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 היבטי� בפעילות מג� דוד אדו� 

 והמוסדות המנהלי� שלו

 תקציר

, א" מד�להל ( אגודה �ובלשו החוק , סטטוטורי�מג דוד אדו� הוא תאגיד ציבורי
�י"התש,  חוק מג דוד אדו��שהקמתו הוסדרה בחוק מיוחד , )האגודה או הארגו

1950)  למלא את )  א  "(א ה"על פי החוק מטרות מד). א או החוק" חוק מד�להל
התפקידי� של אגודה ארצית
1

ל "ולהיות לצור" זה שירות עזר לשירות הרפואי של צה, 
. להיער" לקראת אירוע אסו המוני)  1א.   (ולהתכונ לכ" בזמ שלו�, בזמ מלחמה

לקיי� לטובת כלל התושבי� שירותי עזרה )  ב.   (ולהשתת% בתרגילי� לצור" כ"
פלאסמה ומוצרי , לטובת כלל התושבי� שירות של אגירת ד�לקיי� )  ג.   (ראשונה

ערכ� הכולל של ". למלא כל תפקיד נוס% שייקבע בתקנו האגודה)  ד.   (לוואי שלה�
ח" מיליו ש�573א מנהל ומספק הוא כ"השירותי� שמד

2
החוק קובע כי שר .  בשנה

ה בתנועה א הוא אגוד" מד2006החל משנת . א"הבריאות ממונה על ביצוע חוק מד
 הצלב �להל (הסהר האדו� או הקריסטל האדו� , הבינלאומית של הצלב האדו�

 ).האדו�

א ג� קובע כי בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על ידי נשיא "חוק מד
המדינה למש" שלוש שני�
3

 �להל ג� (הוועידה הארצית : שאר מוסדות האגודה ה�. 
תפקידיה� .  המועצה בוחרת ועד פועל מבי חבריה.והוועד הפועל; המועצה; )הוועידה

ה� לקבוע את )  המוסדות המנהלי��להל (העיקריי� של המועצה והוועד הפועל 
עוד קובע החוק כי ניהול ענייני האגודה . א ולפקח על פעולות ההנהלה"מדיניות מד

כל עוד לא נמסר עניי מסוי� למוסד אחר של , יהיה בסמכותו של הוועד הפועל
 .האגודה

 

 פעולות הביקורת

סוגיות הנוגעות  בדק משרד מבקר המדינה מגוו 2011בחודשי� ינואר עד אוגוסט 
השימוש שעושי� ; תפקיד הוועד הפועל: ובכלל, א"למוסדות המנהלי� של מד

פעילות ועדת הכספי� ; המוסדות המנהלי� בביקורת הפנימית ככלי לפיקוח ובקרה
; כנסות המוסדות המנהלי� ואופ מילוי תפקידיה�תדירות הת; של הוועד הפועל

דרכי המימו של שירותי ; סדרי הבחירה והמינוי של נציגי� במוסדות המנהלי�
דרכי ההתקשרות ע� היועצי� ; מת גמול לחברי הוועד הפועל; טיפול נמר,

 בדק משרד מבקר 2002יצוי כי בשנת . א"המשפטיי� וע� רואי החשבו של מד

__________________ 

נבה לאגודות ארציות של הצלב האדו� או ' תפקידי� שנועדו על פי אמנת ז�תפקידי� של אגודה ארצית   1
 .ת כחוק על ידי ממשלותיה�לשאר אגודות עזרה של מתנדבי� המוכרות ומוסמכו

 .31.12.10על פי הדוחות הכספיי� ליו�   2
השר מחליט א� . א ומודיעה על כ! לשר הבריאות"מועצת האגודה בוחרת מועמד לתפקיד נשיא מד  3

המועצה , א� השר מחליט שלא להמלי# על המועמד. להמלי# לנשיא המדינה על המועמד שנבחר
 .ע עליו לשרצריכה לבחור מועמד אחר ולהודי
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א"מוסדות המנהלי� של מדהמדינה את ה
4

)  הבדיקה הנוכחית ).  הדוח הקוד��להל
בוועדה , במשרד המשפטי�, במשרד האוצר, במשרד הבריאות, א"נעשתה במד

 . לבדיקת מינויי� ובמשרד החו,

 

 עיקרי הממצאי�

א כגו� הפועל בסביבה של ממשל "הכללי� והגדרת התפקידי� החלי� על מד
 תאגידי

י ג א ת ל  ש מ מ י  ל ל כ ת  ל ח דה מ ב י  א כארגו הוק� לפני שני� " מד:א"ד
ואול� בשני� האחרונות . לפי תפיסות ניהוליות מקובלות שהיו באותה עת, רבות מאוד

התפיסה . חל שינוי בתפיסה של סדרי ניהול ובקרה ראויי� בחברות ובתאגידי�
, ועיקרה הגברת פעולות הבקרה של מועצת המנהלי�" ממשל תאגידי"החדשה מכונה 

ת הביקורת ושל המבקר הפנימי בתאגיד על סדרי הניהול התפעולי והכספי של של ועד
כ" יכול להיווצר ביטחו סביר כי התאגיד יתנהל כיאות ויפעל בשקיפות לפי . התאגיד

וכי המנהלי� וגורמי הפיקוח והבקרה , עקרו השוויו וכללי דיווח ובקרה ראויי�
ועלות מתוק% חוק החברות חברות ממשלתיות פ. יישאו באחריות לפעילות�

אול� לגבי , ) חוק החברות הממשלתיות�להל  (�1975ה"התשל, הממשלתיות
בהעדר סרגלי� מוסדרי� בחר משרד מבקר . תאגידי� ציבוריי� אי חוק דומה

המדינה להשתמש בתפיסת הממשל התאגידי הבאה לידי ביטוי בחוק החברות 
 ובטרו� תזכיר הצעת �2011א"תשעה, )16' תיקו מס(בחוק החברות , הממשלתיות

; נהלי לארגוני�ימ�צו ציבוריכ) ראו להל (�2011א"התשע, חוק התאגידי� הציבוריי�
אי לו מעמד נורמטיבי מחייב , א% שחוק התאגידי� הציבוריי� עדיי לא עוג בחקיקה

ישקלו לבחו לעומק , א"מ הראוי שהמוסדות המנהלי� של מד חובה משפטית ולא
א והא� יש בתפיסה זו כדי לשנות "ויי� בממשל התאגידי הנדרשי� במדאת השינ

 .א ובתקנו שלו"הוראות במבנה מד

הביקורת העלתה כי הממשלה נהגה בסחבת במינוי נציגיה למוסדות המנהלי� ובכ" 
 טר� מונו כל נציגי 2012עד ינואר . גרמה למניעת אפשרות לשינויי� ורענו השורות

יתרה מכ" העיכוב במינוי נציגי . תי שיש להסדירו בהקד�זהו פג� מהו. הממשלה
, ר ועד פועל ללא נציגי ממשלה"הממשלה גר� לכ" שהמועצה הכריעה בדבר בחירת יו

כ" לא השתתפה הממשלה בעיצוב מנגנו חשוב . שלבחירת� יש משקל ציבורי רב
 .ובמינוי חשוב שנועד לפיקוח על פעילות הארגו

ר ו ב י צ  � י ד י ג א ת ל  ע ח  ו ק י � פ י ד י ג א ת ל ת  ו ש ר ה ת  ו ע צ מ א ב  � י י
� י י ר ו ב י מופקדת )  הרשות�להל ( רשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר :צ

על ביצוע מעקב אחר פעילות , על בדיקת תקינות פעולותיה של החברות הממשלתיות
לעומת זאת אי כיו� רשות ממשלתית אחת שתפקידה לערו" פיקוח . וא% על הנחיית

ציבוריי�דומה על התאגידי� ה
5

א"ובכלל� מד, 
6

המועצה . ולשמש לה� גור� מנחה, 

__________________ 

/ 1 דוח ,·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  4
הסטנדרטי� לשירות והיבטי� של המצב , המוסדות המנהלי�: מג� דוד אדו�"בפרק , 2002שנת 

 . ואיל"525 'עמ, "הכספי
שירות התעסוקה והמועצה להשכלה , פהובה� רשות שדות התעו,  תאגידי� ציבוריי�50קיימי� מעל   5

 .גבוהה

א לרשות "תכפי% את התאגידי� ובכלל זאת את מד, א� תתקבל, הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�  6
 . לתאגידי� ציבוריי� שתוק�
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מר ד מרידור פרסמה ,  שר המשפטי� דאז1992לתאגידי� ציבוריי� שהקי� בשנת 
2003ביוני 

7
את דוח המועצה לתאגידי� ציבוריי�, 

8
 שהמלי, על החלת הוראות 

סו% אול� נכו ל. המתאימות לתפיסת הממשל התאגידי לכלל התאגידי� הציבוריי�
�עד מועד סיו� הביקורת לא נקבעה מסגרת.  המלצות הדוח טר� הוסדרו בחוק2011

 . א ותאגידי� ציבוריי� אחרי�"על ממשלתית שתפקח על תאגידי� כמו מד

ה ל ה נ ה ל ל  ע ו פ ה ד  ע ו ו ה   י ב  � י ד י ק פ ת ה ת  ק ו ל  בממשל תאגידי :ח
 לבי, שעיקר תפקידה הוא בקרה, מודגשת הפרדת התפקידי� בי מועצת המנהלי�

לעומת זאת בתפיסת הניהול הקיימת . העוסקת בעיקר בניהול ובביצוע, ההנהלה
א לוועד הפועל ולהנהלה "א שכאמור טר� שונתה הרי שעל פי החוק ותקנו מד"במד

לפי החלטת הוועד הפועל מאוקטובר , ר הוועד הפועל מעורב"יו. יש תפקיד ניהולי
א% בניהול השוט% של התרומות בניהול התרומות ובסדרי הקצאת בארגו ו, 2006

א "מנהלי מחלקות במד). ח בשנה" מיליו ש�120היקפ הכספי של התרומות הוא כ(
ר הוועד הפועל לקבלת אישור לשימוש בכספי תרומות "ל פוני� ליו"וא% עוזר המנכ

לא הסדירו בכתובי� את , ר"ובראשו היו, בהקשר לכ" יצוי שהוועד הפועל. מיועדות
דבר זה . ל בראשה"והמנכ, א"יות בי הוועד הפועל לבי הנהלת מדהפרדת הסמכו

 .ראוי לעשותו

י כ�א נ מ ה ל  ש  � ת נ ו ה כ ת  ל ב ג ו"ה י ו ל"ל  ע ו פ ה ד  ע ו ו ה  כהונה :ר 
ארוכה מדי של בעלי תפקידי� בכירי� עלולה להביא לידי צבירה של עצמת יתר 

ת כיו�  בשירות המדינה מוגבל�ואכ . ועלולה לפגוע בבקרה ובהתחדשות הארגונית
ג� טיוטת תזכיר הצעת חוק התאגידי� . כהונת� של בעלי תפקידי� בכירי� מסוימי�

הציבוריי� מאמצת את המלצת דוח המועצה לתאגידי� ציבוריי� וממליצה להגביל את 
בחוק ובתקנו האגודה אי הגבלה על תקופת כהונת . ל תאגיד"תקופת כהונתו של מנכ

מכה בתפקידו , מר אלי בי, ל הנוכחי"בפועל המנכו, ר הוועד הפועל"א ויו"ל מד"מנכ
מכה בתפקידו משנת , ר נע� יפרח"ד, ר הוועד הפועל הנוכחי"ואילו יו, 2005מאוגוסט 

2004 . 

ד מ   ו נ ק ת י  נ ו ק י  ועדה לשינוי תקנו 2006 המועצה הקימה בדצמבר :א"ת
אחדי� על . 2007הוועדה סיימה את עבודתה במר, ).  ועדת התקנו�להל (א "מד

. מהשינויי� שהמליצה עליה� כבר המלי, מבקר המדינה בדוח הביקורת הקוד�
לא דנה המועצה בכלל השינויי� ) 2011אוגוסט (עד מועד סיו� הביקורת , ואול�

יהודה ' פרופ, א"נשיא מד. א% שחלפו מעל ארבע שני�, שהציעה ועדת התקנו
ממילא ג� לא התקבלו החלטות ו, לא פעל למע העלאת נושא התקנו לדיו, סקורניק

וכ על התייחסות לא , הדבר מעיד על ליקויי� בתפקודה של המועצה בעניי זה. בנושא
אפשר לראות בכ" ג� פג� בפעילות הנשיא . א להערות מבקר המדינה"נאותה של מד

 .שלא הצליח לגרו� למועצה לדו בשינויי התקנו עליה� המליצה הוועדה

 

__________________ 

„ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ , מבקר המדינה: בי� היתר לאחר דוחות ביקורת של מבקר המדינה  7
ÈÈ¯ÂËÂËËÒÌ )1995( ;�˘ ÁÂ„ È˙53·) 2003( ,ואיל"82' עמ  ; È˙�˘ ÁÂ„57·) 2006( , היעדר "בפרק

 .  ואיל"59' עמ, "הסדר מקי% בדבר סדרי ניהול� של תאגידי� סטטוטוריי�
 . 2003יוני , המועצה לתאגידי� ציבוריי�, " די� וחשבו�-התאגידי� הציבוריי� "  8
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 י פיקוח ובקרה וביקורת פנימיתפגמי� מהותיי� בהליכ

ל  ע ו פ ה ד  ע ו ו ה ח  ו ק י פ ו ת  ר ו ק י ב ה ת  ד ע ו ת  ו ל י ע פ ב  � י ל ד ח מ
ה י ל .  לוועדת הביקורת של כל ארגו ישנה חשיבות ניכרת בתחומי פיקוח ובקרה:ע

א לא "ועדת הביקורת של מד. חשיבות זאת גברה לפי תפיסת הממשל התאגידי
כנית העבודה של המבקר הוועדה לא אישרה את ת: מילאה את תפקידיה כנדרש

וכשהתכנסה לא היה בה מספר , הוועדה לא התכנסה בתדירות הדרושה; הפנימי
הוועד הפועל לא מינה די חברי ועדה שיאפשרו לה ; החברי� הנדרש לש� קיו� דיוני�

 הוועדה לא דנה �חשוב וחמור לא פחות . למלא את תפקידה ולא עקב אחר עבודתה
א% על פי שנוהל .  ובמבנה הראוי למער" הביקורתא"בהיק% הביקורת הנדרש במד

הטיפול בדוחות ביקורת קובע כי הוועד הפועל ידו בדוחות הביקורת באמצעות ועדת 
הועלה כי יושבי ראש ועדת הביקורת לא הציגו לפני חברי הוועד הפועל את , הביקורת

 .התייחסות ועדת הביקורת לממצאי המבקר הפנימי ואת המלצותיה

כמו . ד ועדת הביקורת לא דנה בדוחות הביקורת במועד סביר לאחר השלמת�זאת ועו
ל " באיכות ההמלצות ותגובות המנכ2007�2010ועדת הביקורת לא דנה בשני� , כ

הוועד הפועל לא ד בפעילות ועדת הביקורת אלא . ובצעדי� שננקטו לתיקו הליקויי�
; 2009 בספטמבר �ע� אחת וג� זאת רק פ, הסתפק באישור סיכומי ועדת הביקורת

הוועד הפועל לא פעל להבטחת מילוי תפקידי ועדת הביקורת כפי שהוא עצמו קבע 
מצד חברי הוועד , ר הוועד הפועל"הפנמה מצד יו�בהתנהלות זו יש משו� אי. אות�

 . הפועל ומצד המוסדות המנהלי� את חשיבות הביקורת והבקרה

י מ י נ פ ה ר  ק ב מ ה י  ד י ק פ קובע כי , �1992ב"התשנ, מיתחוק הביקורת הפני :ת
זולת תפקיד הממונה על , מבקר פנימי לא ימלא תפקיד נוס% על הביקורת הפנימית

תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדי�
9

בבדיקה עלה שהמבקר הפנימי . 
 מחשובלהיגוי הר ועדת "יוהוא ג� ; א ממלא כמה תפקידי� נוספי� בתאגיד"במד

שירותי הד�
10

מחקרי� לצורכי לימודי� וג� נוכח /ותעדה לאישור עבודוהור "יו, 
משרד מבקר המדינה מעיר עוד כי ג� א� המבקר הפנימי . בישיבות ועדת המכרזי�

עצ� נוכחותו פוגמת ביכולתו , אינו שות% לקבלת החלטות בישיבות ועדת המכרזי�
כיוו שהוא היה נוכח בישיבות בעת קבלת , לעשות ביקורת בתחו� המכרזי�

 .החלטותה

 

 סדרי מינוי יוע, משפטי ורואה חשבו

י ט פ ש מ  , ע ו  2008משנת ). ש" היועמ�להל (א מעסיק יוע, משפטי חיצוני " מד:י
בשני� . 2001א מאז שנת "כשהלכה למעשה הוא מועסק במד, א"ש במד"מכה היועמ

מאז שנת .  הוא שימש כיוע, המשפטי של המועצה בהיק% מצומצ� בהרבה2001�2008
א לא בחנו א� המתכונת הקיימת של העסקת יוע, "המוסדות המנהלי� של מד 2007

הביקורת העלתה כי תקופת ההסכ� שנחת� ע� . משפטי חיצוני מתאימה לארגו
א "כיוו שמד,  לשנתיי� הוארכה עד שיאותר יוע, משפטי חדש2008ש בשנת "היועמ

__________________ 

 .י לפגוע במילוי תפקידו העיקרי א� מילוי תפקיד נוס% כאמור לא יהיה בו כד-וא% זאת   9
ובכלל זה , א בכל הנוגע למחשוב שירותי הד�"תפקיד הוועדה הוא להוות גו% מייע. להנהלת מד  10

עבודת הוועדה . קביעת התקציב והתקשרות ע� גורמי� חיצוניי�, קביעת לוחות זמני�, הגדרת הצרכי�
ר הוועדה "ל מינה לתפקיד יו"המנכ. 2005הוגדרה במסמ" עקרונות שהתקבל על דעת חבריה בפברואר 

 .2004את המבקר הפנימי בשנת 
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נכו למועד . ש"יועמלא התחיל לאתר יוע, משפטי זמ סביר לפני תו� מועד העסקת ה
ש וטר� נבחר יוע, משפטי חדש בגלל עיכוב "עדיי מכה היועמ, סיו� הביקורת

 . במינוי חברי� למועצה ולוועד הפועל

 ו ב ש ח ה  א ו  אותו משרד רואה חשבו נות שירותי ראיית 2004 מתחילת שנת :ר
 הפועל דיווח בישיבת הוועד, מר עופר ד, א"מנהל אג% הכספי� במד. א"חשבו למד

כי נית , לאחר תו� תקופת ההסכ� ע� משרד רואה החשבו האמור לעיל, 2007בשנת 
וזאת בניגוד לאמור בהסכ� , ללא הלי" בחירה מחודש, להאריכו בשלוש שני� נוספות

בהסתמ" על כ" החליט הוועד הפועל להארי" . 2006שקבע את סופיות ההעסקה לסו% 
טר� מונה רואה , במועד סיו� הביקורת, בנוס%. 2009את ההסכ� עד סו% דצמבר 

א בגלל עיכוב במינוי חברי� למועצה ולוועד הפועל שהוא הגור� "חשבו חדש למד
 . המאשר את רואה החשבו שעליו המליצה ועדת המכרזי�

 

� י י פ ס כ ה  ר ק ב י  ט ב י  ה

 � י ל ב ו ק מ ת  ו א נ ו ב ש ח י  נ ק ת  � ו ש י י ב ק  פ ס מ   ו י ד ר  ד ע י ה
� י י פ ס כ ת  ו ח ו ד בחשבונאות קבע כללי� חדשי�  המוסד הישראלי לתקינה :ב

תיקוני� והבהרות לגילוי דעת חשבונאי , 5 תק מספר �למוסדות שלא למטרות רווח 
69)  כללי� אלה משפרי� את איכות הדיווח הכספי והשקיפות של ).  התק�להל

 הוועד הפועל הקוד� החליט �א "ואילו במד. המדובר בנושא מהותי; אות� ארגוני�
א את "א ולא להחיל על מד"ת המלצת רואה החשבו של מד לקבל א2003בשנת 

. א רואה החשבו מסתייג מאי יישו� התק"בדוחות הכספיי� של מד; הוראות התק
�א לגבי אי"בהסתייגות רואה החשבו של מד, 2006הוועד הפועל החדש ד בשנת 

יישו� התק
11

.
 

צטר" ר הוועד הפועל העיר שהדיו הוא ראשוני והוועד הפועל י"יו
 .אול� הוא לא העלה הנושא לדיו מחודש במליאת הוועד הפועל, להחליט בהמש"

י ��א י פ ס כ ה ת  ד ע ו ת  ו ר ע ה ל ת  ו ס ח י י ת לוועדת הכספי� בכל ארגו . 1 :ה
א העלתה במהל" השני� "ועדת הכספי� במד. שמורה חשיבות מרובה ככלי לבקרה

 וכ לקבל נתוני� א"בדיוניה את הצור" לקבל הסברי� נוספי� מבעלי התפקידי� במד
ר הוועד "א% על פי כ לא העלה יו. נוספי� ומסמכי� מפורטי� יותר מאג% הכספי�

ג� כשהללו הוגשו , והוועד הפועל לא ד בה, הפועל את הערות ועדת הכספי� לדיו
היעדר דיו כאמור . לוועד הפועל במסגרת אישור הפרוטוקולי� של ועדת הכספי�

 . לקויה, ר"ובראשו היו,  התנהלות הוועד הפועל בעניי זה.פוגע בסדרי בקרה כספיי�

הוא ג� חבר בוועדת , מר יוסי כה, א"הביקורת העלתה כי מנהל מרחב ד במד .2
יוצא אפוא שכחבר בוועדת הכספי� של הוועד הפועל הוא . הכספי� של הוועד הפועל
 �ורב בניהול בעוד שבמסגרת תפקידו כמנהל מרחב הוא מע, מפקח על הניהול הכספי

 . דבר היוצר חשש לניגוד ענייני�

 

__________________ 

א אינ� "כתוצאה מכ" הוצאות מד. א מופיע הרכוש הקבוע בער" סמלי בלבד"בדוחות הכספיי� של מד  11
 .א מציג עוד% הכנסות על הוצאות"ובשני� האחרונות מד, כוללות פחת על הרכוש הקבוע
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� י נ ו כ י ס ל  ו ה י  נ

 לארגו תו" �  פנימיי� וחיצוניי��  סיכוני� הצור" בבחינתממשל תאגידי ש� דגש על
במסגרת  . בעוד מועדערכות של הארגו לבחו סיכוני� אלה ולהתמודד עמ�יה

. סיכוני� אלההתפתחות הממשל התאגידי בשני� האחרונות גוברת ההתייחסות ל
 עד מועד סיו� הביקורת ד הוועד הפועל פע� אחת בלבד בחשיבות �א "באשר למד

א אי "לפיכ" במד. ופסל את הצור" בו, ביצוע שיטתי של ניהול הסיכוני� בארגו
ניהול סיכוני� ראוי שממנו נגזרת תכנית העבודה אגב מת סדרי עדיפויות לפעילות 

ליוע, המשפטי , לרואה החשבו, למבקר הפנימיגופי הניהול והבקרה וביניה� 
 . ולגופי� נוספי� בארגו

 

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו  ה

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ה ת  ו ד ע  הביקורת העלתה כי אי הלי" סדור לבחירת חברי ועדות :ו
הוועד הפועל בוחר . הוועד הפועל ויושבי הראש שלה וכי אי קריטריוני� לבחירה

ה בלא שיהיו לחברי הוועד הפועל כלי� לוועדות מועמדי� ששמותיה� מועלי� בישיב
�2007ארבע משבע ועדות הוועד הפועל לא התכנסו כלל בשני� . לבחו מועמדי� אלו

הדבר מלמד על היחס של חברי הוועדות והמוסדות .  או התכנסו פע� אחת בלבד2010
 .המנהלי� לתפקיד הוועדות

ו י ת  נ ו ה ל"כ ע ו פ ה ד  ע ו ו ב  � י ד ב ו ע ה ד  ע ו אגידי על פי כללי ממשל ת :ר 
עד לאחרונה על . ר ועד העובדי� יכה כחבר בוועד הפועל ובוועדותיו"אי זה ראוי שיו

אלא שמיו� התכנסות הוועידה , ר הוועד היה ג� חבר בוועד הפועל"פי התקנו יו
�19הארצית ה

12
ר ועד "יו, למרות זאת.  אמור להחליפו נציג הנבחר על ידי העובדי�

בוועדת מתנדבי� ובפורו� נסיעות , ועדת ארגו ומינהלבו, העובדי� כיה בוועד הפועל
2010של הוועד הפועל החל במר, 

13
כמי שמייצג את האינטרסי� של . 2011 ועד יולי 

ר ועד העובדי� היה במצב של ניגוד ענייני� בי תפקיד זה לבי תפקידו "יו, העובדי�
 . כנציג הוועד הפועל בוועדות בכלל ובוועדת ארגו ומינהל בפרט

 ו ג ר א ב  � י ב ד נ ת מ ה ת  ד ע ו ד  ו ק פ א עולה על " מספר המתנדבי� במד:ת
 פי שבעה�מספר העובדי� בשיעור ניכר 

14
פעילות הארגו נסמכת על פעילות , משמע. 

 לא התכנסה ועדת המתנדבי� של 2011 עד מר, 2008מדצמבר , ע� זאת. המתנדבי�
 . הוועד הפועל

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ה י  ר ב ח ת  ו ח כ ו  2007�2010שני� הביקורת העלתה כי ב :נ
מחברי הוועד הפועל לא נכחו ביותר משלוש ישיבות , ולעתי� א% ארבעה, שלושה
לא נמצא כי .  ישיבות רצופות17ורק אחד מה� פוטר אחרי שלא נכח במש" , רצופות

, כנדרש בתקנו, ר הוועד הפועל שלח התראה לשאר חברי הוועד הפועל שנעדרו"יו
א פנו "כ לא נמצא כי המוסדות המנהלי� במדכמו . וה� המשיכו לכה בתפקיד�

לגופי� הממני� נציגי� למועצה והתריעו על היעדרות נציגיה� מישיבות הוועד 
 . הפועל

 

__________________ 

 .2010מר.  התכנסה ב19-הוועידה הארצית ה  12
 .2010התקנו� אוסר זאת ממר. . 2009ר ועד העובדי� מכה� בדירקטוריו� ובוועדותיו החל באפריל "יו  13
 . עובדי� בכל נקודת זמ�1,600-א מועסקי� כ"במד  14



 377 משרד הבריאות

ה צ ע ו מ  ה

ה צ ע ו מ ה ד  ו ק פ ולש� כ" , א היא הגור� המפקח על הוועד הפועל" מועצת מד:ת
ועד המועצה לא הקפידה שהו: הביקורת העלתה כי. עליה לקבל דיווח על פעילותו

הפועל יכי נושאי� לדיו במועצה וידווח לה כנדרש
15

 ,כ" , כפי שדורש ממנו התקנו
שבו , א% שחלפו תשע שני� מדוח הביקורת הקוד�; שהיא תוכל למלא את תפקידה

א טר� קבעה "מועצת מד, המלי, מבקר המדינה שהמועצה תקבע נוהל לפעילותה
כפי שהוגדרו בתקנוא אינה ממלאת את תפקידיה "מועצת מד; נוהל כזה

16
לא נמצא ; 

ועדות המועצה אינ ; שהמועצה קבעה קריטריוני� וסדרי מינוי לחברי ועדות המועצה
 . והדבר פוגע בתפקוד המועצה ובפרט בבקרה שלה על הוועד הפועל, פעילות

ה צ ע ו מ ה י  ר ב ח ת  ו ח כ ו הועלה כי חברי ,  בדומה לממצאי הביקורת הקודמת:נ
א לא נמצא כי "בניגוד לתקנו מד, יתרה מכ". א"צת מדמועצה נעדרי� מישיבות מוע

כ" ג� ; א או מזכיר המועצה התריע לפני חברי המועצה שלא הגיעו לישיבות"נשיא מד
 .לא נמצא שננקטו צעדי� להשעיית אות� נציגי� או לסיו� כהונת�

 

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ב ו ה  צ ע ו מ ב  � י ר ב ח י  ו נ י  מ

� י ג י צ נ  � י נ מ מ ה ה  ל ש מ מ ה י  ד ר ש מ ח  ו ק י יאות לא וידא  משרד הבר:פ
א ולא החלי% את "שנציגי שר הבריאות נוכחי� בישיבות המוסדות המנהלי� של מד

א או מזכיר "נשיא מד. הנציגי� שנעדרו בנציגי� אחרי� כדי לממש את אחריות השר
המועצה לא הודיעו לנציגי הגופי� הממני� ולא יידעו אות� בכ" שנציגיה� נעדרי� 

 . בהתאמה, ד הפועלמישיבות המועצה ומישיבות הווע

ה צ ע ו מ י  ר ב ח י  ו נ י א מתקיימת פע� בארבע שני� ולאחריה " ועידת מד:מ
א "מועד קיו� ועידת מד, 2010בביקורת עלה כי רק במר, . נבחרת מועצה חדשה

א ביקש מהגורמי� השוני� למנות נציגי� למועצה "מזכיר מועצת מד, האחרונה
שנה וחודש לאחר , 2011אפריל רק ב. החדשה והחל הלי" של מינויי חברי המועצה

כלומר עד אותו מועד , מינה שר האוצר נציג אחד למועצה החדשה, א"כינוס ועידת מד
שנה וחמישה חודשי� , יתרה מכ"; לא נכחו בישיבות המועצה נציגי� של שר האוצר

 נציגי הממשלה במועצה החדשה 11א טר� מונו עשרה מבי "לאחר כינוס ועידת מד
התנהלות זו מלמדת על . א"שר הבריאות הממונה על ביצוע חוק מדוביניה� נציגי 

, בגלל העיכוב במינויי�. סחבת הגורמת לעיכוב ברענו המוסדות המנהלי� של הארגו
במש" שליש מתקופת כהונת המועצה אי בה נציגי ממשלה ונפגעת יכולת הפיקוח 

 . א"הציבורי על פעילות מד

י  ו נ י מ ל ת  י ת ל ש מ מ ה  � י י ו נ י מ ה ת  ד ע תו ו א י ר ב ה ר  ש י  ג י צ  :נ
) א"יותר מחצי שנה לאחר כינוס ועידת מד (2010רק בנובמבר : הביקורת העלתה כי

ועדת המינויי� הממשלתית לא קיימה ; הוחלט על הקמת ועדת המינויי� הממשלתית
כדי לבדוק הא� ה� כבר אושרו לכהונה במועצה מטע� , בירור לפני הדיו במועמדי�

 שוועדת המינויי� הממשלתית בחרה ארבעה מועמדי� שאחרי, כ" יצא. גור� אחר
התברר לה ששניי� מה� כבר נבחרו לחברי מועצה כנציגי קופות , והמליצה עליה�

__________________ 

 .א או הצגה של תכנית העבודה השנתית של הארגו�"החלטה לשנות את המבנה הארגוני של מד, למשל  15
 .ת ופיקוח על הוועד הפועלמינוי ועדו, למשל  16
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החולי�
17

 טר� מונו כל הנציגי� שוועדת המינויי� הממשלתית � 2012ולכ עד ינואר , 
 . הייתה צריכה למנות למועצה

ל ע ו פ ה ד  ע ו ו ה י  ר ב ח י  ו נ י מ ב ב  ו כ י מינוי חלק מחברי המועצה  העיכוב ב:ע
הביא לכ" שתשעה חודשי� לאחר קיו� הוועידה עדיי כיה הוועד הפועל בהרכבו 

בכ" נפגעה . ולא נבחר כנדרש ועד פועל חדש המייצג את המועצה החדשה, הקוד�
 בחרה המועצה 2010רק בישיבתה בדצמבר . המטרה של רענו הניהול והבקרה בארגו

אול� נציגי השרי� לוועד הפועל עדיי , ר הוועד הפועל"ת יואת הוועד הפועל החדש וא
בכ" נפגע הפיקוח . משו� שטר� מונו נציגי משרדי הממשלה למועצה, לא מונו

א את הטפסי� של " העביר מד2011רק בפברואר , כמו כ. הממשלתי על הארגו
המלווה את עבודת הוועדה לבדיקת כשירות חברי , המועמדי� למשרד המשפטי�

ואילו הוועדה לבדיקת כשירות חברי הוועד הפועל התכנסה רק ביוני . וועד הפועלה
ובינתיי� הוסיפו ,  לבדוק את כשירות� של תשעה מחברי הוועד הפועל שנבחרו2011

 . חברי הוועד הפועל הקוד� לכה עוד שנה ושלושה חודשי� לאחר כינוס הוועידה

 

 ה אחרי�א ועל גופי הצל"אחריות משרד הבריאות על מד

א קובע כי שר הבריאות יהיה אחראי על ביצוע החוק לא ברור מה "למרות שחוק מד
א ומה היק% אחריותו כמו כ מזה שני� "היק% תפקידו של משרד הבריאות כלפי מד

