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 הסתדרות העובדי הלאומית באר� ישראל

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

נבדקו סמכויותיה ואופ� ) ל"הע(בהסתדרות העובדי הלאומית באר� ישראל 
הוועד ,  המועצה הארצית�ל ושל נושאי תפקידי בה "תפקוד של מוסדות הע

שמירתה ; 2000�2010 בשני �ל והביקורת הפנימית "המנכ, ל"ר הע"יו, המנהל
. והפיקוח החיצוני עליה; ל על אינטרסי כלכליי שלה בשני אלה"עשל ה

 .בדיקות משלימות נעשו במשרד הפני ובמשרד המשפטי

 

  ניהול ופיקוח �הסתדרות העובדי� הלאומית 

 תקציר

היא ארגו� עובדי הפועל ) ל" הע�להל� (הסתדרות העובדי הלאומית באר� ישראל 
ל התאגדה כאגודה עותמאנית "הע. עבודה באר�כאיגוד מקצועי של עשרות ענפי 

 בידי עובדי שהשתייכו לזר הרוויזיוניסטי כדי לשמש חלופה 1934בשנת 
להסתדרות העובדי הכללית
1

והיא פועלת לפי חוקה המגדירה את מטרותיה ואת , 
ל גופי "במרוצת השני הקימה הע). ל או החוקה" חוקת הע�להל� (אופ� ניהולה 

, שבאמצעות נתנה שירותי לחבריה בתחומי של בריאות) דות העזר מוס�להל� (
ל "בד בבד ע פעילותה כארגו� עובדי קיימה הע. ביטחו� סוציאלי ועוד, חינו%, �"נדל

והיו תקופות שבה� גופי , פעילות כלכלית ענפה באמצעות כמה ממוסדות העזר שלה
 . ח"ות מיליארדי שהקשורי אליה ניהלו כספי ציבור בסכו כולל של עשר

אשר נבחר בידי הוועידה הארצית , ל"ר הע"ל הוא יו"בעל התפקיד הבכיר ביותר בהע
שלה
2

,  הוועידה הארצית�ל "ר של כל המוסדות המנהלי של הע"הוא משמש כיו. 
, ל במועד סיו הביקורת"ולפי נוסח חוקת הע; המועצה הארצית והוועד המנהל

ר "מר אברה הירשזו� כיה� כיו. ל הוא בסמכותו"ל הע"מינוי מנכ, 2010ספטמבר 
 עד פברואר 1997ל משנת "ל הע"מר יצחק רוסו כיה� כמנכ; 1995�2004ל בשני "הע

 2007 עד פברואר 2003ל משנת "ר הע"מר אנשל אשכנזי כיה� כממלא מקו יו; 2007
 �מר רוסו ומר אשכנזי ייקראו להל� , ל בראשות של מר הירשזו�"הנהלות הע(

 �להל� (ל "ר הע" נבחר מר יואב שמחי לתפקיד יו2007בפברואר ). ההנהלות הקודמות
) ל החדש" המנכ�להל� (ל "ל הע"והוא מינה את מר יאיר של למנכ, )ר החדש"היו

 ההנהלה �ל החדש תיקרא להל� "ר החדש והמנכ"ל בראשות היו"הנהלת הע(
 ). החדשה

__________________ 

 .בשמה עתה" הסתדרות העובדי� החדשה"  1

אשר נבחרת ומתכנסת אחת , ל" מחברי הע251מעי� אספה כללית המונה . ל"המוסד העליו� של הע  2
 .לחמש שני�
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 בקר המדינה שמה� עלה חשש בעקבות תלונות אנונימיות שהתקבלו במשרד מ

ל וגופי הקשורי אליה לרבות חשש שמיליוני "סדרי חמורי בפעילות הע�לאי
השופט ' כב, החליט מבקר המדינה, ל וגופי שבשליטתה"ח נעלמו מקופת הע"ש
ל " להפעיל את ביקורת המדינה על הע2006ביוני , מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(

]. נוסח משולב [�1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 9(9בהתא לסמכותו לפי סעי- 
ל ששמשה כזרוע " ג על חברת בת של הע2007ובאפריל , ל"הפעלת הביקורת על הע

א- על פי כ� משרד מבקר המדינה עמד . עוררה התנגדות עזה, הכלכלית שלה באותה עת
  .מול לשת- פעולה ע"ובסופו של דבר החלה הע, על כ% שהביקורת תתקיי כסדרה

 

 פעולות הביקורת

הובילו , )שעיקריה יפורטו להל�(לצד העלאת ממצאי לגבי גו- מבוקר כמקובל 
פעולות משרד מבקר המדינה לחקירות ולבדיקות מעמיקות של כמה רשויות מדינה 

ובה� חקירת , ל ולגופי הקשורי אליה"בענייני שבתחו אחריות� הנוגעי להע
 בס% כולל 1998�2005ה של מעילות שנעשו בשני משטרה שבה נחשפה פרשה חמור

 נוער �י "עמותת ניל, ל ושל עמותה מיסודה"ח בכספי של הע" מיליו� ש�13של כ
ובה , את המעילות ביצעו בעלי תפקידי לשעבר בגופי אלה. יהודי למע� ישראל

, והורשע, המעורבי בפרשה הועמדו לדי� פלילי. ל דאז מר אברה הירשזו�"ר הע"יו
 . ועל מרבית נגזרו עונשי מאסר ממושכי

 ל בשני נושאי " עשה משרד מבקר המדינה לסירוגי� ביקורת בהע2007�2010בשני
ובכלל זה נבדקו , נבדקו הנסיבות שאפשרו את המעילות האמורות.  1:   עיקריי

 המועצה �ל ושל נושאי תפקידי בה "סמכויותיה ואופ� תפקוד של מוסדות הע
2000 בשני �ל וגורמי הביקורת הפנימית "המנכ, ל"ר הע"יו, הוועד המנהל, יתהארצ

�2006
3

והפיקוח ; ל על אינטרסי כלכליי שלה בשני אלה"שמירתה של הע; 
כמה חודשי לאחר הפעלת ביקורת המדינה , 2007בפברואר .  2.   החיצוני עליה

ק משרד מבקר המדינה ובעקבות כ% בד, ל"נבחרה כאמור הנהלה חדשה בהע, ל"בהע
בי� , הבדיקה האמורה נעשתה. ג א חל שינוי בנושאי האמורי בתקופת כהונתה

לפעול , היתר על מנת לאפשר להנהלה החדשה להכיר את הארגו� ואת מוסדותיו
 לשיקומו לאחר הטלטלה שעבר ע חשיפת פרשת המעילות בו ולנקוט שינויי

לות וליקויי אחרי שהתרחשו בעבר שיקטינו את הסיכוי להישנות של המעי
 נשלחה 2010ובדצמבר , 2010הבדיקה הסתיימה בספטמבר . ל ובמוסדות העזר"בהע

 נעשה מעקב 2011בשנת . לקבלת תגובתה בעניי�, ל"בראשונה טיוטת דוח ביקורת להע
, בדיקות משלימות נעשו במשרד הפני. אחר יישו התיקו� של כמה מהליקויי

 .ובמשרד המשפטי, קורת על אגודות עותמאניותהמופקד בעת הבי

 

__________________ 

 .חו� מהיבטי� שנדונו בבתי המשפט  3



 1197 הסתדרות העובדי� הלאומית באר� ישראל

 עיקרי הממצאי�

 המועצה הארצית

 חברי הנבחרי מבי� חברי 84מונה )  המועצה�להל� ג (ל "המועצה הארצית של הע
ל בי� כינוסי "ומשמשת אספה כללית של הע, ל"ר הע"הוועידה הארצית ואת יו

קביעת , ר שינויי בחוקהאישו: בי� תפקידיה של המועצה. הוועידות הארציות
קיו דיוני בסוגיות עקרוניות בעלות משמעות , ל"המדיניות המקצועית של הע

אישור הרכב , ציבורית הנוגעות לחיי העובדי במדינה וקבלת החלטות בענייני אלו
וקבלת דיווחי מהוועד המנהל ומהנהלות מוסדות , ר"הוועד המנהל לפי המלצת היו

 .העזר

פת כהונת� של ההנהלות הקודמות ושל ההנהלה החדשה לא פעלה נמצא כי בתקו
בחלק משנות כהונת� לא , בי� היתר. המועצה הארצית כנדרש למימוש ייעודה

אחת לשישה (התקיימו ישיבות של המועצה בתדירות המינימלית הקבועה בחוקה 
ל ה שקבעו את סדר יומה במקו הוועד "ל או המנכ"ר הע"יו, )חודשי לפחות

וחבריה אישרו את שהתבקש מה ללא דיוני או שאלות ולא , מנהל כנדרש בחוקהה
 . הקפידו לקבל דיווחי על הנעשה במוסדות העזר

 

 הוועד המנהל

התפקידי העיקריי של הוועד המנהל , ל בנוסחה בעת הביקורת"לפי חוקת הע
) ל הנעשה ל ופיקוח שוט- ע"אחריות לניהול השוט- של הע: ה)  הוועד�להל� ג

ל העומד "ר הע" חברי ובכלל זה יו13בוועד המנהל אמורי לכה� . במוסדות העזר
 .כאמור ג בראשו

ל .1 ה נ מ ה ד  ע ו ו ה י  ר ב ח ת  ו א מ צ ר "ללא המלצת יו, ל" לפי חוקת הע:ע
הוראה זו יוצרת תלות גדולה של מועמדי . ל לא נית� למנות חבר לוועד המנהל"הע

ל "הוא בעל התפקיד הבכיר והמשפיע ביותר בהעלחברות בוועד המנהל באד אחד ש
ל אמורה "ואשר פעילותו בניהולה השוט- של הע, ר הוועד המנהל"המשמש ג יו

נמצא כי בתקופת כהונת� של ההנהלות . להיות נתונה לפיקוח של שאר חברי הוועד
ר החדש "ר או היו"הקודמות ושל ההנהלה החדשה כל ההצעות של ממלא מקו היו

חברי הוועד המנהל או לשינויי בהרכב הוועד אושרו בישיבות המועצה למינוי 
האישור נית� ללא , 2006למעט ישיבה שהתקיימה בשנת , ברוב ישיבות אלה. הארצית
ר נימקו מדוע יש צור% במינוי "ר או היו"ועל פי רוב ג בלא שממלא מקו היו, שאלות

 . רות החיי של המועמדיובלי הצגת קו, או מדוע ה בחרו במועמדי שהציעו

ל .2 ה נ מ ה ד  ע ו ו ב ה  נ ו ה כ ל  - ס י  א נ ל בנוסחה בעת "בחוקת הע: ת
. הביקורת לא נקבעו תנאי לגבי ההשכלה והניסיו� הנדרשי לחברות בוועד המנהל

ר החדש "המלי� היו, בתגובה על הערת משרד מבקר המדינה בנושא, 2009במאי 
לא כולל ( חברי הוועד המנהל �12 מ5ל תיקו� ולפיו עד "למועצה להוסי- לחוקת הע

