהיחידה לשיראת התאגיד ו

מניות התאגיד יוחזקו בידי עמותה ציבורית נקבע כי  ,1993אוגוסט שקיבלה הממשלה ב, נוספת בנושא זה

 2.וריהיו אישי ציב המשרד הבריאות וחבריבמשרד האוצר וב יאושר השלתקנון שה

 מידי  הממשלתייםהחולים-בתיאת התפעול השוטף של יא הוצהיו השלב הראשון בניסיון להחלטות אלה 

אמורות היתה ההחלטות בבסיס ה. לנקוט הליצמה נתניהו-ועדתלמשל שמהלך ,  לידי תאגידיםהממשלה

אספקת הציוד חראית ל שהיתה א,טל את היחידה לשירותי אספקה במשרד הבריאות לבכוונהגם 

היחידה לשירותי על . גורם פרטיידי רכש ללולהעביר את האחריות , החולים-בתיוהתכשירים הרפואיים ל

-בתי רבות מתלונותהתקבלו ,  עובדים69 והעסיקה 1994שפעלה עד שנת , אספקה במשרד הבריאות

 3. הציוד הרפואי והתרופותמחיריאיכות השירות ובדבר בעיקר  ,החולים

 :להלן(  ציבוריים למען הציבורחולים-בתיעמותת  1994הוקמה בשנת ממשלה ההחלטות פי -על

שירותים ואספקה (ל "ארש חברת הוקמה 1995 ובשנת ,ל"ארחברת שבמניות כיום המחזיקה  ,)העמותה

אותם העבירה ו, ממשרד האוצרח "שליון י מ15 קיבלה העמותה 1996–1995שנים  ב.)מ"לרפואה בע

כנגד העברת מלאי  ,ח"ש מיליון 20סך באגרות חוב לטובת הממשלה גם ל "לחברת שרא. ל"לחברת שרא

 4.אליההמוצרים והנכסים שהיו בידי היחידה לשירותי אספקה במשרד הבריאות 

 ניצול יתרון הגודל של, האחד :פייה להשיג שני יתרונות מרכזייםי התבססה על הצל"ת שראחברהקמת 

להשיג מחירים זולים יותר ותנאי רכישה כדי  הממשלתיים החולים-בתילשתשרת את כל  חברת הרכישה

מנגנון  חולים-בכל בית להקיםצורך  יבטל את הריכוז הרכש בידי גורם מרכזי אחד, אחרה ;מיטביים

 .יעיליהיה  לא בהכרחהוא רכש שעלותו למוסד גדולה ו

תוקפו הוארך מחדש עד ו , שלוש שניםת הסכם לתקופ1995נת בין הממשלה נחתם בשול "בין חברת שרא

 הממשלתיים פטור החולים-בתי אושר למשרד הבריאות ול זההסכםבמסגרת . 2005לתחילת שנת 

                                                 
 .1992 באפריל 12-התקבלה ב ש,2718 'מסממשלה הת החלט 1
 .1993 באוגוסט 8-שהתקבלה ב, 1716' החלטת הממשלה מס 2
 .2006  ביולי17, מכתב , משרד הבריאותל"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 3
 .2006  ביולי17, ומכתב שיחת טלפון, משרד האוצרבש אגף החשב הכלליב בריאותהרכז , יאיר טלמר  4



 
   3 מתוך 2עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

להבטיח אספקה כדי  לשנהח "ש מיליון 750-ל בהיקף כספי של כ"חברת שרא שירותיממכרז לרכישת 

  . הממשלתייםהחולים-בתיסדירה של מלאי תרופות וציוד רפואי ל

 ,2006 ביולי 5-ב, לאחרונה .זה זמן רב חמורהמחלוקת עומדת בין משרד האוצר ול "בין חברת שרא

לארבעת כי החשב הכללי במשרד האוצר הודיע למשרד הבריאות והידיעה " הארץ" בעיתון מהרספהת

 כי הוא מבטל את "אסף הרופא" ו"ם"רמב", "איכילוב", "שיבא" : הממשלתיים הגדוליםהחולים-בתי

 5.ל"לרכישה מחברת שראממכרז  שניתן להםהפטור 

  בסךמתקציב רכש  הממשלתיים החולים-בתימשרד הבריאות ונהנו  עד היום .חשוב להבהיר נקודה זו

שב הכללי החליט אגף הח. שהיה פטור מחובת מכרז, ל"מחברת שראלרכישה  בשנה ח" שמיליון 750

-בתי שיאפשר למשרד הבריאות ול,הליך הדרגתיתהחלטה זו בם יישכי בכוונתו להצהיר לבטל פטור זה ו

 6. לרכוש תרופות וציוד באופן עצמאיכדי הממשלתיים להיערך החולים

 7:ל"לביטול הפטור ממכרז לרכישה מחברת שראוחלט לנקוט הש להלן הצעדים

יב סך התקצ –  שיהיה פטור ממכרזל"שראחברת מסך הרכישה   בנפרדלכל גוף נקבע, ראשית •

 החולים-בתילכלל קציב רכישה תמעתה לא יהיה ו,  הוגדר מחדשלרכישה הפטור ממכרז

 .2006סוף שנת עד  הסדר זה יתקיים.  לכל גוף בנפרדתקציב רכישה אלא ,הממשלתיים

 החולים-בתיל לשלושת "הוחלט שביטול הפטור ממכרז לרכישה מחברת שרא, שנית •

ועליהם , 2007וקפו ביולי יכנס לתי ,"ם"רמב" ו"איכילוב", "שיבא" ,הממשלתיים הגדולים

 לרכוש רק חצי ממועד זה יוכל "אסף הרופא"החולים -בית. להיערך לרכש עצמאי עד מועד זה

 .לא מכרזבל "מהיקף הרכש הנוכחי שלו מחברת שרא

קיבל פטור , ח"ש מיליון 80-כל חיסונים ב"שראחברת רוכש מ אשר, משרד הבריאות, שלישית •