א "המאגדי� בתוכ� מתנדבי� פעילי� במד, א ארגוני הצלה נוספי�"פועלי� בצד מד
הבריאות קיבל תלונות על חיכוכי� בי משרד . א"ע� מתנדבי� שאינ� מתנדבי מד

. המתבטאי� בשטח במהל" אירועי הצלת חיי�, א לפעילי ארגוני� אחרי�"פעילי מד
ואול� עד מועד סיו� הביקורת טר� הסדיר משרד הבריאות את סוגיית הפיקוח שלו 

 . א ובי הארגוני� הנוספי�"א ואת הקשר בי מד"על מד

 

 סיכו� והמלצות

הוועד ,  המועצה�א " בעיות בהתנהלות המוסדות המנהלי� במדהדוח מעלה סדרת
 ר הוועד הפועל "יו.  ובעיקר באשר להליכי בקרה וביקורת פנימית�הפועל וועדותיה

ובראשו , הוועד הפועל. וחבריו לא הפנימו את חשיבות הביקורת הפנימית בארגו
 לפקח על הנהלת לא עשו שימוש בוועדת הביקורת על מנת למלא את תפקיד�, ר"היו
א% שוועדת הביקורת היא אחד הכלי� , א ועל תקינות תפקודו של הארגו"מד

הדבר מעיד על כשל בפיקוח של הוועד הפועל . החשובי� העומדי� לרשות� לש� כ"
א לערו" שידוד מערכות בנושא הביקורת "על מד. א"וועדת הביקורת על פעילות מד

א למשרד מבקר " דיווח מד� 2011 בדצמבר �לאחר סיו� הביקורת . הפנימית בארגו
העוסק , "בקרה ומעקב פנימי, ביקורת "�המדינה כי הוועד הפועל אימ, נוהל חדש 

בתפקידי ועדת הביקורת , בסדרי הבקרה והפיקוח של הוועד הפועל על ההנהלה
אול� המועצה טר� אישרה את החלק . בארגו ובביקורת של המועצה על הוועד הפועל

א כי הוועד הפועל " דיווח מד2012בפברואר .  לפיקוח שלה על הוועד הפועלהמתייחס
מבקר , וכי לפי הנוהל, "תכנו וביצוע,  סמכויות�הביקורת הפנימית "אימ, נוהל 

__________________ 

נציגי שתי הקופות הגדולות , הנציגי� הכפולי� ה� נציגי שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות  17
 .במועצה
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משרד מבקר המדינה רואה בחיוב . ר הוועד הפועל בלבד"הפני� יהיה כפו% ליו
 .  לבחו רק בעתידאול� את יישומ� נית יהיה, הסדרת סדרי פיקוח ובקרה

לאור ההתפתחויות והשינויי� המתרחשי� בשני� האחרונות באר, בנוגע לאימו, 
יבדקו , בשיתו% משרד המשפטי�, מ הראוי שמשרד הבריאות, כללי ממשל תאגידי

א ובפעילות משרד הבריאות מול "במבנה המשפטי של מד, א� נדרשי� שינויי� בחוק
א ישקלו לבחו ג� ה� את עמידת הארגו "במדמוצע כי המוסדות המנהלי� . א"מד

לאחר קיו� בחינה יסודית . בכללי הממשל התאגידי ואת פעילות� לאור כללי� אלה
א ומשרד הבריאות ג� ישקלו לקצוב "מ הראוי שמד. יש לתק את התקנו בהתא�

 .א"ל מד"ר האגודה ושל מנכ"בתקנו את תקופת כהונת� של יו

א אינה ממלאת את מלוא תפקידיה כפי שהוגדרו בתקנו "נוכח העובדה שמועצת מד
המשפטי� והחו, יבחנו הא� קיי� צור" לבצע , האוצר, א ראוי שמשרדי הבריאות"מד

בהתחשב , עקב ליקויי� בתפקודה בשני� האחרונות, א"שינויי� במועצת מד
א ובהמלצות קודמות של משרד מבקר "בדרישות ארגו הצלב האדו� שאליו שיי" מד

על הגורמי� האמורי� להגדיר מחדש את תפקידיה ולבחו את מספר חבריה . דינההמ
לדאוג כי , כממונה על ביצוע חוק זה, על שר הבריאות. הרצוי כדי שתוכל לבצע�

ר "א ויו"ראוי שנשיא מד. למועצה יינתנו הכלי� למלא את תפקידיה כפי שיוגדרו
עד הפועל בדיוני המועצה והוועד הוועד הפועל יעקבו אחר נוכחות חברי המועצה והוו

א ויתריעו לפני הגופי� "הפועל וכ בדיוני הוועדות הפועלות במוסדות המנהלי� במד
 .הממני� על היעדרות נציגיה� מהישיבות

באופ , א ומשרד הבריאות לשקול להפריד בי תפקידי ניהול לתפקידי פיקוח"על מד
יש , כמו כ. א"ניהול השוט% במדשהוועד הפועל יעסוק בפיקוח בלבד ולא ישתת% ב

להקפיד על התחלת הליכי מינוי נציגי ממשלה סמו" ככל האפשר למועד כינוס ועידת 
האוצר והחו, למנות את נציגיה� ובכ" לממש את אחריות , על משרדי הבריאות. א"מד

שר הבריאות מופקד על ביצוע חוק . משרדי הממשלה לפעילות תקינה של הארגו
א "ל משרדו לוודא שנציגיו נוכחי� בישיבות המוסדות המנהלי� של מדולכ ע, א"מד

עוד על משרד הבריאות להגדיר . או להחליפ� בנציגי� אחרי� כדי לממש אחריותו זו
א "את מערכת היחסי� בינו ובי מד, א"בצורה ברורה את אחריותו לביצוע חוק מד

 . ולהסדיר את סוגיית פעילות גופי ההצלה באר,

 

♦ 
 

 מבוא

האגודה או , א" מד�להל (אגודה  �סטטוטורי ובלשו החוק �מג דוד אדו� הוא תאגיד ציבורי
א או " חוק מד�להל  (�1950י"התש,  חוק מג דוד אדו��שהקמתה הוסדרה בחוק מיוחד , )הארגו

ולהיות , 18למלא את התפקידי� של אגודה ארצית)  א:  "(א ה"על פי החוק מטרות מד). החוק
 . ולהתכונ לכ" בזמ שלו�, ל בזמ מלחמה"זה שירות עזר לשירות הרפואי של צהלצור" 

__________________ 

נבה לאגודות ארציות של הצלב האדו� או ' תפקידי� שנועדו על פי אמנת ז�תפקידי� של אגודה ארצית   18
 .מוסמכות כחוק על ידי ממשלותיה�לשאר אגודות עזרה של מתנדבי� המוכרות ו
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לקיי� לטובת כלל )  ב.   (ולהשתת& בתרגילי� לצור" כ". 19...להיער" לקראת אירוע אסו המוני)  1א(
 פלאסמה, לקיי� לטובת כלל התושבי� שירות של אגירת ד�)  ג.   (התושבי� שירותי עזרה ראשונה

א " מד2006החל משנת ". למלא כל תפקיד נוס& שייקבע בתקנו האגודה)  ד.   (וואי שלה�ומוצרי ל
 �להל ( הסהר האדו� או הקריסטל האדו�, הוא אגודה בתנועה הבינלאומית של הצלב האדו�

 ).הצלב האדו�

תפקידו של .  בשנה20ח" מיליו ש�573א מנהל ומספק הוא כ"ערכ� הכולל של השירותי� שמד
ולפיכ" יש חשיבות רבה לשמירה על , ת שירותי� ציבוריי� ייחודיי� לתושבי המדינהא לת"מד

 . איכות� ועל מקצועיות� של המוסדות המנהלי� את האגודה ועל תקינות פעולת�

א וכי בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה "החוק קובע כי שר הבריאות ממונה על יישו� חוק מד
הוועידה הארצית : שאר מוסדות האגודה ה�. 21 שלוש שני�המתמנה על ידי נשיא המדינה למש"

. המועצה בוחרת ועד הפועל מבי חבריה. והוועד הפועל; המועצה; ) הוועידה�להל ג� (
ה� לקבוע את )  המוסדות המנהלי��להל (תפקידיה� העיקריי� של המועצה ושל הוועד הפועל 

 החוק כי ניהול ענייני האגודה יהיה עוד קובע. מדיניות התאגיד ולפקח על פעולות ההנהלה
 .כל עוד לא נמסר עניי מסוי� למוסד אחר של האגודה, בסמכותו של הוועד הפועל

 חוק החברות �להל  (�1975ה"התשל, חברות ממשלתיות פועלות מתוק& חוק החברות הממשלתיות
על בדיקת מופקדת )  הרשות�להל (ורשות החברות הממשלתיות במשרד האוצר , )הממשלתיות

לעומת זאת אי כיו� רשות ממשלתית . על מעקב אחר פעילות וא& על הנחיית, תקינות פעולותיה
 ולשמש לה� גור� 23א"ובכלל� מד, 22אחת שתפקידה לערו" פיקוח דומה על התאגידי� הציבוריי�

 . מנחה

� הנוגעי�  ליקויי� רבי24) הדוח הקוד��להל ( העלה מבקר המדינה בדוח שער" 2002כבר בשנת 
היעדרות ; היעדר פעילות במש" שלושה חודשי�: כגו, א"לפעילות מוסדותיו המנהלי� של מד

, מוסדות הניהול"בדוח בנושא . היעדר נהלי� לפעילות המועצה; חברי המוסדות המנהלי� מישיבות
 כי תקנוני� המאמצי� נורמות 2010קבע מבקר המדינה בשנת " הפיקוח והבקרה בקופות החולי�

 יכולי� לצמצ� השפעה לא � ובראש� נורמות חקיקה ראשית �בצירו& כללי הדי הנוספי� , עדכניות
ראויה של אינטרסי� מצד גורמי� שוני� ולאפשר למוסדות המנהלי� של קופות החולי� לקיי� 

 .25הליכי פיקוח ובקרה נאותי�

 

__________________ 

19   �אירוע הגור� : "�1971א"התשל, ]נוסח חדש[לפקודת המשטרה ' א90אירוע המוני מוגדר בסעי
 או ;בביטחו� הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, לפגיעה חמורה בשלו� הציבור

, אירוע חומרי� מסוכני�,  סביבתימפגע, לרבות מחמת פגע טבע, פגיעה כאמורלאירוע שיש בו חשש 
 ".תאונה או פעילות חבלנית עוינת, אירוע קרינה רדיולוגי, אירוע כימי או ביולוגי

 .31.12.10על פי הדוחות הכספיי� ליו�   20
השר מחליט א� להמלי, . א ומודיעה על כ+ לשר הבריאות"המועצה בוחרת מועמד לתפקיד נשיא מד  21

המועצה צריכה לבחור , א� השר מחליט שלא להמלי, על המועמד. נבחרלנשיא המדינה על המועמד ש
 .מועמד אחר ולהודיע עליו לשר

שירות התעסוקה והמועצה להשכלה , ובה� רשות שדות התעופה,  תאגידי� ציבוריי�50קיימי� מעל   22
 .גבוהה

א " את מדמתעתדת להכפי� את התאגידי� ובתוכ�, א� תתקבל, הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�  23
 . לרשות לתאגידי� ציבוריי� שתוק�

 דוח מספר ,·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  24
, "הסטנדרטי� לשירות והיבטי� של המצב הכספי, המוסדות המנהלי�: מג� דוד אדו�"בפרק , )2002 (1

 . ואיל+525' עמ
, )ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ) 2010קופות החולי� ראו מבקר המדינהבעניי� ממשל תאגידי ב  25

 . ואיל+171' עמ, "הפיקוח והבקרה בקופות החולי�, מוסדות הניהול"בפרק 
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 פעולות הביקורת

ה מגוו סוגיות הנוגעות למוסדות המנהלי�  בדק משרד מבקר המדינ2011 אוגוסט �בחודשי� ינואר 
השימוש שעושי� המוסדות המנהלי� בביקורת הפנימית ; תפקיד הוועד הפועל: ובכלל, א"של מד

תדירות התכנסות המוסדות ; פעילות ועדת הכספי� של הוועד הפועל; ככלי לפיקוח ובקרה
דרכי ; � במוסדות המנהלי�סדרי הבחירה והמינוי של נציגי; המנהלי� ואופ מילוי תפקידיה�

דרכי ההתקשרות ע� היועצי� ; מת גמול לחברי הוועד הפועל; המימו של שירותי טיפול נמר,
בחלק מהנושאי� מדובר בבדיקת מעקב על שני דוחות . א"המשפטיי� וע� רואי החשבו של מד

הלי� של הדוח הקוד� שעסק כאמור במוסדות המנ: ביקורת שער" מבקר המדינה בשני� קודמות
במשרד , במשרד הבריאות, א"הבדיקה הנוכחית נעשתה במד. 26א" במינויי� במד�א והאחר "מד

 .בוועדה לבדיקת מינויי� ובמשרד החו,, במשרד המשפטי�, האוצר

 

 

א כגו� הפועל בסביבה של "הכללי� והגדרת התפקידי� החלי� על מד

 ממשל תאגידי

 א"החלת כללי ממשל תאגידי במד

הפיקוח והבקרה בתאגיד , הוא ש� כולל למארג נורמות היסוד בתחו� הניהול" ממשל תאגידי"
, בדר" כלל מארג הנורמות מגוו למדי ואפשר שיכלול חיקוקי� דוגמת דברי חקיקה ראשית. העסקי

הוראות עבודה והסדרי� פנימיי� נוספי� , תקנות ונורמות הנגזרות מפסיקת בתי המשפט בצד נהלי�
ובי היתר מסדיר את , מארג זה מגדיר וקובע את מתכונת ניהול התאגיד. שקובע התאגיד עצמו

פיקוח ובקרה , ביצירת מנגנוני ניהול, בי היתר, חשיבותו היא. פעולת רכיבי התאגיד ואת תפקידיה�
שמטרת� להבטיח כי התאגיד יתנהל כיאות ויפעל בשקיפות על פי עקרו השוויו וכללי , ראויי�

מנגנוני .  באחריות לפעילות�וויי� וכי המנהלי� וגורמי הפיקוח והבקרה יישאהדיווח והבקרה הרא
בקרה ופיקוח על אופ ניהול� של חברות ותאגידי� נוצרי� בי השאר באמצעות הגברת עצמאות 

הידוק קשרי הגומלי בינה , דרישת מיומנות מחבריה, הגדרת תפקידיה ופעילותה, ועדת הביקורת
 .נה לבי המבקר הפנימילבי הוועד הפועל ובי

של ועדת הביקורת , עיקרו של הממשל התאגידי הוא הגברת פעולות הבקרה של מועצת המנהלי�
, תו" כדי הגברת מנגנוני ניהול, ושל המבקר הפנימי על סדרי הניהול התפעולי והכספי של התאגיד

 ההתקדמות ביישו� .פעמי� א& יידרשו שינויי� מהותיי� במנגנוני� הללו. פיקוח ובקרה קיימי�
�א"התשע, )16' תיקו מס(כללי ממשל תאגידי באה לידי ביטוי בשינויי חקיקה כמו חוק החברות 

2011)  המהדק את הפיקוח של הדירקטוריו ושל ועדת הביקורת , ) לחוק החברות16 תיקו �להל
תאגידי�  דוח המועצה ל�להל  (200328ובדוח המועצה לתאגידי� ציבוריי� מיוני , 27בחברה

 טיוטה ראשונית של תזכיר הצעת חוק 2011שבעקבותיו הפי, שר המשפטי� ביולי , )ציבוריי�
מכא ).  טרו� תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי��להל  (�2011א"התשע, התאגידי� הציבוריי�

  אימצו לגבי חברות את עקרונות� כגו רשות החברות הממשלתיות �שרשויות רגולטוריות באר, 
כיוו שלגבי תאגידי� ציבוריי� . הממשל התאגידי וא& שואפות לאמ, עקרונות אלה לגבי תאגידי�

__________________ 

 ).ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó· ÌÈÈÂ�ÈÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„) 2006, מבקר המדינה  26
27

 

ריו� ודורש שמניי� חוקי לקבלת ר הדירקטו"ל כיו"אוסר למנות את מי שכפו� למנכ, בי� השאר, התיקו� 
ובלבד שרוב הנוכחי� ה� דירקטורי� בלתי תלויי� , החלטות בוועדת הביקורת יהיה רוב חברי הוועדה

 .א בהיותה תאגיד סטטוטורי"התיקו� אינו חל על מד. ואחד מה� לפחות דירקטור חיצוני

 .1992שר המשפטי� מינה את המועצה לתאגידי� ציבוריי� בשנת   28
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טר� נחקק חוק ובהיעדר סרגלי� מוסדרי� בחר משרד מבקר המדינה להשתמש בתפיסת הממשל 
טרו� תזכיר " לחוק החברות וב16בתיקו , התאגידי הבאה לידי ביטוי בחוק החברות הממשלתיות

נהלי ימ�צו ציבורי כ,עדיי אי לה חובה משפטית עדכניתא& ש, "תאגידי� הציבוריי�הצעת חוק ה
 .  ובעיקר למוסדות המנהלי� שלוא" כולל מד� לארגוני�

בשני� , ואול�. לפי תפיסות ניהוליות שהיו באותה עת, א הוק� כארגו לפני שני� רבות מאוד"מד
א משמש "מד. וגיות של סדרי ניהול ובקרה בס�האחרונות חלה התקדמות בתחו� הממשל התאגידי 

פלסמה ומוצרי לוואי שלה� , מקיי� שירות של אגירת ד�, מצד אחד ארגו המעניק עזרה ראשונה
ומצד אחר התנועה ) לאומיי�� תפקידי� פני��להל (ל "ושירות עזר לשירות הרפואי של צה

אגודה של )  הצלב האדו��ל לה( הסהר האדו� או הקריסטל האדו�, הבינלאומית של הצלב האדו�
הצלב האדו� שדרישותיה אינ תואמות תמיד את הצור" בפיקוח והבקרה הנובעי� מתפקידיה 

  .לאומיי��הפני�

) א" התקנו או תקנו מד�להל  (�1992ב"התשנ, המוסדות המנהלי� על פי תקנו מג דוד אדו�
שר הבריאות מחליט א� להמלי, . הבראש האגודה יעמוד נשיא שנבחר על ידי המועצ)  1:   (ה�

א� . לנשיא המדינה למנות את המועמד שבחרה המועצה או שעל המועצה לבחור מועמד אחר
הוועידה הארצית )  2(;   א לשלוש שני�"ימנה נשיא המדינה את נשיא מד, המלי, השר על המועמד

אגודה ושלושה ובה משתתפי� צירי� מטע� סניפי ה, היא הגו& הנבחר של החברי� המתנדבי�
לטפח ; לעודד את רוח ההתנדבות לאגודה: תפקידי הוועידה. 29צירי� מהארגו הארצי של תורמי ד�

להמלי, לפני המועצה בכל עניי הקשור ; לפעול להידוק הקשר בי האגודה לציבור; את ערכיה
; ת�על דרכי קבלת� ועל סיו� חברו, לפקח על פעילות החברי�; לנושא ההתנדבות והמתנדבי�

 נציגי� למועצה הארצית 23 �א "לבחור נציגי� למוסדות מד; לקבל די וחשבו על פעילות האגודה
ובראשה נשיא ,  חברי��45המועצה הארצית מורכבת מ)  3(;   ונציגי� נוספי� לוועדות הוועידה

בעה אר; 30תשעה חברי� נציגי ציבור;  חברי� ייבחרו בידי הוועידה23: אופ בחירת החברי�. א"מד
שני חברי� ; שניי� בידי שר האוצר; ארבעה בידי ועדת מינויי� ממשלתית; ימונו בידי שר הבריאות

ר "הוועד הפועל בראשות יו) 4(;   חבר אחד ייבחר בידי שר החו,; ייבחרו בידי עובדי האגודה
ארבעה : עשרה חברי מועצה שייבחרו כ": הרכב הוועד הפועל.  חברי�13הוועד הפועל מונה 

: ומתוכ� לפי היחס הזה, שלושה בידי נציגי השרי�; בחרו בידי נבחרי הוועידה הארצית ומתוכ�יי
שלושה ייבחרו בידי נציגי הציבור ; שניי� מקרב ממוני שר הבריאות ואחד מתו" ממוני שר האוצר

נציג לשלטו המקומי , )י" הר�להל (ובלבד שיהיה נציג להסתדרות הרפואית בישראל , ומתוכ�
. א"א וחבר שייבחר בידי עובדי מד"ל מד"מנכ; ר הוועד הפועל"יו; ג לשאר נציגי הציבורונצי

המועצה והוועד הפועל ממני� ועדות שחלק מחבריה ה� חברי המוסדות המנהלי� וחלק� אנשי� 
 .שאי לה� קשר אחר לארגו מלבד היות� חברי ועדה

__________________ 

א קובע כי ארגו� תורמי הד� כפו� "בתקנו� מד) ב (35סעי� . ארגו� הארצי של תורמי ד� הוא עמותהה  29
 .מספר חברי הוועידה הארצית משתנה בהתא� לשינויי� במספר חברי האגודה. א"למד

שלושה נציגי ההסתדרות ; שני נציגי השלטו� המקומי: תשעת נציגי הציבור באי� מ� הגופי� האלה  30
נציג לכל אחת משתי ; נציג לשכת עורכי הדי�; נציג מועצת רואי החשבו�; )י"הר(בישראל הרפואית 

 ). הכללית ומכבי(קופות החולי� הגדולות בישראל 
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 ˙�˘·2006„ÒÂÓ‰ È¯·Á ÈÂ�ÈÓ È·‚Ï ÔÂ�˜˙· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ  ÌÏÂ‡ Ì˙Â¯È˘Î È·‚ÏÂ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â
ÛÒÂ�· ÈÎ ÚˆÂÓ ,„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰"˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰�ÈÁ· ÂÎ¯ÚÈ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ‡ ,

ÔÂ�˜˙· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÈÂ�È˘ ÍÂ¯ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ , ÌÈ�˘· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ Ú˜¯ ÏÚ ˙‡Ê
È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÈÏÏÎ· ˙Â�Â¯Á‡‰ , ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰Ï‡ ÌÈÈÂ�È˘ Ì‡‰ ‰Ï‡˘Ï ˙Ú„‰ ˙‡ Â�˙ÈÂ

„ÓÏ"È‡Â ‡„Ó ‰�·Ó· ÍÂ¯ÚÏ ˘È ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏ" ‰�·ÓÏÂ ÏÂ‰È�‰ ˙�ÂÎ˙ÓÏ Ì‡˙ÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ‡
È¯Â·Èˆ ÔÂ‚¯‡Ó ÌÂÈÎ ÌÈ˘¯„�‰ È·ÈËÓ¯Â�‰-ÈÏÎÏÎ . ÏÂ‰È�‰ ÌÂÁ˙· „˜Ó˙‰Ï ˘È ÂÊ ‰�ÈÁ··

‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙·Â .ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ ,
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,ˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÏÚ È‡¯Á‡‰ÌÈÈ¯Â·È , ÌÈÈÂ�È˘ ÌÈ˘¯„� Ì‡ Â˜„·È

˜ÂÁ· ,„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ‰�·Ó·"„Ó ÏÂÓ „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ·Â ‡"‡ . ¯Â‡Ï ˙‡Ê
 ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ÔÎÂ Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ Ú˜¯ ÏÚ „ÂÁÈÈ·Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ�È˘‰

ÌÈÏÂÁ‰31˙ÂÈ�Î„Ú ˙ÂÓ¯Â� ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÌÈ�Â�˜˙ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ Â·˘  , ÈÏÏÎ ÛÂ¯Èˆ·
‰ ÔÈ„‰ ÌÈÙÒÂ�- ˙È˘‡¯ ‰˜È˜Á ˙ÂÓ¯Â� Ì˘‡¯·Â - Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ‰ÚÙ˘‰ ÌˆÓˆÏ ÌÈÏÂÎÈ 

 ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ˙ÂÙÂ˜‰ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ÌÈ�Â˘ ÌÈÓ¯Â‚ „ˆÓ ÌÈÒ¯Ë�È‡
ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜·Â. 

 כתב משרד הבריאות כי בתו" חודש ימנה צוות 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
את מבנה , לאור הביקורת, משרד האוצר ומשרד המשפטי� אשר יבח, דבהשתתפות נציגי המשר

לאמ, את , א"לאור תפקידיו הייחודיי� של מד, א ויבדוק א� יש צור""המוסדות המנהלי� של מד
 .כללי הממשל התאגידי כמקובל בגופי� אחרי�

 

 פיקוח על תאגידי� ציבוריי� באמצעות הרשות לתאגידי� ציבוריי� 

רשמית מדובר בגו& בעל אישיות משפטית נפרדת שהוק� . אינו מוגדר בדי" ציבוריתאגיד "המונח 
בחיקוק המטיל עליו למלא תפקידי� ציבוריי� וקובע את ההסדרי� המהותיי� והיסודיי� החלי� 

א" נועדו לפעול מתו" ריחוק ועצמאות מ , התאגידי� הציבוריי� ה� חלק מהשירות הציבורי. עליו
 .צמאות זו הוא הטע� להקמתו במתכונת המעניקה לו אישיות משפטית נפרדתהצור" בע. הממשלה

עובדה המחייבת לגבש תפיסה כללית ומקיפה ,  תאגידי� ציבוריי��50בישראל פועלי� למעלה מ
ג� . לרבות קביעת כללי ממשל תאגידי לגבי ניהול� השוט&, בכל הנוגע למבנה שלה� ולפעילות�

 1992בשנת . � והסדרתו נותרו סוגיות הטעונות טיפול זה שני� רבותהפיקוח על התאגידי� הציבוריי
 אשר תפקידה להציע קווי 32מועצה לתאגידי� ציבוריי�, מר ד מרידור, הקי� שר המשפטי� דאז

כמו כ עליה לעסוק בכל שאר . מדיניות להקמת תאגידי� ציבוריי� ולהתוויית דרכי פעולת� וניהול�
המשפטיי� והציבוריי� , בהתחשב בהיבטי� הכלכליי�, הללוהנושאי� הקשורי� לתאגידי� 

 . 33הרלוונטיי�

__________________ 

 . ואיל+171' עמ, „ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂראו   31
חלו את המועצה עקב שינויי� ש, ד דוד ליבאי"עו,  מינה שוב שר המשפטי� דאז1994בפברואר   32

 .בהרכבה
 . ואיל+82' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„53·) 2003 , מבקר המדינה  33
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 ˙�˘·2001 ˙Ú‚Â�‰ ‰˜È˜ÁÏ Ú‚Â�· ÁÂ„ ÌÂÎÈÒ ˙ËÂÈË ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÓÒ¯Ù 
 È�ÂÈ·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Ï2003 , ¯˙È‰ ÔÈ·˙Â·˜Ú·‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ 34 ,

ÌÎÒÓ‰ ÁÂ„‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯Ù35 .˜ ÏÚ ıÈÏÓÓ ÁÂ„‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÚÈ·
 Ô‰·Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰" ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙‡ ÛÈÙÎ‰Ï

¯˙ÂÈ ‰ÏÈÚÈÂ ˙ÏÏÂÎ , ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ Ï˘ Ë·È‰‰ ÔÓ Ô‰Â ÈÓÈ�Ù‰ ÏÂ‰È�‰ Ï˘ Ë·È‰‰ ÔÓ Ô‰
ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ."·˜� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ˜ÂÁ· Â¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ‰Ú

˙¯‚ÒÓ-„Ó ˙Ó‚Â„ ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È„‚˙˘ ˙È˙Ï˘ÓÓ ÏÚ" ‡
Ì‰ÈÏÚ Á˜Ù˙˘Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙Â . 

 הכינו רשות החברות ומשרד המשפטי� טיוטת תזכיר הצעת חוק התאגידי� 2011במר, , ע� זאת
 תזכיר הצעת ביולי אותה שנה הפי, שר המשפטי� את. הציבוריי� בהתא� להמלצות האמורות

 . להתייחסות� ולהערותיה� של משרדי הממשלה הרלוונטיי�, בי השאר, החוק

˘ Ì‚‰ ˜ÂÁ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë, ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰˘„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ" ÂÏ˜˘ÈÂ Â�Á·È ‡ ˘È Ì‡
 ÌÂ˜ÓÂ· ÌÈÚˆÂÓ‰ ÌÈÈ�Â‚¯‡‰ ÌÈÈÂ�È˘‰Ó ˜ÏÁ ÚÈÓË‰ÏÂ ıÓ‡Ï. 

˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜Ï 
 ‰ÏÈÚÈÂ ˙ÏÏÂÎ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙Á˙ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ

˙Á‡ .„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁÏ Ì‚ ‰�ÚÓ Ô˙È˙ ÂÊ ‰¯„Ò‰"‡ . 

 

 חלוקת התפקידי� בי	 הוועד הפועל להנהלה

ובי , שעיקר תפקידה הוא בקרה, י�בממשל תאגידי מודגשת הפרדת התפקידי� בי מועצת המנהל
א שכאמור " לעומת זאת בתפיסת הניהול הקיימת במד.העוסקת בעיקר בניהול ובביצוע, ההנהלה

א קובע כי ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו של הוועד הפועל חו, "הרי שחוק מד, טר� שונתה
 קובע כי תפקידי הוועד הפועל התקנו. מאשר ענייני� שיועברו לסמכותו של מוסד אחר של האגודה

לפקח על ; א ולקבוע את הדרכי� להפעלתו ולמימוש מטרותיו"לנהל את מד: בי השאר, ה�
 . לאשר את בעלי זכויות החתימה להוצאת כספי� ולהתחייבויות כספיות; ל וההנהלה"המנכ

די המנהל חוק החברות קובע כי הדירקטוריו יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקי
לניהול שוט& ויומיומי אלא , א� כ, אינו נדרש, ר הדירקטוריו"ובראשו יו, דירקטוריו. הכללי

בממשל תאגידי מודגשת הפרדת . ל"ובראשה המנכ, לפיקוח על הניהול השוט& המוטל על ההנהלה
יהול ל המתמקד בנ"לבי המנכ, שתפקידו העיקרי הוא בקרה, ר מועצת המנהלי�"התפקידי� בי יו

 .חלוקת האחריות ביניה� היא נושא מהותי אשר הדירקטוריו אמור לתת דעתו על כ". ובביצוע

ÂÈ‰Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙„¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ·Â˙Î· ¯È„Ò‰ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�" ¯
„Ó ˙Ï‰�‰ ÔÈ·Ï Â˘‡¯·"Î�Ó‰Â ‡"‰˘‡¯· Ï .Â˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ‰Ê ¯·„. 

__________________ 

;  ואיל+82' עמ, )ÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„Ì )1995( ; È˙�˘ ÁÂ„53·) 2003, מבקר המדינה  34
 È˙�˘ ÁÂ„57·) 2006( , בדבר סדרי ניהול� של תאגידי� סטטוטוריי�"בפרק �' עמ, "היעדר הסדר מקי

 .  ואיל+59
35  " ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰-ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ " ,�2003יוני , המועצה לתאגידי� ציבוריי . 
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התרומות . 36 מתקבלת מתרומות�ח " מיליו ש�124כ �א "כחמישית מ התקציב השנתי של מד
התרומות ה . אול� ג� פעילות שוטפת, מממנות בעיקר פרויקטי� ורכוש קבוע כמו אמבולנסי�

ובה הצעה , א מגישה הצעת תקציב"ההנהלה במד. ונדרשת בקרה על מימוש יעדיה, נושא רגיש
א "לאחר מכ מנהלי מחלקות במד. מותוהוועד הפועל ד ומאשר את ייעוד התרו, לשימוש בתרומות

, ר הוועד הפועל לקבלת אישור לשימוש בכספי� לצורכי יומיו�"ל פוני� ליו"וא& עוזר המנכ
 1.5 פרויקט מחשוב מבצעי בס" �היקפי� כספיי� גדולי� : שאגודות הידידי� אישרו לממנ� כגו

 רכישת כרטיס �פיי� קטני� היקפי� כס.  דולר200,000תחזוקת מכשירי קשר בס" ; מיליו דולר
 . דולר�1,280א בס" כ"טיסה לעובד מד

ר הוועד הפועל יהא רשאי להוציא כספי� "יו: " החליט הוועד הפועל2006יש לציי כי באוקטובר 
או פרויקטי� שאושרו בוועד הפועל או בהתא� ליעוד שקבע /מהקרנות בגי סעיפי תקציב ו

מכא שהתחו� . ר הוועד הפועל בניהול התרומות"ל את יובהחלטתו זו עירב הוועד הפוע". התור�
, ר הוועד הפועל"מתנהל על ידי יו, ח" מיליו ש�124בהיק& כספי שנתי של כ, הרגיש של התרומות

 .בעוד שתפקידו של הוועד הפועל ג� לפקח על הפעילות של בארגו

ÂÓˆÚ ÏÚ Á˜ÙÏ ÏÂÎÈ Â�È‡ Ï‰�Ó ÛÂ‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó. 