לא ייבחרו מבי� חברי המועצה הארצית כפי שהחוקה קבעה עד אותה עת ) ל"ר הע"יו
 �ט"התשנ, כהגדרת בחוק החברות) צי" דח�להל� (אלא יהיו דירקטורי חיצוניי
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1999
4

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב יזמה . המועצה אישרה פה אחד את התיקו�. 
צי לוועד "ל המאפשר מינוי דח"ר החדש להעברת תיקו� בחוקת הע"וזו של הי

 .המנהל

ר החדש פעל במסגרת יישו התיקו� האמור לשינוי של הרכב "ע זאת נמצא כי היו
הוא הביא לפיטוריה של , בי� היתר. הוועד המנהל באופ� שאינו מתחייב מ� התיקו�

 ועד חדשי שלא במסגרת תק� שלושה מחברי הוועד המנהל ולמינויי של שני חברי
הממצאי ממחישי את . שינוי זה נעשה בחוסר שקיפות וללא הנמקות. צי"של דח

הצור% במעורבות של חברי המועצה הארצית במינויי של מועמדי לוועד המנהל 
 . ובפיטורי של חברי הוועד

3.  ת ע מ ט ה ו ל  ה נ מ ה ד  ע ו ו ה י  ד י ק פ ת ל ר  ש א ב ה  כ ר ד נמצא כי : ה
חברי ועד מנהל בעת כהונת� של ההנהלות הקודמות לא המציאה לה ע מינוי של 

. ל וא- לא הסברי על סמכויותיה ואחריות לפי החוקה"ל העתק של חוקת הע"הע
בפגישות שקיי משרד מבקר המדינה ע כמה מה התברר כי ה לא הכירו 

דשה בעת כהונת ההנהלה הח. תפקידי מסוימי שהיו מוטלי עליה לפי החוקה
אול , חל שיפור בהדרכה שקיבלו חברי הוועד המנהל לגבי תפקידיה לפי החוקה

ל החדש עשו לבד פעולות שלפי החוקה ה� בסמכות "ר החדש והמנכ"נמצא שהיו
ר החדש "לעתי דיווח היו). ל"כגו� מינוי מנהלי מחוזות ומחלקות בהע(הוועד המנהל 

 . יג� כעובדה מוגמרתלוועד המנהל על פעולות אלו כבדר% אגב והצ

ל .4 ה נ מ ה ד  ע ו ו ה ת  ו ב י ש י ס  ו נ י , ל בנוסחה בעת הביקורת"בחוקת הע: כ
, 2007�2010בשני . ל"ר הע"כינוס הוועד המנהל נמסר לשיקול דעתו הבלעדי של יו

. פחתה תדירות התכנסותו של הוועד ככל שחל- הזמ�, שבה� כיהנה ההנהלה החדשה
 אישרה המועצה הארצית 2011 בינואר ,בתגובה על הערות משרד מבקר המדינה

תיקו� בחוקה ולפיו הוועד המנהל יתכנס לפחות שש פעמי , בהמלצת הוועד המנהל
 .בשנה

ר .5 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ת  ר כ  חברי הוועד המנהל שכיהנו בתקופת ההנהלות :ה
הקודמות לא קיבלו סמו% למינוי הסבר על מוסדות העזר ולא נאמר לה מי ה נציגי 

כמה מחברי ועד אלה מסרו למשרד מבקר המדינה כי . י במוסדות אלהל והמנהל"הע
ל "במש% שני ה לא היו ערי לדבר קיומה או לפעילותה של חברת בת של הע

בתקופת כהונתה של ההנהלה החדשה חל שיפור . שניהלה פעילות בהיק- כספי גדול
 .מוסדות העזרחברי הוועד המנהל קיבלו בסמו% למינוי מידע לגבי כמה מ: בנושא

ר .6 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ב   י ג י צ נ י  ו נ י  בשנות כהונת� של ההנהלות הקודמות :מ
ל באספות הכלליות "ושל ההנהלה החדשה מינה הוועד המנהל נציגי שייצגו את הע

של מוסדות עזר בלי להגדיר את היק- ייפוי הכוח של הנציגי ואת חובותיה כלפי 
ל החלטות באופ� עצמאי ובאילו נושאי לרבות באילו נושאי ה רשאי לקב, ל"הע

 . ה נדרשי לקבל מראש הנחיות מהוועד המנהל

ר .7 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ל  ש   י י פ ס כ ת  ו ח ו ד ת  ל ב  בעת כהונת� של :ק
 ההנהלות הקודמות וההנהלה החדשה לא הוצגו לפני הוועד המנהל הדוחות הכספיי

__________________ 

במועד המינוי ימונה מי שצ "לדח, לפי חוק זה. צי�"רות לדחתנאי כשי, בי� היתר, חוק החברות קובע  4
בעל צ וכ� "ובשנתיי� שקדמו לו לא הייתה לו או לקרובו זיקה לגו� שהוא מועמד לשמש בו כדח

 כהגדרת� בתקנות שהותקנו בנושא מכוח חוק כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית
 . החברות
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 ביקש לקבל לא נמצא כי מי מחברי הוועד המנהל בשני אלה. של מוסדות העזר
 . העתק של הדוחות האמורי

ר .8 ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ב ה  ש ע נ ה ל  ע   י פ ט ו ש   י ח ו ו י ד ת  ל ב  בשני :ק
 קיבל הוועד המנהל רק דיווחי בעל פה לגבי פעילות של חלק מהמוסדות 2000�2006
ולרוב תדירות הדיווחי הייתה פחותה מזו , דיווחי אלה לא נמסרו בקביעות. בלבד

כמה מהדיווחי לא תועדו ). חת לשלושה חודשי לפחותא(ל "שנדרשת בחוקת הע
לא מעט מהדיווחי . ולכ� אי� לדעת מה הייתה רמת הפירוט שלה, בפרוטוקול

, ל לתמיכה כספית או לאישור פורמלי לביצוע פעולה"נמסרו בעקבות בקשה מהע
חי לא נמצא כי חברי הוועד שכיהנו בשני אלה דרשו לקבל דיוו. המתחייב על פי די�

 . שוטפי ומלאי על הנעשה במוסדות העזר

לאחר שמשרד מבקר המדינה הסב את תשומת לבה של ההנהלה החדשה להוראות 
ל "ר החדש והמנכ"פנו היו, החוקה בעניי� פיקוח הוועד המנהל על מוסדות העזר

אול . החדש למוסדות עזר והתחילו לקבל מכמה מה דיווחי שוטפי על פעילות
נמצא כי ג בעת כהונתה של . ל לא העבירו דיווחי אלה לוועד המנהל"נכר והמ"היו

ההנהלה החדשה קיבל הוועד המנהל דיווחי לגבי כמה מהמוסדות בלבד בתדירות לא 
כמה מהדיווחי לא תועדו . לעתי חלפה יותר משנה בי� דיווחיו של מוסד עזר. קבועה

 .הפירוט שלהואי� לדעת מה הייתה רמת , בפרוטוקולי הישיבות

המלי� הוועד המנהל לבצע תיקו� , בתגובה על ממצאי הביקורת, 2011בינואר  .9
, ל"באופ� שוט- יהיה המנכ] ל"הע[לפיו הגו- המנהל את , לשינוי מבני"ל "בחוקת הע

ואילו הוועד המנהל יהפו% מגו- מנהל לגו- , לי ומנהלי האגפי והמחוזות"הסמנכ
ותפקידיו יהיו זהי לתפקידי דירקטוריו� ... 'טוריו�ושמו א- יוחל- לדירק, מפקח

... הדירקטוריו�]. ל"הע[בשינויי המתחייבי מצורת המבנה הארגוני של , בחברה
 פעמי לפחות בשנה ויקיי פיקוח צמוד יותר על פעילות 6] כאמור[יתכנס 
 . המועצה הארצית אישרה לבצע את התיקו� האמור; "ההנהלה

 

 ל"ל הע"מנכ

ל "ת החוקה בנוסחה בעת הביקורת הביאו להיווצרות תלות גדולה מאוד של מנכהוראו
כי הוא , ל ולפטרו"ר מוסמ% למנות מנכ"בי� היתר נקבע כי היו. ל"ר הע"ל ביו"הע

וכי במסגרת ביצוע תפקידו , מוסמ% לקבוע את תנאי העסקתו באישור הוועד המנהל
ל החדש תלוי "מצא כי המנכהלכה למעשה נ. ר"ל כפו- במישרי� ליו"יהיה המנכ

ר החדש ופועל לפי הנחיותיו"כמעט לחלוטי� ביו
5

ל תנאי "עוד נמצא כי לא נקבעו בהע. 
ל המיועדי להבטיח שלתפקיד זה ייבחר מועמד בעל ניסיו� "ס- לתפקיד המנכ

 . וכישורי ניהול מתאימי

ל " הע2009בדצמבר ) א: (נעשו הפעולות האלה, בתגובה על הערות הביקורת האמורות
לא , בי� היתר. אול נמצא כי ה אינ ברורי, ל"ל הע"קבעה תנאי ס- לתפקיד מנכ

הוותק המינימלי של הניסיו� המקצועי ובכירות , נקבעו בה רמת ההשכלה הפורמלית
 אישרה המועצה הארצית בהמלצת 2011בינואר ) ב(; התפקידי הקודמי הנדרשי

להגדיל [ר ו"ל ביו"תלות המנכ" למנוע את הוועד המנהל שינויי בחוקה שמטרת

__________________ 

משרד . ר לשעבר מר הירשזו� נדונה בבית המשפט"שעבר מר רוסו ליול ל"מערכת היחסי� בי� המנכ  5
 .מבקר המדינה לא בדק נושא זה
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אחראי לניהול "ל "בי� היתר נקבע כי המנכ". ל לוועד המנהל"מחויבותו של המנכ] את
וכפו- ] שיתווה הוועד המנהל[במסגרת המדיניות ] ל"הע[השוט- של ענייני 

; ר"הסמכות למנותו או לפטרו הוענקה לוועד המנהל לפי המלצת היו; "להנחיותיו
 . ל ויפקח על פעילותו" המנהל יאשר את שכר המנכהוועד

 

 ביקורת פנימית

ל "מעוגנת בחוקת הע, לפחות מתקופת כהונת� של ההנהלות הקודמות, זה זמ� רב .1
ל " אי� חוק המטיל על הע2011א- שנכו� לנובמבר , החובה לקיי בה ביקורת פנימית

ת לביקורת פנימית אינ� ע זאת הועלה כי רבות מהוראות החוקה הנוגעו. חובה זו
 . ברורות או לוקות בחסר

ל אמורה להתבצע בידי ועדת ביקורת "הביקורת הפנימית בהע, לפי החוקה .2
בתקופת כהונת� של . ועליה לקבוע את חלוקת העבודה ביניה, ומבקר פנימי