ועד אז , זהפטור ממכריבוטל  2007מינואר . 2006סוף שנת ל עד "ממכרז לרכישה מחברת שרא

 .על משרד הבריאות להיערך לרכש עצמאי

נו שצוי הממשלתיים הגדולים החולים-בתי עלמשרד הבריאות ו עלרק  עתיד לחולין כי ביטול הפטור יצו

 . הממשלתיים האחריםהחולים-בתי על אלו, לעיל

  ציבוריים למען הציבור חולים-בתיעמותת ברת שראל וח .2

ביטול ל הממשלתיים והחולים-בתי להסדר הקיים בתחום הרכש של אשרהטענות המרכזיות יוצגו טרם ב

 ם למען הציבורי ציבוריחולים-בתימותת ל עעל ו"חברת שראעל מידע להלן , מכרז חובתהפטור מ

 .מחזיקה במניותיהש

 עובדים 114 יםקעסוחברה מב. מוצרים ושירותים למוסדות בריאות ורפואה ספק אל הי"ארחברת ש

 דורגה 2005 לשנת "ריטטדן אנד ברדס"בדירוג  9.ח"ש מיליון 610מחזור המכירות שלה  היה 2005בשנת ו

                                                 
, ל" לא יוכלו לרכוש תרופות דרך חברת שרא; הממשלתיים יחויבו לרכוש תרופות במכרזהחולים-בתי", מירב ארלוזורוב 5

TheMarker ,52006  ביולי. 
 .2006  ביולי17, ומכתב שיחת טלפון, משרד האוצרב שאגף החשב הכלליב בריאותהרכז , יאיר טלמר  6
 .שם 7
 .2006יולי  ב12: תאריך כניסה,  BDI ,il.co.bdi.www://httpאתר  8
 .2006  ביולי12: כניסה, BDI , il.co.bdi.www://http  חברתשל האינטרנט אתר 9



 
   4 מתוך 3עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 הרווח הנקי של 10.ית של ציוד רפואי ותרופותהחברות להפצה סיטונין ל במקום הרביעי ב"ארשחברת 

. ח"ש מיליון 80- הוערך בשנהאותה  בה וההון העצמי של,ח"ש 4,985,000-כהיה  2004החברה בשנת 

 החולים-בתינציג , נציג משרד הבריאותבהם שצריך להיות ,  דירקטורים12קטוריון החברה בדיר

החשב של נציג שאין בדירקטוריון זה שלוש שנים .  במשרד האוצר החשב הכללי ונציגהממשלתיים

  .הכללי

 99.9%-יקה ב הממשלתיים מחזהחולים-בתיייסדו  ציבוריים לתועלת הציבור שחולים-בתיעמותת 

 הציבוריים החולים-בתילהרחיב ולשפר את השירותים ש :מטרות העמותהבין  .ל"ממניות חברת שרא

 להעלות את החולים-בתי לסייע ל;י האשפוז והטיפול במרפאותלפרט ולציבור ולפעול להטבת תנאנותנים 

 החולים-בתי להעניק ל; למען בריאות הציבור ורווחתו,רמת הרפואה ואת היקף השירותים הניתנים

הציבוריים סיוע ושירותים מרכזיים הדרושים להם לפיתוחם ולפעולתם התקינה ולעודד עזרה הדדית 

 הציבוריים ולקיים החולים-בתיטכנולוגיה בהאנוש וה לסייע במיצוי משאבי ;ה ביניהםושיתוף פעול

  11.עלות השירותים לחולהווצאות ההקטנת העול ולייצורך פעילות משותפת ל

יזום הצעות חוק בנושאי י ;ממשלתיים ההחולים-בתייזום והקמת מערך מחשוב לי :העמותהבין פעולות 

פי חוק -מודעות הציבור לזכויותיו עלבדיקת  ;החולים-בתי סל תרופות לההצעה להנהיגכגון  ,בריאות

שאינן יוע ברכישת תרופות ס ;החולים-בתיפרסום זכויות אלה בבריאות ממלכתי וחוק זכויות החולה ו

 12.ועוד, סל הבריאותבנכללות 

כלל  מ60%-מפעילים כואלה ,  ממשלתייםחולים-בתי 11מערך הרכש והאספקה של היא ל "חברת שרא

חברת ב ציוד יםאות רוכש ויחידות הסמך של משרד הבריהחולים-בתיכל . ישראלמיטות האשפוז ב

 750החולים הממשלתיים מתקציב רכש בסך  -עד היום נהנו משרד הבריאות ובתי,  כאמור.ל"שרא

 13.שהיה פטור מחובת מכרז, ל"ח בשנה לרכישה מחברת שרא"מיליון ש

 הקטנים והבינוניים רוכשים דרך החולים-בתי. אינו אחידל "שראחברת  מהחולים-בתישיעור הרכש של 

ערך רכש עצמאי ורוכש  מחזיק מ"שיבא" החולים-ביתואילו  ,הרכש שלהם 100%עט ל כמ"שראחברת 

 14. מהיקף הרכש שלו10%-ל פחות מ"שראחברת מ

ל "שוטפת מחברת שראה םתצרוכתאת  מעדיפים לרכוש החולים-בתיכי היא אות משרד הבריטענת 

כאשר מדובר במכרזים , עם זאת. צמאי כרוך בעלויות רכש ואספקה גבוהותערכש שקיום מכרז משום 

-בתיבהם שבמקרים ו ופן עצמאילרכוש באנוטים  החולים-בתי, ציוד יקר יחסיתרכישת פעמיים ל-חד

 ל"שראשחברת אספקה לעומת המחיר המכרזים למחיר קיימים מהם  רוכשים באופן עצמאי החולים

 15.מציעה

                                                 
10  Dun’s 100–2005, at 

http://duns100.dundb.co.il/ts.cgi?tsscript=/ranking/e16a2_sector&sec_name=Wholesale%20Distribution%
20of%20Med.%20Equip.%26%20Medicines, Visited: July 16, 2006. 