א למשרד מבקר המדינה כי הוועד הפועל הוא האורג המנהל הבכיר " כתב מד2011מבר בנוב
; א תפקיד הוועד הפועל אינו רק לפקח אלא ג� להיות מעורב בניהול"בארגו וכי על פי חוק מד

ר הוועד הפועל חייב להיות מעורב בניהול "א היא שיו"א כי עמדת מד" כתב מד2012בפברואר 
 . חוק ועל פי החלטת הוועד הפועל המסמיכה אותו לעשות כהתרומות כנגזרת מה

„Ó ÏÚ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÂ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÈÏÏÎ· ·˘Á˙‰·Â ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ‡
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙Ï ÏÂ‰È� È„È˜Ù˙ ÔÈ· ÔÈËÂÏÁÏ „È¯Ù‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ,

„·Ï· ÁÂ˜ÈÙ· ˜ÂÒÚÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÔÙÂ‡·. 

 

 חברי הוועד הפועלקורס להכשרת 

, תפקיד הדירקטור בחברות ובתאגידי� ציבוריי� טומ בחובו מחויבות רבה כלפי המדינה והציבור
קיימות כמה מסגרות הכשרה מקובלות . ומ הראוי שדירקטור יקבל הכשרה ייעודית לכהונתו

ות יש להקפיד במיוחד על הכשרת� של דירקטורי� החברי� בוועד. להכשרת דירקטורי� באר,
 . בתחומי רפואה ועוד, ברכש, במינהל כוח אד�, בבקרה ובביקורת, העוסקות בכספי�

„Ó˘ ÈÂ‡¯" ÔÂÂ‚Ó· ‰¯˘Î‰ ˙È�Î˙ Â¯·ÚÈ ÌÈ�‰ÎÓ‰Â ÌÈ˘„Á‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ‚‡„È ‡
 ÌÈÓÂÁ˙-˙Â‡È¯·  ,ËÙ˘ÓÂ ‰ÏÎÏÎ . 

 תחרותי  כי בכוונת הוועד הפועל לקיי� הלי"2011א השיב למשרד מבקר המדינה בנובמבר "מד
א ידאג להכשרה כזו ע� כל חילופי גברי "מד. מסודר לבחירת מסגרת השתלמות נאותה לחבריו

 .בוועד הפועל

 

__________________ 

ח הכנסות " מיליו� ש573מתו+ , ח" מיליו� ש�124א ב" הסתכמו התרומות למד31.12.10נכו� ליו�   36
 ). מס+ ההכנסות22%(באותה שנה 
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 א"ל מד"הגבלת כהונת מנכ

 התקבלה החלטת ממשלה לקצוב את כהונת� של בעלי משרות ניהוליות בכירות של 2009בפברואר 
 בכירות בה לעצמאות ואי התלות של ראשי מערכות גדולות בשירות המדינה או משרות ניהוליות

בי המשרות שמש" כהונת� . לקדנציה אחת שאורכה מוגבל, נושא המשרה חשיבות מיוחדת
הממונה על התקציבי� במשרד האוצר והמשנה ליוע, המשפטי , נציב שירות המדינה: הוגבל

 להשגת יעדי תיקוני חקיקה(בהצעה לתיקו חוק ההסדרי� במשק המדינה , נוס& על כ". 37לממשלה
 הציע משרד האוצר להגביל את תקופת כהונתו של �2002ב"התשס, )2002התקציב לשנת הכספי� 

. ל קופת חולי� לחמש שני� ולאפשר את הארכת כהונתו לתקופה שלא תאר" יותר מחמש שני�"מנכ
מאמ, את המלצת דוח המועצה לתאגידי� " טרו� תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי�"ג� 

ל תאגיד לחמש שני� ע� אפשרות להארי" את "ריי� וממלי, להגביל תקופת כהונה של מנכציבו
 .תקופת הכהונה בחמש שני�

א כיה "ל הקוד� של מד"המנכ. ל"א אי הגבלה על תקופת כהונת המנכ"בחוק ובתקנו של מד
  ). שני�כשש (2005מכה בתפקידו מאוגוסט , מר אלי בי, ל הנוכחי"המנכ; בתפקידו כשבע שני�

„Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙‡ ÔÂ�˜˙· ·Âˆ˜Ï ÂÏ˜˘È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ‡
Î�Ó ˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙"„Ó Ï"Î�Ó‰ ˙�Â‰ÎÏ Ú‚Â�· ¯·ÚÓ È¯„Ò‰ ÚÂ·˜ÏÂ ‡"ÈÁÎÂ�‰ Ï . 

 

 ר הוועד הפועל"הגבלת כהונת יו

שרד הבריאות ועל כ מוגבלת מעורבות הממשלה בכלל ומעורבות מ, א הוא תאגיד על פי החוק"מד
כהונה . והוא מנהל תקציב גדול מאוד, ר הוועד הפועל מרוכז כוח רב"לכ בידי יו. בפרט בפעילותו

 . ארוכה מדי עלולה להביא לידי צבירה של עוצמת יתר

 ÌÈ�˘·1993-2004) 11ÌÈ�˘  ( ÛÂÏ‡ Ô‰ÈÎ)ÏÈÓ (ÂÈÎ ¯Â‚ Ô�ÁÂÈ"„Ó Ï˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯"‡ .
 ÌÂÈ‰ „ÚÂ Ê‡Ó-ÌÈ�˘ Ú·˘Î Í˘Ó·  -„ „È˜Ù˙· Ô‰ÎÓ "Á¯ÙÈ ÌÚÂ� ¯ . 

 ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙È�Â‚¯‡ ˙Â˘„Á˙‰ ¯ÂˆÈÏ È„ÎÂ „Á‡ Ì„‡ È„È· ˙¯·ˆ�‰ ‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï È„Î
„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘"ÂÈ Ï˘ Â˙�Â‰Î Í˘Ó ˙‡ ÔÂ�˜˙· ·Âˆ˜Ï ÂÏ˜˘È ‡"‰„Â‚‡‰ ¯ . 

 

 תיקו� התקנו� 

בדצמבר .  שינויי� ותיקוני�א מסמי" את המועצה להתקי את תקנו האגודה ולהכניס בו"חוק מד
2006 ד "בראש הוועדה עמד עו).  ועדת התקנו�להל ( הקימה המועצה ועדה לשינוי התקנו

הוועדה סיימה . וחברי הוועדה היו שני מתנדבי� ונציג שר האוצר, סג הנשיא דאז, בצלאל הוכמ
א "א מקו� נשיא מדד הוכמ לממל"ר הוועדה עו"למחרת הגיש אותה יו. 2007את עבודתה במר, 

במסגרת  .וביקש להעלות על סדר היו� של המועצה הצעה לשינוי התקנו, מר יוחנ גור, דאז
ל כדי "התיקוני� ביקשה הוועדה לחדד את היכולת של המועצה לקבל דוחות מהוועד הפועל והמנכ

 סגניו או על, להטיל את ביצוע החלטות המועצה על הנשיא; להגביר את יכולת הפיקוח שלה עליה�

__________________ 

ינוי והשיכו� לבחו� א� לא מבקר המדינה כבר המלי� בעבר למוסדות האגודה לתרבות הדיור ולשר הב  37
 .2009שנת , ·È˙�˘ ÁÂ„59 ראו , ל האגודה לתרבות הדיור"ראוי להגביל את תקופת כהונתו של מנכ
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לקבוע בתקנו שהמספר הכולל ; ובה ועדת ביקורת, לקבוע ועדות למועצה; על חבר מועצה אחר
 .ועוד,  חברי�11של חברי המועצה שאינ� חברי הוועד הפועל לא יעלה בוועדות הוועד הפועל על 

 È�ÂÈ·2007‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰  ,ÔÂ�˜˙‰ È�Â˜È˙Ó ˜ÏÁ Â¯˘Â‡ Â·Â . ÂÓÈÈ˜˙‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï
˘˙ÂÙÒÂ� ‰ˆÚÂÓ ˙Â·È˘È ˘ÂÏ ,Ô‰·Â ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÌÈ˘„Á ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÂÙ¯Ëˆ‰Â ‡È˘� ¯Á·� ,

ÔÂ�˜˙‰ ÔÂ˜È˙· ÔÂ„Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÏÂ‡ .˙ÈÚÈ·¯‰ ‰·È˘È· ˜¯ , ı¯Ó·2009 ,
ÔÂÈ„Ï ‡˘Â�‰ ·Â˘ ‰ÏÚÂ‰. 

מזכיר המועצה טע בישיבה שחברי המועצה לא ראו פרוטוקול של דיוני הוועדה שבו היא קיבלה 
, חלטות וכי חברי המועצה הכריעו לגבי חלק מהשינויי� אול� שו� החלטה לא גובשה לידי פעולהה

. לפיכ" יש לדו בכל התיקוני� מחדש. 2009והנושא נדחה מישיבה לישיבה עד לישיבה במר, 
ד הוכמ ולנוכח התנגדות נציג "בעקבות חילוקי הדעות בישיבה בי מזכיר המועצה לבי עו

א לכנס את המועצה "החליט נשיא מד, ור השינויי� ללא שחברי המועצה עיינו בה�העובדי� לאיש
בתו" חודש וחצי כדי לאפשר לחברי המועצה ללמוד את השינויי� שוועדת התקנו מבקשת לכלול 

  .בתקנו

 ÈÏÂÈ· ˜¯ ÌÏÂ‡2009˙È�˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ò�Î˙‰  ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÒ�Î˙‰· Ì‚Â Ê‡ Ì‚Â , ‡Ï
ÈÈÂ�È˘‰ ÏÏÎ· ‰�„ÔÂ�˜˙‰ ˙„ÚÂ ‰˘¯„˘ Ì .ÍÎ , ¯·Óˆ„ „Ú2011 , Ú·¯‡ ÏÚÓ ÂÙÏÁ ÈÎ Û‡

ÔÂ�˜˙‰ ÈÂ�È˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÚÈˆ‰˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÏÏÎ· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰�„ ‡Ï ÌÈ�˘ ,„Ó ‡È˘�Â"‡ ,
ÙÂ¯Ù '˜È�¯Â˜Ò ‰„Â‰È , ÈÏÂÈ· ¯Á·�˘2007 ,ÔÂÈ„Ï ÔÂ�˜˙‰ ‡˘Â� ˙‡ÏÚ‰ ÔÚÓÏ ÏÚÙ ‡Ï .

‡˘Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓ .Î· ˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡ ‡Ï˘ ‡È˘�‰ ˙ÂÏÈÚÙ· Ì‚Ù Ì‚ Í
‰„ÚÂÂ‰ ‰ˆÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ ÔÂ�˜˙‰ ÈÈÂ�È˘· ÔÂ„Ï ‰ˆÚÂÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÁÈÏˆ‰. 

 ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„· „ÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ıÈÏÓ‰ ÔÂ�˜˙‰ ˙„ÚÂ ‰ÚÈˆ‰˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÏÚ
Ì„Â˜‰ ,ÔÂ‚Î :ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰ ; Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„Ò‰Â

‡È˘� È�‚Ò ˙¯ÈÁ· „ÚÂÓ.˙Ï·‚ÂÓ ‰�È‡ ÌÈ‡È˘�‰ È�‚Ò ˙�Â‰Î ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·  , Ì‰ ÍÎÈÙÏÂ
„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎ ˙ÙÏÁ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· Ô‰ÎÏ ÌÈÏÂÎÈ" ‡) Â‡¯

 ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï"„ÓÏ ‡È˘� È�‚Ò ÈÂ�ÈÓ"‡ .(" ÈË·È‰· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÏÁ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
 ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰)‰Ï Â‡¯ ˜¯Ù· ÔÏ" „ÚÂÂ‰ ÁÂÂÈ„ È¯„Ò

‰ˆÚÂÓÏ ÏÚÂÙ‰ ("‡È˘�‰ È�‚Ò ˙�Â‰Î Í˘Ó ‡˘Â�· ÔÂ�˜˙‰ Ô˜Â˙ ‡ÏÂ .ÂÚ Ì‚"ÔÓÎÂ‰ „ , ¯ÒÓ
· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ıÈÏÓ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ·Â¯ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ�Ï-2002 ‡Ï 

Ì‰È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡ÏÂ ‰ˆÚÂÓ· Â�Â„È� . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ,È˘˙‰"Á-1958] ·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ�[ , ˙ÂÂˆ ÌÈ˜‰Ï ¯˜Â·Ó ÛÂ‚ ÏÚ
Ì�Â˜È˙ ¯·„· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜È˘Â ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„· ÔÂ„È˘ . ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï

ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂÂˆ Ì˜Â‰. 

 

 א"מינוי סגני נשיא למד

התקנו אינו . א"בעוד שהתקנו קובע כי דרושה המלצת שר הבריאות כדי למנות נשיא למד .1
ואכ מינואר ,  כזו למינוי סגני נשיא א& שה� יכולי� לכה בתפקיד הנשיא בפועלדורש המלצה

 .וסגני הנשיא מילאו את מקומו, א" לא היה נשיא למד2007 ועד יולי 2003
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„ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" Ô˜˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÂÏ˜˘È ‡
� Ï˘ ÂÓÂ˜Ó È‡ÏÓÓ Ì‚˘ ‰˘È¯„ ÛÒÂÂ˙˙˘ ÍÎ ÔÂ�˜˙‰„Ó ‡È˘" ¯˘‰ ˙‡Ó ‰ˆÏÓ‰ ÂÏ·˜È ‡

ÌÈÈÂ�ÈÓ È�ÙÏ. 

2. È�˘ ‡È˘� Ô‚Ò·Â ÔÂ˘‡¯ ‡È˘� Ô‚Ò· ¯Á·˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ Ú·Â˜ ÔÂ�˜˙‰ .ÌÏÂ‡Â , ÌÂÈ˜ Ê‡Ó
„Ó ˙„ÈÚÂ" ı¯Ó· ‡2010ÌÈ˘„Á ‡È˘� È�‚Ò ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯Á· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ  .

¯Â‚ Ô�ÁÂÈ ¯Ó ÍÎÈÙÏ , ¯·Ó·Â�· ‡È˘�‰ Ô‚Ò „È˜Ù˙Ï ¯Á·�˘2004 ,˘ÓÓ„È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ ÍÈ .
ÛÒÂ� ‡È˘� Ô‚Ò ,ÂÚ"ÔÓÎÂ‰ Ï‡Ïˆ· „ , ˙�˘· „ÂÚ Ô‰ÈÎ˘2003 ı¯Ó· ˘È‚‰ 2008 ·˙ÎÓ 

‡È˘�Ï ˙Â¯ËÙ˙‰ ,·˙ÎÓ‰ ˙‡ ÂÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡È˘�‰ ÌÏÂ‡ .„Ó"‡È˘�‰ Ô‚Ò ˙Â¯ËÙ˙‰ ÈÎ ÔÚÂË ‡ ,
ÂÚ"ÔÓÎÂ‰ „ ,‰Ï·˜˙‰ . 

„Ó ‰�·Ó ÏÚ ÔÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï"�Ú Ì‚ ÔÂ„ÈÈ ‡ ÔÈÈ
‡È˘�· Í¯Âˆ‰ ,ÌÈÈÂ�ÈÓ ÈÎ¯„Â ‡È˘� È�‚Ò . 

 

 ממונה על פניות הציבור

הוא טיפול בפניות ותלונות )  הממונה�להל (א "תפקיד הממונה על פניות הציבור במד .1
לפיכ" חשוב . בדיקת התלונות כוללת את בחינת התנהלות� של גורמי� שוני� בארגו. הציבור

דוברות ,  הממונה היה כפו& למנהל אג& הדרכה2008שנת מ. תלותו של הממונה�לשמור על אי
 ). ס"הד(והסברה 

 Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ÏÚ Ì‚ Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â�ÂÏ˙˘ ˙ÂÈ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„‰ Û‚‡ Ï‰�Ó"Ò ,„Ó˘ ÈÂ‡¯"Î�ÓÏ ‰�ÂÓÓ‰ ˙‡ ÛÈÙÎÈ ‡" ÏÎ ˙‡ ˜Â„·Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î Ï

˙Â�ÂÏ˙ Ì‰È·‚Ï ÂÈ‰È˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ÌÈÙ‚‡‰. 

קבל הממונה עשויות לשמש כלי חשוב בידי המוסדות המנהלי� לבחינת אופ תלונות שמ .2
יש שהתלונות . ולכ ראוי לחזק את הקשר שלו למוסדות המנהלי�, א ולתיקו הליקויי�"תפקוד מד

א מלמדות על תופעה מערכתית המחייבת בדיקה החורגת מבדיקת התלונה "המוגשות לממונה במד
 . גופה

˘È‚È ‰�ÂÓÓ‰ ÈÎ ÚˆÂÓÎ�ÓÏ "„Ó Ï"È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ„ ‡ ,˙Â�ÂÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ÌÈ�Â˙� Â·Â , ÏÚ
˙Â˜„ˆÂÓ Â‡ˆÓ�˘ ˙Â�ÂÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ÏÚÂ ˙Â�ÂÏ˙‰ ˙Â˜ÒÂÚ Ì‰·˘ ÌÈÓÂÁ˙‰ . ˘‚ÂÈ ‰ÊÎ ÁÂ„

 ÔÂÎ�Ï Â‡ˆÓÈ˘ Ì¯Â‚‰ ÏÚ ÏÈË‰ÏÂ ˙ÂÈ˙Î¯ÚÓ ˙ÂÈÚ· ¯˙‡Ï Ì‰ÈÏÚ Ï˜ÈÂ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÏ
Ô˙Â‡ ˜Â„·Ï. 

הרי , ה כי בכל הנוגע לתוצרי עבודתו של הממונהא למשרד מבקר המדינ" כתב מד2011בנובמבר 
א הציג מקרה אחד בו לטענתו התלונות שהופנו "מד. א"שאלו זכו להתייחסותה של הנהלת מד

 .א"לממונה על פניות הציבור הובילו לשינוי מערכתי במד

 ‰„Â·Ú ¯ÂÓ‡Î ‰˘Â¯„ ÈÎÂ ÏÏÎ‰ ÏÚ „ÈÚÓ Â�È‡ „Á‡ ‰¯˜Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â ˙È˙ËÈ˘˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯ Ì‰Ï ¯˘Ù‡˙˙˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÏ È˙ÙÂ˜˙ ÁÂ„ ˙‚ˆ‰. 
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 פגמי� מהותיי� בהליכי פיקוח ובקרה וביקורת פנימית

ל "אחד הכלי� המשמעותיי� שיש לוועד הפועל לצור" בקרה על תפקוד ההנהלה ובראשה המנכ
הפועל לבצע את עבודת שימוש מושכל ויעיל בוועדת הביקורת מאפשר לוועד . הוא ועדת הביקורת

 .הפיקוח והבקרה שלו

חשיבות זאת גברה לפי . לוועדת הביקורת של כל ארגו ישנה חשיבות ניכרת בתחומי פיקוח ובקרה
ביצירת מנגנוני בקרה ופיקוח , בי היתר, עקרונות ממשל תאגידי עוסקי�. תפיסת הממשל התאגידי

") ועדת גוש("זוהר גוש ' דה בראשות פרופ הגישה וע2006בדצמבר . 38על אופ ניהול של חברות
הדוח כולל המלצות . ליושב ראש רשות ניירות הער" את דוח הוועדה לבחינת קוד הממשל התאגידי

בי . מפורטות לגבי הוראות ממשל תאגידי שלדעת הוועדה ראוי לאמ, כאמת המידה בישראל
לקשרי , למיומנות חבריה, עילותהלפ, לתפקידיה, השאר מתייחסת הוועדה לעצמאות ועדת הביקורת

 . הגומלי בינה לבי הוועד הפועל ולקשרי הגומלי בינה לבי המבקר הפנימי

 בא לחזק את עצמאות ועדת הביקורת , 2011שנכנס כאמור לתוק& במר, ,  לחוק החברות16תיקו
ר ועדת "יי� ושיוובה כי רוב חברי ועדת הביקורת יהיו דירקטורי� בלתי תלו, על ידי דרישות שונות

 .הביקורת יהיה דירקטור חיצוני או עובד מדינה

הרכב . הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� קובעת כי על המועצה למנות ועדת ביקורת מבי חבריה
ר המועצה "הצעת החוק ג� קובעת כי יו. המועצה הקבוע בהצעת החוק נועד להבטיח את עצמאותה

כ נקבע כי חבר מועצה שאינו חבר . א יכנס אותה לדיולא יהיה חבר בוועדת הביקורת וכי הו
. אינו רשאי להשתת& בישיבותיה אלא א� כ הוא נדרש לצור" הצגת נושא מסוי�, בוועדת הביקורת

ל ולרשות התאגידי� הציבוריי� "למנכ, עוד קובעת הצעת החוק כי ועדת הביקורת תגיש למועצה
 .דוח על פעילותה לפחות פע� בשנה

 במסגרת התפתחות הממשל , האמור שיוזמות השינויי� המועלות בשני� האחרונותעולה מ
נעשות במגמה לחיזוק הביקורת תו" כדי הבטחת עצמאותה וחופש פעולתה של ועדת , התאגידי

 .הביקורת בארגו

 

 הוועד הפועל כגו� מבקר

לה הכפופה ל ועל ההנה"א קובע כי אחד מתפקידי הוועד הפועל הוא לפקח על המנכ"תקנו מד
א ועדת ביקורת "נוס& על המבקר הפנימי פועלת במד. ל ולקבל דיווחי� מהמבקר הפנימי"למנכ

לדו בדוחות המבקר הפנימי : שאחדי� מתפקידיה ה�)  ועדת הביקורת�להל (מטע� הוועד הפועל 
רת ועדת הביקו. בתיקוני� שנעשו בעקבות דוחות הביקורת ובמער" הביקורת בארגו, ובהמלצותיו

 . א"הזו היא כלי בקרה רב חשיבות של הוועד הפועל על פעילות מד

חשיבותה של ועדת הביקורת נובעת ג� מהיותה ועדה קבועה שעל כל גו& ציבורי להקי� והיות והיא 
 ג� את הסיכוני� שבפני �אמורה לבחו את סדרי הבקרה של הארגו ובהתא� לכללי ממשל תאגידי 

 2009החל באפריל .  דרכי פעולה מול חולשות ופגמי� שהתגלעולהמלי, על�הארגו ולהצביע
 .ובמועד הביקורת עמד בראש ועדת הביקורת מר איציק כוכב

ובייחוד ועדה חשובה ורגישה כמו ועדת , ר ועדה"נדרש יו, על פי כללי מינהל תקי וממשל תאגידי
. במסקנותיה ובהמלצותיהלעדכ את הוועד הפועל לא רק בפעולות הוועדה אלא בייחוד , הביקורת

 .כ" יכול הוועד הפועל לוודא שוועדת הביקורת ממלאת את תפקידיה כראוי

__________________ 

 תיקו� חדש לחוק החברות המסדיר סוגיות בממשל תאגידי !מתו� אתר האינטרנט של משרד המשפטי�   38
 .ובעלי שליטה בחברות
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 ÌÈ�˘‰ ˘ÂÏ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008-2010 ˙‡ ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ ¯˘È‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ 
‡˘Â�· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· Û‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÓÂÎÈÒ .‰ÏÚ „ÂÚ , ÌÈ�˘ Ô˙Â‡· ÈÎ

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˘‡¯ È·˘ÂÈ, ÏÈ¯Ù‡ „Ú È�·‡ „Â„ ¯Ó 2009·ÎÂÎ ˜ÈˆÈ‡ ¯Ó ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ  , ‡Ï
 ˙‡Â ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á È�ÙÏ Â‚Èˆ‰

‰È˙ÂˆÏÓ‰ .˙‡Ê Â˘¯„ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‚ . È¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
 Ì‡Â ˙Â˜ÙÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ Ì‡ ‰È‚ÂÒ· Â�„ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ˙ÂÓ‡Â˙ Ô‰

‰„ÚÂÂ‰ ;ÂÈ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‚"‰Ê ÔÈÚÓ ÁÂÂÈ„ ˘¯„ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ . ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ,ÂÈ ˙Â·¯Ï"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ ,ÂÈ ÔÎÂ" ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ì‚ ÂÓÎ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯

Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â˘È¯„ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÚˆÈ· ‡Ï . 

 

 תפקידי ועדת הביקורת 

1. ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ Â Á Â „ ·  Ô Â È א קובעי� כי אחד מתפקידי "והלי הוועד הפועל של מד נ:„
לדו בדוחותיו של המבקר הפנימי במועד סביר לאחר השלמת� "ועדת הביקורת של הארגו הוא 

 ".ולדו ע� המבקר בענייני הביקורת הפנימית של התאגיד

 È‡ÓÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2007 ¯·Óˆ„ „Ú 2010 ‰�„ ‡ÏÂ ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï 
„·Ì˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ¯È·Ò „ÚÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ .˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï: 

 התכנסה ועדת הביקורת והחליטה כי לנוכח ריבוי הדוחות שלא נידונו בוועדת 2008בינואר 
אלא המבקר , הביקורת לא ייער" דיו פרטני במצב יישו� ההמלצות הכלולות בכל דוח בנפרד

ההמלצות הכלולות בדוחות הביקורת ואת הפנימי יעביר לחברי הוועדה טבלה המרכזת את כלל 
 2009בספטמבר ; ובמידת הצור" יוחלט א� לדו בהמלצות הכלולות בדוח כלשהו, מצב יישומ

ראו להל ג� (סקר המבקר לפני ועדת הביקורת נושאי� נבחרי� שנבדקו בחמש השני� האחרונות 
 ").תדירות התכנסות ועדת הביקורת"בתת הפרק 

„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï„Ó ÂÓÎ ÔÂ‚¯‡· ‰�È"¯ÎÈ� ˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰· ÏÚÂÙ˘ ‡ , Ï˘ ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜
˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈ�Ó Â�È‡ ‰�˘· ÌÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ , „ÚÂÂ‰ Ï‰Â� ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ Â�È‡

ÂÚˆÂ·˘ ˙Â¯Â˜È· È·‚Ï ‰ÏÈÚÈ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Â ‰ÙÈ˜Ó ‰�ÈÁ· ¯˘Ù‡Ó Â�È‡Â ÏÚÂÙ‰ . ˙„ÚÂ ÏÚ
Ï ¯È·Ò ÔÓÊ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÔÂ„Ï ˙¯Â˜È·‰Ì˙˘‚‰ ¯Á‡. 

2. È Ó È � Ù ‰  ¯ ˜ · Ó ‰  È ‡ ˆ Ó Ó  ˙ Â Î È ‡  ˙ Î ¯ Ú נוהל ועדת הביקורת קובע כי אחד : ‰
א "ועדת הביקורת של מד". להערי" את איכות ממצאי המבקר הפנימי"מתפקידי ועדת הביקורת הוא 

 א& קבעה כי אחד מתפקידיה הוא להערי" את איכות ממצאי המבקר הפנימי 2007בישיבתה ממאי 
הדברי� עולי� בקנה אחד ג� ע� הנורמות שנקבעו בתיקו לחוק החברות . תיוואת איכות המלצו

לבחו את מער" הביקורת הפנימית של החברה ואת "הקובע כי אחד מתפקידי ועדת הביקורת הוא 
תפקודו של המבקר הפנימי וכ א� עומדי� לרשותו המשאבי� והכלי� הנחוצי� לו לצור" מילוי 

 ". תפקידו

Î ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÎÈ‡·Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓ ˙ÂÎÈ‡· ‰�„ ‡Ï ÌÏÂÚÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È
ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰. 
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בכל ישיבת ועדה דנו : "ר ועדת הביקורת" כתב יו2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
היק& , מישיבת הוועדה הקודמת ובפירוש הערתי הערות על עומק הבדיקה, בדוחות אחרוני�

 ".ספי�בדיקת נושאי� נו, הבדיקה

ÂÈ ˙·Â˘˙· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·„‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ‡· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÂËÈ· È„ÈÏ . ÂÙ˜˘È ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„· ¯Ó‡�‰ ˙‡ ‰‡ÏÓ ‰¯Âˆ·. 

3. ˘ ¯ „ � ‰  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  Û ˜ È ‰ · Â  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  Í ¯ Ú Ó  ‰ � · Ó ·  Ô Â È „ : בתיקו
ת נקבע כי בי תפקידיה של ועדת הביקורת לדו במבנה מער" הביקורת ולערו" בחינה לחוק החברו

. אחת לכמה שני� א� היק& מער" הביקורת מספק או שמא יש לצר& לשורותיו עובדי� נוספי�
 . א מורכב ממבקר פני� וממיקור חו, של הביקורת הפנימית"מער" הביקורת הפנימית במד

 Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÚˆÂÓ„Ó"˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ÂˆÓ‡È ‡ , ÌÈ˘· ˙‡Ê
„Ó ÈÎ¯ÂˆÏ ·Ï"Â˙ÂÏÈÚÙ Û˜È‰ÏÂ ‡ . ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ Ì‡ ‰È‚ÂÒ· ÔÂ„Ï ÈÂ‡¯ ‰ÊÎ ÔÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ·

ÌÂÈÎ ‰¯Â˜˘ ÈÙÎ ‰ÏÂÎÎ ‰·Â¯ ÍÓ˙Ò‰Ï ˙ÈÓÈ�Ù‰ ,ıÂÁ ¯Â˜ÈÓ ÏÚ , ˙¯Â˜È· È„·ÂÚ ÏÚ Â‡
ÔÂ‚¯‡‰ È„·ÂÚ Ì‰˘. 

א למשרד מבקר המדינה כי הוועד הפועל אישר "ווח מד די� 2011 בדצמבר �לאחר סיו� הביקורת 
המסדיר את הבדיקה של התאמת משאבי הביקורת , "בקרה ומעקב פנימי, ביקורת"נוהל חדש 

 נוהל 2011א כי הוועד הפועל אימ, בדצמבר " דיווח מד2012בפברואר . הפנימית לצורכי הארגו
ר הוועד "ו מבקר הפני� יהיה כפו& ליושעל פי" תכנו וביצוע,  סמכויות�הביקורת הפנימית "

 .הפועל

4. Î � Ó ‰  ˙ Â · Â ‚ ˙  ˙ Â Î È ‡  ˙ Î ¯ Ú ‰" Ô Â ˜ È ˙ Ï  Â Ë ˜ � � ˘  Ì È „ Ú ˆ ‰ Â  Ï
Ì È È Â ˜ È Ï קובע כי )  חוק הביקורת הפנימית�להל  (�1992ב"התשנ, חוק הביקורת הפנימית :‰

נוהל ועדת .  יו� ממועד הגשת�45תו" , הנהלת גו& ציבורי תדו בממצאי דוח המבקר הפנימי
ל "א קובע כי אחד מתפקידי ועדת הביקורת הוא להתייחס לממצאי� ולהנחיות המנכ"יקורת במדהב

 .בדבר הדרכי� לתיקו הליקויי�

 ÌÈ�˘· ‰�„ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ2007-2010Î�Ó‰ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰· " ÔÂ˜È˙Ï ÂË˜��˘ ÌÈ„Úˆ·Â Ï
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ . 

Î�Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„˙ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ"Â Ï ÂË˜��˘ ÌÈ„Úˆ·
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï . 

ובאופ שוט& , הלכה למעשה: "א" כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 ". מתקיי� מעקב פרטני אחר יישו� כלל ההמלצות של המבקר בכל הדוחות שהוא מגיש

5. È Ó È � Ù ‰  ¯ ˜ · Ó ‰  Ï ˘  Ì È Ù Ò Â �  Ì È „ È ˜ Ù  חוק הביקורת הפנימית קובע כי :˙
זולת , תפקיד נוס& על הביקורת הפנימית, בגו& שבו הוא משמש מבקר, א ימלאמבקר הפנימי ל"

 א� מילוי תפקיד �וא& זאת , תפקיד הממונה על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדי�
הרציונל שעומד בבסיס ההוראה הוא ". נוס& כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי
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 39 ענייני� בי תפקידו כמבקר פנימי לתפקידי� אחרי� שאות� הוא אמור לבקרלמנוע מצב של ניגוד
 .ולהבטיח כי לא תיפגע באופ משמעותי הקצאת המשאבי� שלו לצורכי הביקורת הפנימית

„Ó· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ‰ÏÚ ‰˜È„··"„È‚‡˙· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ ‡40: ÂÈ" ˙„ÚÂ ¯
‰ ÈÂ‚È‰Ï·Â˘ÁÓÌ„‰ È˙Â¯È˘ 41Â ÂÈ" ¯Â‰È‡Ï ‰„ÚÂ„Â·Ú ¯Â˘˙Â/ÌÈ„ÂÓÈÏ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈ¯˜ÁÓ42 .

ÂÊÓ ‰¯˙È ,„Ó ˙·Â˘˙Ó"Î�Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡"„Ó Ï" ÔÙÂ‡· ¯˜·Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙‡ ‰Á�‰ ‡
‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ÁÎ� ¯˜·Ó‰ ÈÎÂ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÓÂÎÈÒ ˙‡ ÛËÂ˘ . 

˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁÏ „Â‚È�· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„È˜Ù˙· ˜ÒÂÚ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ‰ÏÂÚ . 

