דו"ח הרכש הממשלתי לשנת 2020

נתוני הרכש הממשלתי
מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי מתכבד לפרסם את הדו"ח השנתי על אודות רכש
משרדי הממשלה בשנת  .2020פרסומי מינהל הרכש הממשלתי בכלל ,והדו"ח השנתי להלן בפרט,
מאפשרים ללמוד על הליכי והיקפי הרכש של משרדי הממשלה ,לרבות הליכי התקשרות המבוצעים
בפטור ממכרז .ניתוח נתוני הרכש נועד בראש ובראשונה לאפשר לאגף חשב הכללי לקבל תמונת
מצב ברורה על אודות היקף התקשרויות בפטור ממכרז ,ומתוך מטרה לפעול לצמצמו .בנוסף מינהל
הרכש הממשלתי מייחס חשיבות רבה לשקיפות הליכי הרכש בממשלה ,הן מתוך תפישה ערכית
בנוגע לאחריות לכספי הציבור ,והן מתוך תפישה מקצועית ,לפיה הליך רכש שקוף ותחרותי יביא
לתוצאות טובות יותר עבור משרדי הממשלה.
שנת  2020התאפיינה בשינויים ותנודות ברכש הממשלתי השנתי ,שנבעו מהתפרצות מגפת Covid-
( 19להלן" :הקורונה") בתחילת הרבעון הראשון של שנת  2020בעולם ובישראל  .על כן ,יינתן דגש
בדוח על רכש ממשלתי הנוגע להתמודדות עם מגיפת הקורונה .ממצאי דו"ח הרכש ייבחנו בחלוקה
לשלושה פרקים:
(א) נתוני רכש כלליים  -בחינה וניתוח של הנתונים כפי שנתקבלו ממערכת מרכב"ה;
(ב) נתוני רכש המשויכים להתמודדות עם מגפת הקורונה  -בחינה וניתוח של התקשרויות
הנוגעות למגפת הקורונה שבוצעו מכוח התקנות הרלוונטיות ,או אותרו על ידי בחינה
ידנית של הנתונים;
(ג) השוואת נתוני הרכש בשנת  2020לשנים קודמות ,תוך שימת דגש על נתוני הרכש
הייחודים המשויכים להתמודדות עם מגפת הקורונה.
בהיעדר תקציב מדינה לשנת , 2020החל מיום  1בינואר  2020הממשלה פועלת בהתאם לסעיף (3ב(
לחוק יסוד" :משק המדינה" ,הממשלה רשאית להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר
מתקציב השנה הקודמת ,בתוספת הצמדה למדד המחירים

לצרכן1.

 1יצוין כי חוק היסוד תוקן מספר פעמים במהלך השנה על-מנת לאפשר הוצאות כספיות בלתי מתוכננות להתמודדות עם
המשבר.
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פרק א'  -ממצאים כלל י ים
 פילוח אופני רכישה
 1 .1אופני רכישה

2

הרכש הממשלתי מבוצע במגוון הליכים שונים ,זאת בכפוף לחוק חובת מכרזים ,תשנ"ב( 1992-להלן:
"החוק") ולתקנותיו (תקנות חוק חובת מכרזים ,תשנ"ג  .1993להלן" :התקנות") .בניתוח נתוני
הרכש בוצעה הבחנה בין סוגי ההתקשרויות אשר מכוחם מבצעים משרדי הממשלה את
התקשרותיהם .להלן סוגי ההתקשרויות כפי שהוגדרו בדו"ח זה:


מכרזים פומביים ומימוש זכות ברירה.



הליכים תחרותיים אחרים על פי תקנות חוק חובת המכרזים  -הליכים תחרותיים לבחירת
הספק שאינם מתבצעים תחת 'מכרז פומבי'.



התקשרויות בפטור עם גופים ציבוריים – התקשרויות עם גופים ציבוריים שייחודן הוא בשל
היותן התקשרויות עם גופים שחלה עליהם חובת המכרזים .גופים אלו כוללים חברות
ממשלתיות ,רשויות מקומיות ,תאגידים שהוקמו בחוק ,ואת המוסדות הלאומיים.



התקשרויות בפטור -התקשרויות אשר לא נעשה במסגרתן הליך תחרותי כלשהו לבחירת
הספק.

יצויין כי הוחרגו מהניתוח מטה נתוני הוצאות אשר סווגו על ידי המשרדים במערכת כרכש באופן
רכישה "אחר" ,וזאת לאור העובדה כי לא ניתן לסווגם באופן מדויק .הרכש הממשלתי בשנה זו עמד
על כ 30.5-מיליארד  ,₪אשר בוצעו באמצעות כ 109-אלף הזמנות.