 .1993 ,תקנון , ציבוריים למען הציבורחולים-בתיעמותת  11
 .2006  ביולי17, שיחת טלפון, ל"חברת שראל יועץ משפטי, מיהאברד ברוך "עו 12
 .2006  ביולי17,  מכתב, משרד הבריאותל"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 13
 .שם 14
 .2006 ביולי 17,  מכתב,ל משרד הבריאות"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 15



 
   5 מתוך 4עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

פרט  כי שארבין הנקבע ח הבדיקה דוב .מטעם רשם העמותותביקורת נערכה בעמותה  2000בשנת 

 תעמותה הם בעלי תפקידים בחברה כי חברי ו,ותהבעמכל פעילות  אין ל"חברת שראחזקת מניות לה

 החשב ו פנ2005מאי חודש ב. למשרד האוצר ולגורמים נוספים  הועברבדיקהממצאי הדוח . ל"שרא

 ציבוריים חולים-בתיחוקר לעמותת שימנה שם העמותות בבקשה ר לאהכללי וחשב משרד הבריאות 

 על דעת שני הצדדיםו , את ההחלטהשיבטלהמשפט בבקשה -בית לפנתה אמצדה העמותה . למען הציבור

 לבדיקת מינה רשם העמותות בודק חיצוניאומנם  2006מאי חודש ב . ולא חוקר, שימונה בודקהוחלט

  משותפתועדהכי תוקם  משרד הבריאות והחשב הכללי במשרד האוצרהסכימו  במקביל 16.העמותה

ברת חשירותי את החשב הכללי  שכרהבדיקה לצורך .  הממשלתייםהחולים-בתיבהליך הרכש לבדיקת 

 לוועדה הגיש את המלצותיתו )יועץ חיצוני ה לצורך זה יהיה שלמעמד(את נושא הרכש בחן שת, "עדילא"

 17. הבדיקהדוחנים לימשרדי הממשלה ממת. המשותפת

 עמדת החשב הכללי .3

להלן הטענות . העמותהל ו"נגד חברת שרא טענות כמההועלו אגף החשב הכללי במשרד האוצר ב

 18:עיקריותה

 )למעט חלוקת מניות הטבה ( רווחים צבורים שלא חולקוברשותה פי דוחות החברה יש-על .1

בניתוח הדוחות לא נמצא הסבר משביע רצון . ח"ש  מיליון39-יותר מ סך הון שמורות ברנותקו

תקופת פעילותה צברה ב,  על כךנוסף. ה שלמניותההחברה לא חילקה רווחים אלה לבעלי לכך ש

 . הנובעים מפעילותהרווחיםהחברה נכסים רבים שמקורם ב

 29-מיותר סך  הטבה בבדוחות הכספיים של החברה לא ניתן הסבר כלשהו לחלוקת מניות .2

אים בחשבון אם מבי  זו אינה ברורהפעולההמהות הכלכלית של . 2003בשנת ח "שמיליון 

 .ומניותיה אינן סחירותשלחברה בעל מניות יחיד 

החולים הממשלתיים ברכישת ציוד ושירותים מחברת - המחירים ששילמו בתיתמהשווא .3

 שרכשו ציוד ושירותים שלא באמצעות חברה ,חולים אחרים-עם המחירים ששילמו בתי ל"שרא

 הממשלתיים את הציוד והמוצרים הרפואיים החולים-בתי אינה מספקת לל"שרא עולה כי ,זו

 בהקשר . אחרים רוכשים ציוד רפואי במחירים נמוכים יותרחולים-בתיכי ו, בתנאים מיטביים

פריטים  מחיריהשוואה בין כדי לערוך את ה הזמין החשב הכלליש, גינצבורג-דוחין וצזה י

. מספקים אחריםכשהם נרכשים בין מחירי פריטים אלה ול "שראחברת מחולים רוכשים -שבתי

  19.מסמך זהנספח למפורטים בעל הממצאים בו שגות שהועלו הה ו זהדוחממצאי 

 הממשלתיים ומעמידה לרשותם אשראי של החולים-בתי של בנקמתפקדת כל " שראחברת .4

משולמים בסופו של דבר  הואל , הכרוך בתשלומי ריבית גבוהים מאוד,ח"מאות מיליוני ש

את האיסור החל על ל "באמצעות חברת שרא עוקפים החולים-בתי. מתקציב משרד הבריאות

מגדילים את תקציבם באופן כך ו ,יחידות הסמך ללוות בשוק ההוןעל ממשלה והמשרדי 

 .פיקטיבי

                                                 
 .2006  ביולי12, שיחת טלפון, משרד המשפטים שבעמותותסגנית רשם ה, ד אביטל שרייבר"עו 16
 .2006  ביולי17,  מכתב, משרד הבריאותל"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 17
 .2006  ביולי17, ומכתב שיחת טלפון, משרד האוצרשב אגף החשב הכלליב בריאותהרכז , יאיר טלמר  18
 .10 'בעמלהלן  19