והיא לא קיבלה את מלוא , ההנהלות הקודמות נעשתה הביקורת רק בידי ועדת ביקורת
 . למילוי ייעודה כראויהכלי

לראשונה , ל"מונה מבקר פנימי בהע, בעת כהונתה של ההנהלה החדשה, 2008בשנת 
כי , בי� היתר, ע זאת נמצא. משרד מבקר המדינה רואה זאת בחיוב. זה שני רבות

 ר החדש ביצע "היו, 2010 או עד למועד סיו הביקורת ספטמבר 2008�2010בשני
קשורי במבקר הפנימי שלפי הוראות החוקה נמצאי לבדו פעולות בנושאי ה

, )סמכויותיו ותנאי העסקתו, בה קביעת זהות המבקר(בסמכותו של הוועד המנהל 
והנחה את המבקר הפנימי להעביר את תכנית הביקורת השנתית רק לאישורו 

 . ומכא� שהוועד המנהל ג לא היה מעורב באישור תכנית זו, ולאישור ועדת ביקורת

 

 ל"מירת אינטרסי� כלכליי� של העש

 י ד נ ד י ב י  ההנהלות הקודמות לא עשו די כדי לברר או לעג� במקרי מסוימי :ד
ההנהלה החדשה החלה . ל"את האפשרות לקבל דיבידנדי מחברות שבבעלות הע

 .לפעול לתיקו� ליקויי בנושא

� י ע ק ר ק מ י  ס כ נ ב ת  ו י ו כ ל כראוי " לאחר שני רבות שבה� לא טיפלה הע:ז
 עוד �כסי המקרקעי� שלה היא הביאה לידי איתור מרבית הנכסי ולידי הכרעה בנ

 בדבר שיעור זכויותיה בנכסי שבבעלות משותפת שלה ושל לאומית � 1998בשנת 
ובדבר דמי השכירות שהיא זכאית לקבל בגי� ) ח לאומית" קופ�להל� (שירותי בריאות 

ר כ% לא ניהלו ההנהלות אלא שג אח. ח לאומית בחלק מהנכסי"שימוש קופ
, ובכלל זה המידע על השימוש בה, הקודמות כראוי את המידע על נכסי המקרקעי�

ל "לפיכ% התקשתה הע. ל בה בפנקסי הרישו של המדינה"ולא רשמו את זכויות הע
 . לממש את זכויותיה בנכסי

וקות ח לאומית הלי% של בוררות שנסב בעיקר על מחל"ל וקופ" החלו הע2008בשנת 
 בעניי� חובותיה� זו לזו בשל שימוש בנכסי 1998כספיות שהתגלעו ביניה� לאחר שנת 

היק- נכסי . ל בעתיד"ח לאומית לשל להע"בעבר ודמי השכירות הראויי שעל קופ
ל והתמשכות "משמעות מבחינת הניהול הכלכלי של הע, המקרקעי� שבה מדובר

הביאו לכ% שדר% ההתמודדות , הנכסיח לאומית לגבי "ל לקופ"המחלוקות בי� הע
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למרות זאת נמצא כי את ההחלטה . ל ע מחלוקות אלה דרשה קביעת מדיניות"של הע
וכי הוחל בביצוע הבוררות בלא שהוועד , ר החדש"לקיי את הבוררות קיבל היו

 . המנהל אישר הלי% זה

ר ז ע ה ת  ו ד ס ו מ ת  ו ע צ מ א ב ת  י ל כ ל כ ת  ו ל י ע  במהל% השני קיימה :פ
והיו תקופות שבה� , ות כלכלית ענפה באמצעות כמה ממוסדות העזר שלהל פעיל"הע

מ� . ח"גופי הקשורי אליה ניהלו כספי ציבור בסכו כולל של עשרות מיליארדי ש
ל ידונו בשאלה א יש מקו שגו- כדוגמת "הראוי שהמוסדות המנהלי את הע

 פיננסי ויתוו מדיניות �  בגופי בעלי אופי כלכלי� במישרי� ובעקיפי� �יחזיק , ל"הע
 . ברורה בנושא

 י ר ב ח ה ר  פ ס מ ל  ע ע  ד י מ ל שהציגה ההנהלה הקודמת " מספר חברי הע:ה
 לפני הציבור ומוסדות מדינה היה גדול במידה ניכרת ממספר חבריה 2006בשנת 
ההנהלה החדשה בדקה מהו מספר חברי , לפי הודעתה למשרד מבקר המדינה. בפועל

, ע זאת רק לאחר למעלה משנה.  הרישומי בנושאל המדויק והסדירה את"הע
היא הסירה פרסו מטעה , לאחר שמשרד מבקר המדינה העיר לה על כ% פעמיי

 ואשר הוצג בו מספר גדול בהרבה 2008שהוצג באתר האינטרנט שלה בסו- שנת 
 . ממספר חבריה בפועל

ה  ש ד ח ה ה  ל ה נ ה ב   י ר י כ ב ל  ש ה  ק ס ע ה י  א נ ת ר  ו ש י א י  כ י ל ה
א ש ו נ ב ח  ו ק י פ ה ו
6

ל ובנהליה "ל לא היו בחוקת הע" במועד עריכת הביקורת בהע:
 .ל"ל הע"חו� ממנכ, ל"הוראות בדבר אופ� אישור תנאי העסקת של בכירי בהע

ל החדש "המנכ, ר החדש"ההחלטה בעניי� שכר של היו: הליכי אישור שכר .1
 של שהיא ועדת משנה,  בישיבתה של ועדת הכספי2007ובכיר נוס- התקבלה בשנת 

שלא על סמ% , בהרכב של שני חברי הוועד המנהל שהיו חברי בה, הוועד המנהל
ר "ההחלטה התבססה על נתוני שכר שהיו. עבודת מטה מסודרת וללא הצגת מסמכי

ועל השוואה לשכר שלדברי אחד , החדש מסר לוועדה בעל פה ושמקור לא ברור
קורת נמצא כי מחזור פעילותו אשר בבי, ל"מחברי הוועדה היה נהוג בגו- הקשור להע

עוד נמצא כי סמכויות ועדת הכספי כלל . ל" מזה של הע100השנתי הממוצע גדול פי 
 וכי ההחלטה יושמה בלא שהובאה לאישור הוועד , �2008 ו2007לא הוגדרו בשני

 . וא- לא דווחה לו, המנהל

ית  ג תוספת שכר בסכו של משכורת חודש2008ל החדש קיבל בשנת "המנכ
. ובלא שדווחה לו, ללא אישור של הוועד המנהל כנדרש בחוקה") 13משכורת ("

 .ל אפילו לפני שוועדת הכספי דנה באפשרות לאשרה"המשכורת שולמה למנכ

ת  .2 ו א י ר ב ח  ו ט י ב ו י  מ ו א ל ח  ו ט י ב י  מ ד   ו ל י ד (ג ח י ב  � ל ה  �ל
ח ו ט י ב י  מ :ד ל לשל לו "ל החדש הורה לאג- הכספי של הע" נמצא כי המנכ)

תוספות שכר חודשיות קבועות בסכו של אלפי , 2009החל באוגוסט , ר החדש"וולי
וזאת מאחר שסכו ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח הוכפל באותו מועד , ח"ש

ר החדש "משמע שהיו. ל לשל דמי ביטוח גבוהי מבעבר"ר והמנכ"וחייב את היו
ל "ספית שבמסגרתה העהטבה כ, ל החדש"לפי הוראת המנכ, ל החדש קיבלו"והמנכ

ההוראה לא קיבלה אישור של ועדת . שילמה ממקורותיה תשלו שה חייבי בו

__________________ 

ההיבט הפלילי והפגיעה בכללי מינהל תקי� בכל הקשור לאופ� שבו בעלי תפקידי� בכירי� בהנהלות   6
. פטל נטלו מקופתה כספי� במסגרת תנאי העסקה מסוימי� נדונו בהרחבה בבתי מש"הקודמות של הע

 .משרד מבקר המדינה לא עסק בכ# בביקורת זו
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ותוספות השכר ג לא דווחו לגופי אלה עד סו- שנת , הכספי או של הוועד המנהל
. ר"ל והיו"בעת שמשרד מבקר המדינה הציג את ממצאיו בנושא לפני המנכ, 2010

ל האמורה ועל "כי לא ידע כלל על הוראת המנכר מסר למשרד מבקר המדינה "היו
 . תוספת השכר ששולמה לו בעקבותיה

ה .3 נ ט ק ה  פ ו ק ו י  א ר ש א י  ס י ט ר ל לאפשר " זה שני מקובל בהע:כ
 שאות� ה נדרשי להוציא לש מילוי �לעובדי לקבל החזר על הוצאות מסוימות 

זומ� הנמצאות של כס- מ" קופות קטנות" באמצעות �ל "תפקיד וקידו ענייני הע
ההוצאות המותרות לתשלו מקופות אלה ה� קטנות וכוללות . במחלקות ובמחוזות

 . על כיבוד קל למשרד ועל אירוח עסקי, בעיקר על הוצאות חניה

ל החדש להשתמש "ר החדש ולמנכ" ליו2008ל המלי� בשנת "המבקר הפנימי של הע
וצאות שה נדרשי מאחר שהוא סבר שהה, בכרטיסי אשראי במקו בקופה קטנה

. להוציא לצורכי עבודה גדולות מדי להיקפי המזומ� הנמצאי על פי רוב בקופה קטנה
ל החדש אימצו המלצה זו ובאותה שנה הנפיקו לעצמ "ר החדש והמנכ"נמצא כי היו

א- . וג ללא ידיעתו, כרטיסי אשראי ללא אישור הוועד המנהל כפי שראוי היה
נוס- על השימוש בה , ש כאמור תחלי- לקופה קטנהשכרטיסי האשראי נועדו לשמ

 אישר 2009בשנת . ל לבקש ולקבל החזרי הוצאות מקופה קטנה"ר והמנכ"המשיכו היו
ל נוהל המסדיר שימוש בכרטיסי אשראי ואת הסכו המרבי של הקופה "המנכ

בלי שהציג לבחינתו ואישורו של הוועד , ר"הקטנה המיועדת לשימושו ולשימוש היו
נוס- על כ% נמצא כי א- שלכל קופה קטנה יש . נהל כפי שראוי היה שייעשההמ

ל לא הגבילו את סכו ההוצאות החודשי "ר והמנכ"היו, מסגרת אשראי קבועה מראש
). מותנה ביתרה בחשבו� הבנק(שה יכולי להוציא באמצעות כרטיסי האשראי 

ל החדש מוציאי "כר החדש והמנ"ל לא נעשה מעקב אחר היק- ההוצאות שהיו"בהע
ל "ר והמנכ"נושא שימוש של היו. באמצעות כרטיסי האשראי וקופה קטנה

וכלל לא דווח לוועד על , בכרטיסי האשראי לא הובא לדיו� בישיבת הוועד המנהל
 . ההוצאות שהשניי מוציאי באמצעות כרטיסי האשראי וקופה קטנה