לאחר מועד סיו�  (2011א כי בדצמבר " כתב מד2012ו למשרד מבקר המדינה מפברואר בתשובת
עוד הוסי& . הופסקה פעילותו של מבקר הפני� בנוגע למטלות הנוספות שהוטלו עליו) הביקורת

א כי עמדתו היא שאי בנוכחות המבקר הפנימי בישיבות ועדת המכרזי� כדי למנוע ממנו לבקר "מד
 ובאמצעות נוכחותו בוועדה הוא יכול לקבל תמונה על נקודות בעיתיות כלליות ,את ועדת המכרזי�

 .כ" יש לו את היכולת לבקר את הדברי� בזמ אמת. א בתחו� הרכש"בפעילות מד

 ˙Â·È˘È· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï Û˙Â˘ Â�È‡ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ,ÚÏ Â˙ÏÂÎÈ· ˙Ó‚ÂÙ Â˙ÂÁÎÂ� ÌˆÚÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÌÂÁ˙· ˙¯Â˜È· ˙Â˘ , ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÎ

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ˙Â·È˘È· ÁÎÂ� ‰È‰. 

 

 אישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי

1.  ˙ „ Â · Ú  ˙ È � Î ˙  ˙ ‡  ¯ ˘ ‡ Ï  ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â  ˙ Â Î Ó Ò  È · ‚ Ï  ‰ ¯ È ˙ Ò
¯ ˜ · Ó  התקנו דורש כאמור שהוועד הפועל יקיי� ועדת ביקורת וקובע כי סמכויותיה וסדרי :‰

, במסגרת דיו על הרכב ועדות הוועד הפועל, 2007בפברואר . על ידי הוועד הפועלעבודתה ייקבעו 
א קובעי� כי "נוהלי הוועד הפועל של מד. קבע הוועד הפועל כי ועדותיו ה ועדות ממליצות בלבד

נוהל הביקורת . אחד מתפקידי ועדת הביקורת הוא לאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי
ר הוועד "מבקר הפני� יגיש לאישור יו: " קובע2000מאוגוסט , תכנו וביצוע,  סמכויות�הפנימית 
 ". הצעה לתכנית עבודה וה� יאשרו אותה בשינויי� הנראי� לה�, ר ועדת הביקורת"או יו/הפועל ו

 ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÎÓÒ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ‡ÂÙ‡ ˙ÓÈÈ˜
Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â� ÈÙÏ ÈÓÈ�Ù‰ ‰„ÚÂ ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÔÈ·

¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ „·Ï· ‰ˆÈÏÓÓ . Ï‰Â� ÔÈ· Ì‡˙È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â� ÔÈ·Ï ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰. 

__________________ 

 .265' עמ, ÂÁ ˙ÂÚˆ‰2008˜ , ��1990"התש, הצעת חוק הביקורת הפנימית  39

 .א"ל הקוד� של מד"המבקר הפנימי מילא תפקידי� אלו עוד בתקופת המנכ  40
ובכלל זה , א בכל הנוגע למחשוב שירותי הד�"תפקיד הוועדה הוא להוות גו" מייע! להנהלת מד  41

עבודת הוועדה . קביעת התקציב והתקשרות ע� גורמי� חיצוניי�, קביעת לוחות זמני�, הגדרת הצרכי�
ר הוועדה "ל מינה לתפקיד יו"המנכ. 2005הוגדרה במסמ% עקרונות שהתקבל על דעת חבריה בפברואר 

 .2004את המבקר הפנימי בשנת 
א לצור% קבלת מידע לצורכי עבודות או "תפקיד הוועדה הוא לקבל או לדחות פניות של סטודנטי� למד  42

 . מחקרי� אקדמיי�



 393 משרד הבריאות

 Ï˘ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï‰Â� Ú·˜˘ ˙�ÂÎ˙Ó‰ ˙‡ ÔÁ·È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ
„Ó"„·Ï· „Á‡ Ì„‡ ‰ÈÙÏÂ ‡ -ÂÈ "ÂÈ Â‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯" „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯

 ÏÚÂÙ‰-¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘‡Ó  , ‰˘È¯„ ÏÎ Ï‰Â�· ÔÈ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�
 ÌÈ˘¯„� Ì�È‡ Ì‰ ‡ÏÈÓÓÂ ‰¯Â˘È‡ È�ÙÏ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· Â‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï

‰¯˘‡Ï . 

2. È ‡-˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ „ Ú Â  È „ È  Ï Ú  ˘ ‡ ¯ Ó  ‰ „ Â · Ú ‰  ˙ È � Î ˙  ¯ Â ˘ È , אמורכ: ‡
יש לציי . לפי נוהלי הוועד הפועל על ועדת הביקורת לאשר את תכנית העבודה של המבקר הפנימי

 שבה תכנית העבודה של , קובע כי בחברה, א"שכאמור אינו חל על מד,  לחוק החברות16שתיקו
 ועדת הביקורת צריכה לבחו את תכנית העבודה לפני, המבקר הפנימי מאושרת בידי הדירקטוריו

א הוועד הפועל מאשר את תכנית העבודה "במד. הגשתה לאישור הדירקטוריו ולהציע בה שינויי�
 .של הארגו כשחלק ממנה זו תכנית העבודה של הביקורת הפנימית

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··2008-2010 ˙È�Î˙ ˙‡ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ ‡Ï 
˘‡¯Ó Â˙„Â·Ú ,˙È�Î˙Â ‰„Â·Ú‰ ˙�˘ ÍÏ‰Ó· ‡Ï‡ ˙�˘Ï ‰„Â·Ú‰ 2009ÏÏÎ ‰¯˘Â‡ ‡Ï  . ˜¯

 ¯·Óˆ„·2010 ÌÈ�˘Ï ˘‡¯Ó ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ 
2011-2012 ," ‰È¯Á‡˘ ÂÊÂ ‰·Â¯˜‰ ‰�˘Ï)˙¯Â˜È·‰ ˙„ÈÁÈ È·‡˘ÓÏ Ì‡˙‰·"( ;ÌÏÂ‡Â ,

 ÈÙ ÏÚ ˜Â„·Ï ‰˘˜È· Ì˙Â‡˘ ÌÈ‡˘Â�‰ ˙‡ ‰‚¯È„ ‡Ï˘ ÍÎ· È„Ó ·¯ ‰ÏÂÚÙ ˘ÙÂÁ ‰¯È˙Â‰
Ì˙Â·È˘Á . 

 Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡Â ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ¯È‰·‰ÏÂ ¯È„Ò‰Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ .˘‡¯Ó ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙„Â·Ú ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘‡Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ,

ÌÈ‡˘Â�‰ ˙˜È„·· ‰È˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ˙‡ ‚¯„˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯Â. 

, ביקורת"י הוועד הפועל אישר נוהל חדש א למשרד מבקר המדינה כ"בעקבות הביקורת דיווח מד
את אישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי והמעקב , בי השאר, המסדיר, "בקרה ומעקב פנימי

 .אחריה

 

 תדירות התכנסות ועדת הביקורת

נוהלי הוועד הפועל . כדי שוועדת הביקורת תוכל למלא את תפקידיה עליה להתכנס באופ סדיר
ועדת הביקורת . ר הוועדה"על פי החלטת יו, תכנסו פעמיי� בשנה לפחותקובעי� כי ועדותיו י

הקרוב , במצבי� המחייבי� את התכנסות הוועדה" להתכנס אחת לרבעו או 2007החליטה ביולי 
 החליטה ועדת הביקורת שתדירות המפגשי� תיקבע על פי קצב הגעת 2010בדצמבר ". שבה�

וזאת פעמיי� בשנה לפחות , � שלה� תידרש הוועדהדוחות הביקורת או בהתא� לענייני� אחרי
 .ובשאיפה לארבע פעמי� בשנה

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··2008-2009 ˙�˘·Â „·Ï· ‰�˘· ÌÚÙ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ 2010 
-ÌÈÈÓÚÙ  . 

 ‰ÈÏÚ˘ ˙Â¯È„˙· Ò�Î˙‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ê ‡„ÂÂÏ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ‰ËÈÏÁ‰˙‡. 
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 מספר חברי ועדת ביקורת 

� של חברי ועדת הביקורת ואול� נוהלי הוועד מספריחליט בדבר  א קובע שהוועד הפועל"תקנו מד
. וביניה ועדת הביקורת, הפועל אינ� קובעי� את מספר החברי� הנדרש בוועדות הוועד הפועל

, 2011 ועד אוגוסט 2009משנת  .א ארבעה חברי�" מנתה ועדת הביקורת במד2007�2008בשני� 
 .ר הוועדה וחבר נוס&" יו�מנתה ועדת הביקורת שני חברי� בלבד 

 החל משרד מבקר המדינה בביקורת רוחב על פעילות המבקרי� הפנימיי� בתאגידי� 2010באפריל 
ר "ר ועדת הביקורת ליו"כתב יו) במהל" ביקורת הרוחב (2011במר, ). להל ביקורת רוחב(שוני� 

כי העובדה שהוא חבר ועדה יחיד בוועדת הביקורת אינו תקי וכי הוא מבקש להוסי& הוועד הפועל 
נוכחות חברי ועדת "לעניי העדר חבר הוועדה הנוס& ראו להל בפרק . (שני חברי ועדה לפחות

ר ועדת הביקורת למבקר הפנימי שא� לא תורחב ועדת הביקורת " כתב יו2011באפריל ") ביקורת
עד מועד סיו� הביקורת לא מונו חברי  . יתקשה לקיי� ישיבות ועדה נוספותבחברי� נוספי� הוא
 .ועדת ביקורת נוספי�

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ „·Ï· ÌÈ¯·Á È�˘ ÈÂ�ÈÓ· È„ ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . „ÚÂÂ‰ ÏÚ
 ˙ÂÏÂ˜ ·Â¯· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡˙È˘ ÔÙÂ‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ¯ÙÒÓ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÏÚÂÙ‰

Ï ÔÎÂ ‰È˙Â·È˘È·‰È�ÂÈ„Ï È˜ÂÁ ÔÈÈ�Ó ÚÂ·˜ . 

 

 נוכחות חברי ועדת ביקורת

חברי ועדות בכלל וחברי ועדת ביקורת בפרט נדרשי� להגיע לישיבות הוועדה כדי שיוכלו למלא את 
 ועדת תו חוקי בישיבימניא ונוהלי עבודת הוועדות קובעי� כי "תקנו מד. התפקיד המוטל עליה�

 קיימה ועדת 2011 ועד אפריל 2007משנת  .הרוב חבריבה  כאשר יהיו נוכחי� , יתקיי�הביקורת
 .הביקורת שישה דיוני�

· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ�ÂÈ„‰ È�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-2007·Â -2008 ÔÈ·Ó ÌÈÈ�˘ ˜¯ ÂÁÎ� 
 ¯·Óˆ„· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È�ÂÈ„· ÈÎÂ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Ú·¯‡2010 ÏÈ¯Ù‡·Â 2011 È�˘ ÔÈ·Ó 

‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ,ÂÈ ÁÎ�"„·Ï· ‰„ÚÂÂ‰ ¯ . ˙‡ ˙ÂˆÓÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì�È‡ ‰ÊÎ ·Î¯‰· ÌÈ�ÂÈ„
Â¯·ˆ˘ ÔÂÈÒÈ�‰ ˙‡Â ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ú„È‰. 

 ˙�˘Ó ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙˘˘ ÔÈ·Ó ‰Ú·¯‡·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ2007 
 ÏÈ¯Ù‡ „ÚÂ2011‰È˙Â·È˘È· È˜ÂÁ ÔÈÈ�Ó ‰È‰ ‡Ï  , ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÌÈ�ÂÈ„‰ ÔÎÏÂ

ÂÁ Û˜Â˙ ÏÎ È¯ÒÁ ÌÎÏ‰Ó·È˜ . 

א כי הוא מבקש להצביע על המצב " כתב מד2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
לית גמול כספי לחברי ועדות המשנה , בגי חוסר סמכות חקיקתית, הבלתי נסבל שבו אי הוא יכול

וכי ללא תגמול קשה לקיי� ישיבות תדירות , של הוועד הפועל ובכלל זה לחברי ועדת הביקורת
 ").תגמול לחברי הוועד הפועל" הפרק �ראו להל בתת( נאותי� בהרכבי�

 

 ל בישיבות ועדת הביקורת "נוכחות המנכ

, לפיכ" שמורה חשיבות רבה לעצמאותה. ועדת הביקורת היא משומרי הס& החשובי� בארגו
  .ועקרונות ממשל תאגידי מנסי� להבטיחה



 395 משרד הבריאות

רשאי להיות נוכח בישיבות ועדת הביקורת ל "א אינו מגדיר מתי המנכ"נוהל הביקורת הפנימית במד
 . ומתי לא

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ ,Î�Ó‰ ÁÎ� Ô‰·˘"Ï , ÏÎ· ÂÁÎ�
ÂÈ ˜¯ ‰·È˘È‰"ÛÒÂ� ¯·ÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ ¯ ,ÂÈ ˜¯ ÂÁÎ� ˙ÂÙÒÂ� ˙Â·È˘È È˙˘·Â" ‰„ÚÂÂ‰ ¯

Î�Ó‰Â"Ï . ˙�˘Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ‰Ú·˜� ÂÏ‡ ˙Â·È˘È·2011 Â�Â„È� ÔÎÂ 
˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ . 

Î�Ó‰ ˜¯ ‰· ÌÈÙ˙˙˘ÓÂ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„· ÌÈ�„ ‰· ‰·È˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï
ÂÈÂ"‰�È˜˙ ‰�È‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯ . ‰È‰˙ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„· ÌÈ�„ ‰· ‰·È˘È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

Î�Ó‰ ˙ÂÁÎÂ� ‡ÏÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ ˙ÂÁÎÂ�·"Ï. 

א הוזמ לישיבות על "ל מד"מנכ: "א כי" כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 ". ולכ נכח בישיבות אלה, לש� דיווח והבהרות, ידי ועדת הביקורת

 

✯ 

 

„Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÏÂÚÙ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ�"‡ :‰È„È˜Ù˙ ÏÎ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ;
‰˘Â¯„‰ ˙Â¯È„˙· ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï ;ÔÓÈÈ˜Ï È„Î ˘¯„�‰ ÔÈÈ�Ó‰ ‰È‰ ‡Ï ‰È�ÂÈ„ ·Â¯·Â .ÚÂ ˙„

ÍÎ· ‰Ï˘Î ˙¯Â˜È·‰ . ˙‡ ‡ÏÓÏ ‰Ï Â¯˘Ù‡È˘ ‰„ÚÂ È¯·Á È„ ‰�ÈÓ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰
‰˙„Â·Ú ¯Á‡ ·˜Ú ‡ÏÂ ‰„È˜Ù˙ . „ÚÂÂ‰ ÈÎ Ú·Â˜ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„· ÏÂÙÈË‰ Ï‰Â�˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‰· ÔÂ„È ÏÚÂÙ‰ ,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ , ˙Á‡ ÌÚÙ ÍÎ· ˜Ù˙Ò‰ ‡Ï‡
„·Ï· , ¯·ÓËÙÒ·2009 ,ÓÂÎÈÒ ¯Â˘È‡·˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È .ÏÚÙ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ,ÔÎ Ì‡ ,

Ì˙Â‡ Ú·˜ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ˙ÁË·‰Ï . 

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ,ÂÈ‰ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â"Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯ , ˙„ÚÂÂ· ˘ÂÓÈ˘ Â˘Ú ‡Ï
Ì‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ˙¯Â˜È·‰ :„Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ" Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ˙Â�È˜˙ ÏÚÂ ‡

ÔÂ‚¯‡‰ .˙‡ÊÍÎ Ì˘Ï Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÏÎ‰ „Á‡ ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ Û‡  .
È‡ ÌÂ˘Ó ˘È ÂÊ ˙Â‚‰�˙‰·-ÂÈ „ˆÓ ‰Ó�Ù‰"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , „ˆÓÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ È¯·Á‰ „ˆÓ

‰¯˜·‰Â ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯‡˘ . „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· Ï˘Î Ô‡Î ‰ÏÂÚ
„Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ÏÚÂÙ‰"‡. 

„Ó ÏÚ"ÔÂ‚¯‡· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰Â ‰¯˜·‰ È‡˘Â�· ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„È˘ ÍÂ¯ÚÏ ‡ . ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ
 ˙‡ ˜ÊÁÏ ˘ÈÂ ‰ÏÈÚÙ‰ ‰Ï‰�‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ·Â˘Á ÈÏÎ ‡È‰

‰È„È˜Ù˙Â ‰„ÓÚÓ .ÂÈ Ï˘ ÚÂ·˜ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ Ô˙Ó" È�·‡Ó ‡Â‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯
ÔÈ˜˙ È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ Ï˘ „ÂÒÈ‰ .ÚÂÂ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÏÚÂÙ‰ „

˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÏÂÙÈË‰ Ï‰Â� ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÏÂÚÙÏ ÂÈÏÚÂ . ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ
ÂÈÓ È˙ÙÂ˜˙ ÁÂÂÈ„ ˘Â¯„Ï"‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯. 

א למשרד מבקר המדינה כי הוועד הפועל אישר " דיווח מד� 2011 בדצמבר �לאחר סיו� הביקורת 
המסדיר היבטי� שוני� שבה� נמצאו ליקויי� בפעילות , "בקרה ומעקב פנימי, ביקורת"הל חדש נו

א בישיבות "מספר חבריה ונוכחות עובדי מד, ועדת הביקורת כמו תדירות התכנסות ועדת הביקורת
הסדרת אישור תכנית העבודה של המבקר הפנימי והמעקב , ]ל"וממילא ג� נוכחות המנכ[הוועדה 

הנוהל עוסק ג� בסדרי . בדיקה של התאמת משאבי הביקורת הפנימית לצורכי הארגוו, אחריה
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בתפקידי ועדת הביקורת בארגו ומאמ, מגוו , הבקרה והפיקוח של הוועד הפועל על ההנהלה
א כי הוועד הפועל " דיווח מד2012בפברואר . סמכויות המוטלות על ועדת הביקורת בחוק החברות

מבקר הפני� , לפי הנוהל". תכנו וביצוע,  סמכויות�הביקורת הפנימית "ל  נוה2011אימ, בדצמבר 
 יו� מתארי" קבלת 45ל יקיי� דיו בדוחות הביקורת תו" "המנכ; ר הוועד הפועל"יהיה כפו& ליו

וועדת הביקורת תבדוק את מידת התאמת� של ; הדוח לידיו או יאציל סמכות זו לבכיר אחר בהנהלה
א כי הוועד הפועל השלי� את איוש שלושת חברי "עוד דיווח מד. לצרכי�משאבי המבקר הפנימי 

 . ועדת הביקורת

‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È¯„Ò ˙¯„Ò‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ô˙È� ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÏÂ‡
„È˙Ú· ˜¯ ÔÂÁ·Ï ‰È‰È. 

 

 

 היבטי בקרה כספיי�

 היעדר דיו� מספק בישו� תקני חשבונאות מקובלי� בדוחות כספיי�

רי� מאפייני� הנבדלי� במידה רבה ממאפייני� "למלכ). ר"מלכ(א הוא מוסד ללא כוונת רווח "מד
המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות קבע כללי� חדשי� למוסדות שלא . של גופי� עסקיי�

תק ; כללי� אלה משפרי� את איכות הדיווח הכספי והשקיפות של אות� ארגוני�. למטרות רווח
 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על 69 תיקוני� והבהרות לגילוי דעת מספר ,5חשבונאות מספר 

קובע את כללי החשבונאות והדיווח הכספי שעל ) 5 תק חשבונאות מספר �להל (רי� "ידי מלכ
בדוחות , בי השאר, התק קובע כי גילוי דעת זה אינו ד. ר"פיה� יש לערו" דוחות כספיי� של מלכ

פיקוח (ה שלטונית ושל מוסד החייב בדיווח בהתא� לתקנות ביטוח בריאות הכספיי� של יחיד
 .�1995ו"התשנ, )ובקרה פיננסי� על קופות החולי�

א "שיפ, וחיזק מבני� של מד, א כחלק מהרכוש הקבוע אמבולנסי�" רכש מד2009�2010בשני� 
 .א התקבל מתרומות"חלק ניכר מהרכוש הקבוע של מד. ח" מיליו ש�108בכ

הקובע כללי� לגבי הצגת סעיפי רכש ציוד קבוע , 5א אינו מייש� את תק חשבונאות מספר "מד
יישו� תק �בעקבות אי. ובדוחותיו הכספיי� מוצג הרכוש הקבוע בער" סמלי בלבד, מתרומות

א "ולכ בשני� האחרונות מציג מד, א אינ כוללות פחת על הרכוש הקבוע"החשבונאות הוצאות מד
א לנציגי משרד מבקר "לפי הסברי מנהל אג& הכספי� של מד, בה בעת. ל הוצאותעוד& הכנסות ע

דוח רווח והפסד היה מצביע על , 5א היה מייש� את תק חשבונאות מספר "א� מד, המדינה
 .ובחלק מהשני� היה מציג עוד& הוצאות על הכנסות, תנודתיות

א ולא להחיל על "חשבו של מד לקבל את המלצת רואה ה2003הוועד הפועל הקוד� החליט בשנת 
א רואה החשבו מסתייג מאי יישו� תק "בדוחות הכספיי� של מד; 69א את הוראות גילוי דעת "מד

מפרוטוקול הדיו עולה .  ד הוועד הפועל באי יישו� התק2006באוגוסט  .5חשבונאות מספר 
רואה . צטר" להחליט בהמש"ר הוועד הפועל העיר כי מדובר בדיו ראשוני וכי הוועד הפועל י"שיו

  .כי משרדו בודק מה המשמעות של הדיווח על פי התק האמור, החשבו העיר

יישו� תקני חשבונאות מקובלי� בדוחות �א דנה באי"שומה להדגיש שוועדת הכספי� של מד
הכספיי� וכי היא המליצה לוועד הפועל לאשר את הדוחות הכספיי� בשי� לב להסתייגויות רואה 

החשבו .א מצהירה הנהלת הארגו כי לאור האמור "בביאורי� לדוחות הכספיי� של מד, כמו כ
א הוק� על פי חוק מיוחד וכי " ובהתחשב בעובדה כי מד5 לתק חשבונאות מספר 64בסעי& 

" יחידה שלטונית"פעילותו נעשית בתחומי� הנחשבי� בעיקר� זהי� מהותית לתחומי הפעילות של 



 397 משרד הבריאות

א על המש" עריכת הדוחות הכספיי� של הארגו במתכונת "יטה הנהלת מדהחל, וקופות החולי�
 . ג� ביטוי כספי לכל התרומות שהתקבלו, בי היתר, מתכונת זו כוללת. שהייתה נהוגה בה כל השני�

„Ó Ï˘ ¯˜·Ó‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ‚ÈÈ˙Ò‰ ÍÎÓ" ‡Ï ÈÎ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÂÏ˘ ÁÂ„· ÔÈÈˆ˘ ‡
˙ÂÏÂÏÎ‰ ˙Â‡¯Â‰‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎ Ì˘ÂÈ ¯ÙÒÓ ˙Â‡�Â·˘Á Ô˜˙· 5 . Ï˘ Â˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ÈÎ ˘‚„ÂÈ

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ˙·ÈÈÁÓ ‡È‰Â ·¯ Ï˜˘Ó ˙ÏÚ· ‰¯ÈÓ‡ ‡È‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ . 

א כי סוגיית החלתו של תק חשבונאות " כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
כי אי חובה , משמעית�א היא סוגיה מקצועית מורכבת שהתשובה עליה אינה חד" על מד5' מס

א הוסי& כי הוועד הפועל קיי� דיו מעמיק וממצה בעניי זה "מד. משפטית להחיל עליו תק זה
א יכול לקבוע את המדיניות החשבונאית אשר משקפת לדעתו באופ הנכו "וכי מד, 2006באוגוסט 

עוד הוסי& .  עשהוכ" אכ, ביותר את פעילות האגודה ובלבד שזו תנהג בנושא זה בשקיפות מלאה
א כי רואי החשבו שלו ציינו בביאורי� לדוחות הכספיי� כי התק אינו חל על דוחות כספיי� "מד

וא& אינו חל על דוחות כספיי� ) שעיקר הכנסותיה ממקור בעל אופי תחיקתי" (יחידה שלטונית"של 
ננסי� על קופות פיקוח ובקרה פי(החייבי� בדיווח בהתא� לתקנות ביטוח בריאות , של מוסדות

 .�1995ו"התשנ, )החולי�

È˙Â‰Ó ‡˘Â�· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÂÈ" ÔÂÈ„‰˘ ¯ÈÚ‰ ÂÓˆÚ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
Í˘Ó‰· ËÈÏÁ‰Ï Í¯ËˆÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Â È�Â˘‡¯ ‡Â‰ .ÂÈ ÈÎ ‡ˆÓ�" ‰ÏÚ‰ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ˘„ÂÁÓ ÔÂÈ„Ï ‡˘Â�‰. 

 גור� 5יישו� תק חשבונאות מספר �ידעו שאי, ד הבריאותבמשר: ובאשר לגורמי שלטו חיצוניי�
 . א ובהצגת דוחות כספיי� אמיני�"לעיוותי� בניתוח מצבו הכספי של מד

א כי בכוונתו לפנות למועצת רואי " כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 . החשבו כדי לבדוק את שאלת התאמתו של התק לאגודה

 

 ועדת כספי�

ועל כ ועדת הכספי� היא אחת הוועדות , הל כספי תקי מהותי לצור" קיומו היציב של ארגומינ
זוהי ועדה מקצועית שבאפשרותה לדו לעומק בתקציב ובדוחות הכספיי� ובכ" . החשובות בו

ועדת הכספי� היא אחד הכלי� המשמעותיי� העומדי� לרשות הוועד . להיות לעזר לוועד הפועל
 2011 ועד מאי 2008החל ממר, .  מנתה ועדת הכספי� חמישה חברי�2007שנת עד סו& . הפועל

 2009והחל באוקטובר ) ר ועדת הכספי�" יו�להל (א "ר ועדת הכספי� במד"כיה מר דוד ברקת כיו
 .ביניה� נציג האוצר, כ שישה חברי�"חברי� בה סה
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Ì È Ù Ò Î ‰  ˙ „ Ú Â  ˙ Â ¯ Ú ‰ Ï  ˙ Â Ò Á È È ˙ ‰: ÏÈ¯Ù‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 2007Â  „Ú
 ËÒÂ‚Â‡2011 ÌÈÙÒÎ‰ Í¯ÚÓ ˙ÂÏ‰�˙‰ ÏÚ ‰È�ÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ‰¯ÈÚ‰ 

„Ó·"‡ ,„Ó· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯·Ò‰· ‰Ï˘ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â" Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ‡
ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÎÓÒÓÂ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�Â˙� ˙Ï·˜· . Â¯˘Â‡ ÂÏ‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ,ÂÈ ÌÏÂ‡"ÚÂÂ‰ ¯ÔÂÈ„Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙Â¯Ú‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ ,ÂÈ" ¯
ÌÈ�ÂÈ„· Û˙˙˘‰ ‡Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙Â¯Ú‰· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ô„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ .

ÂÈ˘ Ô‡ÎÓ" ÏÚ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ˘ÂÓÈ˘ Â˘Ú ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ ÔÎÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙�Ó ;ÍÎÓ ‰¯˙È ,È„Ï ˘‡¯ „·ÂÎ· ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï Ì‰‰ÈÁÂÂ . Ï˘ Ì˙·ÂÁ

ÂÈ‰Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰" ˙Â¯Ú‰· ÔÂ„Ï Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ¯- ˜ÂÓÈ� ·‚‡ Ô˙ÂÁ„Ï Â‡ ÔÏ·˜Ï 
‰ËÏÁ‰‰ .ÌÈÈÙÒÎ ‰¯˜· È¯„Ò· Ú‚ÂÙ ÔÂÈ„ ¯„ÚÈ‰ .‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏ‰�˙‰ ,

ÂÈ‰ Â˘‡¯·Â"¯ ,‰ÈÂ˜Ï. 

ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯Á·˙˘ ‚Èˆ�˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙·È˘È· Û˙˙˘È
Â‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ˙ÂÏÚ‰Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰· ÔÂÈ„ ˙Ú· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ

Ì‰· ÔÂ„È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯˘ ÌÈ·˘ÂÁ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á˘ ÌÈ‡˘Â�. 

ר ועדת הכספי� שכיה עד סו& שנת " כתב יו2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
יו החוזרות לא זכו לטיפול מצד הוועד א כי אחת הסיבות להתפטרותו הייתה שפניות" במד2007

 .הפועל

 כי 2011ר ועדת הכספי� שכיה עד מאי " כתב יו2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
וכי הנושאי� , א& לא פע� אחת לישיבות הוועד הפועל, מש" שלוש שנות כהונתו הוא לא זומ

כספי� של הארגו ועל ידי מנהלות הכספיי� הוצגו בישיבות הוועד הפועל על ידי מנהל אג& ה
] ההדגשה במקור [ÂÈ·Ë˜ ˙Â˜ÂÏÁÓ˙ג� א� לעתי� די קרובות התקיימו "המחלקות שלו 

א קיימות שלוש מערכות עצמאיות "ר ועדת הכספי� כי בהנהלת מד"עוד הוסי& יו". בדעותיה�
השתיי� ; ייהבמחלקת הגזברות ובמחלקת הגב, בהנהלת חשבונות: לניהול החובות המגיעי� לארגו

נתוני , לדבריו. והמערכת השלישית אינה כפופה לאג& הכספי�, הראשונות ה חלק מאג& הכספי�
עובדה זו . "ויחסיה ההדדיי� של שתיי� מה לפחות גובלי� באיבה, שלוש המערכות אינ� זהי�

‰�È‡ומקורה בהסדר ארגוני ,  סודÈ˘È‡ההדגשות במקור" ( מעוות.( 

ÂÈ ˙·Â˘˙"ÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯ ÔÂ‚¯‡· ˙Â·ÂÁ‰ ÏÂ‰È� ˙Î¯ÚÓ „Â˜Ù˙ È·‚Ï ˙ÂÈ‰˙ ‰ÏÚÓ ÌÈÙ) Â‡¯
 ˜¯Ù‰ ˙˙· ÔÏ‰Ï Ì‚"ÌÈÁ¯Ê‡Ó ‰ÚÒ‰ ˙¯‚‡ ˙ÈÈ·‚ .(" ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÁ·È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯

ÂÏ‡ ˙Â�ÚË. 

א כי עשה מהפכה מקיפה וגיבש מגבלות משמעותיות על פעולות הגובי� " השיב מד2012בפברואר 
 .א"מטע� מד

‰  „ ¯ ˘ Ó  ‚ È ˆ �  ˙ Â Á Î Â �Ì È Ù Ò Î ‰  ˙ „ Ú Â  ˙ Â · È ˘ È ·  ¯ ˆ Â ועדת הכספי� היא  :‡
וישנה חשיבות רבה לכ" שחבריה יהיו בעלי השכלה וניסיו שיאפשרו לה� לבחו , ועדה מקצועית

לשאול את השאלות הנכונות ולהמלי, לוועד הפועל , את הנתוני� שההנהלה מציגה לפניה�
 . בנושאי� הקשורי� בפעילותה
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¯ˆÂ‡‰ ‚Èˆ�˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰,ÛÈÏÁ ¯‡Â�‡ ¯Ó  , ¯·Ó·Â�· ‰�ÂÓ˘2008 ˙„ÚÂ ¯·ÁÎ 
ÌÈÙÒÎ‰ , Â˙Â¯ËÙ˙‰Ï „Ú ÂÈÂ�ÈÓ ÌÂÈÓ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ‰·È˘È ÌÂ˘Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï

 È�ÂÈ·2011) ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Î .(ÂÈ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ" ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ‚Èˆ�Ï ‰�Ù ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯
 Ô˙È� Ì‡ ÔÁ· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ‡ˆÓ� ‡ÏÂ ÍÎÏ ‰·ÈÒ‰ ˙‡ ¯¯·Ï È„Î ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙Â�ÓÏ

‰ˆÚÂÓ· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ È�˘‰ Â‚Èˆ� ˙‡ . 

ר הוועד הפועל "דיווח יו, שבה לא נכח נציג האוצר, רק כעבור חמש ישיבות של ועדת הכספי�
על כ ציר& הוועד הפועל לוועדת ; במליאת הוועד הפועל על היעדרות נציג האוצר מ הישיבות

  .שקעותעובד חברת ה, מתנדב, הכספי� חבר נוס&

כי לאור קוצר הזמ והמרחק ,  כתב מר אנואר חיל&2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ממקו� עבודתו לא הצליח להגיע לישיבות ועדת הכספי� וכי לדעתו בוועדה צרי" לכה נציג חיצוני 

לא את בעל מומחיות בתחו� הכספי� או ראיית חשבו ולא נציג אוצר שבמבח התוצאה לא יכול למ
 .שני התפקידי�

„Ó Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· Ô„ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‚"‡ . È˙Ï˘ÓÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ú‚Ù� ÍÎ·
ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ . ¯ˆÂ‡‰ ‚Èˆ�Ï ¯˘‡-Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡˘ ‰‡¯ ¯˘‡Î  , ‰È‰

ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â˙Â‡ ÂÙÈÏÁÈ˘ ˘˜·Ï ÂÈÏÚ. 

Ï ÌÈ�Ó˙Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ È‚Èˆ� ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï„Ó ˙ˆÚÂÓ" Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ‡
ÈÂ‡¯Î ,ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚËÓ ˙Â„ÚÂÂ·Â ÌÈ�ÂÈ„· Û˙˙˘‰ÏÂ Ì�ÓÊÓ ˘È„˜‰Ï. 