 
   6 מתוך 5עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

 ל"ת שראחברר מנגנוני פיקוח ובקרה אפקטיביים על פעילות וצכל ניסיונות החשב הכללי לי .5

 הממשלתיים התנגדו למינוי מנהל החולים-בתיל ומנהלי "חברת שרא .ההתנגדותבשל  ,נכשלו

נציג החשב למינוי ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון ו"יו לתפקידיחידת הביקורת בחשב הכללי 

 .ר ועדת המכרזים של החברה"יו לתפקיד הכללי

לא פיקוח ב, והציוד הרפואי של הממשלה פועלת כמונופול בשוק רכש התרופות ל"ת שראחבר .6

 אך ,החברה פועלת כסוכן של הממשלה. אינו בתנאים מיטבייםהרכש ממנה  ו,ובקרה מספקים

 .בפועל היא פועלת להשיא את רווחיה על חשבון מערכת הבריאות הממשלתית

משרד הבריאות לפות ושל ציוד רפואי להביא לרכש מיטבי של תרוהיא החשב הכללי מטרת 

ל "שראומכיוון שחברת  ,מערכת הבריאות הממשלתיתלייעל את השימוש בתקציב יחידותיו ולו

הוחלט לבטל את הפטור  הת הפיקוח והבקרה של המדינה על פעילותמבקשת להגביל את יכול

 .ממכרז

 החשב הכללי לבטל את הפטור ממכרז שניתן למשרד הבריאות ולארבעה החליט יוטענותעל רקע , כאמור

קביעת : על שני מהלכים נוספיםהצהיר החשב הכללי . ל" ממשלתיים לרכישה מחברת שראחולים-בתי

לרכוש בהדרגה את התרופות והציוד תחילו  שיכדים מדובר בה שהחולים-בתי הסתגלות לתהליך

 גוף רכש רו שוק התרופות והדרכים ליצינתבח ךשמה ;פרסום מכרזיםהליך עצמאי של  בם להיםהנדרש

 20.ל" שיתחרה בחברת שרא,מרכזי נוסף

הנזק הנגרם מפעילות חברת את  וע השוק ולמנכשללתקן את י הדרך היחידה החשב הכללי סבור כ

ערכו  שי,פיתוח מנגנוני הרכש של משרד הבריאות ויחידותיו ב,יצירת תחרות בשוק יאל כמונופול ה"שרא

 .ל" תלות בחברת שראילבמכרזים 

 21עמדת משרד הבריאות .4

שוק הפרטי ולא ב פעולה מסחרית שצריכה להיעשות את ציוד רפואי הימשרד הבריאות סבור כי רכיש

 של חברה פרטית המרכזת יתרון לגודל , המבנה הנוכחי,לטענת משרד הבריאות.  משרד ממשלתיבידי

-בתיל מאפשרת ל"ראחברת ש.  הפתרון הנכוןוא ה,במוצרים בלעדיים המחזיקות  חברות זרותלעומת

המבנה הנוכחי של . ך בעלויות מלאי ואספקהוסחלהרכישה וזיל את עשוי להושיה י לרכז כוח קנהחולים

המערך התומך בכל להפחית את עלויות האספקה וניהול רכש ולוגיסטיקה מרכזיים מאפשר להוזיל את 

 . לתיים הממשהחולים-בתי

 באמצעות חברי ,ל"רבה יותר על הנעשה בחברת שראיכולת פיקוח משרד הבריאות מבקש , עם זאת

 ים נושאי תפקידכמהמשרד הבריאות מבקש למנות .  בכללהדירקטוריון מטעמו ומטעם הממשלה

הבריאות במשרד . כדי שתתאפשר הגברת הפיקוח על התנהלותה, ר ועדת הביקורת"כגון יו ,בחברה

ון דירקטוריחברי הבאמצעות ואת השקיפות שלה ל "שראחברת הביקורת על יש לחזק את כי סבורים 

א ילוח נציג מטעמו לדירקטוריון החברה הלא לשהחלטת החשב הכללי שוכי  ,מטעמו ומטעם הממשלה

 .האינטרס הציבוריבבחינת הפקרת 

                                                 
 .2006  ביולי17, ומכתב שיחת טלפון, משרד האוצר שבאגף החשב הכלליב בריאותהרכז , ר טליאימר  20
 .2006יולי  ב17,  מכתב, משרד הבריאותל"עוזרת בכירה למנכ, מירי כהן' הגב 21
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 מחלקת מידע ומחקר

ת  הוחלט להחליף את הדירקטורים מטעמו בחבר הבריאותבמסגרת תהליך הפקת לקחים במשרד

- בתיבשיתוף עםבמהלך גם משרד הבריאות פתח  .החברהעל  ולהגביר את הפיקוח על העמותה ול"שרא

-בתיכלפי   שלהןהשקיפות את ול הנעשה בעמותה ובחברה ע הפיקוח ת אריהגבגם הוא נועד לש, החולים

 .  ומשרד הבריאותהחולים

ועדה והלפני סיום עבודת  ממכרז ב הכללי לבטל את הפטור החשהחלטת הבריאות מתנגד למשרד

כי ל משרד הבריאות נמסר "מלשכת מנכ ו, למיותרתוועדהה בדיקתיהפוך את ה מהלך זשכן  ,המשותפת

ות היועץ והוועדה בלי להמתין להמלצל "נו חלק מהניסיון של החשב הכללי לפרק את שראלך זה המה"

 ,החולים-בתיהרכש של כלל  להתייקרות אבי כי ביטול הפטור ייםסבורבמשרד הבריאות ". המשותפת