ל נהגו להגיש לאג- " והמנכר"היו, ל בנושא"שלא בהתא לנהלי ולהנחיות של הע
ל את החשבוניות בגי� השימוש בכרטיסי האשראי ואת החשבוניות "הכספי של הע

בלי לציי� את שמות האורחי ואת , עבור הוצאות אירוח, להחזרי מקופה קטנה
עקב כ% לא היה אפשר לקיי פיקוח ובקרה כדי לוודא כי אות� . נסיבות האירוח

בקשי לקבל בגינ� החזר מותרות לתשלו לפי ההנחיות ל מ"ר והמנכ"הוצאות שהיו
ל השתמשו בכרטיסי "ר והמנכ"בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי היו. והנהלי

האשראי ובקופה קטנה ג לכיסוי הוצאות שאינ� נמנות ע סוגי ההוצאות שמותר 
 . ל"להוציא� באמצעות כרטיסי האשראי או קופה קטנה לפי הנהלי וההנחיות של הע

ב .4 כ ר ת  ו א צ ו ל לתת לרוב עובדיה על חשבונה הטבה "זה שני נוהגת הע: ה
 אישרה ועדת הכספי את דגמי הרכב 2010נמצא כי בשנת . של רכב לשימוש אישי

ולא בתהלי% , ל"ר והמנכ"לפי בקשת של היו, ל החדש"ר החדש והמנכ"של היו
חשב בי� היתר במצבה ובהת, קבלת החלטות מסודר לאחר בחינת שיקולי וחלופות

ל שהוחלט באותה עת " עובדי אחרי של הע38כפי שנעשה לגבי , ל"הכספי של הע
 .כי יקבלו רכב לשימוש אישי

5.  י ר ו מ א ה ה  נ י ד מ ה ר  ק ב מ ד  ר ש מ י  א צ מ מ ל  ע ה  ב ו ג ת ו , ב ש ע נ
ה ל א ה ת  ו ל ו ע פ ל בדצמבר "ל החדש החזירו להע"ר החדש והמנכ"היו)  א   (:ה

פות השכר שה קיבלו ללא אישור בנושא של דמי  את תוס2011 עד פברואר 2010
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תיקו� ,  אישרה המועצה הארצית בהמלצת הוועד המנהל2011בינואר )  ב(;   ביטוח
ל "ר הע"ל ואת שכר של יו"בחוקה ולפיו הוועד המנהל יאשר את מדיניות השכר בהע

ש כי ר החד"בישיבת הוועד המנהל באותו החודש הודיע היו)  ג(;   ל שלה"ושל המנכ
ל ואיש "נציג מוסדות הע, ל"הוא הקי ועדה ציבורית שבה יכהנו אב בית הדי� של הע

 ובכלל זה �ל החדש "ר החדש ושל המנכ"ואשר תדו� בתנאי ההעסקה של היו, ציבור
 ותית� �בהוצאותיה ובענייני הנוגעי לרכב שה מקבלי לשימוש אישי , בשכר

ר " הפחית היו�יו� והכרעה באשר לתנאי אלה עד לד. לוועד המנהל המלצות בעניינ
 ל הפחית חלק משכרו והחזיר את משכורת "המנכ, ביזמתו את שכרו במידה ניכרת

ל החזירו את כרטיסי האשראי וכ� הפסיקו "ר והמנכ"היו,  שקיבל בעבר�13ה
ר הוחל- "להשתמש בקופה קטנה ולדרוש החזר הוצאות אשל וכלכלה ולבקשת היו

משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את פעולותיה .  יותר מבעבררכבו לדג זול
 2011ר מסר בישיבת הוועד המנהל בינואר "יצוי� כי היו. ל"ר והמנכ"האמורות של היו

נמצא כי . �14.2.11כי הוועדה הציבורית תביא את המלצותיה לוועד המנהל עד ל
 .  הוועדה טר גיבשה המלצות בנושא2012בפברואר 

 

 צותסיכו� והמל

נוכח ההליכי הפליליי ומיצוי , ל עברה שינויי וטלטלות בשני האחרונות"הע
וכ� , הדי� ע המעורבי בפרשת המעילות שאירעה בשני עברו בה ובעמותה מיסודה

 בעקבות החקירות והבדיקות המעמיקות שביצעו כמה רשויות מדינה בגופי אחרי
 . ענפה שקיימה והטיפול בממצאיה�ל בהתייחס לפעילות הכלכלית ה"הקשורי להע

עברה טלטלה "כי היא , בי� היתר, 2012ל כתבה למשרד מבקר המדינה בפברואר "הע
קשה וזעזוע עמוק תחת ניהול כושל של ההנהלה הקודמת אשר למרבה הצער הביא 

ע היבחרה של ההנהלה החדשה בשנת . את ההסתדרות לשפל שלא נראה כדוגמתו
במהלכו נערכו שינויי , מקי- ומעמיק לשיקו, תהלי% ארו%ל ל"נכנסה הע... 2007

, הפיקוח והבקרה כער% עליו�, אשר שמו את עקרו� השקיפות, מבניי יסודיי בארגו�
". וישנה עוד עבודה לפנינו, ישנה עוד דר% ללכת, אכ�. והעלו את הארגו� לדר% חדשה

של משרד מבקר המדינה הערות רבות , ל בתשובתה כי כפי שצוי� בדוח"עוד כתבה הע
הארגו� ולהבטיח כי הכשלי ואי הסדרי ] את[בכדי לייעל ... כבר הוטמעו בארגו�"

ההסתדרות פעלה ועודנה ... לא ישנו בעתיד, שאפיינו אותו תחת ההנהלה הישנה
, ויוטמעו כללי, פועלת במלוא המר� והיא לא תשקוט עד שיתוק� אחרו� הליקויי

שר יבטיחו כי התנהלות הארגו� בהמש% תעמוד במלוא הליכי ושיטות עבודה א
 ". דרישות הדי� והתנהלות תאגידית תקינה ונאותה

שנבחרה בפברואר , ל"ראויות לציו� פעולותיה ונכונותה של ההנהלה החדשה של הע
בי� היתר , ל"לתק� ליקויי ולהחיל נורמות ניהול ופיקוח מתקדמי בהע, 2007

משרד מבקר המדינה מביע תקווה כי ; מדינה שלעילבתגובה על ממצאי ביקורת ה
הישנות של �ההנהלה תתמיד בדר% זו ותנקוט בפעולות הנדרשות כדי להבטיח את אי

 . ל בעבר"הכשלי שהתרחשו בהע

מאוגדת כאגודה עותמאנית ופועלת , כמו ארגוני עובדי נוספי, ל"הע, מאז הקמתה
 , במהירות ובקלות במסגרת הארגו� עצמורק לפי מסמכי יסוד פנימיי שנית� לשנות

ללא כל חובה לעג� בה מנגנוני פנימיי שיבטיחו עמידה , לפי רצו� העומדי בראשו
 2012ג בשנת , בנסיבות אלה. בכללי מינהל תקי� וללא פיקוח חיצוני של ממש
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ל והטמעת ערכי "חברתיי מסוגה של הע�תקינות פעילות של ארגוני ציבוריי
בקרה ושקיפות בקרב תלויות בהסדרי וולונטריי לריסו� עצמי , חיסכו�, ולשל ניה

 . ובמידת תשומת הלב שהארגוני והעומדי בראש נותני לאות נושאי

ארגוני עובדי בישראל זוכי לסמכויות רבות עצמה על פי חוק וה נאמני לכספי 
, וספי של העובדיה משמשי נאמני לכספי העובדי ולאינטרסי נ. ציבור

,  המופקד�ראוי שמשרד הפני , לדעת משרד מבקר המדינה. המופקדי בידיה
לאחר שישמעו את ,  ומשרד המשפטי יבחנו�על אגודות עותמאניות , בעת הביקורת

את האפשרות לעג� ולהחיל בדר% הולמת נורמות שראוי , עמדת ארגוני העובדי
הבטיח את פעילות התקינה בתחומי המינהל שיחולו על ארגוני עובדי על מנת ל

הסדרה כאמור צריכה להתבצע . לרבות סדרי פיקוח ובקרה בתחומי אלה, והכספי
תו% שמירה על מאפייניה המיוחדי של הארגוני ועל יכולת לפעול באופ� עצמאי 
 להשגת המטרות החשובות שלשמ� ה הוקמו בתחו האיגוד המקצועי ובתחו

החברתי
7

. 

 

♦ 
 

 מבוא

היא ארגו� עובדי הפועל כאיגוד ) ל" הע�להל� (הסתדרות העובדי הלאומית באר� ישראל 
 בידי קבוצת עובדי 1934ל הוקמה בשנת "הע. מקצועי של עשרות ענפי עבודה ברחבי האר�

אשר חבריה , 8שהשתייכו לזר הרוויזיוניסטי כדי לשמש חלופה להסתדרות העובדי הכללית
 ל מאוגדת כאגודה עותמאנית על פי החוק העותומאני על "הע. הסוציאליסטיהשתייכו לזר
, ופועלת לפי חוקה המגדירה את עקרונותיה)  החוק העותומאני�להל�  (19099האגודות משנת 

 ). ל או החוקה" חוקת הע�להל� (דרכי פעולתה ואופ� ניהולה , מטרותיה

דו ענייניה המקצועיי המשותפי של ל ה� בעיקר ייצוג וקי"מטרות הע, ל"על פי חוקת הע
נקיטת פעולות לשיפור תנאי עבודת וקיו , חבריה באמצעות הגנה על זכויותיה מול מעבידיה

, ל הציבה לעצמה מטרות הנוגעות לכלל העובדי במשק"הע, נוס' על כ&. השתלמויות מקצועיות
תימה על הסכמי קיבוציי ע בעיקר השגת תנאי עבודה הוגני באמצעות משא ומת� קיבוצי וח

 . התרבות והרווחה בחברה הישראלית, וכ� מטרות הנוגעות לקידו החינו&, מעבידי

חברות , רשאית לפעול ולתת שירותי באמצעות עמותות בת"ל נקבע כי היא "בחוקת הע) א( .1
בה , זרל הקימה במרוצת השני מוסדות ע"ואמנ הע". 'מוסדות עזר'... כל אלה. או מוסדות

קופת ,  קר� ביטוח לעובדי� 10קר� פנסיה ותיקה; )ח לאומית" קופ�להל� (לאומית שירותי בריאות 
וחברה מנהלת של ) ל" קר� הע�להל� (מ "תגמולי וקר� פנסיה של הסתדרות העובדי הלאומית בע

 �שתיה� יחד להל� ) ( יובלי פנסיה�להל� (מ "ניהול קרנות פנסיה בע" יובלי "�קר� פנסיה חדשה 

__________________ 

לעניי הצור	 לאז בי הפריבילגיות והחירות שמה נהני� ארגוני עובדי� ובי הצור	 להבטיח כי ה�   7
È�ÂÈÚ , " פריווילגיות ופיקוח�ארגוני עובדי� ", פרנסס רדאי' פרופ: ראו, יפעלו לפי כללי מינהל תקי

ËÙ˘Ó , 543' עמ, )ד"התשמ(ט. 