„ Ó ·  · Á ¯ Ó  Ï ‰ � Ó  ˙ � Â ‰ Î"Ï Ú Â Ù ‰  „ Ú Â Â ‰  Ï ˘  Ì È Ù Ò Î ‰  ˙ „ Ú Â Â · אחד : ‡ 
כמו כ נדרשת הפרדה . הוא הניהול הכספי של הארגו, התחומי� בה� נדרש פיקוח בכל ארגו

ועדת הכספי� של הוועד הפועל ממלאת . חי� לבי הגורמי� המבצעי�ברורה בי הגורמי� המפק
 . תפקיד של פיקוח

„Ó· Ô„ ·Á¯Ó Ï‰�Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"‡ ,Ô‰Î ÈÒÂÈ ¯Ó , ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·Á Ì‚ ‡Â‰
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ . ÏÚ Á˜ÙÏ ¯ÂÓ‡ ‡Â‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· Â„È˜Ù˙·˘ ‡ˆÂÈ

˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ·˘ „ÂÚ· ÈÙÒÎ‰ ÏÂ‰È�‰Â· ·¯ÂÚÓ ‡Â‰ ·Á¯Ó Ï‰�ÓÎ Â„È . ˘˘Á ¯ˆÂÈ‰ ¯·„
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï .„Ó ‡È˘� Ô‚Ò˘ ÔÈÈˆÏ ˘È"‡ ,ÂÚ"ÔÓÎÂ‰ „ ,ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ ÚÈ¯˙‰˙ ˙Â¯·Á·˘ 

 ÏÈ¯Ù‡· ¯·Î ÂÊ2009. 

„Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ·Á¯Ó‰ Ï‰�Ó Ï˘ Â˙Â¯·Á ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ‡
 ˙Â�ÓÏÂ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á‰ ÁÎÂ� ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ·ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�· ‡ˆÓ� Â�È‡˘ ¯Á‡ ¯·Á .

ÔÎ ÂÓÎ , „Â‚È�· ÌÈÈÂˆÓ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ÂÈÏÚ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„ÚÂ È¯·Á ÈÂ�ÈÓ Ì¯Ë
ÌÈ�ÈÈ�Ú . ˙„ÚÂÂ·Â ÏÏÎ· ÂÈ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ ÛÂ˙È˘· ÔÂ„È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á‰ ÁÎÂ�Ï Ë¯Ù· ÌÈÙÒÎ‰. 

נוהל ועדות " את 2011יקורת אישר הדירקטוריו בספטמבר בעקבות שאלות שהעלה צוות הב
בי השאר קובע הנוהל כי במקרי� שבה� חבר מועצה ".  מינוי ופעילות�המשנה של הוועד הפועל 

א בדבר "א מועמד להיות ג� חבר ועדה תתקבל חוות דעת היוע, המשפטי של מד"או עובד מד
 .התאמתו לתפקיד מבחינת דיני ניגוד ענייני�
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 ניהול סיכוני�

 לארגו תו" הערכות של הארגו לבחו �  פנימיי� וחיצוניי�� ממשל תאגידי ש� דגש על סיכוני�
במסגרת התפתחות הממשל התאגידי בשני� האחרונות ישנה  .סיכוני� אלה ולהתמודד עמ�

 באופ לפיכ" גדל הצור" בניהול סיכוני� בארגו .התייחסות גוברת לסיכוני� שבפניה� ניצב הארגו
כ" יפעל . שיאפשר לחברי המוסדות המנהלי� לקיי� את אחריות� לפיקוח על פעילות ההנהלה

יממש את מטרותיו ויימנעו ממנו הפסדי� כספיי� ופגיעה , הארגו לפי החוק ולפי נוהלי הארגו
 ,ניהול סיכוני� מאפשר לחברי המוסדות המנהלי� לדעת מה הנקודות הרגישות בארגו. במוניטי

לדו ולהכריע על פי סדר עדיפויות ברור , לשי� דגש, ולאחר מכ לבדוק, לדרג על פי סדר חשיבות
ליוע, המשפטי ולגופי� , לרואה החשבו, וא& לגזור ממנו תכניות עבודה למבקר הפנימי ומוגדר

 .נוספי� בארגו

הוליי� שוטפי� יש מלבד סיכוני� ני: א בתחו� הצלת חיי� היא רגישה ורווית סיכוני�"פעולת מד
 תחו� העומד מדי יו� למבח � בנק הד� לרגישות רבה לפעולות הארגו בתחו� הצלת חיי� וניהו

 . א לשעת חירו�"כמו כ ישנה רגישות רבה לגיוס תרומות ולהיערכות מד; הציבור

 Ï˘ È˙ËÈ˘ ÚÂˆÈ· ˙Â·È˘Á· „·Ï· ˙Á‡ ÌÚÙ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ô„ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È�Â· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÒÙÂ ÔÂ‚¯‡· ÌÈ� ,ÂÈ˘ Û‡" ˙È�˘ Â�Â„È˘ ˘˜È· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯

‡˘Â�· ;Î�Ó‰Ó ˘˜È· ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰"Ú„ÈÓ Ï·˜Ï Ï , ÂÏ ˘‚Â‰˘ È�Â˘‡¯ ÍÓÒÓÏ ¯·ÚÓ
ÔÂ„�·˘ ‡˘Â�· ,ÂÈÓ ˘˜È· ‡ÏÂ" Ú‚Â�· Â˙„ÓÚ ˙‡ ‚Èˆ‰ÏÂ ÂÈ�ÙÏ ÚÈÙÂ‰Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯

ÔÂ‚¯‡· ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È�Ï .„Ó· ÍÎÈÙÏ" ÔÈ‡ ‡ ˙È�Î˙ ˙¯Ê‚� Â�ÓÓ˘ ÈÂ‡¯ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È�
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ Ì‰È�È·Â ‰¯˜·‰Â ÏÂ‰È�‰ ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò Ô˙Ó ·‚‡ ‰„Â·Ú‰ ,

ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯Ï ,ÔÂ‚¯‡· ÌÈÙÒÂ� ÌÈÙÂ‚ÏÂ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ . ÁÎÂ�Ï ˜ÊÁ˙Ó ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰
‰¯˜·‰ ˙Â„ÒÂÓ „Â˜Ù˙· ˙È˙Â‰Ó ‰˘ÏÂÁ ÁÎÂ�ÏÂ ‰¯˜·· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚Ù ,ÂÙ˘ ÈÙÎ ÂË¯

ÏÈÚÏ . 

 ÔÂ‚¯‡· Û‚‡ ÏÎ È·‚Ï Ë¯ÂÙÓ ÍÓÒÓ ÔÈÎ‰Ï ÔÂ‚¯‡‰ ˙Ï‰�‰Ó ˘˜·È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
Û‚‡ Â˙Â‡· ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ ,¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰ÏÚÓÂ ÈÂÙˆ‰ ˜Ê�‰ ˙‡ „ÓÂ‡ . ÂÈ‰È ÍÎ

ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È�· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÍÈ¯Ú‰Ï ÌÈÏÎ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á È„È· . 

 כי 2011ר ועדת הכספי� שכיה עד מאי " כתב יו2011מאוקטובר בתשובתו למשרד מבקר המדינה 
 הוועד [הוועדה נכשלה בכ" שלא הצליחה להעלות את נושא ניהול הסיכוני� לדיו בדירקטוריו

 ]. הפועל

ÂÈ Ï˘ Â˙˘˜· ¯Â‡Ï˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÔÂ„Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯
‰Ó‚Ó‰ ¯Â‡ÏÂ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È� ‡˘Â�· ˙È�˘· ˙¯·Â‚ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ Ï˘ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· 

ÔÂ‚¯‡‰ ·ˆÈ� Ì‰È�Ù· ÌÈ�ÂÎÈÒÏ ,˙È�˘ ‡˘Â�· ÔÂ„È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ . 

א כי הוא זוכה לייעו, מאחד המומחי� הגדולי� " כתב מד2012בתשובתו למשרד מבקר מפברואר 
ע ניהול סיכוני� וכמו כ הוא ישקול ביצו, ביותר באר, בתחו� ניהול הסיכוני� בהשקעות פיננסיות

 .מערכתי בארגו
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 סדרי דיווח

 דיווח הוועד הפועל למועצה

המועצה היא הגור� המפקח . א הוא המועצה"כאמור החוק קובע כי אחד המוסדות המנהלי� של מד
א וכ נוהלי עבודת הוועד "תקנו מד. ולש� כ" עליה לקבל דיווח על פעילותו, על הוועד הפועל

� כי אחד מתפקידי הוועד הפועל להכי נושאי� לדיו במועצה ולדווח הפועל וועדותיו קובעי
חות מהוועד "לקבל דו"התקנו קובע ג� כי אחד מתפקידי המועצה הוא . למועצה על פעולותיו

 ". הפועל ולפקח על פעולותיו

„Ó ‡È˘� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È ÏÎ· Û˙˙˘Ó ‡ . „Â‚È�· ˙‡Ê ÌÚ
ÔÂ�˜˙‰ ˙˘È¯„Ï , Â�È‡Â ‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„Ï Â‡·ÂÈ ÌÈ‡˘Â� ÂÏÈ‡ ÂÈ�ÂÈ„· Ú·Â˜ Â�È‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰

ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ ÁÂÂ„Ó . 

 ÔÂ�˜˙· ˘¯„�Î ‰ˆÚÂÓÏ ˙ÂÁÂ„ ÔÈÎÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Ó"‰È�Ù· ÂÏÚÂÈ ÌÈ‡˘Â� ÂÏ‡ Ú·˜È ÔÎÂ ‡ ,ÔÂ�˜˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ .ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ .
˘Ï‰ˆÚÂÓ· Â�Â„È� ‡Ï˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈ‡˘Â� ÔÏ‰Ï ‰˘ÁÓ‰ Ì ,‰È�Ù· Â‡·ÂÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰È‰Â: 

כמו כ . י"קופות החולי� והר, המועצה מייצגת מגוו גופי� ציבוריי� ובה� השלטו המקומי .1
א "א ועובדיו והיא ממלאת תפקיד בקביעת מדיניות מד"היא מייצגת את הממשלה ואת מתנדבי מד

תהיה , כגו שינוי מבנה הארגו, על כ מ הראוי שבנושאי� מהותיי�.  הפועלובפיקוח על הוועד
, המועצה מעורבת עוד בטר� יחל תהלי" השינוי כדי להגדיר את מטרתו ואת התועלת הצפויה ממנו

 . ובוודאי שעליה להיות מעורבת לאחר השינוי ולבדוק א� הוא השיג את מטרתו

Ú� ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰„Ó ‰�·Ó· ÌÈÈÂ�È˘ ÂÎ¯"‡ , ‚ˆÂ‰ ‡Ï ‡˘Â�‰ ÌÏÂ‡
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· . ¯·Óˆ„· Ï˘ÓÏ ÍÎ2006„‰ Û‚‡ ˙Ó˜‰ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯˘È‡ " Ò

)‰Î¯„‰ ,˙Â¯·Â„ ,‰¯·Ò‰( ; ËÒÂ‚Â‡· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯˘È‡ „ÂÚ2008 ˙Á‡ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰ 
„Ó· ˙ÂÊÂÁÓ Ï˘ ˘„Á È�Â‚¯‡ ‰�·ÓÏ ÂÈ˙Â„ÚÂÂÓ"‡ .Â·È˘È· Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ÂÏ‡ ÌÈÈÂ�È˘ ˙

‰ˆÚÂÓ‰. 

כדי לייש� את מדיניות הארגו עליו להכי תכנית עבודה שנתית שתגדיר את היעדי� שעל כל  .2
לאחר מכ עליו להציגה לפני המועצה כדי שזו תוכל לפקח על . אג& ומחלקה לממש באותה השנה

 . יישו� היעדי� הללו

 ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ˙‡ Â‚Èˆ‰ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È‚Èˆ� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ˙È˙�˘‰
 ÌÈ�˘‰ ÔÈ· ÂÎ¯Ú�˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ˙Á‡ Û‡·2008-2010 , Ì‰ „ˆÈÎ Â¯È·Ò‰ ‡ÏÂ

‰ÚÂˆÈ· ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ . 

 ביקש אחד מנציגי המועצה לדו בתכנית העבודה של 2008יש לציי כי בישיבת המועצה מינואר 
בודה לישיבת הנשיא השיב לו שמפאת קוצר הזמ הוחלט להעביר את הדיו בתכנית הע. א"מד

 .אול� לא נידונה בה תכנית העבודה, 2008הישיבה הבאה התקיימה בנובמבר . המועצה הבאה
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א מחליט על שיפור "כאשר מד. א היא נתינת שירותי� על פי החוק"פעילותו העיקרית של מד .3
מ הראוי ) 43הוספת סניפי� ונקודות הזנקה של אמבולנסי�(בהיק& השירותי� שהוא מעניק 

 2010בישיבת הוועד הפועל מאוגוסט . צה תהיה מעורבת בשינוי עוד בטר� יחל התהלי"שהמוע
 משרות לאיוש הרחבת 57 ופתיחת 2010�2011א בשני� "אישר הוועד הפועל הרחבת סל שירותי מד

 .סל השירותי�

ÂÈ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÁÂ˙ÈÙ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰ËÏÁ‰· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ÔÎ„Ú ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
 ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÒ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È ¯Á‡Ï ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È·- ¯·Óˆ„· 2010 - 

 ÏÈ¯Ù‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ¯˙ÂÈ ˙¯ÁÂ‡Ó ‰ˆÚÂÓ ˙·È˘È· ‡Ï Û‡Â2011 . 

א קובע כי אחת מסמכויות המועצה היא לקבל דוחות מהוועד הפועל ולפקח על "תקנו מד .4
, חומר הרקע, וועד הפועלא קובעי� כי תמלול ישיבות ה"נוהלי הוועד הפועל של מד. פעולותיו

בי , א על ידי מזכיר הוועד הפועל ויהיו זמיני�"החומר שהוצג בישיבה וסיכו� הישיבה יישמרו במד
 . א"א ולמזכיר מועצת מד"לנשיא מד, השאר

הסטנדרטי� לשירות ,  המוסדות המנהלי��מג דוד אדו� " בדוח ביקורת בנושא 2002כבר בשנת 
א לא קבע מנגנו ונהלי� למסירת מידע "קבע מבקר המדינה כי מד 44"והיבטי� של המצב הכספי

 . ומסמכי� לחברי מועצה

Ì„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ÌÂÒ¯Ù „ÚÂÓÓ ÌÈ�˘ Ú˘˙ Â¯·Ú˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,„Ó" Ì¯Ë ‡
‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÏ ¯ÓÂÁ ˙¯ÈÒÓÏ ÌÈÏ‰� Ú·˜. 

·Á È„È·˘ È¯˜ÈÚ‰ ÈÏÎ‰ ‡Â‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯È·ÚÓ Â˙Â‡˘ Ú„ÈÓ‰ È¯
ÔÂ‚¯‡· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰Ï Û‡ ˘Ó˘Ó ‡Â‰Â ÔÂ‚¯‡· ‰˘Ú�‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ . ÔÎÏ

 ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰Ï‰�‰‰Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙·ÂÁ ˙‡ Ë¯ÙÈ˘ Ï‰Â� Ú·˜˙ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ˘Â¯„‰ Ú„ÈÓ‰ . 

הדר" היחידה , א כי בכל הנוגע למועצה" כתב מד2001בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 . לתפקוד ביקורתי יעיל שלה הוא במינוי ועדות משנה

¯ÂÓ‡Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú„ÈÓ Ï·˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÎ ÈÎ Ú·Â˜ ÔÂ�˜˙‰ .
‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ¯ÓÂÁ ¯È·Ú‰Ï ÈÂ‡¯ . 

המסדיר " בקרה ומעקב פנימי, ביקורת"לאחר סיו� הביקורת הוועד הפועל אישר נוהל חדש , כאמור
לרבות זכות העיו של חברי המועצה בהחלטות הוועד , קורת של המועצה על הוועד הפועלאת הבי

לפי . המועצה טר� אישרה את החלק המתייחס לפיקוח שלה על הוועד הפועל. הפועל ובדיוניו
יוקצה תק להעסקת מזכיר לוועד הפועל שתפקידו יהיה לקשר בי הוועד הפועל , הנוהל האמור

 . למועצה

 

 

__________________ 

 .ניפי� קיימי� מבני� שמה� יוצאי� אמבולנסי� במקרה הצור%ביישובי� שבה� אי� ס  43
1 דוח מספר ,·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, מבקר המדינה  44

 . ואיל525%' עמ, 2002שנת / 
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 כינוס
 וסדרי הדיווח בה
 : א"מדועדות 

 ועדות הוועד הפועל

פיתוח , ועדת כספי�: א הקי� הוועד הפועל ועדות מטעמו"כדי לקיי� פיקוח נאות על הנהלת מד
ועדת ארגו ; ועדת שירותי ד�; חירו��ועדת רפואה ; ועדת מתנדבי�; ועדת ביקורת; והשקעות

ועדות אלה כוללות ג� חברי� שאינ� . ל"ות לחוועדת פרויקטי� וכ פורו� לאישור נסיע; ומנהל
. א"א או שאינ� בעלי זיקה נוספת למד"חברי הוועד הפועל או חברי מועצה וה� מתנדבי� במד

. הוועדות ה גור� ממלי, לוועד הפועל ועל כ יש חשיבות להשכלת� ולניסיונ� של חברי הוועדות
 . ועללפי התקנו ייקבעו סמכויות הוועדות בידי הוועד הפ

1. ˙ Â „ Ú Â  È ¯ · Á  ˙ ¯ È Á ·  Í È Ï ‰: ˙¯ÈÁ·Ï ¯Â„Ò ÍÈÏ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 
‰¯ÈÁ·Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÔÈ‡ ÈÎÂ Ô‰Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â„ÚÂ È¯·Á . ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰

 ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÏÎ ÂÈ¯·ÁÏ ÂÈ‰È˘ ‡Ï· ‰·È˘È· ÌÈÏÚÂÓ Ì‰È˙ÂÓ˘˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯ÁÂ·
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ . 

‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÈ¯·Á ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ Ú·˜È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯
˙Â„ÚÂÂÏ . 

2. Ì È Ù Ò Î ‰  ˙ „ Ú Â  ¯ · Á  ˙ Ù Ï Á , כאשר הוועד הפועל ממנה חברי� לוועדות מטעמו: ‰
אלא א� כ ייווצרו נסיבות מיוחדות , סביר שה� יכהנו עד תו� מועד כהונת הוועד הפועל הנבחר

  .המצדיקות את החלפת�

 ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ÏÈ¯Ù‡Ó ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· ÈÎ2009ÂÈ ˘˜È· " „ÚÂÂ‰ ¯
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈ˘„Á ÌÈÈÂ�ÈÓ ¯˘‡Ï ÏÚÂÙ‰ , ·Î¯‰· ÈÂ�È˘ ‰˘Ú� ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ .ÈÂ�È˘‰ ˘¯„� ÚÂ„Ó ¯·ÒÂ‰ ‡Ï ÏÏÎÎ .ÂÈ ÔÈÈˆ ÌÈ·„�˙Ó ˙„ÚÂ È·‚Ï ˜¯" ¯
˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰"‰˘˜· ‰˙ÏÚÂ‰ " È‚Èˆ�Ó ˜¯ ‡Ï ·Î¯Â˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ÌÈ·„�˙Ó. 

 על סיו� �חבר מועצה ,  מתנדב� הודיע מזכיר הוועד הפועל לאחד מחברי ועדת הכספי� 2009ביוני 
 45שינוי הרכב הוועדות נובע בעיקרו מחוות דעת משפטית: "לשו המכתב. חברותו בוועדת הכספי�

 ". א יכולי� לשמש בוועדות הוועד הפועל"הקובעת כי רק מיעוט מקרב חברי מועצת מד

‰ ·„�˙Ó ‡Â‰ Ì‚ ‰È‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯Á·�‰ „Á‡ ·˙ÎÓ· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·
‰ˆÚÂÓ ¯·Á .ÒÓ ıÚÂÈ ‡Â‰ ÛÏÁÂ‰˘ ÌÈ·„�˙Ó‰ „Á‡˘ ÔÈÈˆÏ ˘È „ÂÚ , Ú„È ÏÚ· ‡Â‰ ÔÎ ÏÚÂ

ÌÈÙÒÎ‰ ÌÂÁ˙· .ÛÏÁÂ‰ ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ ˘˜È· ‡Â‰ ÂÈ¯·„Ï ,‰�ÚÓ Ï·È˜ ‡Ï Í‡) . ˙Â˘È¯„ È·‚Ï
 ÏÈÚÏ Â‡¯ Â�Ú� ‡ÏÂ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ˜¯Ù· Ì‚"ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ.(" 

__________________ 

 שהגישו היועצי� המשפטיי�" מגבלת כהונת חברי המועצה בוועדות הוועד הפועל"חוות דעת בנושא   45
 .2008ר הוועד הפועל בנובמבר "של הארגו� ליו



 62דוח שנתי  404

 ‡˘Â�· ¯ÈÎÊ˙Ó"‰˙„Â·Ú ÈÏ‰Â�Â ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÈÂÎÓÒ " ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È· ÔÂ„È�˘
 ı¯Ó·2010ÂÈ ¯ÈÚ‰ Ê‡ ¯·Î ÈÎ ‰ÏÂÚ " ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÎ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ¯

 ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ÈÎÂ Ì˙ÙÏÁ‰Ï Â‡ ˙Â„ÚÂ È¯·Á ÈÈÂ�ÈÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ˙‡ ÌÈ‚ÈˆÓ Ì�È‡"ÂÈÏÚ ÌÈ˙Á�ÂÓ 
˙Ó„˜ÂÓ ‰‡¯˙‰ ‡ÏÏ ... ·Á¯ ÈÚÂˆ˜Ó ÔÂÂÈ‚ ÏÂÏÎÏ ·ÈÈÁ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ È˘Â�‡‰ Í˙Á‰

¯˙ÂÈ ... ˙‡ ÔÈÈ„Ú ‚ˆÈÈÓ Ì˜ÏÁ˘ ÌÈ¯·Á Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓÓ ‰„ÚÂÂ‰ ˙·Î¯ÂÓ ÌÂÈÎ
ÔÂ‚¯‡· ˙Ú·ËÂÓ‰ ˙ÂÈÏ‡È¯ÂË˜Ò‰ ... ˙ÂˆÚÂÂÈ‰ ÏÎ ‡ÏÏ Úˆ·˙Ó ‰Ï‡ ÌÈ¯·Á Ï˘ ÌÈÈÂ�ÈÓ

ÂÈ·"‰„ÚÂÂ‰ ¯ ,ˆÏÓ‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡ÏÏ Û‡ÂÂÈ˙ÂÚˆ‰ÏÂ ÂÈ˙Â . ÍÎÏ Ì¯Â‚ ‰Ê ÔÈÚÓ ÈÂ�ÈÓ Á¯Â‡
¯ÂÓÁ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÂÂ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‰· Ì˙Â¯·Á˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ˙ÈÚÏ ÌÈ�Ó˙Ó ‰„ÚÂÂÏ˘) " Â‡¯

ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·ÁÏ ·Á¯Ó Ï‰�Ó ÈÂ�ÈÓ È·‚Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ‡˘Â�· ˜¯Ù·.( 

 היה ענייני א כי חילופי חברי הוועדות" כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וכי כדי לעמוד במגבלת מספר חברי המועצה היכולי� לשמש חברי ועדות נעשה ניסיו , לחלוטי

 .למנות לוועדות חברי מועצה שיכלו לכה בכמה ועדות בו זמנית

ÂÈ ‰�ÂÓ ˙Â„ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ÈÂ�È˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯
Â ÌÂ˘· Ô‰ÈÎ ‡Ï˘ ·„�˙Ó ‰È‰˘˙ÙÒÂ� ‰„Ú .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , È�ÙÏ ÔÚË ÛÏÁÂ‰˘ ÒÓ‰ ıÚÂÈ

„Ó· Ì¯Â‚ Û‡˘ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï˘ ˙¯Á‡ ‰„ÚÂÂ· Ô‰ÎÏ ÂÏ ÚÈˆ‰Â ÂÈÏ‡ ‰�Ù ‡Ï ‡
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰. 

3. Ï Ú Â Ù ‰  „ Ú Â Â ‰  ˙ Â „ Ú Â  ˙ Â Ò � Î ˙ ‰  È „ Ú Â Ó:  כל "נוהלי הוועד הפועל קובעי� כי
 ". ר הועדה"י החלטת יו"עפ, ועדה תתכנס לפחות פעמיי� בשנה

)‡(  ÍÏ‰Ó· ÏÏÎ ÂÒ�Î˙‰ ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â„ÚÂ Ú·˘Ó Ú·¯‡˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ÌÈ�˘‰2007-2010„·Ï· ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÒ�Î˙‰˘ Â‡ 46 . È¯·Á Ï˘ ÒÁÈ‰ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ÂÊ ‰„·ÂÚ

˙Â„ÚÂÂ‰ „È˜Ù˙Ï ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Â ˙Â„ÚÂÂ‰ . Ì‰˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙Â˜ÒÂÚ‰ ˙Â„ÚÂÂ· ¯·Â„Ó
„Ó ˙ÂÏÈÚÙ ˙·ÈÏ·"‡ :Ì„ È˙Â¯È˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ;„ÚÂÌÈ·„�˙Ó‰ ˙ ;‰‡ÂÙ¯‰ ˙„ÚÂ ; ˙„ÚÂ

ÌÈË˜ÈÂ¯Ù . ˙‡ ÌÈÒ�ÎÓ Ì�È‡ Ì‡ ÔÎ ÏÚÂ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˘‡¯ È·˘ÂÈ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡Â‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì�È‡ Ì‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ .ÂÈ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ" ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙„ÚÂ ¯

ÂÈ Ï˘Â"Ì„ È˙Â¯È˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯ .ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â„ÚÂ ¯‡˘ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈÏ „Â‚È�·,ÂÈ " ¯
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ¯·Á Â�È‡ ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙„ÚÂ ,Â˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„Ï Û˙Â˘ Â�È‡ ÔÎ ÏÚÂ , Ì‚

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ÌÈÏÂÚ Ì‰ Ì‡ ;ÂÈ"Ì„‰ È˙Â¯È˘ ˙„ÚÂ ¯ , ÒÂ�ÈÎ ˙‡ ÁÈË·‰ ‡Ï˘ ˜¯ ‡Ï
 ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ�ÂÈ„Ó ¯„Ú� Û‡ ‡Ï‡ Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ‰„ÚÂÂ‰) ˜¯Ù· Ì‚ Â‡¯" ˙ÂÁÎÂ�

‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·ÁÌÈÏ‰�Ó .(" 

 Ô�È‡ ÂÈ˙Â„ÚÂ ÚÂ„Ó ˜Â„·È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÏ‰�‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î Ô˙ÂÒ�Î˙‰ ˙‡ ¯È„ÒÈÂ ˙ÂÒ�Î˙Ó . 

__________________ 

 פע� בשנה �2010 ו2009, 2007ועדת הד� התכנסה בשני� ; ועדת פרויקטי� התכנסה פע� אחת בלבד  46
,  פע� בשנה בלבד2007�2009ועדת ביקורת התכנסה בשני� ;  לא התכנסה כלל2008בלבד ובשנת 

ועדת המתנדבי� לא התכנסה מאז דצמבר ; יקורת התכנסה פעמיי� לצור% דיו� בדוחות הב2010ובשנת 
על פי נוהלי הוועד הפועל אי� הכרח .  פע� בשנה בלבד2009�2010ועדת רפואה התכנסה בשני� ; 2008

 .לקיי� ועדת פרויקטי�
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לפי ". בקרה ומעקב פנימי, ביקורת"לאחר סיו� הביקורת הוועד הפועל אישר נוהל חדש , כאמור
פועל שתפקידו יהיה להבטיח את תדירות יוקצה תק להעסקת מזכיר לוועד ה, הנוהל האמור

 . התכנסות ועדות הוועד הפועל

להמלי, על : נוהלי עבודת ועדות הוועד הפועל קובעי� כי תפקידי ועדת המתנדבי� ה� )ב(
לפקח ; א"להמלי, על מדיניות הפעלת מתנדבי מד; א"דרכי� לעידוד ההתנדבות והמתנדבי� במד

לפקח על ביצוע החלטות ועידת ; א ולכוו פעילות זו"ו מדעל פעילות ועדי הסניפי� כאמור בתקנ
לסייע בפעילות המתנדבי� בסניפי� לרבות בהליכי הבחירות ; א בהקשר של המתנדבי�"מד

 .א"ובבחירת נציגי המתנדבי� על פי תקנו מד

 ˙�˘Ï ÔÂÎ�2010„Ó· ÌÈÓÂ˘¯ " ‡11,241ÌÈ·„�˙Ó  . ¯·Óˆ„Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008 „Ú 
 ı¯Ó2011Ï ÌÈ·„�˙Ó ˙„ÚÂ ‰Ò�Î˙‰ ‡ . ı¯Ó·˘ Û‡ ÏÚ2009ÂÈ ÁÏ˘ " ÌÈ·„�˙Ó ˙„ÚÂ ¯

‰ÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‰·È˘È‰ ÌÏÂ‡ ˘„ÂÁ Â˙Â‡ ÛÂÒ· ÌÈÈ˜˙˙˘ ‰·È˘ÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ÔÂÓÈÊ Ê‡„. 

„Ó· ÌÈ·„�˙Ó‰ ¯ÙÒÓ" ¯ÎÈ� ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‡-‰Ú·˘ ÈÙ 47 .ÚÓ˘Ó ,
ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙ÎÓÒ� ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ .Ó ˙„ÚÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„ÚÂ ‡È‰ ÌÈ·„�˙

ÂÏ˘ ÚÂ¯Ê ˙˘Ó˘ÓÂ .ÌÈ·„�˙Ó‰ Û˜È‰ ÁÎÂ�Ï , ˙Â¯È„˙· Ò�Î˙˙ ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈÏ‰�‰ ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ ˙ÂÁÙÏ .˙Ò�Î˙Ó ‰�È‡ ÂÊ ‰„ÚÂ ÚÂ„Ó ˜Â„·Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ . 

 2011, במר .ר חדש לוועדת מתנדבי�" מינה הוועד הפועל יו2011בישיבת הוועד הפועל מינואר 
 .התכנסה ועדת מתנדבי� חדשה

נוהל ועדות " את 2011בעקבות שאלות שהעלה צוות הביקורת אישר הוועד הפועל בספטמבר 
בי השאר קובע הנוהל את תנאי הכשירות הנדרשי� ".  מינוי ופעילות�המשנה של הוועד הפועל 

 . כדי לכה בוועדות הללו

 

 ועדות המועצה

לבחור מבי חבריה ועדות מתמידות וועדות "פקידי המועצה הוא א קובע כי אחד מת"תקנו מד
 מתנדבי� �10,000המועצה מופקדת על ניהול� של יותר מ". מיוחדות ולאצול לה סמכויות

ובאופ טבעי קל ,  חברי�45המועצה מונה . ח"ועובדי� ותקציבי פעילות בהיק& של מאות מיליוני ש
ועליה לעסוק ,  המועצה מתכנסת פעמיי� בשנה בלבד.יותר לקבל החלטות בהרכב מצומצ� יותר

הקמת . במגוו נושאי� שספק א� התכנסות של פעמיי� בשנה מאפשרת דיו ראוי בכלל הנושאי�
 . ועדות על ידי המועצה נועדה לאפשר לה לקיי� את תפקידה בצורה מיטבית

)‡(  ÏÈ¯Ù‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È ÍÏ‰Ó· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2011,)  ÏÚÓ
˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÚÂÂ‰ ÌÂÈ˜ Ê‡Ó ‰�˘ (‰ˆÚÂÓÏ ˙Â„ÚÂ ˘ÂÏ˘ Â¯Á·� :‰¯˜· ˙„ÚÂ , È¯˘˜Ï ‰„ÚÂ
˙È¯ËÈ�ÓÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰„ÚÂÂ ıÂÁ . ÌÈ‚Èˆ� È�˘ ˜¯ Â¯Á·� ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� Â�ÂÓ Ì¯Ë˘ ÔÂÂÈÎ

ıÂÁ È¯˘˜ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈ‚Èˆ� È�˘Â ‰¯˜· ˙„ÚÂÂÏ , ˙Á‡ ÏÎ· ÌÂ˜Ó ‰¯È‡˘‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â
‰Ï˘ÓÓ‰ ‚Èˆ�Ï ˙Â„ÚÂÂ‰Ó . ÂÓÎ Â¯Á·�˘ ÌÈ‚Èˆ�‰ Ì‰ÈÓ ¯Â¯· ‡Ï ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÔÎ

˙È¯ËÈ�ÓÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰„ÚÂÂÏ . 

__________________ 

 . עובדי� בכל נקודת זמ��1,600א מועסקי� כ"במד  47
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על פי הייעו, המשפטי שקיבלה : "א כי" השיב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
מ הראוי היה להמתי למינוי נציגי הממשלה למועצה כדי שנית יהיה לאייש את , ]א"מד[האגודה 

 ... נציגי הציבור ונציגי הממשלה, שאלה תכלולנה נציגי� מקרב ציבור המתנדבי�הוועדות באופ
שאי היא אחראית לעיכוב הבלתי נסבל שחל שנה , בהתנהלות אחראית של המועצה... מדובר

 ".חר& פניות חוזרות ונשנות לממשלה בנושא, ומחצה במינוי נציגי הממשלה

ועל כ חשוב לקבוע את הקריטריוני� , י�ועדות המועצה מונות מספר מצומצ� של חבר )ב(
 .לבחירת� לתפקיד כדי שעבודת הוועדות תהיה יעילה

‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â„ÚÂ È¯·ÁÏ ÈÂ�ÈÓ È¯„ÒÂ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰Ú·˜ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‡ˆÓ� ‡Ï. 

