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 לכבוד

 ועדת המכרזיםיו"ר  – עופר שרגאי 
 
 

 שלום רב,
 

 ,  רו"ח דני שוורץבקשה לסיווג התקשרות עם  הנדון: 
 (: ספק יחיד 18)3כפטורה ממכרז לפי תקנה        

  
 

תחשיב פורשי  של  חד פעמיייחודי ובפרויקט  את מערך משאבי אנוש באוניברסיטה, רו"ח דני שוורץ מלווה 
 . עבר בסגל האקדמי הבכיר

  
בצורה מאוד , ועשה זאת פורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר 70-לכתחשיב רו"ח דני שוורץ ביצע כה עד 

דין  העם עורך פורה ומוצלח גם שיתוף פעולה למערך משאבי אנוש אפשר באופן שמקצועית ומדויקת, 
 התקשרות זו נעשתה בפטור סכום.   והעביר מידע קריטי להצלחת הפרויקט.המלווה, 

 
  3פורשים נוספים. מדובר בהתקשרות לתקופה צפויה של כחודש עד   100-כעת, מבוקש לקבל את שירותיו לכ

אש"ח בתוספת מע"מ )תשלום לפי ניצול בפועל, מכוסה  120-חודשים ובמסגרת כספית מוערכת של כ
 תקציבית(.

 
אחר נותני שירותים נוספים שעשויים להעניק  , יםאגף הכספבשיתוף  שנעשה, ש ארוךולאחר חיפ

  – תחשיבים דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכירלאוניברסיטה את השירות הנחוץ לה של ביצוע 
בישראל, בעת זו, שמחזיק בידיו היכרות מעמיקה וניסיון מעשי ממשי   היחידדני שוורץ הוא רו"ח כי אני סבור 

 , הזהה לנחוץ לאוניברסיטה.  םנציאלים לפורשיתחשיבים דיפרוממושך של 
 

עם היכרות מעמיקה וייחודית עם כללי   המשולבת בקיאות חשבונאיתיודגש כי מדובר בחישובים המצריכים 
וכך יכולים לעשות רו"ח    –השכר לצורך תחשיב דיפרנציאלי לפרישה. כמובן שניתן ללמוד את התחום 

למיטב ידיעתי ובירורי במגוון ערוצים, לרבות אל מול מערכי משאבי אנוש   -אך נכון לעת הזו  בישראל, 
עוד ספק שירותים אחר בארץ שמבצע את העבודה הזו ומכיר את במוסדות אחרים להשכלה גבוהה, אין 

  ., מלבד רו"ח דני שוורץהנושא
 

הייחודית של רו"ח שוורץ, אציין כי יש לצפות שהתקשרות עם רו"ח שאינו בקיא  ומבלי שהדבר יגרע ממסוגלות
, עם חשיפה ל'שגגות לימוד'  תהליך ועקרונות החישובתגרור עקומת למידה משמעותית של   –ומיומן בתחום 

  3-בכיש לציין כי מדובר בעניין זה גם . נוספות בשל כךעלויות סבירות, שמבוקש להימנע מהן, וכן כרוך ב
עקומת למידה כזו של רו"ח שאינם מיומנים ומנוסים בתחום זה, תהיה כרוכה עבודה ויציאה למכרז או חודשי 

לתוספת הוצאה גם לגרום עלול . ראוי לציין כי עיכוב נוסף החותר תחת יעילות תהליכי הטיפול בנושאזמן רב ב
 עבור איחורים בתשלום.
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לפי מצב הדברים בפועל, אין נותן שירותים אחר  ירורי וידיעתי, כי לאור כל זאת, הריני לאשר לפי מיטב ב

מסוגל להעניק לאוניברסיטה את השירות הנחוץ לה לביצוע תחשיבים  ר שאלמעט רו"ח דני שוורץ 
 .בעת הזו דיפרנציאלים לפורשי עבר בסגל האקדמי הבכיר

 
  
  
  

 בברכה,

 

 מאור פינקו 
 כללי-סגן מנהל

 למשאבי אנוש 