 שהם מקבלים בשל קשיחות התקציבים, התייקרות זולספוג יוכלו  אל הממשלתיים החולים-בתיוכי 

הקמת מנגנון  תידרשעקב ביטול הפטור , ויתר על כן , שהם נדרשים לקנותהשירותיםומחירי  מהמדינה

 מכרזחובת ביטול הפטור מכי במשרד הבריאות סבורים .  גדולהעלותב, שאינו קיים כיום ,לוגיסטי

מדובר וכי  ,ריםאחספקים  ומתן שלהם עם-במשא,  הקטניםהחולים-בתי גם את, החולים-בתי את שיחלי

 .הקייםצב המ לשמר את  תחליטהוועדהאם  – נולתקאפשר יהיה לא ש נזק כבדב

ל מחלקת באופן "אכי חברת שרנמסר משרד הבריאות מ ,ל"נגד חברת שרא החשב הכללי לטענותאשר 

ר  הון צבוהלרשותוכי  ,אחד מהם בהתאם להיקף הרכש של כל ,החולים-בתישוטף חלק מרווחיה בין 

. הי הממשלתיים המחזיקים במניותהחולים-בתי רכוש ואהון זה ה ו,המממן את פעילותה השוטפת

מרכיבי ההוצאות כי ו ,ל מספקת שירותים ברמה טובה מאוד"חברת שראי במשרד הבריאות מאמינים כ

 .אם יימצאו ,ליקוייםאת הולתקן יתרונות את ה לשמר ישמכל מקום ו , בדיקהניםטעוהם ש והמחירים

לולא שוכנעים כי ל מ" שרא חברת רוכשים דרך שאינםחולים-בתיבכי גם היא ת משרד הבריאועמדת 

כלומר  , לחברות שהם רוכשים מהןיותרגבוהים מחירים שלם נדרשים להם עצמם היו ל "שראחברת 

ל " שרא חברתם בשל קיו במחירים נמוכיםמספקים חלופייםציוד ושירותים  אלה רוכשים חולים-בתי

 .כאלטרנטיבה

להקמה ולגוף ממשלתי  ל "שראחברת מתנגד לכל פעולה שיש בה הכפפה ישירה של הבריאות משרד 

 . של יחידת רכש ממשלתיתתדשומח

 22 ציבוריים למען הציבורחולים-בתיועמותת ל "שראחברת עמדת  .5

על  דוחים עץ המשפטי שלהל והיו" חברת שראל"מנכ, חולים ציבוריים למען הציבור-ר עמותת בתי"יו

 . הוא מנסה להשתלט על החברהלדבריהם ו ,את טענות החשב הכלליהסף 

 : הכלליטענות החשב לעיהם תשובותלהלן 

 , חסרת שחרא ספקים אחרים היל גבוהים בהרבה ממחירי"כי מחירי חברת שרא חשב הכלליהת טענ

 .חוליםה-בתיבולא , משרד האוצרל נחשבת יקרנית רק ב"חברת שראו

אמצעי המבנים המשמשים את החברה ונכללים , ח"ש מיליון 80סך ב, ל"ת שראחברהון העצמי של ב

טחונות יב שמשמ הון זה. לא סיוע המדינה ב, היא עצמההקימהכולם את ש, תפעול שלההשינוע וה

                                                 
ל חברת "מנכ, ר משה מודע"ד ;2006יולי  ב17 ,שיחת טלפון, ציבוריים למען הציבור חולים-בתיר עמותת "יו, משה נתיב 22

 . 2006יולי  ב17 ,שיחת טלפון, ל"חברת שראל יועץ משפטי, מיהד ברוך אבר"עו ;2006יולי  ב16, שיחת טלפון, ל"שרא
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 מחלקת מידע ומחקר

נציגי החברה . החולים-בתי אשראי לתת שתוכל לכדיהלוואות מהם מאפשר לחברה לקבל ו לבנקים

 .יות הטבהוהעמותה דוחים על הסף את הטענות בדבר חלוקת מנ

-בתימכרז שניתן למשרד הבריאות וללבטל את הפטור מהחלטה לשום הסבר ממשרד האוצר לא התקבל 

 לתוצאות בדיקת רשם החשבלא ברור מדוע לא המתין  ו,ל" הממשלתיים לרכישה מחברת שראהחולים

 .החברות בעמותה

חשב הכללי ל.  אינן נכונותאף הןהטענות בדבר העדר שקיפות ובקרה על הנעשה בחברה ובעמותה 

לא לשלוח את נציגו שהחשב הכללי הוא שבחר ו, ולמשרד הבריאות יש נציגות בדירקטוריון החברה

 .הדוחות הכספיים של החברה מוגשים לחשב הכללי באופן סדיר. זה שלוש שניםלדירקטוריון 

 לשם החולים-בתי כספים להעמותהמאז הקמתה לא העבירה היתה ששל החשב הכללי אחת הטענות 

 החולים-בתי ל העמותההעבירהמתה ועד היום הקאז מ ,העמותהלדברי נציגי . קיום מטרותיה

 .ח"ש מיליון 60-הממשלתיים כ

 ,הורדת המחירים בשוקהיא ל "שראחברת אחת מהשפעותיה של  ,ר העמותה" יו,משה נתיבמר לדברי 