א כי החברי� שמונו לוועדות המשנה " השיב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 .ה� ראויי� ביותר

 ˙‡ Ô‚ÚÏ ÈÂ‡¯ÌÈ‡˙Ó Ï‰Â�· ˙Â„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰ È¯„ÒÂ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜‰. 

 

 

 הסדרת דיוני המועצה 

‰ ˆ Ú Â Ó ·  Ì Â È ‰  ¯ „ Ò :מסודר ויעיל ולצור" כ" מ הראוי , על כל אורג בארגו לפעול באופ
מי קובע את הנושאי� שעל , בי השאר, א� היה נוהל למועצה היה עליו לפרט. שיפעל לפי נהלי�

 . סדר היו�

Â˜È·‰„Ó ‡È˘� ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯"‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ‡˘Â�‰Ó ˜ÏÁ ‰ÏÚÓ ‡ ; ˜ÏÁ
Î�Ó‰ ÌÈÏÚÓ ¯Á‡"ÂÈ Â‡ Ï"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ ;‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á È„È· ÌÈÏÚÂÓ ÌÈ‡˘Â�‰ ËÂÚÈÓÂ. 

שתתבסס בעבודתה על , א תמנה ועדת נהלי�"בדוח הקוד� המלי, מבקר המדינה שמועצת מד
 כתב מזכיר המועצה טיוטת נוהל לפעילות מועצת 2001בדוח צוי כי בספטמבר . א"תקנו מד

 .א"מד

ÌÈ�˘ Ú˘˙ ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,„Ó ˙ˆÚÂÓ" ˙ÂÏÈÚÙÏ Ï‰Â� ‰Ú·˜ Ì¯Ë ‡
‰ˆÚÂÓ‰ . ˙�˘Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È2003 ˙�˘ „ÚÂ 2007„Ó ‡È˘� Ô‰ÈÎ ‡Ï "‡ ,Ê‡„ ‡È˘�‰ Ô‚ÒÂ ,

ÂÚ"ÔÓÎÂ‰ „ ,‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÈÂ�È˘ ÍÂ¯ÚÏ ‰ÒÈ� ,Â�È˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÔÂ�˜˙· ÌÈÈ) ÏÈÚÏ Â‡¯
 ˜¯Ù·"ÔÂ�˜˙‰ ÔÂ˜È˙(" ;ÂÏÏ‰ ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÏÂ‡. 

˙ È ˆ ¯ ‡ ‰  ‰ „ È Ú Â Â Ï  „ Ú Â Ó  ˙ Ú È · הוועידה הארצית היא השלב הראשו בבחירת  :˜
. ושמורה חשיבות לקיו� הוועידה במועד הנדרש על פי התקנו, א"המוסדות המנהלי� של מד

לקבוע מועד לכינוס אסיפות של הועידה הארצית "עצה הוא התקנו קובע כי אחד מתפקידי המו
אסיפה רגילה של : "עוד קובע התקנו כי". ולהכי נושאי� וחומר לדיוני� בוועידה הארצית

או ... הוועידה תתקיי� פע� בארבע שני� ולא יאוחר מחודשיי� לאחר התארי" שנקבע בידי המועצה
 ".א"בידי נשיא מד, בהיעדר קביעה מצידה
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שבמסגרתה נדרשה , 2009יקורת העלתה כי לא היה קוורו� בישיבת המועצה שהתקיימה ביולי הב
בהיעדר . ועל כ חברי המועצה לא יכלו לקבוע מועד זה, המועצה לקבוע תארי" לוועידה הארצית

 .2010א כי הוועידה תתקיי� במר, "קוורו� קבע נשיא מד

ÚÂÂ‰ „ÚÂÓ Ú·˜� ‰·˘ ‰·Â˘Á ‰·È˘È· ÂÏÈÙ‡˘ ‡ˆÂÈ È¯·Á Ï˘ ‰ËÚÂÓ ˙ÂÁÎÂ� ‰˙ÈÈ‰ ‰„È
‰ˆÚÂÓ. 

‰ ˆ Ú Â Ó ·  Í ¯ Â ˆ ‰  ˙ � È Á ·:„Ó ˙ˆÚÂÓ " ÈÙÎ ‰È„È˜Ù˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰�È‡ ‡
„Ó ÔÂ�˜˙· Â¯„‚Â‰˘"‡ . È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓÏ Ú‚Â�· ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÌÈ˘Ú�˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ¯Â‡Ï

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ,˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,¯ˆÂ‡‰ , ˘È Ì‡ Â�Á·È ıÂÁ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰
 Í¯Âˆ„Ó ˙ˆÚÂÓ· ÌÈÈÂ�È˘ Úˆ·Ï"‡ ; ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ‰„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ·˜Ú ˙‡Ê

ÔÈ·‰ ÌÂ„‡‰ ·Ïˆ‰ ÔÂ‚¯‡ ˙Â˘È¯„· ·˘Á˙‰·Â-„Ó ÍÈÈ˘ ÂÈÏ‡˘ ÈÓÂ‡Ï" ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂˆÏÓ‰·Â ‡
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ . ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ¯È„‚‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

ÌÚˆ·Ï ÏÎÂ˙˘ ÍÎ ÈÂˆ¯‰ ‰Ï„Â‚ .˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ÏÚ ,‰Ê ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰�ÂÓÓÎ , ÈÎ ‚Â‡„Ï
Â¯„‚ÂÈ˘ ÈÙÎ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈÏÎ‰ Â�˙�ÈÈ ‰ˆÚÂÓÏ . 

ר "המכה כיו, ל משרד המשפטי�" ציר& מנכ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
המועצה הינה : "א"את התייחסותו של נציג מועצת רואי החשבו במועצת מד, מועצת רואי החשבו

... או לקיי� דיו מעמיק בנושא כלשהוא, וחסר יכולת לנהל ישיבות רציניות, מסורבל, גו& גדול
המועצה אינה מהווה גו& מנהל או מפקח על פעילות הוועד , במתכונתה הנוכחית ובדר" פעולתה

א מתו" "לשנות את הקריטריוני� לבחירת הנציגי� למועצת מד, לדעתי, יש... הפועל וההנהלה
יש להגדיר מחדש את יחסי הגומלי וחלוקת הסמכויות בי המועצה לבי ... &מטרה לצמצ� את הגו

 ‡Â¯ È��È‡‰ . ל"ר הוועד הפועל והמנכ"ובי נשיא המועצה לבי יו, )הועד הפועל(הדירקטוריו
˙ÈÁÎÂ�‰ ‰˙�ÂÎ˙Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÂÈ˜ Í˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó) "ההדגשה במקור.( 

א כי על מנת לקיי� את דרישות הצלב " כתב מד2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
הדר" לייעל את פעילותה הוא , ע� זאת. לאומי חייבת המועצה להיוותר על כנה�האדו� הבי

 .שהוקמו לאחרונה, בפעילות ועדות המשנה שלה

„ Ó  ˙ Â Ï È Ú Ù"Ì Â „ ‡ ‰  · Ï ˆ ‰  ˙ ¯ ‚ Ò Ó ·  ı ¯ ‡ · א " הצטר& מד2006 בשנת :‡ 
: כגו, העול� עוסקי� בפעילות הומניטריתארגוני הצלב האדו� במדינות . לשורות הצלב האדו�

בעול� מקובלת הפרדה בי ארגוני הצלב האדו� לבי . חלוקת מנות אוכל לנזקקי� ואיסו& תרומות
ארגוני� . א עוסק כאמור ה ברפואה דחופה וה בנושאי� הומניטריי�"מד. ארגוני רפואה דחופה

החלו לעסוק בנושאי� אלו עוד טר� עזר מציו ועמותות שונות , יד שרה: אחרי� באר, כגו
 . א לשורות הצלב האדו�"הצטרפות מד

„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï" ‡- „Á‡Î ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ - ÂÏ·È˜Â Â�„ 
ÌÈÓÂÁ˙ ÂÏÈ‡· ‰ËÏÁ‰ ,ÌÂ„‡‰ ·Ïˆ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ,„Ó˘ ÈÂ‡¯" ÂÏÈ‡·Â ˜ÂÒÚÈ ‡

˜ÂÒÚÈ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÌÈÓÂÁ˙ , ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Â‚¯‡˘ ÔÂÂÈÎÌ‰· ÌÈ˜ÒÂÚ ¯·Î ı¯‡·. 
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 נוכחות חברי המוסדות המנהלי

 נוכחות חברי הוועד הפועל

ועל כ נוכחות , א ולקבוע דרכי� להפעלתו ולמימוש מטרותיו"על הוועד הפועל לנהל את מד .1
של כל אחד מחבריו בישיבותיו חשובה להצלחת פעילות הארגו וא& יוצרת מעורבות ומחויבות 

תורמי� מהידע , בישיבות הוועד הפועל מקבלי� החברי� מידע. ועל לארגומצד חברי הוועד הפ
א קובע כי אחת הסיבות לפקיעת כהונת "תקנו מד. שלה� ומתקבלות החלטות על התנהלות הארגו

ר הוועד "וזאת אחרי שיו, נוכחות בשלוש ישיבות רצופות�חבר הוועד הפועל ולהשעייתו היא אי
 . ל כ"הפועל מסר לו התראה בכתב ע

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2007-2010‰˘ÂÏ˘  ,‰Ú·¯‡ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ , ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ
˙ÂÙÂˆ¯ ˙Â·È˘È ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ· ÂÁÎ� ‡Ï , Í˘Ó· ÁÎ� ‡Ï˘ È¯Á‡ ¯ËÂÙ Ì‰Ó „Á‡ ˜¯ Í‡17 

˙ÂÙÂˆ¯ ˙Â·È˘È .ÂÈ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï" ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯‡˘Ï ‰‡¯˙‰ ÁÏ˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
Â¯„Ú�˘ ,ÂÎÈ˘Ó‰ Ì‰ ÍÎÈÙÏÂÌ„È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ  . ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ

„Ó·" ‡- ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ - ÏÚ ÂÚÈ¯˙‰Â ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ‚Èˆ� ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï Â�Ù 
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ Ì‰È‚Èˆ� ˙Â¯„ÚÈ‰ . Ì‰È‚Èˆ� ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡ ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰

˙Â·È˘ÈÏ ÌÈÚÈ‚Ó Ì�È‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÎ Ì‚ ÌÈ�‰ÎÓ‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì�È‡Â 
ÔÂ�˜˙· Ì‰Ï „ÚÂÈ˘ „È˜Ù˙‰ . 

ÂÈ ÏÚ" Ú„ÈÈÏ È„Î ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È‚Èˆ�Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â�ÙÏ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
 ÌÈ‚Èˆ�· ÌÙÈÏÁ‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„ÎÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ÌÈ¯„Ú� Ì‰È‚Èˆ�˘ ÍÎ· Ì˙Â‡

ÌÈ¯Á‡ .„Ó ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘"‡ , Â„¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚÂ ÂÈ‚Èˆ�˘ ‡„ÂÂÏ
„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ÌÈÁÎÂ�"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚Èˆ�· ÌÙÈÏÁ‰Ï Â‡ ‡ . 

 השיב משרד הבריאות למשרד מבקר המדינה כי לנוכח הביקורת הוא פנה להנהלת 2011בדצמבר 
א בדרישה לקבל דיווח שוט& על נוכחות נציגי שר הבריאות בישיבות כדי לוודא כי ה� "מד

 .ובמידת הצור" להחליפ� בנציגי� אחרי�, נדרשמשתתפי� בישיבות כ

למשל עבור נקודות הזנקה , 48א מקבל מימו ממשלתי בהיק& של עשרות מיליוני שקלי�"מד .2
עבור השתתפות במימו חובשי� מלווי� ועבור , של אמבולנסי� וניידות טיפול נמר, בפריפריה

יכ" יש חשיבות מיוחדת לנוכחות� לפ. השתתפות הרשות לבטיחות בדרכי� בשדרוג נקודות הזנקה
התקנו קובע כי על אחד מחברי הוועד , ואכ. א"של נציגי שר האוצר במוסדות המנהלי� של מד

 .הפועל להיות מבי ממוני שר האוצר למועצה

__________________ 

כמו כ� ישנה השתתפות . ח" מיליו� ש�36א מממשלת ישראל ב" הסתכמו הכנסות מד2010בשנת   48
 .ח" מיליו� ש12א בס% "שנתית של משרד הבריאות בשירותי ניידות לטיפול נמר! של מד
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 ÌÈ�˘· ˙Â·È˘È‰Ó ÌÈ¯„Ú�‰ „Á‡ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2009-2010 ‚Èˆ� ‡Â‰ 
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· ¯ˆÂ‡‰ ,ÏÈÁ ¯‡Â�‡ ¯ÓÛ , ¯„Ú� ¯˘‡10 ÍÂ˙Ó 16ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È  .

¯ÂÓ‡Î ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘ÈÓ Ì‚ ¯„Ú� ÛÏÈÁ ¯Ó . ˙È·¯Ó· ÁÎ� ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ ‚Èˆ�Â ¯Á‡Ó
˙Â·È˘È‰ ,ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ¯·Á Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ „È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â�ÓÓ ¯ˆ·� . ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ·

„Ó ÔÂ�˜˙· ÂÏ „ÚÂÈ˘ „È˜Ù˙‰"‡ .Ó ÏÚ ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â�ÙÏ ‰È‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰�Ó˙˘ ˙�
‰ˆÚÂÓ· ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ È�˘‰ ‚Èˆ�‰ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ¯·ÁÏ , ‰È‰ ÏÂÎÈ Â�È‡ ‡Â‰ Û‡ Ì‡Â

ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ,ÂÈ ÏÚ ‰È‰" ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â�ÙÏ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ¯„Ú� Â‚Èˆ�˘ ÂÈ�Ù· ÚÈ¯˙‰Ï È„Î ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï . ÏÈ¯Ù‡· ˜¯2011 

 ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ‚Èˆ� ÚÈ„Â‰‰�˘ ‰˙Â‡ È�ÂÈÓ ÏÁ‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Ó Â˙Â¯ËÙ˙‰) . È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ È·‚Ï
 ˜¯Ù· Ì‚ Â‡¯ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘"‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ.(" 

א " כתב מר אנואר חיל& שהוא הודיע לאנשי מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
" לעקוב אחר א" ע� זאת המשי, א" לא יוכל למלא את תפקידו במד2010ולמשרד האוצר שבשנת 

הוא . משו� שלא היה קוורו�, 2010דואר אלקטרוני וא& השתת& בישיבות הוועד הפועל בסו& שנת 
 כדי שימנו נציג אחר במקומו שיוכל להקדיש את הזמ הדרוש 2011הוסי& כי התפטר באפריל 

 .לתפקיד חשוב זה

י" לפקח על פעילות ע� זאת הוועד הפועל צר. ל הוא חבר ועד הפועל"מתוק& תפקידו המנכ . 3
  .ל"ההנהלה שבראשה המנכ

Î�Ó ÏÚ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÂ‡¯ ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ" Â· ‰¯˜Ó ÏÎ·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÂ‚¯‡‰ Ï
Î�ÓÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú ÌÈÏÂÚ"ÔÂÈ„· Û˙˙˘È ‡Ï ‡Â‰ Ï. 

 

 נוכחות חברי המועצה

הלות מוחלפות דעות ומתקבלות החלטות על התנ, בישיבות המועצה מקבלי� החברי� מידע
התקנו קובע כי אחת הסיבות לפקיעת . על כ חשוב שחברי המועצה ישתתפו בדיוני�. הארגו

וזאת אחרי שנמסרה לו , נוכחות בשתי ישיבות מועצה רצופות�כהונת חבר מועצה והשעייתו היא אי
 . חברי�45המועצה מונה . א או מאחד מסגניו"התראה בכתב מנשיא מד

‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰‰Ï‡ : ˙�˘·2007 ˘ÂÏ˘· ÂÁÎ� ‡Ï ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ‰Ú˘˙ 
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ú·¯‡Ó :ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ˙ˆÚÂÓÂ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ˙Î˘Ï È‚Èˆ� , È‚Èˆ�Ó „Á‡

ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ó ˙Á‡ ‚Èˆ� , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È‚Èˆ� ˙Ú·¯‡ ÔÈ·Ó ‰˘ÂÏ˘
ÌÈ·„�˙Ó È�˘Â .‰˙Â‡· ‰·È˘È ÌÂ˘· ÁÎ� ‡Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ È‚Èˆ�Ó „Á‡‰�˘  ; ˙�˘·

2008 È˙˘Ó ˙Á‡ ‡Ï Û‡Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯Ê‚Ó ÌÈ‚ˆÈÈÓ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÔÈ·Ó ‰Ú·˘ 
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È ; ˙�˘·2009˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ È‚Èˆ� ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·Ó ÌÈÈ�˘  , „¯˘Ó ‚Èˆ�

ıÂÁ‰ , È˙˘Ó ˙Á‡ ‡Ï Û‡Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈÙÒÂ� ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ‰�ÂÓ˘Â ¯ˆÂ‡‰ È‚Èˆ� È�˘
‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È .Ï „Â‚È�·„Ó ÔÂ�˜˙"„Ó ‡È˘� ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ‡" ÂÚÈ¯˙‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Â‡ ‡

˙Â·È˘ÈÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á È�ÙÏ ; Ì˙Â‡ ˙ÈÈÚ˘‰Ï ÌÈ„Úˆ ÂË˜��˘ ‡ˆÓ� ‡Ï Ì‚ ÍÎ
 Ì˙�Â‰Î ÌÂÈÒÏ Â‡ ÌÈ‚Èˆ�)ÏÈÚÏ Â‡¯ ‰·Â˘Á ‰·È˘ÈÓ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ¯„ÚÈ‰ ÏÚ .( 

ד מבקר המדינה כי הוועד הפועל א למשר" דיווח מד� 2011 בדצמבר �לאחר סיו� הביקורת , כאמור
לפי הנוהל ייער" מעקב אחר נוכחות חברי המועצה ". בקרה ומעקב פנימי, ביקורת"אישר נוהל חדש 

 . בדיוניה
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ÈÁÎÂ�‰ ·ˆÓ· , ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Â ‰�˘· ÌÈÈÓÚÙÎ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Â·˘
‰„ÈÚÂÂ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ‰�˘ ÏÚÓ ‰È‚Èˆ� ˙‡ ‰�ÓÓ ,‚Â�‰ ÔÂ�˜˙· ÛÈÚÒ‰ ¯·Á ˙�Â‰Î ˙ÚÈ˜ÙÏ Ú

‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘ÈÓ ˙Â¯„ÚÈ‰ ˙Â·˜Ú· Â˙ÈÈÚ˘‰ Â‡ ‰ˆÚÂÓ , È‚Èˆ�Ï Ú‚Â�· ˙ÂÚÓ˘Ó ¯ÒÁ
‰Ï˘ÓÓ‰ .„Ó ˙ˆÚÂÓ ÏÚ"‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÔÂ�˜˙‰ ÈÂ�È˘ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‡ . ‡È˘�˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ê‡ „Ú

„Ó"È‡ ÏÚ ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È�Ù· ÂÚÈ¯˙È ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ Â‡ ‡- È„Î ˙Â·È˘ÈÏ Ì‰È‚Èˆ� ˙Ú‚‰
Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡ÏÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚Èˆ�· ÌÙÈÏÁ‰ . 

 

 

  עיכוב במינוי חברי המוסדות המנהלי ובדיקת כשירות

 עיכוב במינוי חברי מועצה

, הרכב�, ובו ייקבעו סדרי בחירת�,  לחוק קובע כי מועצת האגודה תתקי את תקנו האגודה5סעי& 
למועצה סמכויות החוק מעניק . מועדי כינוס� וסמכויותיה� של המוסדות המנהלי�, תקופת כהונת�

 .ועל כ שמורה חשיבות למינוי נציגי� ראויי� למועצה במועד, חשובות

 מהאספה הראשונה של �א קובע כי תקופת כהונתה של המועצה תהיה כארבע שני� "תקנו מד
 2010במר,  .הוועידה לאחר בחירתה ועד האספה הראשונה של הוועידה הבאה לאחר בחירתה

)  המועצה החדשה�להל (לפיכ" המועצה התשע עשרה .  עשרהא התשע"התקיימה ועידת מד
 .2010 מר, �א "הייתה אמורה לפעול ממועד סמו" ככל האפשר לכינוסה של ועידת מד

 ı¯Ó· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010„Ó ˙ˆÚÂÓ ¯ÈÎÊÓ " ˙Â�ÓÏ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Ó ˘˜È· ‡
‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ‚Èˆ� ,ÌÈ¯·Á ÈÈÂ�ÈÓ Ï˘ Í˘ÂÓÓ ÍÈÏ‰ ÏÁ‰ Ê‡Â . ¯·Óˆ„ „Ú2010 Ì¯Ë 

‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� Â�ÂÓ , ‰˙�Ó ‰ˆÚÂÓ‰Â34 ÌÂ˜Ó· „·Ï· ÌÈ¯·Á 45 ˘¯„�Î ÌÈ¯·Á )75% .( 

 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú2011 ,„Ó ˙„ÈÚÂ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÂ ‰�˘" ‰¯˘Ú Â�ÂÓ Ì¯Ë ‡
 ÔÈ·Ó11‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� 49‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ·  . È¯·Á ÈÂ�ÈÓ· ˙·ÁÒ ÏÚ ˙„ÓÏÓ ÂÊ ˙ÂÏ‰�˙‰

ÈÚÏ ˙Ó¯Â‚‰ ‰ˆÚÂÓÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÂ�Ú¯· ·ÂÎ ,ÌÈÈÂ�È˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÚÈ�Ó .
ÌÈÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ‰ ÏÏ‚· ,‰Ï˘ÓÓ È‚Èˆ� ‰· ÂÈ‰ ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙Ó ˘ÈÏ˘ Í˘Ó· .

„Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ È¯Â·Èˆ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ· ˙Ó‚ÂÙ ÂÊ ‰„·ÂÚ"‡ . ‰˘‚Ù� ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡·
ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,ÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‰�„ ÔÎÏ‰Ó·˘ ˙�˘ Ï˘ ÌÈÈ2009 , ‰¯Á·

ÂÈ·"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ‰¯Á·Â ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ Ô‰·Â ‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â„ÚÂ ‰¯Á·
„Ó ‡È˘�Ï"‡ . 

כ" , א לתכנ את צעדיו מבעוד מועד"כבר בדוח הקוד� העיר משרד מבקר המדינה כי על נשיא מד
 .א מועצה פעילה במש" זמ רב"שלא ייווצר מצב שבו לא תהיה במד

__________________ 

 .נציג נוס" של משרד האוצר ונציג משרד החו!, נציגי משרד הבריאות, נציגי ועדת המינויי�  49
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 ÏÚ„Ó ‡È˘�"‡ , ÌÈ‚Èˆ� ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙Â�ÙÏ ‰È‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ¯ÈÎÊÓ ÏÚ Â‡ ÂÈ�‚Ò ÏÚ
„Ó ˙ˆÚÂÓÏ"‰„ÈÚÂÂ‰ ÌÂÈ˜Ï „ÚÂÓ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ‡ , ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ˙‡ÊÂ

‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓÏ Ì‰È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Í¯ÚÈ‰Ï .‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ ,
ÌÈ‚Èˆ� Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÙÂ‚‰ ¯‡˘Â ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˘ ÍÎ Ì‡˙‰· ÂÎ¯ÚÈÈ ‰ˆÚÂÓ· 

‰„ÈÚÂÂ‰ ÔÂ�ÈÎÏ ÍÂÓÒ ÌÈÈ˙ÒÈ Ì‰È‚Èˆ� .„Ó ˙ˆÚÂÓ ÏÎÂ˙ ÍÎ" Ì„˜‰· Ò�Î˙‰Ï ˙¯Á·�‰ ‡
ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ ‡ÏÓ ·Î¯‰· ‰„È˜Ù˙ ˙‡ Úˆ·ÏÂ È¯˘Ù‡‰ , ÔÂ�˜˙ Ú·Â˜˘ ÈÙÎ

‰„Â‚‡‰ . 

ת הלקחי� מטיוטת א כי במסגרת הפק" כתב מד2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
הדוח בכוונתו לשלוח לגורמי� הממני� הודעה על הצור" בבחירת נציגיה� לפחות שלושה חודשי� 

 .עובר למועד כינוסה של הוועידה הארצית

‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó :חוק החברות . א הוא תאגיד שהוק� על פי חוק"מד, כאמור
יד שהוק� על פי חוק רק לאחר בחינה קובע כי שר ימנה דירקטור וחבר מועצה בתאג, הממשלתיות

כאשר מדובר בתאגידי� , על פי חוק החברות הממשלתיות. של הוועדה לבדיקת מינויי�
 . סטטוטוריי� את הוועדה לבדיקת מינויי� ממנה שר המשפטי�

במסגרת הלי" אישור הנציגי� מעביר המשרד הממשלתי את טופסי המועמדי� לוועדה לבדיקת 
אחרי שהוועדה קובעת כי . וזו בוחנת את כשירות המועמד, רות הממשלתיותמינויי� ברשות החב

המועמד כשיר היא מעבירה לחתימת המועמד התחייבות להימנע מניגוד ענייני� ומדווחת לשר 
 . והשר ממנה את המועמד כנציגו, המועמד חות� על טופס הימנעות מניגוד ענייני�. הרלוונטי

È·˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÌÈ�Î„ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È„
„Ó· ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÓÈ˘¯ ÔÈÈ�Ú· ÌÂ‡È˙ ‰È‰" ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ‡

 „ÁÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ·Â-„ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ·Â ‡ÒÈ‚ " Í„È‡Ó ‡-‡ÒÈ‚  . ÍÎ
È˙Ú Â‡ ÂÓÈÈÒ ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� Ì‰·˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ Â�ÈÂˆ ‡Ï Ï˘ÓÏÌ„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÌÈ„ , Â‡

ÈÂ‚˘ ÍÈ¯‡˙ ÁÂÂ„˘50 . ÌÈ‚Èˆ� ˙ÂÓ˘ ÂÚÈÙÂ‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È�Â˙�· ÍÎ Ï˘·
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÔÓÊ ‰ÊÓ ÂÓÈÈÒ˘. 

 ÌÈ‚Èˆ�‰ ˙�Â‰Î˘ ÈÂ�ÈÓ‰ È·˙Î· Â�ÈÈˆÈ ÌÈ¯˘‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„ÈÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ˙ÓÈÈ˙ÒÓ . 

שפרסמה הוועדה לבדיקת , "י� לחברות ממשלתיות ותאגידי� ציבוריי�נוהל מינוי בעלי תפקיד"
קובע כי יש להעביר את ,  והפיצה לכל משרדי הממשלה201151בפברואר )  הנוהל�להל (מינויי� 

למזכירות הוועדה לבדיקת , החתו� בידי השרי�, כתב המינוי של דירקטורי� בחברות ממשלתיות
נוהל מציי כי יש מקו� שהלי" דומה יינקט בעניי העברת כתבי ה. מינויי� וכי היא תעבירו לחברה

יודגש שהוצאת כתבי מינוי על ידי : "בהערת שוליי� קבע הנוהל כי. המינוי ג� על ידי התאגידי�
גרמה לכ" שרישומי הוועדה לא שיקפו באופ , מבלי שמזכירות הוועדה עודכנה, לשכות השרי�

  ".ספר תקלותדבר שגר� למ; שוט& את המצב לאשורו

__________________ 

 א" על פי 2015 מד.וח שנציג שר האוצר יסיי� את כהונתו באפריל 2011בטבלה המרכזת ממאי   50
 .2014שרשמית עליו לסיי� את כהונתו במועד הוועידה הבאה שצריכה להיות במר! 

 .הנוהל מרכז את הליכי עבודת הוועדה שהיו נהוגי� עוד קוד�  51
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 Ì‚ Ï‰Â�· ¯ÂÓ‡‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„Ó ˙Ó‚Â„ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙ È·‚Ï" ˙‡ Úˆ·Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‡

‰„È˜Ù˙ ,Ì‰È‚Èˆ� ˙‡ Â�ÓÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó˘ ÁÈË·‰ÏÂ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙˜È„·· ˙ÂÈÂÚË ÚÂ�ÓÏ. 

È ¯ · ‰  ¯ ˘  È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó˙ Â ולכ שר הבריאות ממונה על , א עוסק בתחו� הבריאות" מד:‡
התקנו , כאמור. א"על כ יש חשיבות למינוי נציגי משרדו במוסדות המנהלי� של מד. ביצוע החוק

 .קובע כי שר הבריאות ימנה ארבעה מחברי המועצה

 ¯·Óˆ„·Â ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 ,„ÈÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï ‰�˘ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ÁÏ˘ ‰
ÂÚ ˙Â˘‡¯· ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó" ‰˘ÂÏ˘ Ï˘ ÌÈË¯Ù ıÈ�Ù˘ ‰�Ë „

‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓÏ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ Ï˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ , È�ÂÈ· ˜¯Â2011˙ÙÒÂ� ˙„ÓÚÂÓ ÈË¯Ù ÁÏ˘  .
 È‡Ó· ˜¯ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ2011 ,„Ó ˙„ÈÚÂ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁÂ ‰�˘" ¯˙ÂÈÂ ‡

Ù ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ È¯Á‡ ‰�˘ ÈˆÁÓÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂÏ ‰� , ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡ˆÓ
‰ˆÚÂÓ· Ô‰ÎÏ ÌÈ¯È˘Î ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È‚Èˆ� ˙˘ÂÏ˘ . ÈÏÂÈ·2011 ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ 

˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚Èˆ�‰ ˙Â¯È˘Î ˙‡ ÌÈÈÂ�ÈÓ . 

 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÎÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰¯È˘Î ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‚Èˆ�‰ ˙‡ ‰‡ˆÓ ‰„ÚÂÂ‰˘ È¯Á‡ Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ�
 ËÒÂ‚Â‡2011) ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÂ ‰�˘„Ó ˙„ÈÚÂ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï ÌÈ"‡ ( ˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ‰�ÈÓ ‡Ï

‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ‚Èˆ� ,ÂÈ ÔÎ˘" ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰·Ò‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯
˙Â‡È¯·‰ ¯˘Â ,˙Â‡È¯·‰ ¯˘ Ô‚ÒÂ Â‰È�˙� ÔÈÓÈ�· ¯Ó ,ÔÓˆÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó , ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ÔÈ‡˘

‰ˆÚÂÓ· È·¯Ú‰ ¯Ê‚ÓÏÂ ÌÈ˘�Ï .˙Î˘ÂÓÓ ‰ÙÂ˜˙ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ‡ÂÙ‡ ÍÎ ¯˘ È‚Èˆ� ‡ÏÏ 
„Ó ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ˙Â‡È¯·‰"‡ . 

ע� קבלת : "ר הוועדה לבדיקת מינויי�" כתבה יו2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
נערכה בדיקה עדכנית בשאלה מיהו הגור� ] של שלושת המועמדי� של שר הבריאות[השאלוני� 

הוחלט כי הסמכות , בסופו של דבר. ההממשלתי המוסמ" להעביר את המועמדי� לבדיקת הוועד
, בירור סוגיה זו ובעיות טכניות הקשורות להעברה המקוונת של השאלו. נתונה למשרד הבריאות

אשר יכול היה להתבצע רק בחודש , בהעברת הטיפול במועמדי� לידי הוועדה... גרמו לעיכוב
 ".2011 שלושת המועמדי� הובאו לדיו בוועדה בישיבתה במאי. 2011פברואר 

 ליועצי� המשפטיי� 2011ר הוועדה לבדיקת מינויי� בנובמבר "בעקבות הביקורת הפיצה יו
ההנחיה . במשרדי הממשלה ויחידות הסמ" הנחיה פנימית לבדיקת מועמדי� לתאגידי� ציבוריי�
ומטרתה , עוסקת בדר" פעולתה של הוועדה ובדיווחי� הנדרשי� לה לצור" בדיקת המועמדי�

 . י� בהלי" בדיקת המועמדי�למנוע עיכוב

¯ ˆ Â ‡ ‰  ¯ ˘  È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó: ÏÈ¯Ù‡· ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 2011 , ˘„ÂÁÂ ‰�˘
„Ó ˙„ÈÚÂ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï"‡ ,‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓÏ ÂÈ‚Èˆ�Ó „Á‡ ˙‡ ˜¯ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ‰�ÈÓ , ¯ÓÂÏÎ

¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï˘ ÌÈ‚Èˆ� ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ÂÁÎ� ‡Ï „ÚÂÓ Â˙Â‡ „Ú. 