 .בשמה עתה" הסתדרות העובדי� החדשה"  8
9   . 1252' עמ, בעניי זה ראו להל

, )כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(קופת גמל לקצבה שאושרה לראשונה לפי תקנות מס הכנסה   10
� תיקרא להל 1.1.95קופת גמל לקצבה שאושרה לפי תקנות אלה לאחר . 1.1.95לפני , 1964�ד"התשכ 

 . חדשהקר פנסיה
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; )תשורה. ל.ע. ה�להל� (מ "תשורה בע. ל.ע. ה�חברה לניהול קרנות הפנסיה ; )קרנות הפנסיה
 חברת העובדי �חברת נכסי ; ) סלע�להל� (מ " סלע חברת שיכו� בע�חברה העוסקת בבנייה 

אל  נוער יהודי למע� ישר�י " ניל�עמותה המפעילה מעונות יו ; מ"הלאומיי באר� ישראל בע
 הנוער הלאומי העובד והלומד מיסודה של הסתדרות העובדי �תנועת נוער ; ) נילי�להל� (

 המרכז לפיתוח מערכות חינו& וקליטה שליד הסתדרות העובדי �עמותת תרבות וחינו& ; הלאומית
וקר� ;  ליד הסתדרות העובדי הלאומית" קופת עלו�עמותה למת� הלוואות לעובדי ; הלאומית

 .  קר� וולקר למלגות מיסוד של מוסדות הסתדרות העובדי הלאומית בישראל�לסטודנטי מלגות 

ל פעילות כלכלית ענפה באמצעות כמה ממוסדות "בד בבד ע פעילותה כארגו� עובדי קיימה הע
והיו תקופות שבה� גופי הקשורי אליה ניהלו כספי ציבור בסכו כולל של עשרות , העזר שלה

 :2009ל וגופי הקשורי אליה ביוני "להל� תרשי של החזקות הע. ח"מיליארדי ש

 1שרטוט 

מיסודה עמותות 
 :ל"העשל 

 

תנועת הנוער  -
 הלאומי

 העובד והלומד

 

 המלגות קר� -
ש "המרכזית ע

 יוס� וזהבה
 ל" זולקרו

 

 אמילי  "-

חממה 
" לקטנטני�

 מעונות יו� 

 )לשעבר נילי(

 

� "קופת עלו -

 

� המרכז לפיתוח 
מערכות חינו� 

 *וקליטה

 

� אול� בית 
*בוטינסקי'ז

ביטוחלעמרי סוכנות 

 ******מ"בע

 *מ"חברה לבניה עממית בע

)2002(עמרי בריאות 

 *מ"בע

הוד ניהול

מלונות 

 *מ"בע

. ל.ע.ה

תשורה 

(אחזקות 

2006 (

 *מ"בע

הוד יובלי�

ניהול 

(והשקעות 

2005 (

 מ"בע

 יובלי� אחזקות � הוד

 )ת רשומהושותפ(

מ "דש איפקס הולדינגס בע

 קופת ,קר� ביטוח לעובדי�

הסתדרותתגמולי� וקר� פנסיה של 

 מ" בעתהעובדי� הלאומי

הוד  

 המדבר 

מ"בעמלו� 

מלו� הוד 

טבריה 

 מ"בע

. ל.ע.ה

תשורה 

תשואה 

מ"ושרות בע

100% 

 132חלקה 

 מ" בע6187גוש 

 *******מ" ניהול קרנות פנסיה בע�" יובלי�"

מ"בע) 1996( ניהול קופות גמל וקר� השתלמות �" �יובלי"

2% 

מפרש אמנת 

מ"אחזקות בע

לאומית שירותי

 **בריאות

 Iרס 'אביב ונצ

שותפות מוגבלת

 יזו� ,  שיכו��סלע 

 מ"� בע"וניהול נדל

)מ" שיכו� בעתסלע חברלשעבר (

חברת העובדי�

הלאומיי� 

באר/ ישראל 

 ***מ"בע

 .2009ל לשנת "לפי הדוחות הכספיי� של הע, גופי� לא פעילי� *

אול� במועדי� שנבחנו בביקורת המשיכה , ל"ח לאומית ובי! הע"יצר הפרדה בי! קופ, 1994�ד"התשנ, חוק ביטוח בריאות ממלכתי **
49� חברי� מ40, ח לאומית בתקופה המבוקרת"לפי נוסחו של תקנו! קופ. ח לאומית"ל לשלוט במידה מסוימת בנעשה בקופ"עה 

ר דירקטוריו! "ח לאומית וכיו"ר מועצת קופ"ל הוסמ# לכה! ג� כיו"ר הע"ויו, ל"ח לאומית נבחרו בידי מוסדות הע"חברי מועצת קופ
 . ח לאומית באישור שר הבריאות" מבי! חברי מועצת קופח לאומית או למנות לתפקידי� אלה"קופ

 . החזיקה החברה בנכס אחד בלבד, המועד הנסקר בתרשי�, 2009ביוני  ***

ל "ע� הקמת הקר! הוגדרה הע. ל הוא בעל מניות ללא ער# נקוב שזכויותיו קבועות במסמכי היסוד של הקר!"בקר! הע" חבר" ****
הזכות , בי! היתר, ל"הוענקה להע" חבר תמידי"מכוח מעמדה כ". חברי� רגילי�"יתי הקר! הוגדרו ועמ, "חבר תמידי"בתקנו! הקר! 

.  מזכויות ההצבעה באספה הכללית של חברי הקר!50%ר דירקטוריו! הקר! וכל יתר חברי הדירקטוריו! וכ! היו בידה "למנות את יו
 האוצר מנהלת מורשה בקר! שתנהל את עסקיה לפי הוראותיו ביטוח וחסכו! במשרד,  מינה הממונה על שוק ההו!2008באוגוסט 

 .  נמכרו זכויות הניהול של הקר! לבית השקעות פרטי2010ובמר) , במקו� ההנהלה והדירקטוריו!

תשורה חדלה . ל.ע.וה, על סמ# הסדר פשרה ביניה!, ל"תשורה לקר! הע. ל.ע. הועברו רוב נכסיה ועובדיה של ה2010�2009בשני�  *****
 . לפעולמ

 . 1233' עמ, בעניי! זה ראו להל!. ל"יתכ! כי חלק ממניות עמרי מוחזקות על ידי סלע בנאמנות עבור הע ******

באותה . ל"החזיקה סלע שבבעלות הע) 0.1%(ביתרת המניות .  ממניות יובלי� פנסיה99.9%�ל במישרי! ב" החזיקה הע2005עד שנת  *******
תשורה וסלע את . ל.ע. מכרו ה2007�2006ובשני� , תשורה. ל.ע.ביובלי� פנסיה ללא תמורה להל את החזקותיה "שנה העבירה הע

 . מ"אייפקס הולדינגס בע�יובלי� פנסיה לדש

 *****מ" תשורה בע.ל.ע.ה

 

  ר� ישראלהסתדרות העובדי
 הלאומית בא

100% 100% 

100% 

100% 10% 
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100% 

100% 
5% 95% 

2.32% 

66% 

100% 

1.13% 

8.5% 

100% 

100% 

100% 

98% 

 ****חבר תמידי
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 : ל שלושה מוסדות מנהלי"להע )ב(

 2שרטוט 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ר "אשר נבחר בידי הוועידה הארצית ומשמש יו, ל"ר הע"ל הוא יו"בעל התפקיד הבכיר ביותר בהע
ל במועד סיו "לפי נוסח חוקת הע. המנהלר הוועד "ר המועצה הארצית ויו"יו, הוועידה הארצית

ר העניק למי שהוא "ל היא משרת אמו� אישי שהיו"ל הע"משרת מנכ, 2010ספטמבר , הביקורת
 .חפ� בו לפי שיקול דעתו הבלעדי

 מינה מר 1997בשנת . ל"ר הע" בחרה הוועידה הארצית במר אברה הירשזו� ליו1995בשנת 
. ל"ר הע"מ יו" מונה מר אנשל אשכנזי למ2003בשנת . ל"על ה"הירשזו� את מר יצחק רוסו למנכ

 2005בשנת . ר ועדת הכספי של הכנסת"מינוי זה נעשה לבקשתו של מר הירשזו� עקב מינויו ליו
ההנהלות בראשות מר הירשזו� ומר  (11ל עקב מינויו לשר התיירות"פרש מר הירשזו� מראשות הע

 ).  ההנהלות הקודמות�ייקראו להל� רוסו ואחר כ& בראשות מר אשכנזי ומר רוסו 

 �להל� ג (ל "ר הע"מר יואב שמחי נבחר לתפקיד יו: ל" נבחרה הנהלה חדשה להע2007בפברואר 
ההנהלה ) (ל החדש" המנכ�להל� (ל "ל הע"והוא מינה את מר יאיר של למנכ, )ר החדש"היו

 ).  ההנהלה החדשה�ל החדש תיקרא להל� "ר החדש והמנכ"בראשות היו

תהיה ] והיא, ל"הע[והכנסותיה ישמשו א& ורק למטרות ] ל"הע[נכסי "ל נקבע כי "בחוקת הע )ג(
, בכל צורה שהיא, חלוקת רווחי או טובות הנאה בי� החברי. רשאית להעסיק עובדי בשכר

 ". אסורה

 לא היה בסכו הכנסותיה 2006�2008 ובשני 2000�2003בשני , ל"לפי דוחותיה הכספיי של הע
 היו מס ארגו� 2000�2009מקורות הכנסתה העיקריי בשני . השנתי כדי לכסות את הוצאותיה

ח "שכר דירה עבור נכסיה המושכרי לקופ, 12על פי רוב באמצעות מעבידיה, הנגבה מחבריה
ל "הוצאותיה העיקריות של הע. לאומית ובמרבית מאות� שני ג דיבידנדי מחברות שבבעלותה

__________________ 

 וכיה כשר בממשלה בשני� 2009�1992 ובשני� 1984�1983מר הירשזו כיה כחבר כנסת בשני�   11
2005�2007 . 

1958�ח"התשי, לחוק הגנת השכר) ב3(�ו) 3)(א (25לפי סעיפי�   12 . 

