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להטמעת " יחיד"ספק כ יו 4התקשרות עם חברת מנהל – המכרזים לועדתדעת  חוות
 עבור ניהול תקציב ובקרה uisness1SAP Bמערכת 

לניהול ובקרת תקציב בענן המשמשת  קיימת ומוכחתמערכת מדף  לרכוש ולהטמיעהמל"ג מעוניינת 
כתחליף למערכת  החשבותיחידת אגף התקצוב ו לשימוש שוטף של ארגונים ציבוריים מסדר גודל בינוני

 .המיחשוב הקיימת

)תחומי  אצלנובשיתוף גורמי המקצוע  " המייעצת לנו בתהליךמטאור"איפיון של הצרכים על ידי חברת וצע ב
הבנייה, הניהול  ךתהלייצוין כי ניתוח של תהליכי העבודה בתחומים הרלוונטיים.  כולל תקציבים וחשבות(

 והבקרה של תקציב ות"ת הינו בעל מאפיינים ייחודיים במספר מובנים: 

 אליהם אך מועבר ,(על פי החלטות הועדה לתכנון ותקצוב )ות"תלמוסדות האקדמיים תקציב ות"ת מוקצה 
  .מל"גשל יחידת החשבות ב בקרהתוך ", מרכבהמערכת "משרדי הממשלה באמצעות מ ישירותבפועל 

הם גופים  המוסדות האקדמיים. המוסדות האקדמיים על בסיס תפוקות אלת התקציב מוקצה מרבי
המנהלים את הפעילות הפיננסית שלהם באמצעות מערכות מיחשוב עצמאיות שקיימות בכל  אוטונומיים

תקציב  כמו כן, .ות"ת-תחת בקרה ופיקוח של מל"ג מוסד בתחומים של שכר, הנהלת חשבונות ורכש, 
נהל במונחי שנה תתקציב המדינה מששנות לימוד אקדמיות, בעוד המוסדות האקדמיים מתנהל לפי 

 "קלנדרית" )כלומר מינואר עד דצמבר(. 

מוכחת שיש בה ייחודיים, הפתרון המתאים הינו מערכת מדף המאפיינים התהליכי העבודה במל"ג ו בהינתן
 דומים לאלו המתבצעים בות"ת. כי עבודה תהליכולל התאמה ל ,ממשק אחיד לניהול תקציב

 הזמנות רכש, ניהול ספקיםכוללת התהליך עבודה אשר אינו בהכרח מבוסס על מערכת פיננסית מדובר ב
תהליכי תקצוב המאפיינים גופים דומים למל"ג כולל יכולת על אלא  ,)שאינם נדרשים מהמערכת( וחשבוניות

 .התקציב במונחי שנת לימודים אקדמית ניהולהתאמה של ו, פשוט עם מערכת המרכבה לממשק

 עבור ישראל זכתה במכרז מרכזי לאספקת מוצרי תוכנה ושירותים SAPבבירור שערכנו, נמצא כי חברת 

במסגרת  SAPהמוצע על ידי  המוצר .משרדי הממשלה וגופים נלווים ובכלל זה תאגידים סטטוטוריים
 לקבלת מידע שנערכה לפני מספר חודשים, ונמצא מתאיםפומבית הוצג בפנינו במסגרת פנייה  המכרז
 .לצרכינו על ידי גורמי המקצוע הרלוונטייםביותר 

  ותוכל ליהנות בהתקשרות תנאי חשכ"ל תקבללנו כי המל"ג  אושרישראל  SAPשקיימנו עם ה שיחב

 SAPחברת  כיהוסבר לנו  שנקבעו במסגרת המכרז המכרזי, שהוצגו בפנינו. מחירי הרכישה והתחזוקהמ
על ידי שותפות עסקיות שלה מבוצע הטמעה ו התאמותהכולל שירות ה, ואילו מספקת את המוצר והרישוי

חברת  על ידיכי השירות ניתן בלעדית  SAP, מסרה המערכת הנדרשת לנובמקרה של  )"אינטגרטורים"(.

  (.בנושא SAPמצ"ב מכתב מודל התקציב ) יו, שהיא השותפה העסקית היחידה שפיתחה את4מנהל
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חד פעמי בגין ביצוע התאמות במערכת עבור המל"ג, שנאמד בסדר יכלול רכיב  בגין השירותיםהתשלום 
עבור הרישוי )בהתאם למחירי  ,תשלום חודשי קבוע לפי משתמשיהיה  בהמשך. ₪אלף  100 -כגודל של 

 החשכ"ל( ועבור השירות השוטף. 

 עובדים. 20-סדר גודל של כובדי מל"ג הוא מספר המשתמשים הצפוי במערכת בין ע

המתאים כפתרון הנכון ו במסגרת המכרז המרכזי, SAPשהציעה חברת  חברת מטאור ממליצה על המוצר
יו כספק יחיד 4התקשרות עם חברת מנהל, בדרך של הצטרפות למכרז המרכזי לנושא הרישוי ולצרכי המל"ג

 למתן השירותים למערכת )מצ"ב מכתבו של ד"ר טל אספיר מחברת מטאור(.

יו 4בדבר היות מנהל SAPבהתאם לכל האמור ובהסתמך על מכרז החשכ"ל, המלצת מטאור ועל הצהרת 
יו 4מנהל השותף העיסקי היחיד של החברה אשר פיתח מודול מותאם, אנו מבקשים להתקשר עם חברת

 ות"ת. -במל"ג  SAP Buisness1כספק יחיד לשירותי הטמעה ואחזקה של מערכת 

 

 בברכה,       

 

 יונתן אבן טוב       

 מנהל היחידה למינהל וכספים       

 

 