החברה דואגת לא רק . מחירי הסף נהנים מ,ל"שאינם רוכשים בחברת שרא, ובזכותה גם אחרים

 23.לטיב ולאיכותגם אחראית  אלא ,לאספקת תרופות וציוד במחירים נמוכים יותר

  הממשלתייםהחולים-בתי תועמד .6

מכרז חובת ם הגורם הראשון שיושפע מההחלטה לבטל את הפטור מ ה הממשלתייםהחולים-בתי

 .ל"שראחברת רכישה מל

 מזכיר , הממשלתייםהחולים-בתיר פורום " באשקלון ויו"יברזיל"מנהל המרכז הרפואי , ר שמעון שרף"ד

דברי ל.  שלא היה יעיל,שלונו של מערך הרכש במשרד הבריאותי כעקב ה נולדל"כי הקמת חברת שרא

קולי שימ וותכלכליסיבות  מ–ים מערכי רכש עצמאיים  אינם מסוגלים להקהחולים-בתי, ר שרף"ד

  24.יעילות

לפעילותה של חברת בכל הקשור  האוצר פועל על סמך אינפורמציה מוטעיתמשרד  שר שרף סבור"ד

ממצאיה לקיים בדיקה מעמיקה ועל סמך ך צרי ,יש טענות כלפי החברה והעמותה אם ,לדבריו ו,ל"שרא

 25.לקבל החלטות

-בית ובהם, ים הממשלתיים הקטנהחולים-בתיביטול הפטור מחובת מכרז יפגע קשות ב ,ר שרף"דלדברי 

 ,ל"שראחברת מכרז יפגע ביתרון הגודל של חובת פטור מביטול ה ;שהוא עומד בראשו ,"ברזילי" חוליםה

ציוד במחירים לרכוש תרופות וקטנים  חולים-בתייכולתם של קשה תיפגע פגיעה בראש ובראשונה ו

 26. הממשלתיים הקטניםהחולים-בתיביטול הפטור אינו חל על כי ין יצו. מיטביים

אסף " החולים-בתיעמדתם של נשמעה  2004דה לענייני ביקורת המדינה בפברואר דיון שהתקיים בוועב

טען , הפטור חל גם עליו שביטול ,"אסף הרופא" החולים-ביתמנהל , ר בני דוידסון" ד:"שיבא"ו "הרופא

                                                 
 .2006יולי  ב12: כניסה, il.co.sarel.www://http , ל"באתר האינטרנט של חברת שרא 23
יולי  ב16, שיחת טלפון,  הממשלתייםהחולים-בתיר פורום " באשקלון ויו"ברזילי"ז הרפואי כר מנהל המ,ר שמעון שרף"ד 24

2006. 
 ביולי 16, שיחת טלפון, החולים הממשלתיים-ר פורום בתי"באשקלון ויו" ברזילי"מנהל המרכז הרפואי , ר שמעון שרף"ד 25

2006. 
 . שם 26
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ציוד ציוד מתכלה ו,  שלורכש התרופות מ85%-ל כ"שראחברת ש מ רוכ"אסף הרופא" החולים-ביתכי 

 באמצעות נעשה לנהל את הרכש שאינו נועד ש, יש מנגנון רכש לא גדולהחולים-ביתל, דבריול. משקי

 27. מהיקף הרכש15%-קרי כ, ל"חברת שרא

  ספקים אחריםהם אצלמחיריובין ל "חברת שראהם בין מחירי בהפערפריטים ש ,ר דוידסון"דלדברי 

חברת ים בין מחיר גם אם יש הבדלי, לדבריו, אבל, ל"שראחברת  מאינו קונה החולים-בית משמעותי הוא

 28.הם קטניםה אלהבדלים , ספקים אחריםובין ל "שרא

בחלק : הנות מיתרונות נוספיםי להחולים-בתיל מאפשרת ל" שרא חברת כיר דוידסון עולה"מדבריו של ד

ם לרכוש ציוד ולקבל חוליה-בתיהיא מאפשרת ל ו,החולים-בתימחסן הציוד של משמשת היא מהמקרים 

-שבה בתיאשראי זה הוא הדרך היחידה  , לדבריו 29. כמובןבעבור ריבית – אשראי גדול לתקופה ארוכה

 .החולים-מצד קופותעיכובי התשלום הינתן לרכוש תרופות וציוד בתקציב הנתון ובהחולים יכולים 

, ציוד מתכלה, ו מדי שנההרכש של מהיקף 10%-ל פחות מ"שראחברת  מרוכש "שיבא" החולים-בית

,  משרותשש ובה  מערכת רכש עצמאיתהחולים-ביתל. ח"ש מיליון 300-כשווי  ב,תרופות וציוד קבוע

, האפשריים  אחד הספקיםאהיל "שראחברת  ;יםעצמאי רזיםכ מפרסם מהחולים-בית. 2004שנת בנתני 

 30. ביותרנמוך לו את המחיר המציעשרוכש מהספק  החולים-ביתו

שיתוף : "כי "שיבא" החולים-בית מנשטייןר זאב רוט"דאמר  ייני ביקורת המדינהדיון הוועדה לענב

אנחנו לא מקבלים מחירונים מראש בצורה .  הנוכחיתו טוב בצורהל אינ"הפעולה בינינו לבין שרא

מאיימים על ספקים שלא ימכרו לנו , די עושים לנו קשיים, מסודרת וממוחשבת כדי שנוכל להשוות

 31".ישירות ודברים נוספים שלא צריכים להיעשות

גדיל מיום חברה כזאת קוון שי כ,הוא סבור שחייבת להיות חברת רכשעם זה כי אמר רוטשטיין ר "ד

 ספקים חברת רכש שהיא אחד השישכך צריך להשאיר את המצב  דבריול. את היתרון לגודללמקסימום 

שכן  , הקטניםהחולים-בתילפרט חשוב בר רוטשטיין הדגיש כי יתרון הגודל "ד.  מהםלרכוש שאפשר