 הוועידה הארצית

 )מעי� אספה כללית(ל "משמשת המוסד העליו� של הע

  חברי� 251מונה 

 נבחרת ומתכנסת אחת לחמש שני�

 המועצה הארצית 

 משמשת אספה כללית בי� מועדי הכינוס של הוועידות

  חברי�85מונה

 הוועד המנהל

אחראי לניהול , ל במועד הביקורת"לפי נוסח חוקת הע

  ולפיקוח על מוסדות העזרל"השוט� של הע

  חברי�13מונה 
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 היו הוצאות על משכורות והוצאות רכב לעובדי� ובמרבית מאות� שני� ג� 2009	2000בשני� 
 . הקצבות לפעילות מוסדות עזר

, ל פועלת להגדלת ההכנסות" נכתב כי הנהלת הע2008ל לשנת "בביאורי� לדוחות הכספיי� של הע
 רואה החשבו�. וכ� לצמצו� ההוצאות באמצעות תכנית הבראה, ל"בי� היתר על ידי מיתוג הע

להמשי# ] ל"הע[יכולת "כי , בי� היתר,  כתב בחוות דעתו2008שביקר את הדוחות הכספיי� לשנת 
] ל"הע[להערכת הנהלת . מותנית במימוש תוכניות ההנהלה] ה[ולעמוד בהתחייבויותי] ה[בפעילות

ולהמשי# ] ה[וכל לעמוד בהתחייבויותי]ת] [ל"הע[יעלה בידה לממש את תוכניותיה באופ� ש
לפי . 2009ל לשנת "ד זו נכתבה ג� בדוחות הכספיי� של הע"חוו". בעתיד הנראה לעי�] ה[בפעילות

ס# נכסיה עלה (ל לא הייתה נתונה עוד בגרעו� " בסו% אותה שנה הע2010דוחותיה הכספיי� לשנת 
 ). על ס# התחייבויותיה

הנהלה  עשתה ה2010	2008בשני� .  עובדי� בממוצע73	ל כ" הועסקו בהע2007	2006בשני� 
בה .  עובדי� על פי תכניות הבראה21ובכלל זה פיטרה , החדשה כמה שינויי� בתחו� כוח האד�

 .מנהלי�) 29%	כ (16מה� ,  עובדי�56ל " הועסקו בהע2010באפריל . בעת היא גייסה כמה עובדי�

מקנה למבקר המדינה את , ]נוסח משולב [1958	ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 9(9סעי%  .2
ארצי הפועל כאיגוד ת להפעיל לפי שיקול דעתו את ביקורת המדינה על כל ארגו� עובדי� הסמכו

, זאת. וכ� על גופי� שארגו� עובדי� כאמור משתת% בהנהלת�, יותר מענ% עבודה אחדבמקצועי 
 . לאומיות שמדינת ישראל צד לה�	�ובכפו% לאמנות בי פעילות� כאיגוד מקצועילמעט על 

ולנוכח הטענות ,  התקבלו במשרד מבקר המדינה כמה תלונות אנונימיות2006במאי וביולי , במר.
סדרי� חמורי� והתבצעו 	ל ובגופי� הקשורי� אליה התקיימו אי"שהועלו בה� התעורר חשש שבהע

ל ושל גופי� "ח נעלמו מהקופה של הע"לרבות חשש שמיליוני ש, מעשי� בלתי תקיני�
ביוני , מיכה לינדנשטראוס) בדימוס(השופט ' כב, דינהבעקבות זאת החליט מבקר המ. 13שבשליטתה

 . ל" להפעיל את הביקורת על הע2006

ל ששימשה כזרוע " הפעלת ביקורת על חברת בת של הע2007ובאפריל , הפעלת הביקורת האמורה
א% על פי כ� עמד משרד מבקר המדינה על כ# . עוררו התנגדות עזה, כלכלית שלה באותה עת

ייחודה של ביקורת  .ל לשת% פעולה עמו"ובסופו של דבר החלה הע,  כסדרהשהביקורת תתקיי�
הביאו פעולות משרד מבקר המדינה בנושא , ל הוא שלצד העלאת ממצאי� וליקויי�"המדינה בהע

ל "הנוגעי� להע, לחקירות ובדיקות מעמיקות של כמה רשויות מדינה בענייני� שבתחו� אחריות�
 : וללו שינויי� ניכרי� בכמה מהגופי�וא% ח, ולגופי� הקשורי� אליה

)‡( ‰ ¯ Ë ˘ Ó  ˙ ¯ È ˜ Á ,Ì È Ï È Ï Ù ·  ˙ Â Ú ˘ ¯ ‰ Â  ˙ Â Ë È Ï ˜ ¯ Ù ‰  Ï Â Ù È Ë : לאחר
ל דאז פעולות להשלמת בדיקה של " נקטה הנהלת הע2006ל בשנת "הפעלת ביקורת המדינה בהע

את . ח מעמותת נילי"חשדות שנודעו לראשיה כבר כשלוש שני� קוד� לכ� בדבר גנבת מיליוני ש
, בדיקה זו. והיא הסתיימה בתו# כשלושה חודשי�, ל"ה עשה גור� חיצוני בלתי תלוי בהעהבדיק

הביאו לחשיפה מהירה של פרשה , פעילות משרד מבקר המדינה וחקירתה המקיפה של המשטרה
 13	 בס# כולל של כ2005	1998ל ונילי בשני� "חמורה ורחבת היק% של מעילות שנעשו בכספי הע

ר "ובראש� יו, כמה בכירי� לשעבר בגופי� אלה, בי� היתר, ילות הללו ביצעואת המע. ח"מיליו� ש
ל "ר אג% הכספי� של הע"ויו,  מר יצחק רוסו	ל דאז "ל הע"מנכ,  מר אברה� הירשזו�	ל דאז "הע

, ה� הורשעו, פרקליטות המדינה העמידה לדי� פלילי את המעורבי� בפרשה.  מר עובדיה כה�	דאז 
לרבות מר הירשזו� ( השיבו כמה מה� 2011עד ינואר . ונשי מאסר ממושכי�ועל מרבית� נגזרו ע

__________________ 

אשר שימשה באותה העת , מעי אג�' גב: לימי� התבררה זהות המתלוננת ששלחה את התלונות  13
ל לפני משרד "על תרומתה לחשיפת מידע על מעשי שחיתות בהע. ל"יגוד המקצועי בהעמזכירת הא

 . תעודת הוקרה2009מבקר המדינה העניק לה מבקר המדינה בשנת 
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חלק מהכספי� הושבו ביזמת . ל ולנילי כספי� שנקבע כי ה� נטלו שלא כדי�"להע) ומר רוסו
 . ל"וחלק� בעקבות הליכי� משפטיי� שנקטה ההנהלה החדשה של הע, המורשעי�

קר� מלגות , ח מקר� וולקר" ש140,000	 כ	� בעקבות הביקורת נחשפה פרשה נוספת של גנבת כספי
המשטרה חקרה . 2006	2004בשני� ,  בידי עובדת לשעבר של הקר�	ל "לסטודנטי� מיסודה של הע

היא הורשעה על פי הסדר טיעו� , הפרקליטות הגישה כתב אישו� נגד העובדת, את העניי�
 . נגזר עליה עונש מאסר2010ובאוקטובר 

)·( ‰ ‰  ˜ Â ˘  Û ‚ ‡  ˙ Â Ï Â Ú ÙÍ ¯ Ú  ˙ Â ¯ È È � Ï  ˙ Â ˘ ¯ ‰ Â  Ô Â: נוכח ממצאי� 
 שאפשר היה ללמוד 	ל "ראשוניי� שהעלה משרד מבקר המדינה כבר בהתחלת ביצוע הביקורת בהע

על חריגות מסדרי מינהל תקי� ועל תרבות ארגונית , על היעדר בקרה מספקת, בי� היתר, מה�
פנה משרד מבקר , קורתל הערימה כאמור על ביצוע הבי" ובגי� הקשיי� שהע	ל "קלוקלת בהע

ל נתוני� לפיקוח� והתריע לפניה� על האפשרות "המדינה אל רשויות המדינה שגופי� הקשורי� להע
 . שבגופי� אלה בוצעו פעולות בלתי תקינות ועל הצור# לוודא שזכויות הציבור בה� נשמרות

 אג% 	להל� (צר ביטוח וחסכו� במשרד האו, עד מועד סיו� הביקורת הביאו פעולות אג% שוק ההו�
, ל בעבר"לידי חשיפת חששות לליקויי� חמורי� בניהול קר� פנסיה שבה החזיקה הע) שוק ההו�

להוספת כספי� ונכסי� בעלי ער# רב לקופת הקר� לזכות , בי� היתר, ולידי נקיטת צעדי� שהביאו
שה של יצוי� כי כמה מפעולות אלה השתכללו בעקבות שיתו% פעולה של ההנהלה החד. העמיתי�

הגישו קר� הפנסיה וחברה , בעקבות פעילותו של אג% שוק ההו�. ל ע� אג% שוק ההו�"הע
התביעה .  נושאי משרה לשעבר בה� ואנשי� הקשורי� אליה�19שבשליטתה תביעה אזרחית נגד 

. הנתבעי� חולקי� מכול וכול על טענות התביעה. מייחסת לנתבעי� מעשי� ומחדלי� בניהול הקר�
 .  הביקורת עדיי� לא הסתיי� ההלי#במועד סיו�

) ובה� קבלת דבר במרמה(פעולות הרשות לניירות ער# הביאו לחשיפת עברות פליליות לכאורה 
להתפטרות� מדירקטוריו� החברה , 14שביצעו דירקטורי� בחברה הנסחרת בבורסה לניירות ער#

 . �במועד סיו� הביקורת ג� הלי# זה טר� הסתיי. ולהגשת כתבי אישו� נגד�

ל בשני נושאי� " עשה משרד מבקר המדינה לסירוגי� ביקורת בהע2010	2007בשני�  .3
נבדקו הנסיבות והתנאי� שאפשרו לבכירי� בתקופת כהונת� של ההנהלות הקודמות ) א: (עיקריי�

ל "בבדיקה זו נבדקו סמכויותיה� ואופ� תפקוד� של מוסדות הע. ל ונילי כבשלה�"לנהוג בכספי הע
ל וגורמי הביקורת "המנכ, ל"ר הע"יו, הוועד המנהל,  המועצה הארצית	 תפקידי� בה ושל נושאי
; ל על אינטרסי� כלכליי� שלה בשני� אלה"שמירתה של הע; 200615	2000 בשני� 	הפנימית 

 .והפיקוח החיצוני עליה

נבחרה כאמור הנהלה , ל"כמה חודשי� לאחר הפעלת ביקורת המדינה בהע, 2007בפברואר  )ב(
ובעקבות כ# בדק משרד מבקר המדינה ג� א� חל שינוי בנושאי� האמורי� בתקופת , ל"שה בהעחד

בי� היתר על מנת לאפשר להנהלה החדשה להכיר את הארגו� , הבדיקה האמורה נעשתה. כהונתה
לפעול לשיקומו לאחר הטלטלה שעבר ע� חשיפת פרשת המעילות בו ולנקוט , ואת מוסדותיו

ל "הסיכוי להישנות� של המעילות וליקויי� אחרי� שהתרחשו בעבר בהעשינויי� שיקטינו את 
בדיקת� של היבטי� מסוימי� נעשתה בעקבות תלונות שקיבל משרד מבקר . ובמוסדות העזר

להל� ג�  (2010הבדיקה הסתיימה בספטמבר .  בעניי� פעילות ההנהלה החדשה2010המדינה בשנת 
לקבלת , ל"לחה בראשונה טיוטת דוח ביקורת להע נש2010ובדצמבר , ) מועד סיו� הביקורת	

