הכנסת
דוברות הכנסת
דובר הוועדה לענייני ביקורת המדינה

מינהל הרכש באוצר:
" 18%מההוצאות הממשלתיות הולך
למקומות פטורים ממכרז"
ח"כ משה ארבל:

"ישנן חברות שיכלו לקחת חלק במכרז הזה במידה
והיה מתקיים .זה הכסף של כולנו וחובתנו לפקח על
הדבר הזה"
הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות חבר הכנסת עפר שלח ,קיימה היום ישיבה קצרה
בעקבות הפרסום ע"כ שבממשלה יש רכישת שירותים ממייקרוסופט בעלות של מיליוני
ש"ח ללא מכרז .הדיון בא בעקבות הצעה לדיון מהיר שביקש ח"כ משה ארבל לעלות על
התופעה הקיימת מזה מספר שנים במסגרתה משרדי ממשלה שונים רוכשים שירותי ענן
מחברת מייקרוסופט בסכומים שנעים בין עשרות אלפי שקלים בחודש למילוני שקלים,
ללא עריכת מכרז ,כנדרש בחוק .בכך משרדי הממשלה נותנים יתרון לחברה אחת על פני
מתחרותיה ,בין היתר חברות ישראליות ,ומוותרים על היתרונות שמספק הליך מכרזי
תחרותי בה יבטי האיכות והעלות .כאמור ,וויתור על הליך מכרזי בהיעדר סיבה מספקת
מנוגדת לחוק חובת מכרזים ולהנחיות מנהל הרכש משנת  2017כי יש לצאת למכרז פומבי
טרם רכישת שירותי ענן .לאור הביקוש הגובר לקבלת שירותי ענן בשנים האחרונות חשוב
כי משרדי הממשלה יקפידו על הוראות החוק והמנהל התקין ויפעלו להשיא את התועלת
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הכלכלית לממשלה ולצמצם עליות למשלם המיסים הישראלי ובעיקר בתקופה זו
המאופיינת ממילא בגירעון גובר ומשבר כלכלי ותעסוקתי רחב.
יוזם הדיון ,ח"כ משה ארבל" :מדינת ישראל קובעת חוקים חשובים .כל התקשורת עם
ספק חיצוני צריכה להתקיים באמצעות מכרז ,על מנת לקבל את השירות הטוב ביותר
במחיר הטוב ביותר .חברת מיקרוסופט היא איננה העיקר ,יצאה הנחיה כי חובה לבצע
מכרז ,משרדי ממשלה שונים המשיכו ברכישת שירותים בסכומים גבוהים מאוד ללא
מכרז ,מדובר פה על תחרות והגבלים עסקיים .מדובר כאן בכספי ציבור ,מדובר על
התקשורתיות ארוכות טווח ללא מכרז .ישנן חברות ,בין היתר ישראליות ,שיכלו היו
לקחת חלק במכרז הזה במידה והיה מתקיים .אם קונים ,קונים מספק מסוים וצריך
שיהיה מכרז שכולם יוכלו להציע הצעות .זה הכסף של כולנו וחובתנו לפקח על הדבר
הזה".
מנהל מחלקת חדשנות ודיגיטל ,מינהל הרכש ,אביתר פרץ" :אנחנו מפרסמים מידי שנה
את ההתקשרויות הפטורות ממכרז .התקשרויות בפטור מהוות  18%מסך כל ההוצאות
הממשלתיות אשר עומדות על כ 34מיליארד שקל בשנה ,הנתונים כוללים הוצאות בהן יש
הילה לפטור ממכרז והוצאות בהן אין הילה לכך .יש מקרים בהן הוקמה חברה ממשלתית
בתור זרועה מבצעת של משרד מסוים ,במקרה כזה למשל זה נרשם כפטור ממכרז כך
למשל מתנהלים נתיבי ישראל ומשרד התחבורה .קיים קושי של החברות הממשלתיות
להבחין בין מק"ט שיש לו חובת מכרז ,כמו ששירותי הענן ,לבין מק"ט שאין לו חובת
מכרז כמו שירותי אופיס וווינדוס .בשנת  2017הוצאתי הבהרה בנוגע לחובת מכרז
ברכישת שירותי ענן ואנחנו מלווים את המשרדים בכל ההתקשרויות .לפני שנתיים עשינו
הבחנה בין המוצרים השונים של מיקרוסופט בין אלו הדורשים מכרז ולאילו שפטורים.
בשנתיים האחרונות אנחנו עובדים על פרויקט נימבוס למציאת זכיין לשירותי ענן שצפויה
להסתיים בשנת  .2021על פי הערכה שלנו עד סוף הרבעון הראשון של  2021יהיו לנו 2
ספקים זוכים .תחילה השירות יינתן באמצעות שרתים בחו"ל ,וישמר שם מידע שאפשר
לשמור מחוץ לגבולות המדינה ללא לפגועה בה .בהמשך הזוכים יקימו אתרים מקומיים
בישראל על מנת לספק הבטחת מידע טובה .העמדה שלנו היא ככל שניתן שחברות לא
יבצעו התקשרויות חדשות ויש לחכות לסיום המכרז המרכזי.".
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