ı Â Á ‰  ¯ ˘  È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó :הצלב האדו�" חבר מד2006ת מאז שנ, כאמור כחבר . א בארגו
חשוב שמינוי נציג שר החו, ייעשה . א"בארגו זה יש חשיבות לנציגות משרד החו, במועצת מד

על פי , כאמור. ל"מקשריו ומיכולותיו לפעילות הארגו בחו, כראוי כדי שהנציג יתרו� מהידע שלו
 . א"התקנו יש נציג אחד לשר החו, במועצת מד
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1. ·‰ ˙�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È2009) ˙Ó„Â˜‰ ‰ˆÚÂÓ· ( ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡ˆÓ
„Ó· ˙È¯ÂË˜¯È„Î ‰�Â‰ÎÏ ‰‚Èˆ�‰ ÈÎ" ÚÈ„Â‰ ¯·Î ıÂÁ‰ ¯˘˘ È¯Á‡ ˘„ÂÁÎ ‰¯È˘Î ‡

„ÓÏ"‰‚Èˆ�‰ ÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‡ .‰¯È˘Î ‰‚Èˆ�‰ ˙‡ ‰‡ˆÓ ‰„ÚÂÂ‰ Ì¯Ë· ‰˘Ú� ÈÂ�ÈÓ‰˘ ‡ˆÂÈ. 

„ÓÏ ÚÈ„ÂÈ È˙Ï˘ÓÓ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"ÂÈ‚Èˆ� ÏÚ ‡ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ È¯Á‡ ˜¯ 
ÌÈ¯È˘Î Ì‰ ÈÎ ˙‡ˆÂÓ .„Ó· ¯ÂË˜¯È„Î Ô‰ÎÏ ÏÈÁ˙È „¯˘Ó ‚Èˆ� Â·˘ ·ˆÓ Ú�ÓÈÈ ÍÎ"‡ ,

‰ˆÚÂÓ· ‚Èˆ�Î Ô‰ÎÏ Â˙Â¯È˘Î ‰¯˘Â‡ Ì¯Ë· . 

2.  ÏÈ¯Ù‡· Ú„ÈÈ ‡Ï ıÂÁ‰ ¯˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 ÈÎ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ 
„Ó ˙ˆÚÂÓ· ıÂÁ‰ ¯˘ ‚Èˆ�"ÛÏÁ˙‰ ‡ .ÓÓ‰ ‡ÏÂ Ï‰Â�Ï Ì‡˙‰· ÏÚÙ ‡Ï ¯˘‰ ˙Î˘Ï· ‰�Â

‰„ÚÂÂÏ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÔÂÏ‡˘ ¯È·Ú‰ .„ÓÏ ÚÈ„Â‰ ¯˘‰ ˙Î˘Ï· ‰�ÂÓÓ‰" ‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ ÏÚ ‡
¯È˘Î „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‰‡ˆÓ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ Ì„Â˜ ˘„Á , ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ˘ Û‡

˙˘¯„� ÂÊÎ ‰˜È„· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ . ÈÙ ÏÚ Û‡ Â‚Èˆ�Ï ÈÂ�ÈÓ ·˙Î ÏÚ Ì˙Á ‡Ï Ì‚ ıÂÁ‰ ¯˘
Èˆ�‰˘Â˜ÒÚ˘ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰ ‚ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,ÂÈ ˙¯ÈÁ··"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ . ¯˘‡

„ÓÏ" ‡- ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ıÂÁ‰ ¯˘ ‚Èˆ�Ï ¯˘Ù‡ ‡Â‰ 
¯È˘Î ÈÂ�ÈÓ‰ ˙‡ ‰‡ˆÓ Ì¯Ë ÌÈÈÂ�ÈÓ ,ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î ÏÚ Ì˙Á ‡Ï ¯˘‰˘ Û‡Â . ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú

‚Èˆ�‰ Ï˘ Â˙Â¯È˘Î ‰˜„·� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰. 

 ÏÚ Â¯ËÙ˙È Ì‡ ÈÎ ÌÈ¯˘‰ È‚Èˆ� ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï Ë¯Ù· ıÂÁ‰ „¯˘ÓÂ ÏÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó
„Ó ˙ˆÚÂÓ ¯ÈÎÊÓÏ Ô‰ ÍÎ ÏÚ ÚÈ„Â‰Ï Ì‰ÈÏÚ Ì˙�Â‰ÎÓ"Ì˙Â‡ ‰�ÈÓ˘ ¯˘Ï Ô‰Â ‡ . ÏÚ

 ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ ˜¯Ù ˙Â¯ËÙ˙‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰È˘ ‰‡¯Â‰ ˙ÙÒÂ‰ ÔÂÁ·Ï ÌÈ„¯˘Ó‰
‰È‰È Ô˙È� ÌÈÈ˙�È·˘ È„Î Û˜Â˙Ï Ò�ÎÈ˙ ‡È‰˘ È�ÙÏÛÈÏÁÓ „ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡· ÏÈÁ˙‰Ï  . ÏÚ

 ˙Â˘¯· ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂÏ Ì‚ ¯·ÚÂ˙ ˙Â¯ËÙ˙‰‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ÌÈ„¯˘Ó‰
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ . ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÓÚËÓ ‰�ÂÓÓ‰Â ıÂÁ‰ ¯˘ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

¯ÂË˜¯È„Î Ô‰ÎÏ Â‚Èˆ� Ï˘ ˙Â¯È˘Î‰ ˙‡ ˙¯˘‡ÓÂ ˙˜„Â· ÌÈÈÂ�ÈÓ , ˙Â�ÓÏ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â
„Ï Â˙Â‡„Ó ÔÂ�˜˙Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î ¯ÂË˜¯È"‡. 

˙ Â ‡ È ¯ · ‰  ¯ ˘  È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó Ï  ˙ È ˙ Ï ˘ Ó Ó ‰  Ì È È Â � È Ó ‰  ˙ „ Ú Â :הוועדה , כאמור
האוצר , לבדיקת מינויי� בודקת ומאשרת את כשירות חברי המועצה שה� נציגי שרי הבריאות

ממשלתית לצורכי מינוי נוס& לוועדה זו התקנו קובע כי הממשלה תמנה ועדת מינויי� . והחו,
, הפועלת במסגרת משרד הבריאות)  ועדת המינויי� הממשלתית�להל (ארבעה חברי� למועצה 

את שמות המועמדי� שהיא בוחרת . ר בועז לב"ד, ל משרד הבריאות"ובראשה עומד המשנה למנכ
נה שר לאחר אישור הוועדה ממ. 52וממליצה עליה� היא מעבירה לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויי�

 .הבריאות את החברי�

__________________ 

, )שלישית(א קיימת ג� ועדת מינויי� נוספת "במסגרת בחינת המינויי� למוסדות המנהלי� במד  52
 הוועדה �א "ה לבחו� את כשירות חברי הוועד הפועל של מדשתפקיד, ד טנה שפני!"בראשות עו

 ".כשירות חברי הוועד הפועל"לגביה ראו בפרק . לבדיקת כשירות חברי הוועד הפועל
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ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰)   :‡  ( ¯·Ó·Â�· ˜¯2010) „Ó ˙„ÈÚÂ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï ‰�˘ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ"‡ (
„Ó ÔÂ�˜˙ ÁÎÓ ¯ÂÓ‡Î ‰�ÂÓÓ‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰ ÏÚ ËÏÁÂ‰"‡   ;)·  (˙„ÚÂ 

‰�„ Ì‰·˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ì‡ ˜Â„·Ï È„Î ÔÂÈ„‰ È�ÙÏ ¯Â¯È· ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ,
¯Á‡ Ì¯Â‚ ÌÚËÓ ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ¯·Á ˙�Â‰ÎÏ Â¯˘Â‡ ¯·Î .ÍÎ , ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ È¯Á‡

Ì‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰Â ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰Ú·¯‡ ‰¯Á· ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ , Â¯Á·� ¯·Î Ì‰Ó ÌÈÈ�˘˘ ‰Ï ¯¯·˙‰
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ È‚Èˆ�Î ‰ˆÚÂÓ È¯·ÁÏ53 . ¯‡Â�È „Ú2012 ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ È‚Èˆ� Â�ÂÓ Ì¯Ë 

‰ˆÚÂÓÏ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ . 

 כתב משרד הבריאות כי הוועדה פעלה בהתא� 2011קר המדינה מדצמבר בתשובתו למשרד מב
משרד הבריאות הוסי& כי לקראת הלי" המינוי הבא הוא יוסי& בנוסח הפנייה לאיתור . למקובל

 .מועמדי� כי בכל שינוי לגבי המועמדי� יש ליידע את הוועדה

‰ Ï ˘ Ó Ó ‰  È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó ·  · Â Î È Ú ‰  Ï ˘  ‰ Î Ï ˘ ‰: ˙�˘Ó ¯ÂÓ‡Î 2004 „ÚÂ 
È‰ ÌÂ- ÌÈ�˘ Ú·˘ Í˘Ó·-ÂÈ „È˜Ù˙· Ô‰ÎÓ "„Ó ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ¯"„ ‡"Á¯ÙÈ ÌÚÂ� ¯ . ‰¯ÈÁ·
ÂÈ·"˙È˙Â‰Ó ‡È‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ¯ ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‡ÏÓ ·Î¯‰· Ï·˜˙˙˘ ÈÂ‡¯Â ,

‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ÏÏÂÎ . ¯·Óˆ„·2010„Ó ˙ˆÚÂÓ ‰¯Á· "‡ ,˙È˘ÈÏ˘‰ ÌÚÙ· ,„ ˙‡" ÌÚ� ¯
ÂÈÏ Á¯ÙÈ"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ .¯ÂÓ‡Î ,È ‰˙Â‡· È‚Èˆ�Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È‚Èˆ� Â¯Á·� Ì¯Ë ‰·È˘

‰ˆÚÂÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ .ÔÎ ÏÚ ,ÂÈ ˙¯ÈÁ··"‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ÂÁÎ� ‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , Ë¯Ù
 ıÂÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ‚Èˆ�Ï) ˜¯Ù· Ì‚ ÏÈÚÏ Â‡¯"ÂÈ ˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ˙Ï·‚‰"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯.(" 

 ¯·„· ‰ÚÈ¯Î‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÍÎÏ ‡ÂÙ‡ Ì¯‚ ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ‰ÂÈ ˙¯ÈÁ·" „ÚÂ ¯
·¯ È¯Â·Èˆ Ï˜˘Ó ÈÏÚ· ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ‰Ï˘ÓÓ È‚Èˆ� ‡ÏÏ ÏÚÂÙ‰ . ‰Ù˙˙˘‰ ‡Ï ÍÎ·

ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ „ÚÂ�˘ ·Â˘Á ÈÂ�ÈÓ·Â ·Â˘Á ÔÂ�‚�Ó ·ÂˆÈÚ· ‰Ï˘ÓÓ‰. 

 

✯ 

 

 ˙È·¯Ú ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ÏÂ ÌÈ�ÈÓ‰ È�˘Ï ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ÌÈÏ‰�· Â‡ ÔÂ�˜˙· ÁÈË·‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
„Ó ˙ˆÚÂÓ·"‡ , È„È ÏÚ Ì‡˙¯Á‡ Í¯„· Ì‡Â ˙ÂÓÂ˜Ó ÔÂÈ¯˘ .ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ÏÚ ,

‰ˆÚÂÓ· ÌÈ‚Èˆ� È�˘ ÂÏ˘ ,¯‰ ÏÚÂ"È ,‰ˆÚÂÓ· ÌÈ‚Èˆ� ‰˘ÂÏ˘ ‰Ï˘ , ‚Èˆ� ˙Â�ÓÏ ÏÂÚÙÏ
È·¯Ú‰ ¯Ê‚Ó‰Ó Â‡ ‰˘È‡ ‰È‰È˘ ˙ÂÁÙÏ „Á‡ . 

 ‰Ï˘ÓÓ È‚Èˆ� Â�ÂÓ ‡Ï ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ ÍÈÏ‰Ó
„Ó ˙ˆÚÂÓÏ"‡ . „ÂÚ ÔÈ·Ï ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ÌÈ‚Èˆ�‰ È�Â˙�· ÌÂ‡È˙ ¯ÒÂÁ ‰ÏÂÚ

˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ,„ÓÏ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ·Â ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ¯ˆÂ‡‰Â ıÂÁ‰" Í„È‡Ó ‡
‡ÒÈ‚ . È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

„Ó ˙„ÈÚÂ ÒÂ�ÈÎ „ÚÂÓÏ „Â‡Ó ÍÂÓÒ ÌÈ¯˘‰"‡ .Ú ÔÎ ÂÓÎ ÌÚ È·¯Ó ÌÂ‡È˙· ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏ
„ÓÂ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰"‡ .Ì„Â˜˙ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ Ì‡˘ ÔÈÈˆÏ ˘È ,

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ÏÏÎ˙Ó‰ È˙Ï˘ÓÓ ÛÂ‚ ˘Ó˘˙ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ,
ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ˙‡ ˜ÊÁÈ ¯·„‰˘ ¯È·ÒÂ :ÌÈ�Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó , ‰„ÚÂÂ‰

˜È„·Ï„ÓÂ ÌÈÈÂ�ÈÓ ˙"‡. 

__________________ 

נציגי שתי הקופות הגדולות , הנציגי� הכפולי� ה� נציגי שירותי בריאות כללית ומכבי שירותי בריאות  53
 .במועצה
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 „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÔÎÏ Ì„Â˜ Û‡Â ‰„ÈÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ , ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ ÂÈ‚Èˆ� ˙‡ ˙Â�ÓÏ ÏÎÂÈ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘˘ ˙�Ó ÏÚ

‰„ÈÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ „ÚÂÓ . ÌÈ„ÓÚÂÓ È�˘ ‰¯Á· ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‰„·ÂÚ‰ ¯Â‡Ï
È„È· Â¯Á·� ¯·Î˘‰ˆÚÂÓÏ Ì‰È‚Èˆ�Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚  , ÂÚÈˆÈ˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈÙÂ‚Ï ‰˙ÈÈ�Ù·

‰ˆÚÂÓÏ Ì„È ÏÚ ÂÚˆÂ‰ ¯·Î˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÚÈˆ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ¯È‰·‰Ï ‰ÈÏÚ ‰„ÚÂÂÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ .
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÌÚ ¯¯·Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ ,ÈÂ�ÈÓ‰ ˙˜È„· ÍÈÏ‰· ‰„ÚÂÂ‰ ÏÁ˙ Ì¯Ë· , Ì‰ Ì‡

ÌÈÈÂ�ÈÓ‰ ˙„ÚÂ È‚Èˆ�Î ˙Â�Ó˙‰Ï ÌÈÈÂ�Ù. 

 

 ברי הוועד הפועלעיכוב במינוי ח

. יש ועד פועל שתפקידו לנהל את ענייני האגודה, פרט למועצה, א"במבנה הקיי� במד, כאמור
התקנו קובע ג� את סדרי מינויו . התקנו קובע כי הוועד הפועל יהיה מורכב משלושה עשר חברי�

 :להל הפרטי�. ובתחו� זה עלו ליקויי� בבדיקה, של הוועד הפועל

1.  ¯·Óˆ„· ˜¯2010 ,‰„ÈÚÂÂ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙ , ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰Ò�Î˙‰
 ÍÂ˙Ó ‰¯˘Ú ‰¯Á·Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á13ÌÈ‚Èˆ�  . ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÓ ˜ÏÁ ÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ‰

‰„ÈÚÂÂ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙˘ ÍÎÏ ‡È·‰ , Ì„Â˜‰ Â·Î¯‰· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ô‰ÈÎ ÔÈÈ„Ú
‰˘„Á‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ¯Á·� ‡ÏÂ .Î· ÏÂ‰È�‰ ÔÂ�Ú¯ Ï˘ ‰¯ËÓ‰ ‰Ú‚Ù� Í

ÔÂ‚¯‡· ‰¯˜·‰Â. 

2.  ¯·Óˆ„Ó ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È· Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 , ˜ÏÁ ¯ÂÓ‡Î Â¯Á·� ‰·˘
ÂÈ‰ Û‡Â ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ"¯ ,ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂÏ ÌÈ¯˘‰ È‚Èˆ� Â�ÂÓ ‡Ï , Ì¯Ë˘ ÌÂ˘Ó ˙‡ÊÂ

‰ˆÚÂÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó È‚Èˆ� Â�ÂÓ .Â‚¯‡‰ ÏÚ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ú‚Ù� ÍÎ·Ô . 

 

 כשירות חברי הוועד הפועל

לכ יש חשיבות למינוי חברי� . א"א ממונה על ניהול ענייני מד"על פי החוק הוועד הפועל במד
א בת שלושה "לצור" בחינת כשירות החברי� פועלת ועדה ייחודית למד. בעלי כישורי� מתאימי�

 התכנסה הוועדה בראשות 2011ביוני ).  הוועדה לבדיקת כשירות חברי הוועד הפועל�להל (חברי� 
 .ד טנה שפני,"עו

יהיה נציג שיקבע הוועדה לבדיקת כשירות חברי הוועד הפועל יושב ראש התקנו קובע כי  .1
ר הוועדה ונציג "איש ציבור שיקבע יו: ושני חברי הוועדה הנוספי� יהיו ,היוע, המשפטי לממשלה
 . המועצה או ממלא מקומו

 ¯·Î˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ¯·Óˆ„·2010 ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á· ‰ˆÚÂÓ‰ ‰¯Á· 
 ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Â¯È˘Î ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˜È„· ¯Â·ÚÏ ÔÂ�˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰

)ÌÈ·„�˙Ó È‚Èˆ� ‰Ú·¯‡ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ‚Èˆ� ,ÂÈÂ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ�"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â- 
 ÍÂ˙Ó ‰Ú˘˙13( , ı¯Ó·Â ¯‡Â¯·Ù· ˜¯2011„Ó ¯È·Ú‰ "Ï˘ ÌÈÒÙË‰ ˙‡ ‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ 

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ‰ÂÂÏÓ‰ . „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Â¯È˘Î ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰
‰�˘ ÈˆÁ ¯Â·ÚÎ ˜¯ ‰Ò�Î˙‰ ÏÚÂÙ‰ , È�ÂÈ·2011 , È¯·Á ˙Ú˘˙ Ï˘ Ì˙Â¯È˘Î ˙‡ ˜Â„·Ï È„Î

Â¯Á·�˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ . ÌÈÈ˙�È·- ‰„ÈÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Â ‰�˘ - Â�‰ÈÎ 
Ì„Â˜‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á.  
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יוני � כתב משרד המשפטי� כי בחודשי� מר,2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
שלא מולאו כנדרש וכ חומר נוס& ,  התקבלו השלמות רבות לשאלוני� של חברי הוועד הפועל2011

ארבעה ימי� בלבד , 2011הוא ציי כי ההשלמות האחרונות התקבלו בתחילת יוני . שביקשה הוועדה
 .ד כינוס הוועדהלפני מוע

 ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙Â¯È˘Î ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�˘ ÈˆÁ Í˘ÓÈÈ. 

ר ועד העובדי� מקיי� מכוח תפקידו קשרי� הדוקי� "יו. על הוועד הפועל לפקח על ההנהלה .2
אי� דוגמת בנוש, שבסופו ייחתמו הסכמי�, בי השאר עליו לנהל עמה משא ומת; ע� ההנהלה

מבחינת אחריותו כלפי האגודה , דר" כלל"א קובע כי "תקנו מד. תנאי העבודה של העובדי�
יחולו על חבר הועד הפועל אות� כללי� החלי� על חברי דירקטוריו , ומבחינת חובת הנאמנות שלו

תקנות החברות הממשלתיות קובעות כי נציג של עובדי החברה אינו יכול ". בחברה ממשלתית
משרד ג� ". חבר או מזכיר של גו& נבחר מייצג של עובדי� בחברה"היות דירקטור א� הוא ל

 חשש לניגודבגלל  וועד הפועלא ב"ר ועד העובדי� של מד"המשפטי� לא היה שבע רצו משיתו& יו
 או ביו� התכנסות הוועידה 2008א כי החל בינואר " מדתקנוב ובסופו של דבר נקבע ,ענייני�

יושב ראש ועד העובדי� לא יהיה חבר ועד , לפי המאוחר,  עשרה של האגודההארצית התשע
 . א"אלא חבר שייבחר בידי עובדי מד, הפועל

‰¯˘Ú Ú˘˙‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ „ÚÂÓÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ı¯Ó·2010 , ÈÏÂÈ „ÚÂ
2011 ,ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙�Â‰Î ‰ÓÈÈ˙Ò‰ Ê‡ ,ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Â ‰�˘Ó ¯˙ÂÈ ,ÂÈ Ô‰ÈÎ" „ÚÂ ¯

 ÂÈ˙Â„ÚÂÂÓ ˘ÂÏ˘· ¯·ÁÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯·ÁÎ ÌÈ„·ÂÚ‰)Ï‰�ÈÓÂ ÔÂ‚¯‡ ˙„ÚÂ , ÌÈ·„�˙Ó ˙„ÚÂ
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÚÈÒ� ÌÂ¯ÂÙÂ( ,˘„Á ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ‰ ÏÏ‚· ˙‡ÊÂ . ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê

ÔÈ˜˙ Ï‰�Ó ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰·Â ÔÂ�˜˙Ï Ì‡˙‰·˘ ,ÂÈ ÍÈ¯ˆ ‰È‰" Â˙�Â‰Î ÌÈÈÒÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ¯
ı¯Ó· ¯·Î ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· 2010 ,ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ˙Â˘‡¯Ó ¯ËÙ˙‰Ï Â‡ . ÏÚ ‰È‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï

„Ó È„·ÂÚ"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ· Ì˙Â‡ ‚ˆÈÈ˘ ¯Á‡ ‚Èˆ� ¯ÂÁ·Ï ‡ . 

˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÎÏ˘‰ ‡ÂÙ‡ ˘È ‰ˆÚÂÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ�Â ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ· ÌÈ·ÂÎÈÚÏ , ˙ÏÂÊ
˘„Á ÏÚÂÙ‰ „ÚÂ ÈÂ�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ‰ ÌˆÚ , ÚÏ˜È‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÏÚÂÙ „ÚÂ ¯·Á ˙�Â‰Î Í˘Ó‰ ÂÓÎ
ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ÌÈ·ˆÓÏ . 

א כי התקנו ראה במעורבות עובדי� " כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
ר ועד העובדי� בוועדות "א הכרח וכי עד להתכנסותו של הוועד הפועל החדש כהונת יו"בהנהלת מד

ביולי , ת הוועד הפועל הקוד�כשהסתיימה תקופת כהונ. הוועד הפועל ובוועד הפועל היא כדי
ר ועד העובדי� כחבר הוועד "א בחרו את יו"עובדי מד. ר ועד העובדי� את כהונתו"סיי� יו, 2011

בגי טענה לקיומו של , א לבדיקת מינויי�"א" כהונתו לא אושרה על ידי ועדת מד, הפועל הנוכחי
א הגיש השגה על החלטת "מד. דותיוועל רקע זה הופסקה כהונתו בוועד הפועל ובווע, ניגוד ענייני�

 .א נדחתה"הוועדה לבדיקת מינויי� מסרה למשרד מבקר המדינה כי השגת מד. הוועדה
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 היבטי מינהל

 תגמול לחברי הוועד הפועל

אול� ישנ� כאלה הממוני� כנציגי ציבור , ישנ� חברי� המשתתפי� בישיבות מכוח תפקיד� הציבורי
לצות הוועדה הציבורית לסיווג תאגידי� ציבוריי� שהוקמה לפי בהתא� להמ. או כנציגי המתנדבי�

ר "יו:  זכאי� לגמול עבור פעילות� הגורמי� האלה1995החלטת ועדת השרי� לענייני כלכלה משנת 
חברי הוועד הפועל שלא מונו בידי גופי� ; נציגי ציבור; ר פעיל"שהוא יו, א"הוועד הפועל של מד

 אסור לגו& �1985ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב29 סעי& לפי הוראות. והמתנדבי�; שוני�
להסכי� על מת הטבות כספיות הקשורות לעבודה אלא א� כ ) ובכלל זאת תאגיד ציבורי(מתוקצב 

 כתב המשנה 2007כבר במאי . נעשה הדבר בהתא� לנהוג לגבי עובדי מדינה או באישור שר האוצר
א כ" " הפועל כי מקובל עליו לתק את חוק מדר הוועד"לממונה על השכר במשרד האוצר ליו

 .שיתאפשר לשר האוצר להתקי תקנות בדבר גמול והוצאות שישולמו לחברי הוועד הפועל

„Ó ˜ÂÁ ÈÂ�È˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÙ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú" ¯˘Ù‡˙‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ‡
ÌÈ·„�˙Ó‰ ˙Ú·¯‡Ï ,ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� ˙˘ÂÏ˘Ï ,ÂÈÏ" „ÚÂÂ‰ ¯ ÏÚÂÙ‰

„Ó·" Ì‡˙‰· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Â ÏÂÓ‚ Ï·˜Ï ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â„ÚÂ ˘‡¯ È·˘ÂÈÏÂ ‡
ÌÈÙ˙˙˘Ó Ì‰ Ô‰·˘ ˙Â·È˘È‰ ¯ÙÒÓÏ. 

„Ó ÛÂ˙È˘· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ¯Î˘‰ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰ ÏÚÂ ‡
ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ÏÂ˜˘Ï ,ÂÈ Ì˘‡¯·Â"˙Â„ÚÂ ˘‡¯ È·˘ÂÈÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ 

ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ,È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· Ï·Â˜Ó˘ ÈÙÎ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Â ÏÂÓ‚ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ. 

 כתב משרד הבריאות כי יפעל להסדרת הנושא מול 2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
 .משרד האוצר

 

 

 בחירת יוע� משפטי 

א מעסיק את "מד. הולכ הסדרת העסקתו חשוב, בכל ארגו" שומרי הס&"יוע, משפטי הוא אחד מ
 ומדי פע� 2008מאז שנת ) ש"ש הנוכחי או היועמ" היועמ�להל (היוע, המשפטי הנוכחי שלו 

כגו טיפול בדרישות רשות המסי� , בפע� מעסיק ג� משרדי� של עורכי די לנושאי� מיוחדי�
 והיק& 2001�200854ש כיוע, המשפטי של המועצה בשני� "א העסיק את היועמ"מד. א"ממד
 עורכי 13א " העסיק מד2006�2010בשני� . ירותי� שהוא סיפק למועצה היה מצומצ� בהרבההש

ש שיל� לו "עבור שירותיו המשפטיי� השוטפי� של היועמ. די נוספי� לטיפול במגוו ענייני�
 . סכומי� משתני��א סכו� חודשי קבוע ועבור טיפול החורג מהענייני� השוטפי� "מד

1.  ‰ ˜ Ò Ú ‰  Ô Ù Â ‡-Ó  ı Ú Â È„ Ó  „ · Â Ú  È Ë Ù ˘"Â Ú  „ ¯ ˘ Ó  Â ‡ על פי  :„"‡ 
ש בתאגיד "דוח המועצה לתאגידי� ציבוריי� ישנ שתי גישות רווחות בעניי מהות תפקידו של יועמ

, לפי הגישה השנייה. ש גור� שמתפקידו לסייע להנהלת התאגיד"האחת רואה ביועמ: הציבורי
דהיינו , ודא שהתאגיד יפעל כדיש לו"על יועמ, המקובלת יותר על המועצה לתאגידי� ציבוריי�

המועצה לתאגידי� ציבוריי� המליצה לחייב כל תאגיד ציבורי להעסיק . תפקידו פיקוחי במהותו

__________________ 

 .עות בי� המועצה לוועד הפועלבשני� אלו התגלעו חילוקי ד  54
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בטרו� תזכיר הצעת חוק התאגידי� הציבוריי� נקבע כי מועצת תאגיד ציבורי תמנה . ש"יועמ
 היק& פעילות התאגיד אלא א� כ הרשות מאשרת כי נוכח, ש שיהיה עובד התאגיד הציבורי"יועמ

 . ש שאינו עובד התאגיד"אפשר להעסיק יועמ, תפקידיו וסמכויותיו, הציבורי

מטרו� תזכיר הצעת החוק עולה כי הגישה המוצעת על ידי משרד המשפטי� ועל ידי משרד האוצר 
ישנה חשיבות רבה . ש שהוא עובד התאגיד"היא שרצוי בדר" כלל שבתאגיד ציבורי יכה יועמ

ש שהוא עובד הארגו מעורה "יועמ. א בפרט"ש פנימי בארגו בכלל ובארגו מורכב כמו מד"ליועמ
 .כ" קל לו יותר לשמש שומר ס&. בארגו וזמי לצור" התייעצות

‡˘Â�· ˙Â�Â˘ ˙Â„ÓÚ Ï˘ ÔÓÂÈ˜ ˙Â¯ÓÏ ,„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�" Â�Á· ‡Ï ‡
„Ó Ì‡ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘·"ÓÚÂÈÏ ˜Â˜Ê ‡"‚¯‡Ï ÈÓÈ�Ù ˘ Ï˘ ˙ÓÈÈ˜‰ ˙�ÂÎ˙Ó‰ Ì‡Â ÔÂ

ÓÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰"ÔÂ‚¯‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó È�ÂˆÈÁ ˘ .¯ÂÓ‡Î , ˜¯ ÔÂ‚¯‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰
ÌÈÈ�ÂˆÈÁ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈ . 

„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Í¯Âˆ· Â�Â„È ‡
‡˙Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÁÂ„· ¯ÂÓ‡Ï ·Ï ˙ÓÈ˘ È„Î ÍÂ˙ ‰„Â‚‡Ï ÈÓÈ�Ù ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚

ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ÌÂ¯Ë ÁÒÂ�·Â . 

2. È Ë Ù ˘ Ó  ı Ú Â È  ¯ Â ˙ È ‡  Í È Ï ‰: ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈ ¯Â˙È‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ 
ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜ÒÚ‰ „ÚÂÓ ÌÂ˙ È�ÙÏ ¯È·Ò ÔÓÊ· ÏÈÁ˙‰ ‡Ï , ÌÓÚ Ì˙Á�˘ ÌÎÒ‰˘ ÍÎ

ÌÈ˘„Á ÌÈˆÚÂÈ ¯Â˙È‡Ï „Ú Í¯‡Â‰ ÌÈÈ˙�˘Ï . ËÒÂ‚Â‡·2008Ì˙Á� „Ó ÔÈ· ÌÎÒ‰ " ıÚÂÈÏ ‡
 ËÒÂ‚Â‡· ÏÁ‰ ÌÈÈ˙�˘Ï ÈËÙ˘Ó‰2008 , ¯·ÂË˜Â‡· ˜¯ Í‡2010 , ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˘„ÂÁ

ÌÎÒ‰‰ Û˜Â˙ , Ï˘ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ‰ÂÂÏÈ˘ È�ÂˆÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ ‰È‰È ÈÓ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ËÈÏÁ‰
ÓÚÂÈ"„ÓÏ ˘„Á ˘"‡ . ËÒÂ‚Â‡ „Ú2011ÓÚÂÈ‰ Ô‰ÈÎ "ÈÁÎÂ�‰ ˘ ,ÓÚÂÈ ‰�ÂÓ Ì¯ËÂ" ˘„Á ˘

Â�ÈÓ· ·ÂÎÈÚ ÏÏ‚·ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ¯·Á È . 

3. Ó Ú Â È  Ï ˘  ‰ ¯ È Á ·  Í È Ï ‰  ‰ Â Â Ï È ˘  È � Â ˆ È Á  ı Ú Â È  È Â � È Ó  Í È Ï ‰" ˘
„ Ó Ï  ˘ „ Á"‡:  ,ש "ר לפנות לקבלת הצעות להעסקת יועמ" אישר הוועד הפועל ליו2010במר

הוועד הפועל אישר לשלוח פנייה למשרדי עורכי די בנוסח . א"ש למד"לצור" ליווי מכרז ליועמ
על המועמד "מנוסח המכתב שהופנה למשרדי עורכי הדי עולה כי . ר הוועד הפועל"יושהציג לפניו 

  באוקטובר ".או שות& בכיר במשרד כזה) עדי&(לתפקיד להיות שות& בכיר מנהל משרד עורכי די
שילווה הלי" בחירה של ,  בחר הוועד הפועל למנות משרד עורכי די מסוי� כיוע, חיצוני2010
 .ח לשעת עבודה" ש1,100א בתערי& של "ש חדש למד"יועמ

„ÓÏ ‰˘‚Â‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙Á‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á È„È ÏÚ ‰ÏÒÙ� ‡ ,
 ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï‰�Ó ¯ÈÎ· Û˙Â˘ ‡ÏÂ ¯ÈÎ· Û˙Â˘ ‡Â‰ „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ‚ˆÂ‰˘ „ÓÚÂÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ

ÂÊÎ ˙Â„ÓÚÂÓ ˙˘‚‰ Â¯˘Ù‡ Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙˘. 