בדיקות משלימות .  נעשה מעקב אחר יישו� התיקו� של כמה מהליקויי�2011בשנת . תגובתה בעניי�
 .ובמשרד המשפטי�, המופקד בעת הביקורת על אגודות עותמאניות, נעשו במשרד הפני�

__________________ 

14   מדובר בדירקטורי� שמונו לתפקיד� על ידי האספה הכללית של אותה חברה שנשלטה בפרק הזמ
 .ל"הרלוונטי בידי גופי� הקשורי� להע

 .היבטי� שנדונו בבתי המשפטחו* מ  15
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ל לתיקו� "לי� המלצות להעל המפורטי� בדוח זה כול"ממצאי בדיקת משרד מבקר המדינה בהע
הממצאי� עשויי� לסייע ג� להפקת לקחי� עבור ארגוני עובדי� אחרי� וגופי� . הליקויי� ולמניעת�

ועבור רשויות המדינה , נוספי� בעלי מאפייני� ציבוריי� המנהלי� במישרי� ובעקיפי� כספי ציבור
 . להל� עיקרי הממצאי�. האחראיות לפקח על פעילות גופי� כאלה

 

 

 ל ואופ� תפקוד�"סמכויות מוסדות הע

 המועצה הארצית 

ל בי� "נועדה כאמור לשמש אספה כללית של הע)  המועצה	להל� ג� (ל "המועצה הארצית של הע
הנבחרי� בידי הוועידה הארצית מבי� ,  חברי�84במועצה . מועדי כינוס� של הוועידות הארציות

 : בי� היתר, תפקידי המועצה ה�, ל"פי חוקת העל. ר המועצה"ל המשמש ג� יו"ר הע"ויו, 16חבריה

ל וכ� קיו� דיוני� בסוגיות "קביעת המדיניות המקצועית של הע.  2;   אישור שינויי� בחוקה.  1
 ; עקרוניות בעלות משמעות ציבורית הנוגעות לחיי העובדי� במדינה וקבלת החלטות בענייני� אלו

 קבלת דיווחי� מהוועד המנהל ומהנהלות.  4;   ל"ר הע"לפי המלצת יו, אישור הרכב הוועד המנהל.  3
המועצה מוסמכת ג� . ל בכל שנה ומינוי רואה חשבו�"אישור המאז� של הע.  5;   מוסדות העזר

 .לשנות כל החלטה של הוועד המנהל

 

 כינוס ישיבות וקביעת סדר היו�

 אחת לשישה חודשי� ל נקבע כי הוועד המנהל יכנס ישיבות של המועצה הארצית"בחוקת הע .1
 .לפחות ויקבע את סדר יומה של המועצה

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2001 ,2002Â -2004 ,˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰�‰‰ Ï˘ Ô˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ,
‰˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ ˙ÈÏÓÈ�ÈÓ‰ ˙Â¯È„˙· ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ˙Â·È˘È ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡Ï . Ì‚

Â˘‡¯‰ ÌÈÈ˙�˘· ‡˘Â�· ‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â� 

)2007-2008 (‰�˘ ÏÎ· ˙Á‡ ˙Èˆ¯‡ ‰ˆÚÂÓ ˙·È˘È ˜¯ ‰ÓÈÈ˜Â . ˙�˘·2009 ‰Ò�Î˙‰ 
 ˙˘¯„�‰ ˙ÈÏÓÈ�ÈÓ‰ ˙Â¯È„˙· ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰- ‰�˘ ÈˆÁÏ ˙Á‡ - ˙�˘·Â 2010 ÏÏÎ ‡È‰ 

‰Ò�Î˙‰ ‡Ï . 

הוועד המנהל מקבל את " מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011בתגובתה מינואר 
בבדיקת מעקב ". המועצה הארצית תזומ� לפחות פעמיי� בשנה, להבא. המבקר בעניי� זההערת 

 עלה כי המועצה הארצית התכנסה אמנ� פעמיי� באותה 2011שעשה משרד מבקר המדינה בשנת 
 ). הכינוסי� ה� בתחילת ינואר ובסו% דצמבר( הנדרשת בחוקה תא# לא בתדירות המינימאלי, שנה

__________________ 

חשאיות , ל בבחירות ישירות"נבחרי� בידי חברי הע)  נציגי�150(מרבית חברי הוועידה הארצית   16
ל " החברי� ה� נציגי� של מוסדות בתו� הע101יתר . ל"ואישיות מבי� נציגי המחוזות והחטיבות בהע

) מוסדות העזר ועוד, הל היוצאהוועד המנ, המועצה הארצית היוצאת(או מוסדות הקשורי� אליה 
 . שמובטח לה� ייצוג במועצה לפי הוראות החוקה
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Î ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ ÌÈ�˘· È2000-2009 , ˙ÂÏ‰�‰‰ Ï˘ Ô˙�Â‰Î ˙Â�˘· Ô‰ ¯ÓÂÏÎ
‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙Â�˘· Ô‰Â ˙ÂÓ„Â˜‰ ,ÂÈ"Ú‰ ¯"Î�Ó‰ Â‡ Ï" ˙‡ Â�ÓÈÊ˘ Ì‰ Ï

‰ÓÂÈ ¯„Ò ˙‡ ÂÚ·˜Â ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È ,‰˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Î ˘¯„�Î Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‡ÏÂ . ‡ˆÓ� ÔÎ
Ú‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÚÂ¯È‡ ‰ÓÎ ÈÎ"Ï˘Â Ï ‰Ï‡ ÌÈ�˘· ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ 

˘¯„�Î ‰ˆÚÂÓ‰ È�ÙÏ ÂÏÚÂ‰ ‡Ï. 

ההערה התקבלה ויושמה " מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011בתגובתה מינואר 
והיא כוללת את כל , ‰Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂי "זומנה זה מכבר ע... יודגש כי ישיבת המועצה הקרובה. במיידי

 ).גשה במקורההד" (הנושאי� החשובי� העומדי� על הפרק

2. Ú‰ ˙˜ÂÁ·"˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ‰ÁÒÂ�· Ï , Ò�ÎÏ ˙ÂÎÓÒ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ‰�˙È� ‡Ï
ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ ÌÈ‡˘Â� ˙ÂÏÚ‰ÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ . Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÏÈ·‚‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ¯„ÚÈ‰

Ú‰· ‰˘Ú�‰ ÏÚÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á"Ï . ¯ÂÓÁ ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ
‰ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È˜Ù˙Ó „Á‡˘ ÌÂ˘Ó ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Â�ÓÓ ˘Â¯„ÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‡Â

Â˙ÂÏÈÚÙ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÈÈ˜ ‰È‰˘ ·ˆÓ· ÂÏÈ‡Â ,‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ,Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ , ‡Â‰Â
„·Ï· ,‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ ¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ¯ÂÓ‡. 

הוועד המנהל קיבל את " מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011בתגובתה מינואר 
יש לכנס את ,  מחברי המועצה51%י "כ# שעל פי בקשה חתומה ע... בעניי� זההערת המבקר 

בישיבתה בהמש# אותו החודש אישרה המועצה ; "המועצה הארצית ולהעלות נושאי� לסדר היו�
 .הארצית תיקו� כאמור בחוקה

 

 אופ� ניהול הישיבות

 ÌÈ�˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó2000-2006 ,ÂÏ‰�‰‰ Â�‰ÈÎ Ô‰·˘˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ ,
ÌÈ�Â˘ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈÁÂÂÈ„ ÂÏ·È˜ ‰È¯·Á ÈÎ ‰ÏÂÚ ,ÂÈ‰Ó ¯˙È‰ ÔÈ·"¯ , ÂÓÂ˜Ó ‡ÏÓÓÓ

Î�Ó‰ÓÂ"Ï ,ÌÈ�ÂÈ„ ‡ÏÏ Ì‰Ó ˘˜·˙‰˘ ˙‡ Â¯˘È‡Â ,˙ÂÏ‡˘ Â‡ ˙Â‚˘‰ . 

 ÌÈ�˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È· Ì‚ ÌÈÈ˜˙‰ ‰Ê ‰ÏÂÚÙ ÒÂÙ„2007-2008 , ‰Ï‰�‰‰ ‰�‰ÈÎ Ô‰·˘
‰˘„Á‰ . 

 עולה כי חל שיפור באופ� הצגת 2009 המועצה במאי  מפרוטוקול ישיבת	 2009אשר לשנת 
ע� זאת בפרוטוקול לא מפורטי� הדברי� . ונושאי� מרכזיי� נסקרו באמצעות מצגות, הדיווחי�

. ולכ� אי� לדעת מה נאמר והא� התקיימו דיוני� או נשאלו שאלות בעניינו, שנאמרו לגבי כל נושא
 . 2009נובמבר ליקוי זה נמצא ג� בפרוטוקול ישיבת המועצה ב
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 ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÈÎ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Ó‚Â„Î ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙Â·È˘È· ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï˘ ÔÈÓ‡Â ˜ÈÂ„Ó ÌÂ˘È¯

˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ,˙¯ÎÈ� ˙ÈÏÎÏÎ Â‡ ˙ÈÏÂ‰È� ‰ÚÙ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÌÈ�ÂÈ„· „ÂÁÈÈ· . ÔÈ·
¯‡˘‰ ,Â¯Ù‰ ÏÚÔÂÈ„· Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ˙‡ ¯‡˙Ï ÏÂ˜ÂË , ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡

ÌÈ¯·Â„‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡Â ,ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÏ ˙Â‚ˆÓ ÛÂ¯Èˆ· È„ ‡ÏÂ17 . 

 מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הערות הביקורת 2011בתגובתה מינואר 
השאלות , השגותלרבות ה, נוהל הקובע תיעוד מלא של הדיוני� בפרוטוקולי�"ל "אושר בהע

ולא רק את ההחלטות , י הגורמי� הרלוונטיי�"שמעלה ציבור הנוכחי� וכ� ההתייחסות אליה� ע
 ".שהתקבלו בפועל

 È‡Ó· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙·È˘È· ‰‚ˆÂ‰˘ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È˜Ù˙ ÏÚ ˙‚ˆÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2009 „È˜Ù˙ ‚ˆÂ‰ ‡Ï 
¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÂÏ‰�‰Ó ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ . ‡Ï ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·˘ ¯Á‡Ó ÏÏÎ�

 ‰Ù ÏÚ· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ‚ˆÂ‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ‰ˆÚÂÓ‰ È„È˜Ù˙ ÏÚ Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ ËÂ¯ÈÙ
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ·Â˘Á‰ Ì„È˜Ù˙ . ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó2000-2010 ‡Ï 

‰˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰„ÈÙ˜‰. 