  32. ולקבל מחירים זולים את השוק לבדוק,מכרזיםיש יותר אפשרויות לקיים  גדול חולים-יתבל

יכול , )ל"שראחברת בהרכש שלו ת רוב אעושה אינו  שלו החולים-בית, כאמורש( רוטשטייןר "דלדברי 

הרבה גבוה  במחיר נאלץ לקנות תרופות וציוד היה החולים-בית ל"שרא קיומה של חברת לולאלהיות ש

 33.וקשהמחירי את מסדיר קיומו של ההסדר הנוכחי שכן  ,יותר

 דיון .7

 : את הדעתם שחשוב לתת עליהנושאים כמה עלו  זהמסמךכתיבת ב

                                                 
 .2004 בפברואר 11, שיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינהשל י 72 'טוקול מסופר 27
 .שם 28
 .שם 29
 כתיבת סיום עד תה לא נענ"שיבא"ל  ופנייתנו,אחרים ממשלתיים יםחול-בתילו ,"שיבא" החולים-ביתין כי פנינו ל יצו.שם 30

 .מסמךה
 .שם 31
 .2004 בפברואר 11, שיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינהשל י 72 'פרוטוקול מס 32
 .שם 33



 
   10 מתוך 9עמוד 

   
 
 
 
 

הכנסת 

 מחלקת מידע ומחקר

-בתי רכש למשרד הבריאות ולגוף  כי יוקםקבענ 90-תחילת שנות האז  מממשלההת והחלטב •

 מתוך צרה שנו,ישות זו. ית בבעלות עמותה ציבוריתחברה פרט יהיה הממשלתיים שהחולים

 :ניגודכוללת בתוכה ,  במשרד הבריאות קודם לכןרצון להפריט את מערך הרכש שהיה קיים

 ;גרוף רווחים גדולים ככל האפשר לכדירה פרטית שטבעי וברור שתפעל מדובר בחב , גיסאחדמ

 .למערכת הבריאות סכוןי וחיעילות – בהק מו ציבוריאינטרסמימוש  הוא יעודהי, גיסא מאידך

  מוביל,השגת יעדים ציבורייםאמונה על  ,בבעלות עמותה ,חברה פרטיתבו ש , הקייםמצבה •

המדינה ביקשה להפריט את .  של חברה זולבעייתיות בכל הקשור לפיקוח הציבורי על פעילותה

 שכן ,לשמור בידיה את הפיקוח ועם זה  הממשלתייםהחולים-בתיהרכש במשרד הבריאות וב

 של החשב הכללי להחיל ביקורת רצונו. יעדי החברה משפיעים על מערכת הבריאות בישראל

 מכיוון, מנגד ;ח האינטרס הציבורי הכרוך בעבודתהברור ומובן לנוכ ל" שראתופיקוח על חבר

 .עשות זאתל  שבהן אפשרדרכיםה  יש מקום לבחון את,שמדובר בחברה פרטית

ציבוריים  חולים-בתיל ועל עמותת "קרה על חברת שרא הדרישה לפיקוח וב,ן לעילכפי שצוי •

לא ברור מדוע כיוון שכך מדווקא . ץנחוקיום הפיקוח והבקרה  ו, לגיטימיתאלמען הציבור הי

תר על הליך פיקוח יושהרי בכך  ,בחר החשב הכללי שלא לאייש את נציגותו בדירקטוריון החברה

 . אפשרי

 שמונתה ,משרד הבריאותאוצר והמשרד  לשוועדה המשותפת יום עבודת האת סחשוב לאפשר  •

  החיצוניבודקאת סיום עבודה ה וכן , הממשלתייםהחולים-בתילבדוק את תהליך הרכש של 

 החולים-תיבמערך הרכש של  דבר עתידו שלב בטרם יתקבלו החלטות ,שמינה רשם העמותות

 .הממשלתיים

 חשוב  הממשלתייםהחולים-בתי הנובע מקיומו של תאגיד רכש מרכזי לכלל יתרון הגודל •

במהלך , עם זאת. הוא מאפשר לגופים אלה לרכוש ציוד ותרופות בתנאים טובים שכן ,ומשמעותי

מיתרון  החולים הממשלתיים-של בתי והתועלת עלות של החונית מסמך זה לא מצאנו כל כתיבת

לפני לעומת המצב  החולים- בתוך בתיםיומהעדר גופי רכש עצמאיל "ת שראחברהגודל של 

 .ל"הקמת חברת שרא

כדי להשפיע על כללי המשחק  ויש בו ,קטניםה החולים-בתילחשיבות עצומה יתרון הגודל ל •

 ציוד יםש רוכם שאינחולים-בתילהשפיע לטובה גם על ו התרופות והציוד הרפואי בשוק

 . מחברת הרכש המרכזיתושירותים

למשרד קצב  הכללי החשב שמכרזחובת  לביטול הפטור מסתגלותהתקופת היש שטוענים כי  •

.  לרכש עצמאיךלהיער ואינה מאפשרת להם , מדי קצרה הממשלתייםהחולים-בתיהבריאות ול

כרוכה תהיה  החולים-בתיהקמת מערך רכש עצמאי בכל אחד מטענה נוספת בהקשר זה היא כי 

 .בעלויות גבוהות

ראוי ו יה במחלוקתבין מחירי הספקים האחרים שנוול "חברת שראית הפערים בין מחירי יסוג •

 .רחבת היקףות בדיקה שיטתיבחן לעומק ביתש

 הממשלתיים החולים-בתי לערק חל  ל" ממכרז לרכישה מחברת שראביטול הפטור, כאמור •

עשויה  למהלך זה, עם זאת.  הקטניםהחולים-בתיאינו חל על  ו,אותמשרד הברי לע ו,שצוינו
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 מחלקת מידע ומחקר