ר הוועד הפועל הבי מההצעה " הפועל עולה כי יור הוועד הפועל לחברי הוועד"מסיכו� שהגיש יו
שנפסלה כי ייתכ שהמועמד של אותו משרד לא יעסוק באופ אישי בכל הנדרש למרות דרישת 

אשר לו , שות& בכיר, ...לצור" ליווי הלי" זה אנו מציעי�: "כיוו שבהצעת המשרד נכתב כי, א"מד
או /פקטי� המשפטיי� הכרוכי� בהלי" האמור והידע והכלי� לית מענה מקצועי בכל האס, הניסיו

 ".ביחד ע� צוות עורכי הדי ומשרדיה�
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 ¯¯·Ï ˙�Ó ÏÚ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÏ ˙Â�ÙÏ ‰È‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˜ÂÒÚÈ ¯ÈÎ·‰ Û˙Â˘‰ ˜¯˘ ·ÈÈÁ˙‰Ï ÔÎÂÓ Â�È‡ „¯˘Ó‰˘ ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰ Ì‡‰Â Ì˙�ÂÂÎ ‰Ó

‡˘Â�· ,˙Ú„ ÏÚ ÂÊ ‰�˜ÒÓ ˜ÈÒ‰Ï ‡ÏÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Ï ¯˜ÈÚ· ÂÓˆÚ 
 ˙Â˘¯ ÛÈ¯Ú˙ ˙‡ ÚÈˆ‰ ÏÒÙ�˘ „ÓÚÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�ÏÂ „·Ï· „Á‡ ÛÒÂ� „ÓÚÂÓ ‚ˆÂ‰

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ . ¯‡Â¯·ÙÓ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ¯ÊÂÁ2000 ‰Á¯Ë ¯Î˘ Ú·Â˜ 
 Ï˘ Û˙Â˘Ï È·¯Ó500˘ "‰Ú˘Ï Á55 . 

4. È Á  È Ë Ù ˘ Ó  ı Ú Â È  „ ¯ ˘ Ó  Ï ˘  È · ¯ Ó  ‰ ˜ Ò Ú ‰  Í ˘ ÓÈ � Â בהיעדר , כאמור :ˆ
נורמה מחייבת לתאגידי� בדק מבקר המדינה את מש" הזמ המירבי להעסקת יוע, משפטי חיצוני 
על פי טרו� תזכיר חוק התאגידי� הציבוריי� שהציע כי על מינוי יוע, משפטי שאינו עובד התאגיד 

ר המשפטי� רשאי� ובו נקבע כי שר האוצר וש,  לחוק החברות הממשלתיות47יחולו הוראות סעי& 
כללי . ד יכול לשמש יוע, משפטי של חברה ממשלתית"לקבוע כללי� בדבר מש" הזמ שעו

קובעי� כי תקופת המינוי , �1992ב"התשנ, )מינוי יועצי� משפטיי� ושכר�(החברות הממשלתיות 
 ובלבד, של יוע, משפטי מוגבלת לשלוש שני� וכי רשות החברות רשאית לחזור ולאשר את מינויו

 .שכל אישור נוס& יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שני�

נעזרה המועצה בשירותי יוע, , בעקבות חילוקי דעות בי המועצה לוועד הפועל, 2001�2008בשני� 
שימש ג� היוע, , א"ש הנוכחי של מד"באותה תקופה היועמ. א"ש של מד"משפטי שאינו היועמ
ש מכה ג� כיוע, המשפטי של הוועד " היועמ2008החל באוגוסט , כאמור. המשפטי של המועצה

 . הפועל

 חלק מהתקופה � 2001א כבר משנת "ש במד"עולה מהאמור שאותו משרד עורכי די משמש היועמ
 . שנה�14א במש" כ"את היוע, המשפטי הקוד� העסיקה מד.  מעל עשר שני��למועצה בלבד 

„Ó ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ"Ù˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙�Â‰Î Í˘Ó ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï ÏÂ˜˘Ï ‡ ÔÂ�˜˙· ˙‡Ê Ô‚ÚÏÂ ÈË
„Ó"‡. 

 

 

 בחירת רואה חשבו�

אחד האמצעי� החשובי� לבקרה של המוסדות המנהלי� והמפקחי� על ההנהלה הוא הדוחות 
נורמות ראויות בתחו� דרכי הבחירה . רואה החשבו מחווה את דעתו עליה�. הכספיי� השנתיי�

בהגבלת , בי היתר, וה עוסקות, וההתקשרות ע� משרד רואה החשבו נקבעו למשל בחוק החברות
 והארי" את 2003א התקשר ע� משרד רואי החשבו בדצמבר "מד. תקופת כהונה ובסדרי מינוי

עד מועד סיו� הביקורת ממלא משרד רואי החשבו . 2007 ובמר, 2005ההסכ� עמו באוקטובר 
 .א"האמור את תפקיד רואה החשבו של מד

˘ Á ‰  ‰ ‡ Â ¯  ˙ ¯ È Á · Ï  Ì È Ê ¯ Î Ó ‰  ˙ „ Ú Â  È ¯ · ÁÔ Â טרו� תזכיר הצעת חוק  :·
התאגידי� הציבוריי� מציע שמינוי רואה החשבו של תאגיד יהיה דומה לכללי החברות 

 הקובעי� שבהלי" המינוי נוטלי� חלק �1994ד"התשנ, )מינוי רואי חשבו ושכר�(הממשלתיות 
תו& המינוי ייעשה בשי. ועדת מומחי� והאספה הכללית של החברה, רשות החברות הממשלתיות

 . מועצת התאגיד ורשות התאגידי� הציבוריי�

__________________ 

 .אול� הרשות טר� פרסמה חוזר חדש, 2009תוק" החוזר פג בשנת   55
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נציג הייעו, , א"שחבריה ה� עובדי מד,  הוטל על ועדת מכרזי� להתקשרות ע� יועצי�2010בשנת 
בישיבת הוועד הפועל . א לבחור רואה חשבו לאגודה"ל מד"ובראשה עומד מנכ, המשפטי החיצוני

ש צריכי� " הפועל שמינוי רואה חשבו ויועמש את תשומת לב חברי הוועד" הסב היועמ2010מיוני 
 .עד למועד סיו� הביקורת טר� הציגה ועדת המכרזי� את בחירתה .לעלות לדיו בוועד הפועל

 ˙ÓÈ˘¯ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ‚Èˆ˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ú·˜˙˘ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙÏ Ì˙Â‡ ‚¯„˙Â ÌÈ„ÓÚÂÓ. 

¯  Ì Ú  ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‰  Ì Î Ò ‰  ˙ Î ¯ ‡ ‰·  Ô Â · ˘ Á ‰  ‰ ‡ Â-2 0 0  2003בדצמבר  :7
א לשנת "א ומשרד רואי חשבו מסוי� על הסכ� להספקת שירותי ראיית חשבו למד"חתמו מד

  .2006ע� אפשרות להאריכו פעמיי� עד סו& שנת , 2004

ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ Ï‰�Ó ,Ô„ ¯ÙÂÚ ¯Ó ,ÌÎÒ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· ÁÂÂÈ„ ,
 ˙�˘·2007 ,‡‰Ï Ô˙È� ÈÎ˙ÂÙÒÂ� ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘· ÂÎÈ¯ ,˘„Á ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ , „Â‚È�· ˙‡ÊÂ

 ÛÂÒÏ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÂÈÙÂÒ ˙‡ Ú·˜˘ ÌÎÒ‰· ¯ÂÓ‡Ï2006 . „ÚÂÂ‰ ËÈÏÁ‰ ÍÎ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰·
ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘· ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ „¯˘Ó ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÏÚÂÙ‰ , ¯·Óˆ„ ÛÂÒ „Ú2009 . 

נעשה עקב טעות בתו� לב א כי הדבר " כתב מד2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
 ולפיה אפשר הוועד 2003שכ מנהל אג& הכספי� נסמ" על החלטת הוועד הפועל מאוקטובר 

 .הפועל להארי" את ההסכ� בשנה נוספת כל פע�

 ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‰È‰ Ô˙È� ‰¯ÂÓ‡‰ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÏÂ ÌÚÙ ÏÎ· ˙ÙÒÂ� ˙Á‡ ‰�˘· ˜¯ ÌÎÒ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘· . 

Ô Â · ˘ Á  ‰ ‡ Â ¯  È Â � È Ó ·  · Â Î È Ú : ÈÏÂÈ·2010 ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ËÈÏÁ‰ 
 Ô˙ÈÈ˘ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ „¯˘Ó Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ÌÂÈÒ „Ú ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ „¯˘Ó ÌÚ ÌÎÒ‰‰

„ÓÏ ÌÈ˙Â¯È˘"‡ . È�ÂÈÏ ÔÂÎ�2011 ,„ÓÏ ˘„Á ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ‰�ÂÓ Ì¯Ë"‡ , ·ÂÎÈÚ ÏÏ‚·
˘ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂÏÂ ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈ¯·Á ÈÂ�ÈÓ· ÂÈÏÚ˘ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ˙‡ ¯˘‡Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰ˆÈÏÓ‰ . 

 ÍÎ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ „¯˘Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘È ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ÚˆÂÓ
‰„ÈÚÂÂ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î ‰È‰È ÌÎÒ‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ „ÚÂÓ˘ ,ÌÈ�˘ Ú·¯‡ È„Ó ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ . ÍÎ

 ·ÂÎÈÚÓ ÌÈÚ·Â�‰ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ˙¯ÈÁ·· ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÚ�ÓÈÈÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ· . 

 

 

 א ועל גופי הצלה אחרי�"אחריות משרד הבריאות על מד

 א"אחריות משרד הבריאות לביצוע חוק מד

, כמו כ. א וכי עליו לאשר כל שינוי בתקנו"החוק קובע כי שר הבריאות אחראי לביצוע חוק מד
ת וכ ארבעה נציגי� נוספי� במועצה מכהני� ארבעה נציגי ממשלה הנבחרי� על ידי משרד הבריאו

א מכהני� שניי� מבי נציגי "בוועד הפועל של מד).  נציגי משרד הבריאות8כ "סה(של שר הבריאות 
א דורש הסכמה "ל מד"א קבע כי מינוי מנכ" תקנו מד2005עד יולי  כמו כ .שר הבריאות למועצה
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אישר שר הבריאות ,  האדו�א לצלב"וכתנאי להצטרפות מד, 2005ואול� ביולי . של שר הבריאות
 . 56א"ל מד"תיקו לתקנו ועל פיו לא נדרשת הסכמת שר הבריאות למינוי מנכ

„Ó ˜ÂÁ ÚÂˆÈ·Ï È‡¯Á‡ „¯˘Ó‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··" „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ·¯ ÌÈ‚Èˆ�Â ‡
„Ó ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·ÏÂ˘Ó"ÍÎ Ì˘Ï ‡ , ÂÏ‡ ÌÈ‚Èˆ� Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ‰Ó ¯È‰·‰ ‡Ï „¯˘Ó‰

ÈÙÏÎ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ·Â ‰ˆÚÂÓ· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó -„¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰Ó ÏÚ  , ÂÊÈ‡·
˙Â¯È„˙ ,ÂÏ‡ ÌÈÁÂÂÈ„ ˙Â·˜Ú· ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ¯ÂÓ‡ „ˆÈÎÂ ÁÂÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ „¯˘Ó· ÈÓÏ . 

„Ó ÈÙÏÎ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â„È˜Ù˙ Û˜È‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ÛÒÂ�·"‡ ,Â˙ÂÈ¯Á‡ Û˜È‰ ‰Ó , ˘ÈÂ
 ˜ÂÁ·˘ ‰¯„‚‰Ï ÔÎÂ˙ ˙˜ˆÏ"„Ó ˜ÂÁ ÚÂˆÈ·Ï È‡¯Á‡"‡." 

 כתב המשרד כי במהל" הביקורת הוא התחיל 2011שרד מבקר המדינה מדצמבר בתשובתו למ
. א"א וכ גיבש נוהלי הפעלה הנדרשי� למד"לראשונה בביצוע בקרות מוסדרות על פעילות מד

ר הוועד הפועל לקבל דיווח שוט& על " הוסי& המשרד כי הוא כבר ביקש מיו2012בפברואר 
 .ריאות בישיבותהשתתפות� והיעדרות� של נציגי שר הב

„Ó ÔÈ·Â Â�È· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ‰¯Â¯· ‰¯Âˆ· ¯È„‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ" ÂÈ‚Èˆ� È„È˜Ù˙ ˙‡Â ‡
ÔÂ‚¯‡· . 

 

 הסדרת פעילות גופי הצלה נוספי� הפועלי� באר�

אחד . א"בשני� האחרונות הוקמו גופי הצלה שוני� באר, המעניקי� שירותי עזרה ראשונה בצד מד
גופי� אלו מאגדי� בתוכ� מתנדבי� פעילי� ". איחוד הצלה" ארגו הגופי� הבולטי� בתחו� זה הוא

במהל" השני� קיבל משרד הבריאות תלונות על . א"א יחד ע� מתנדבי� שאינ� מתנדבי מד"במד
במהל" אירועי , א לבי פעילי ארגוני הצלה אחרי� המתבטאי� בשטח"חיכוכי� בי פעילי� במד

 .הצלת חיי�

א "כדי להנחות את מתנדבי מד, כי כשלושי� ארגוני� קמו במקור, נהא מסר למשרד מבקר המדי"מד
�יש לו כ, א"לדברי מד. וה� החלו לאסו& תרומות ובהמש" ג� להפעיל כונני�, בנושאי� הלכתיי�

 . כונני� ופעילות הארגוני� הנוספי� מיותרת2,500

" איחוד הצלה"גי א ונצי"מד, בשני� האחרונות התקיימו כמה ישיבות בהשתתפות משרד הבריאות
נדרש למעורבות בהקשר , כ הרב ליצמ"ח, ג� סג שר הבריאות. כדי להסדיר את היחסי� ביניה�

 . זה

  כי הוא אינו מתיימר להחלי& את 2012כתב למשרד מבקר המדינה בפברואר " איחוד הצלה"ארגו
ער הזמ שבי א ולמלא את פ"כי א� להשלי� את פעילות מד, א או להתחרות בו"פעילותו של מד

, אשר יפקח על ההכשרה המקצועית, יש להקי� גו& רגולטורי, לדעתו. האירוע ועד הגעת האמבולנס
את , א"על תורת ההפעלה ועל הציוד הרפואי המשמש את צוותי החירו� הפועלי� במסגרת מד

� וזאת לנוכח ריבוי הגופי� הפועלי, הדבר מחויב המציאות. איחוד הצלה וגופי הצלה נוספי�
והצור" להקפיד כי כל הגורמי� , ריבוי הקורסי� וההכשרות, בתחו� העזרה הראשונה בישראל

על פי אמות מידה כלליות , העוסקי� במת שירותי עזרה ראשונה יהיו כשירי� ומוסמכי� לעשות כ
עמדתו . תקני ובאיכות ראויה, כל אות� גורמי� משתמשי� בציוד רפואי תקי. שיקבע גור� מוסמ"

__________________ 

 נקבע כי הוועדה לבדיקת כשירות חברי הוועד הפועל 2006במסגרת התיקו� לתקנו� מיוני , יחד ע� זאת  56
 . ל שנבחר"תבדוק את כשירותו והתאמתו של המנכ
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 בי באמצעות הקמת רשות �היא כי הגור� המסדיר חייב להיות משרד הבריאות " איחוד הצלה"של 
 .לאומית לעזרה ראשונה ובי בדר" אחרת

 ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ¯È„Ò‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ÌÈ�˘ Í˘Ó·
„Ó"ÌÈÙÒÂ�‰ ÌÈ�Â‚¯‡‰ ÔÈ·Â ‡ . 

לבחינת דרכי ההפעלה והשליטה למענה הראשוני " הקי� משרד הבריאות ועדה 2011באוגוסט 
חלק מחברי הוועדה ". לשירותי עזרה ראשונה טרו� בית החולי� במער" שירותי הרפואה הדחופה

הא� המער" צרי" להיות : על הוועדה להתייחס לסוגיות האלה. אינ� נמני� ע� מערכת הבריאות
הא� ; גור� המפעיל צרי" להיות אחדהא� ה; וא� כ כיצד, או כמה גורמי�, באחריות גור� אחד

, יחסי גומלי, הגדרת סמכויות; נית להבדיל בי אירוע ברשות הרבי� לבי אירוע ברשות היחיד
ההפעלה והשליטה בי גופי וגורמי הגשת העזרה , האחריות המקצועית, עקרונות שיתו& הפעולה

לוועדה ניתנה אפשרות . ו�בחינת תפיסות ההפעלה בשגרה ובחיר; הראשונה טרו� בית החולי�
הוועדה התבקשה להגיש את המלצותיה . להיפגש ע� גורמי� שוני� או לקבל ניירות עמדה שוני�

 לא נסתיימה עבודת 2012לא נמצאו פרוטוקולי� של הוועדה ועד ינואר . 2011עד סו& אוקטובר 
 .הוועדה

 

 ות טיפול נמר� א עבור שירותי נייד"הסדרת גביית חובות מהרשויות המקומיות למד

 �להל ( ניידות טיפול נמר, 23א שירותי� של "כחלק ממער" שירותי העזרה ראשונה מפעיל מד
"הכנסות עצמיות מגביית אגרת הסעה בנט:  ה�"מקורות המימו לפעילות מערכת נט). "נט ;

מי� קיי. "והרשויות המקומיות שבאזור ניתני� שירותי נט; קופות החולי�; משרד הבריאות
 הסתכ� חוב של כלל הרשויות 2010 בסו& שנת 57א חובות של רשויות שה� חובות מסופקי�"במד

 . ח חובות מסופקי�" מיליו ש9.3 �מה� כ. ח" מיליו ש17.5 �א בכ"המקומיות למד

„Ó ÔÈ· ÌÎÒ‰ ÔÈ‡˘ ÍÎÓ Ú·Â� ˙Â·ÂÁ ˙Â·‚Ï È˘Â˜‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰" ‡
Ú ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÔÈ·ÏË� È˙Â¯È˘ ¯Â·"Ô‰Ï ÌÈ�˙È�‰ Ô .„Ó"È‡ ˙‡ ¯È·ÒÓ ‡- Â˙ÏÂÎÈ

È�ÎË Ì‚Ù ˘È Ì‰·˘ ÌÈÓÎÒ‰ ˘È˘ ÍÎ· ˙Â·ÂÁ ˙Â·‚Ï ,¯·Ê‚‰ ˙ÓÈ˙Á ‰¯ÒÁ ÔÂ‚Î . ÌÈ¯˜Ó·
˙ÂÈÂ˘¯ ‰ÓÎ Ô‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó ÌÈ·¯ ,˙ÂÓÏ˘Ó Ô�È‡ Ô‰Ó ˜ÏÁ ÌÈ˙ÚÏÂ . ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ�

„Ó˘"¯Â·Ú ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â·ÂÁ ˙‡ ˙Â·‚Ï Â‡Â·· ÌÈ·¯ ÌÈÈ˘˜· Ï˜˙� ‡Ë� È˙Â¯È˘ "Ô . ˙‡Ê ÌÚ
Ë� È˙Â¯È˘ Ô˙Ó ˜ÈÒÙ‰Ï ‰˘˜˙Ó ‡Â‰"˙ÂÓÏ˘Ó Ô�È‡˘ ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ È·˘Â˙Ï Ô . 

ל משרד הפני� "ל לכלכלה במרכז השלטו המקומי בישראל לעוזר מנכ" כתב סמנכ2006בפברואר 
 עליונה אמורה "לדבריו ועדת נט. א לרשויות המקומיות"כי המדינה היא לא צד בהסכ� בי מד

 העליונה לא בדקה "אול� לטענתו ועדת הנט, א"את שיטת החיוב של מד, בי השאר, אשרל
עוד . א"שהעלות המתומחרת אינה גבוהה יותר מהעלות הלכה למעשה ולא את שיטת החיוב של מד

ל כי רשויות מקומיות רבות אינ מקבלות דוחות מבוקרי� של התחנה האזורית שה "הוסי& הסמנכ
לדבריו 3ל למשרד הפני� לאפשר לרשויות מקומיות לשל� .  למרות בקשותיה,שייכות לתחומה

ל כתב ג� כי מרכז השלטו המקומי לא יתערב במחלוקת "הסמנכ. סכומי� ללא אסמכתאות מספקות
כל , א"א לבי רשויות מקומיות מסוימות וא& לא ימנע מרשויות לסיי� את ההסכ� ע� מד"שבי מד

הוא סיי� את מכתבו באמירה שמשרד הפני� אינו חלק . האמורי�עוד לא יוסדרו הנושאי� 
 .ממחלוקת זו

__________________ 

 .ות� ומתיחובות שהארגו� בספק א� יוכל לגב  57



 423 משרד הבריאות

„Ó· ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰"‡˘Â�· Â�„ ‡ ,„ÓÂ" ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÂÏÚÙ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ‡
„ÓÏ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙Â·ÂÁ ˙¯„Ò‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÈÏÎ‰Ï ÂÒÈ� Û‡Â ‰Ï˘ÓÓ" ˙¯‚ÒÓ· ‡

 ˙�˘Ï ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ2007 ;Â�‰ ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ‡˘ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÍÎÈÙÏ
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˜ÏÁ ÔÂÓÈÓ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë . 

˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˜ÏÁ ÔÂÓÈÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ�Ù‰Â ¯ˆÂ‡‰ , ÔÎ˘
ÌÈÈ�ÂÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ Ì‰ ı¯Ó� ÏÂÙÈË È˙Â¯È˘. 

 

 גביית אגרת הסעה מאזרחי�

 „¯˘Ó· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â�ÂÏ˙ ˙Â·Èˆ�Ï ‰˘‚Â‰˘ ‰�ÂÏ˙Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰ÏÚ Ì˘ ‰˜„·�Â ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
„Ó ‰·‚ ÌÈ¯˜Ó‰Ó" „Â‚È�· ¯˙È ÈÓÂÏ˘˙ ÂÏ˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰ÈÈ·‚‰ È„¯˘ÓÓ „Á‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡

˜ÂÁÏ ,Ò�ÏÂ·Ó‡ ˙ÂÚˆÓ‡· Â�ÂÙ˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ . ˙ÈÈ·‚· ˜ÒÚ˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó Ï˘ÓÏ ÍÎ
„Ó ¯Â·Ú ˙Â·ÂÁ"„Ó Ï˘ ·ÂÁÏ ‰„Óˆ‰ È·Â˘ÈÁ Ï˘ ÈÂ‚˘ ·È˘Á˙ Í¯Ú ‡"‡ .„Ó" ÚÈ„Â‰ ‡

˘ÓÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ¯˙È ÌÂÏ˘˙ Â�ÓÓ ‰·‚�˘ ¯Â·ÈˆÏ ·È˘‰Ï Â˙�ÂÂÎ· ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯
Ï·È˜˘ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ,¯ÊÁ‰ ˘¯„� Ì‡ ˜È˙Â ˜È˙ ÏÎ È·‚Ï È�Ë¯Ù ÔÙÂ‡· ·˘ÁÏ ÂÈÏÚ ÈÎÂ , ÔÎ Ì‡Â

-Û˜È‰ ‰ÊÈ‡·  ; ¯‡Â�È „Ú ¯˙È‰ È·ÂÈÁ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ ÈÎ ÔÈÈˆ ‡Â‰2012 . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
ÌÂÎÒ ÏÚ ¯˙È‰ È·ÂÈÁ Û˜È‰ „ÓÚ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ 2.5˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ,„ÓÂ" „ÂÓ‡Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Ï ‡

Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Â� ‰Ê ÌÂÎÒ˘ ÌÈ·ÈÈÁ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈÈ„Ú . 

 58"אמו הציבור"וא& ארגו , א קיימות תלונות רבות של אזרחי�"יש לציי כי בנושא הגבייה במד
עיקר . א" דוח על הליכי הגבייה הבעייתיי� שאות� נוקט מד2011העביר למבקר המדינה במר, 

מצב הגור� לתשלומי ריבית והצמדות ושכר טרחה של , הטענות ה על שיהוי ניכר בהליכי הגבייה
 . א"א וקושי בקבלת מענה במד"שליחת התראות בוטות על ידי מד, עורכי די עבור תקופה ארוכה

„Ó ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÏÂÚÙÏÂ ÂÏ˘ ‰ÈÈ·‚‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ‡
Ì¯ÂÙÈ˘Ï . ÏÚ„Ó" ¯Â·Èˆ‰ ÏÂÓ ÏÚÂÙ ‡Â‰ Â· ‰Ê ˘È‚¯ ÌÂÁ˙· ÈÂ‡¯ ÔÙÂ‡· ‚Â‰�Ï „ÈÙ˜‰Ï ‡

ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚÂ . 

כבר נשלחו עשרות אלפי המחאות החזר בהיק& של " בימי� אלה"א כי " השיב מד2012בפברואר 
על הפרק נותרו חייבי� הזכאי� להחזר א" . ח לאות� מקבלי שירותי� הזכאי� להחזר" מיליו ש1.8
. ייבי� חובות עבור שירותי� נוספי� שקיבלו והתחייבויות שיש לבצע לגביה בירורי� נוספי�הח

 .א"א הוא עשה מהפכה מקיפה וגיבש מגבלות משמעותיות על פעולות הגובי� מטע� מד"לדברי מד

 

 

__________________ 

 .ארגו� המאוגד כחברה לתועלת הציבור  58
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 סיכו�

„Ó· ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏ‰�˙‰· ˙ÂÈÚ· ˙¯„Ò ‰ÏÚÓ ÁÂ„‰" ‡-‰ˆÚÂÓ‰  , ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰
Ô‰È˙Â„ÚÂÂ -˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È·Â ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰Ï ¯˘‡· ¯˜ÈÚ·Â  .ÂÈ" ‡Ï ÂÈ¯·ÁÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯

ÔÂ‚¯‡· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·È˘Á ˙‡ ÂÓÈ�Ù‰ .ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ,ÂÈ‰ Â˘‡¯·Â"¯ , Â˘Ú ‡Ï
„Ó ˙Ï‰�‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙�Ó ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· ˘ÂÓÈ˘" ˙Â�È˜˙ ÏÚÂ ‡

ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ,È‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ Û‡ Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈÏÎ‰ „Á‡ ‡
ÍÎ Ì˘Ï . ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ· Ï˘Î ÏÚ „ÈÚÓ ¯·„‰

„Ó"‡ .„Ó ÏÚ"ÔÂ‚¯‡· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ‡˘Â�· ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„È˘ ÍÂ¯ÚÏ ‡ . ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï
 ˙¯Â˜È·‰- ¯·Óˆ„· 2011 -„Ó ÁÂÂÈ„ " ıÓÈ‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‡

Ï‰Â� ˘„Á -" ˙¯Â˜È· ,ÈÓÈ�Ù ·˜ÚÓÂ ‰¯˜·" , „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰¯˜·‰ È¯„Ò· ˜ÒÂÚ‰
‰Ï‰�‰‰ ÏÚ ÏÚÂÙ‰ , „ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙¯Â˜È··Â ÔÂ‚¯‡· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È„È˜Ù˙·

ÏÚÂÙ‰ .ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ÒÁÈÈ˙Ó‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ Ì¯Ë ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÏÂ‡ .
 ¯‡Â¯·Ù·2012„Ó ÁÂÂÈ„ "È‡ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ Ï‰Â� ıÓ" ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰-˙ÂÈÂÎÓÒ  ,

ÚÂˆÈ·Â ÔÂ�Î˙" ,Ï‰Â�‰ ÈÙÏ ÈÎÂ ,ÂÈÏ ÛÂÙÎ ‰È‰È ÌÈ�Ù‰ ¯˜·Ó"„·Ï· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯ ; „¯˘Ó
‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ˙¯„Ò‰ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó , ÔÂÁ·Ï ‰È‰È Ô˙È� ÌÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ÌÏÂ‡

„È˙Ú· ˜¯ . 

· ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÌÈ˘Á¯˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘‰Â ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ ¯Â‡Ï ÈÏÏÎ ıÂÓÈ‡Ï Ú‚Â�· ı¯‡
È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· , ÌÈ˘¯„� Ì‡ Â˜„·È
˜ÂÁ· ÌÈÈÂ�È˘ ,„Ó Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ‰�·Ó·"„Ó ÏÂÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÈÚÙ·Â ‡"‡ . ÈÎ ÚˆÂÓ

„Ó· ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰" Ï˘ÓÓ‰ ÈÏÏÎ· ÔÂ‚¯‡‰ ˙„ÈÓÚ ˙‡ Ì‰ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ÂÏ˜˘È ‡
ÂÏÈÚÙ ˙‡Â È„È‚‡˙‰‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ ¯Â‡Ï Ì˙ . ÔÂ�˜˙‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘È ˙È„ÂÒÈ ‰�ÈÁ· ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï

Ì‡˙‰· .„Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ì˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÔÂ�˜˙· ·Âˆ˜Ï ÂÏ˜˘È Ì‚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ‡
ÂÈ Ï˘"Î�Ó Ï˘Â ‰„Â‚‡‰ ¯"„Ó Ï"‡. 

„Ó ˙ˆÚÂÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�"„Ó ÔÂ�˜˙· Â¯„‚Â‰˘ ÈÙÎ ‰È„È˜Ù˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰�È‡ ‡" ‡
È¯·‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯˙Â‡ ,¯ˆÂ‡‰ , ÌÈÈÂ�È˘ Úˆ·Ï Í¯Âˆ ÌÈÈ˜ Ì‡‰ Â�Á·È ıÂÁ‰Â ÌÈËÙ˘Ó‰

„Ó ˙ˆÚÂÓ·"‡ ,˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ‰„Â˜Ù˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ·˜Ú , ·Ïˆ‰ ÔÂ‚¯‡ ˙Â˘È¯„· ·˘Á˙‰·
„Ó ÍÈÈ˘ ÂÈÏ‡˘ ÌÂ„‡‰"‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂˆÏÓ‰·Â ‡ . ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

‰È¯·Á ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ¯È„‚‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ÌÚˆ·Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ÈÂˆ¯‰  .
˙Â‡È¯·‰ ¯˘ ÏÚ ,‰Ê ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰�ÂÓÓÎ , ˙‡ ‡ÏÓÏ ÌÈÏÎ‰ Â�˙�ÈÈ ‰ˆÚÂÓÏ ÈÎ ‚Â‡„Ï

Â¯„‚ÂÈ˘ ÈÙÎ ‰È„È˜Ù˙ .„Ó ‡È˘�˘ ÈÂ‡¯"ÂÈÂ ‡" È¯·Á ˙ÂÁÎÂ� ¯Á‡ Â·˜ÚÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ ¯
 ˙ÂÏÚÂÙ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„· ÔÎÂ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰ È�ÂÈ„· ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰Â ‰ˆÚÂÓ‰

„ÒÂÓ·„Ó· ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â"˙Â·È˘È‰Ó Ì‰È‚Èˆ� ˙Â¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ È�ÙÏ ÂÚÈ¯˙ÈÂ ‡. 

„Ó ÏÚ"ÁÂ˜ÈÙ È„È˜Ù˙Ï ÏÂ‰È� È„È˜Ù˙ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ÏÂ˜˘Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÂ ‡ , ÔÙÂ‡·
„Ó· ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È�· Û˙˙˘È ‡ÏÂ „·Ï· ÁÂ˜ÈÙ· ˜ÂÒÚÈ ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰˘"‡ .ÔÎ ÂÓÎ , ˘È

Ï˘ÓÓ È‚Èˆ� ÈÂ�ÈÓ ÈÎÈÏ‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙„ÈÚÂ ÒÂ�ÈÎ „ÚÂÓÏ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓÒ ‰
„Ó"‡ .˙Â‡È¯·‰ È„¯˘Ó ÏÚ , ˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÍÎ·Â Ì‰È‚Èˆ� ˙‡ ˙Â�ÓÏ ıÂÁ‰Â ¯ˆÂ‡‰

ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ ‰�È˜˙ ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó .„Ó ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ ˙Â‡È¯·‰ ¯˘"‡ ,
„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙Â·È˘È· ÌÈÁÎÂ� ÂÈ‚Èˆ�˘ ‡„ÂÂÏ Â„¯˘Ó ÏÚ ÔÎÏÂ" Â‡ ‡

ÏÁ‰ÏÂÊ Â˙ÂÈ¯Á‡ ˘ÓÓÏ È„Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‚Èˆ�· ÌÙÈ . ‰¯Âˆ· ¯È„‚‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ „ÂÚ
„Ó ˜ÂÁ ÚÂˆÈ·Ï Â˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ‰¯Â¯·"‡ ,„Ó ÔÈ·Â Â�È· ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡" ˙‡ ¯È„Ò‰ÏÂ ‡

ı¯‡· ‰Ïˆ‰‰ ÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÈÈ‚ÂÒ . 



 425 משרד הבריאות

 ÌÈ„È‚‡˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ¯ÈÎÊ˙ ÌÂ¯Ë ˙‡ ‰¯‰Ó· Ì„˜Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ
·Èˆ‰ ˙ÏÏÂÎ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ˙Î¯ÚÓ ˙Á˙ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯„Ò‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÈ¯Â

˙Á‡ ‰ÏÈÚÈÂ . ˙Â„ÒÂÓ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁÏ Ì‚ ‰�ÚÓ Ô˙È˙ ÂÊ ‰¯„Ò‰˘ ¯È·Ò
„Ó Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰"‡ .„Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ" ÌÈÓ„˜˙Ó È„È‚‡˙ Ï˘ÓÓ ÈÏÏÎ ıÓ‡Ï ÏÂ˜˘È ‡

ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È�Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ,È�Î˙ ¯Ê‚È˙ Â�ÓÓ˘Â ÏÂ‰È�‰ ÈÙÂ‚Ï ˙ÂÙÈ„Ú Ô˙Ó ·‚‡ ‰„Â·Ú‰ ˙
‰¯˜·‰Â ,ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ Ì‰È�È·Â ,ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯Ï , ÌÈÙÒÂ� ÌÈÙÂ‚ÏÂ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈÏ
ÔÂ‚¯‡·.  

 



 

 