 2הנתונים במסמך זה נשלפו מתוך מערכת ה ERP-מרכב"ה (להלן" :המערכת") ,שהיא המערכת התפעולית הכספית
הרוחבית המשמשת את משרדי הממשלה ויחידות הסמך ,למעט גופים ביטחוניים (משטרה ,משרד הביטחון ונוספים)
ובתי החולים הממשלתיים .נתוני הרכש מוזנים למערכת זו על ידי עובדי משרדי הממשלה השונים ,והניתוח אשר יובא
להלן בוצע על פי המידע הקיים במערכת.
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 1.2ממצאים
 אופן הרכישה על-פי היקף כספי במליוני  , ₪מתוך סך הרכש הממשלתי ללא "אחר" ,שנת
2020
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פרק ב'  -רכש המשוייך להתמודדות עם מגיפת הקורונה
 2.1כללי
בתחילת הרבעון הראשון של שנת  2020התפרצה בישראל ובעולם מגפת הקורונה .כדי להתמודד
עם מגיפת הקורונה ,הן בפן הבריאותי והן בפן התפעולי ,משרדי הממשלה ויחידות הסמך נדרשו
לרכש ציוד ושירותים רבים מלבד הרכש הממשלתי השוטף .מלבד רכש להתמודדות עם המגיפה,
במהלך השנה ממשלת ישראל החילה תקנות מיוחדות וכן סגרים ,שהשפיעו גם הן על הרכש
הממשלתי .על כן ,הושם דגש בדוח זה על רכש ממשלתי הנוגע להתמודדות עם מגיפת הקורונה.
בפרק זה יוצגו הממצאים על אודות נתוני רכש המשויכים להתמודדות עם מגפת הקורונה 3.יודגש,
כי עיקר רכש הציוד והשירותים שנועדו לתת מענה לאומי למגיפת הקורונה בוצע על-ידי משרד
הבטחון ,אשר התקשרויותיו לא נכללות בדו"ח זה.

 2.2עיקרי הממצאים
מריכוז הנתונים ובהשוואה לרכש הממשלתי הכולל ,עלה כי שיעור הרכש המשויך לקורונה מהווה
כ 17.6%-מכלל הרכש הממשלתי ,במונחי היקף כספי .סה"כ היקף הרכש הנמצא במערכת ושוייך
להתמודדות במגיפת הקורונה בשנת  2020עומד על כ 5.37-מיליארד  ₪ובוצע באמצעות 2,376
התקשרויות .כ 26-מיליון  8( ₪התקשרויות) סווגו כאופן רכישה 'אחר' ולכן לא נכללו בניתוח הנתונים.

 2.3פילוח לפי אופן הרכישה  -רכש המשוייך לקורונה
אופן הרכישה
הליכים תחרותיים אחרים על-פי
תקנות חוק חובת מכרזים
התקשרויות בפטור עם גופים ציבוריים
מכרזים פומביים
התקשרויות בפטור
סך הכל

היקף כספי,
במיליוני שקלים

אחוז מתוך
סה"כ

מספר הזמנות

אחוז מתוך
סה"כ

19

0.36%

1,381

58.3%
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5,058
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2.76%
2.36%
94.53%
100%

11
550
426
2,368

0.5%
23.2%
18.0%
100%

 3ניתוח נתונים אלו אותר על ידי סיווג תקנות רלוונטיות וכן על ידי בחינה ידנית של שדה "מטרת ההתקשרות" במרכב"ה.
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 2.4פילוח השימוש בתקנות הפטור  -רכש המשוייך לקורונה
מפילוח השימוש בתקנות הפטור השונות ,כמפורט בתרשים שלהלן ,נראה כי כ 55%-מההיקף
הכספי של ההזמנות להתמודדות עם הקורונה בוצעו מתוקף תקנה  )22(3למינוי מומחים רפואיים
וועדות רפואיות וכ 29%-בוצע מתוקף תקנה  )28(3לנסיבות מיוחדות.
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פרק ג'  -השוואה לשנים קודמות
 3.1התפלגות הרכש על פני זמן
להלן תוצג השוואה של נתוני הרכש בין השנים  .2019-2020בתרשים מופיעים הנתונים על כלל
הרכש הממשלתי ,לרבות רכש להתמודדות עם משבר הקורונה .בשנת  2020ישנה עליה משמעותית
בהיקף הכספי המשויך להזמנות שנפתחו בחודש מרץ ,העומד על שיעור של כ 15%-מסך היקף
הרכש הממשלתי בשנה זו .עלייה זו ,נובעת ברובה מרכש שנועד לסייע בהתמודדות עם מגיפת
הקורונה .בנוסף ניתן לראות עלייה משמעותית בהיקף הרכש בחודש דצמבר בשתי השנים הנסקרות.
בשנת  2020חלק משמעותי מהעלייה בהיקף הכספי נובע מרכש חיסוני הקורונה שהתבצע בחודש
זה.
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 התפלגות הרכש על פני זמן ,היקף כספי במליוני ש"ח ,השוואה בין השנים  2019ו2020-
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היקף רכש במליונים 2020

סיכום ומ ס קנות


בדוח הוצגו ונותחו נתוני הרכש הממשלתי לשנת  ,2020תוך התייחסות לשינויים ברכש
שהתרחשו מהתפרצות מגפת הקורונה.



מהנתונים שנשלפו מהמודול הלוגיסטי של מערכת ה ERP-מרכב"ה ,הרכש הממשלתי
בשנה זו עמד על כ 30.5-מיליארד  ,₪אשר בוצעו באמצעות כ 109-אלף הזמנות .סך הרכש
המשויך להתמודדות עם מגפת הקורונה בשנת  2020עומד על כ 5.3-מיליארד  ,₪אשר בוצע
באמצעות כ 2,300-הזמנות.



מתוך כלל הרכש הממשלתי 38% ,מההיקף הכספי ו 29%-מכמות ההזמנות בוצעו במכרז
פומבי .לעומת זאת ,כ 40%-מההיקף הכספי וכ 20%-מכמות ההזמנות בוצעו בפטור ממכרז
(ללא הליך תחרותי כלשהו) ,עלייה ביחס לשנה שעברה.



לעיון בדוח המלא לחץ כאן.

בכבוד רב,
גל אמיר
מנהל מינהל הרכש הממשלתי
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