-בתי ויש לבחון את השפעתו על ,השפעה על הנעשה בשוק התרופות והציוד הרפואילהיות 

  . הממשלתיים הקטניםהחולים

רכישה הפטור ממכרז לנגד ות  העלה איגוד לשכות המסחר טענות קש2004חשוב לציין כי בשנת  •

לצורך . ל"שראחברת ייתי ליתרון בעלתחרות לא הוגנת ול  גורםואל וטען כי ה" שראחברתמ

והתשובה שהתקבלה  , את עמדתםכדי לשמוע איגוד לשכות המסחר לאכתיבת מסמך זה פנינו 

 34.להציג עמדה רשמית בנושא זה ן מעונייואינהאיגוד היתה כי 

 

 גינצבורג-דוח :נספח. 8

-בתישהשוואה בין המחירים לצורך  בדיקה מדגמית 2001 הכללי במשרד האוצר הזמין בשנת  החשבאגף

ם מספקיכשהם נרכשים בין מחירי פריטים אלה ול "פריטים מחברת שרארוכשים תמורתם  החולים

 35:)גינצבורג-דוח( בדיקה זולהלן עיקרי הדוח שנמסר בעקבות . אחרים

מספקים ) 91.26%( פריטים 94 "שיבא" החולים-בית פריטים רכש 103כי מתוך סל של נמצא בדיקה ב

 .ל"שראמחברת ) 8.74%(פריטים תשעה אחרים ורק 

נרכשו במחירים ) 76.60%( פריטים 72 , מספקים אחרים"שיבא" החולים-בית רכשפריטים שה 94מתוך 

 החולים-בית פריטים אלה השיג 72ברכישת . ל" שראחברתשל  מחירוןבירי הפריטים נמוכים ממח

 .ל" שראחברת של  מחירוןלפי ה פריטים אלה עלות לשוואהבה) 23.12%(ח "ש 11,754.45סכון של יח

 10,696.96סכון נטו של י חהשיגהוא  ממקורות אחרים "שיבא" החולים-בית רכשפריטים שה 94סל ב

 . ל"רת שראמחירון חבלפי  םעלותלבהשוואה  ) 17.47%( ח"ש

 65,738.90לעומת , ח"ש 55,037.39בפועל היתה  "שיבא" החולים-ביתשרכש פריטים ה 103ל סעלות 

 החולים-בית –  דהיינו.ל"שראחברת של סל זה בהתאם למחירון  לש העלות התיאורטית אשהי, ח"ש

 . 16.28% שהם, ח"ש 10,701.51סכון נטו של ישיג חה

 בעלות סל ניכרסכון נטו יחפוטנציאל אינדיקציה למאפשרים קבלת נתונים אלה  כי וציינכותבי הדוח 

-בית ביטוי ביכולתו של עדות לקיומו של פוטנציאל זה באה לידי.  הממשלתייםהחולים-בתיהרכש של 

, שהוא עושהבהיקף הכספי של הרכש  16.28%-סכון משוקלל נטו של כי להשיג ח"שיבא" החולים

 .מרכזיה תלות בה כספק לי וב,ל"שרא חברת לענוסף  ,שילוב ספקים אחריםב

מוגבלת עשו הבדיקה ש, לדבריהם ;חשוב לציין כי כותבי הדוח מציינים הערה מתודולוגית חשובה

אין היא יכולה על כן  ו,דגימה סטטיסטית בהתאם לכללים סטטיסטיים מקובליםנה אי ו,בהיקפה

 . מובהקות מספקתעם גיבוש מסקנות או לשמש לצורך /מדגם מייצג ולהיחשב 

 מיטשל שניידר' פרופהסטטיסטיקאי  של חוות דעת ב, זהדוח לע מספר הערות ל הציגה"חברת שרא

גודל המדגם טענה בדבר  ובהן ,השגות מתודולוגיותכמה העלה  מיטשל' פרופ. אילן-אוניברסיטת ברמ

                                                 
התנהלות ,  הכנסתמידע שלהמחקר והמרכז : מפורטות במסמךל "נגד חברת שראטענות שהעלה איגוד לשכות המסחר ה 34

מנהלת תחום ענפי , רוני רייבר:  וגם,2004 באפריל 4,  משה ברדהבכת, שירותים ואספקה לרפואה – ל"חברת שרא
 .2006יולי  ב16 ,שיחת טלפון, איגוד לשכות המסחר, הרפואה וחברות הסחר ליצוא

 בנובמבר 11, מ" שירותים ואספקה לרפואה בע– ל"ושא שרא שהוגש למשרד האוצר בנדוח, יעקב גינצבורג ודוד אפלבוים 35
2001. 
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 מחלקת מידע ומחקר

ל היא כי בתנאים האלה לא ניתן "רטים הנהמסקנה המתבקשת מניתוח הפ "כישלו  דוחציין בו, שנבחן

כמו למשל אומדן , ודאי שלא ניתן להשיג מהם מסקנות מרחיקות לכת. לאמץ את הממצאים כמייצגים

סכון ברכש יאפשר לחשב את הפוטנציאל לח-וכל שכן שאי, כמותי לגבי הבדלי המחיר לגבי כלל הפריטים

 36".ליםהחו-בתיידי -תרופות וציוד רפואי על

 

 

 

                                                 
 .2001יולי , ל"הארות והערות על מצגת משרד האוצר בקשר לשרא, מיטשל שניידר' פרופ 36