 כי תפקיד המועצה בקשר למוסדות העזר הוצג  טענה ההנהלה החדשה2011בתגובתה מינואר 
פיקוח מוסדות " בעל פה במהל# ההסברי� בנושא שהוגדר במצגת כ2009בישיבת המועצה במאי 

במסגרת סדר יו� אסיפות , להבא, ברוח הערות משרד מבקר המדינה"ל הוסיפה כי "הע; ]"ל"הע[
דיווחי� מפורטי� מאת ההנהלות , ]ל"הע[ל "בנוס% לדיווח מנכ, יכללו, המועצה הארצית שיוזמנו

סקירת הדוחות הכספיי� של אותו , אודות הפעילות של הארגו� בו ה� מועסקי�ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ¯ של 
" וכל עניי� אחר שיימצאו לנכו�, אירועי� מהותיי� שאירעו באותו הארגו�, סקירת תקציבו, הארגו�

 ). ההדגשה במקור(

 

 דרישת הקוורו� 

ישיבה של המועצה הארצית לא תיפתח א� לא נכחו בה , עת הביקורתל בנוסחה ב"לפי חוקת הע
רשאית , א� מניי� זה נוכח בפתיחת הישיבה.  חברי�22דהיינו , לפחות רבע מחברי המועצה

 .המועצה להמשי# בדיוניה ולקבל החלטות א% א� פוחת מספר הנוכחי� במש# הישיבה

1. ˘· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÈ�2000-2008 , ıÂÁ
 ¯·ÂË˜Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ2006 , ÂÁÎ�˘ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ˙ÂÓ˘ Â�ÈÂˆ ‡Ï

Ì¯ÙÒÓÂ . ÌÂ¯ÂÂ˜· ÂÓÈÈ˜˙‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·È˘È‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎ ÏÚ)È˜ÂÁ ÔÈÈ�Ó ( ˘¯„�‰
Ì˙Â‰ÊÂ ˙Â·È˘È Ô˙Â‡· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ ÂÈ‰ ‰ÓÂ ‰˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ . 

 נרש� בתחילת� כי 	 2009 של ישיבות המועצה שהתקיימו במאי ובנובמבר אשר לפרוטוקולי�
בנושא ; א# לא צוינו שמות הנוכחי� ומספר�, ]"ל"הע[קוורו� הנוכחי� עונה על דרישת חוקת "

__________________ 

מבקר , בי� היתר, ראו. בדוחות מבקר המדינה צוינה לא אחת חשיבותו של רישו� ראוי של פרוטוקולי�  17
 · È˙�˘ ÁÂ„56 ; 927' עמ, "היבטי� בפעולות מפעל הפיס"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„ 57 ·)2007, המדינה

 .855' עמ, "איגוד הכדורסל בישראל"בפרק , )2006(
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 צוינו מספר המצביעי� בעד ונגד ללא ציו� 2009אחד מתו# שבעה שנדונו בישיבה שהתקיימה במאי 
 . שמותיה�

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  , ¯·„· ˜ÙÒ ÏÎ ¯Ò‰ ÔÚÓÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘Â ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÓÚËÓ
˙Â·È˘È‰ ˙ÂÈ˜ÂÁ ,Ú‰ ˙Ï‰�‰ ÏÚ" ˙‡ ‰ˆÚÂÓ ˙·È˘È ÏÎ Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÈˆÏÂ „ÈÙ˜‰Ï Ï

‰· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈ¯·Á‰ ˙ÂÓ˘ , ÔÎÂ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ‡˘Â�· ‰Ú·ˆ‰‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰Â ÏÏÂÎ‰ Ì¯ÙÒÓ
‰·È˘È‰ ˙‡ ÌÈ¯·Á Ï˘ ‰·ÈÊÚ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÔÈÈˆÏ . 

 מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי להבא ירשמו בפרוטוקול 2011ואר בתגובתה מינ
לרבות קיומו של מניי� חוקי לכל ישיבה , ]המועצה והוועד המנהל[המשתתפי� בישיבות "שמות של 

יצוי� מספר החברי� שעזבו לפני , כמו כ�. נגד ונמנעי�, תו# ציו� מספר המצביעי� בעד, )קוורו�(
בבדיקת המעקב שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי בפרוטוקול ". שוב�/� עזיבת�תו� הישיבה וזמ

 . צוינו שמות הנוכחי� בה וחלוקת הקולות בכל הצבעה2011של ישיבת המועצה בינואר 

2. ÂÈ¯·ÁÓ ıÓÂ˜ È„È· Ï‰Â�È ‡Ï ÛÂ‚ ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ� ÌÂ¯ÂÂ˜ ÔÈÈ�Ú· ˙Â‡¯Â‰ . Ï˘ ‰·È˘È
‰ Ï˘ Í¯„· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ Ï‰�Ó „ÒÂÓ˙Â„ÓÚ ˙ÚÓ˘ , ˙Ï·˜ Ì‰È¯Á‡ÏÂ ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜

‰Ú·ˆ‰· ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂËÏÁ‰ . ˙ÁÈ˙Ù Í¯ÂˆÏ ˜¯ ˘¯„� ÌÂ¯ÂÂ˜‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰˜ÂÁ‰ ˙‡¯Â‰ ÍÎÈÙÏ
‰Ê ‡˘Â�· ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰Ó¯Â�‰ ˙‡ ÔÎÂ˙Ó ˙�˜Â¯Ó ‰·È˘È‰ . ÈÂ‡¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰·È˘È‰ È·Ï˘ ÏÎ È·‚Ï ÏÂÁ˙ ÌÂ¯ÂÂ˜‰ ˙˘È¯„ ÈÎ , ‡È‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ÌÈÂ˜˙
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â ‰Ú·ˆ‰‰ ·Ï˘· . ˙ÈÒÁÈ ÌˆÓÂˆÓ‰ ÌÂ¯ÂÂ˜‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ÔÎ ÂÓÎ
 ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È ˙ÁÈ˙ÙÏ ˘¯„�‰)‰È¯·ÁÓ Ú·¯Î .( 

 הודיעה ההנהלה החדשה כי הוועד המנהל המלי. 2011בתגובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
] ישיבה[המניי� החוקי לתחילת : "�למועצה הארצית לתק� את הוראות החוקה בעניי� הקוורו� כלהל

דרישת המניי� החוקי נוגעת לכל סעי% על סדר היו� ... המועצה...  לפחות ממספר חברי50%יהיה 
, בשעה] הישיבה[יידחה מועד , לא נכח מניי� חוקי כנדרש. לרבות שלב ההצבעות, ]הישיבה[של 

תידחה , וקי לאחר שעהלא נכח מניי� ח. לפחות שליש מהחברי�, ובלבד שנכחו באותה עת
בשבוע ימי� לאותו יו� בשבוע ולאותה השעה והיא תהיה מוסמכת לדו� ולהחליט בכל ] הישיבה[

 . אישרה המועצה הארצית את התיקו� האמור בחוקה2011בסו% ינואר ; "מספר חברי�

 

✯ 

 

Ú‰ ˙Ï‰�‰"Ú‰· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÙÂ‚Ó „Á‡ ˙‡ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ‰‡Â¯ Ï" Ï
Â ÏÏÎ·ÂÈ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ"Ú‰ ¯"Ë¯Ù· Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰Ï„Â‚- 

85 ÌÈ¯·Á - Ò�Î˙‰Ï ˙˘¯„� ‡È‰ ‰·˘ ˙ÈÏÓÈ�ÈÓ‰ ˙Â¯È„˙‰Â - ‰�˘ ÈˆÁÏ ˙Á‡ - ÌÈ„ÓÏÓ 
‰„ÚÂ� ‡Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ,‰ÏÂÎÈ ‰�È‡ Û‡Â ,ÏÈÚÈ Á˜ÙÓ ÛÂ‚ ˘Ó˘Ï : Â�È‡ ÏÂ„‚ ‰Î ÌÂ¯ÂÙ

È„ ÌÂÈ˜Â ÌÈÈ¯Â· ÏÚ ÌÈÚÂ¯È‡ ˙�·‰ ¯˘Ù‡ÓÁ˜ÙÓ ÛÂ‚Ó ˘¯„�Î ÌÈ˜ÈÓÚÓ ÌÈ�Â , ˙Â¯È„˙Â
Ú‰ Ï˘ ‰Ù�Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓ ˙¯˘Ù‡Ó ‰�È‡ ‰˙ÂÒ�Î˙‰"‰È˙Â„ÒÂÓÂ Ï , ˙Â·¯Ï

‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ . 
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 Ï˘ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ Ì‰È�ÈÈ�Ú ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â„ÂÚÈÈ˘ „ÒÂÓ‰ ‡È‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·
Ú‰ È¯·Á"‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú Ì„˜ÏÂ Ï ,‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰�È„Ó

Ú‰· ‰˘Ú�‰ ÏÚ Ú„ÈÓ" ÏÂÚÙÏ ÈÂ‡¯ „ˆÈÎ È�Â¯˜Ú ÔÙÂ‡· ËÈÏÁ‰ÏÂ ‰Ï˘ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ·Â Ï
Ú‰ ‰„ÒÂ� ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓ‰ ÌÂ„È˜Ï"Ï , ˙ÂÚ„ Â‚ˆÂÈÂ ˙ÂÏ‡˘ ÂÏ‡˘ÈÈ Ì‰·˘ ÌÈ�ÂÈ„ ¯Á‡Ï

˙Â�Â˘ . ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ2000-2010 , Ï˘ Ô˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· Ô‰ ¯ÓÂÏÎ
ÂÏ‰�‰‰‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· Ô‰Â ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ , ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÏÚÙ ‡Ï

‰Ï˘ „ÂÚÈÈ‰ Ï˘ È·ËÈÓ ˘ÂÓÈÓÏ. 

˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÏÚ· ‰È‰˙ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ˘ È„Î , Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ
 ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ‰�ÈÈ�Ú· ‰˜ÂÁ· Ì‰Ï Â�˙È�˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰Â

Î ‚ˆÂÈ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙Â·È˘È·Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ È˙Â‰Ó‰ Ú„ÈÓ‰ Ï" ˙Â¯È„˙· ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓÂ Ï
‰ÈÂ‡¯ ,‰�˘ ÈˆÁ· ÌÚÙ ˙ÂÁÙÏÂ . ‡ÏÓÏÂ Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ¯ÈÎ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚ

Ú‰ ˙·ÂËÏ È·ÈË˜‡ ÔÙÂ‡· Ì„È˜Ù˙ ˙‡"‰È¯·Á ÏÏÎÂ Ï . 

 

 

 הוועד המנהל

שני תפקידי� )  הוועד	להל� ג� (ל בנוסחה בעת הביקורת הטילה על הוועד המנהל "חוקת הע
בה� , לש� כ# ניתנו לוועד סמכויות רחבות. ל"אחריות לניהול השוט% של הע.  1:   עיקריי�

למנות את מנהלי המחוזות , ל"הסמכות לקבל כל החלטה הנוגעת לניהול ענייניה השוטפי� של הע
 ; ל"ולעכב כל פעולה או החלטה של כל מוסד של הע, ל"ר הע"ל על פי המלצת יו"והמחלקות בהע

 . פיקוח שוט% על הנעשה במוסדות העזר.  2

הוועד אחראי בפני ; ל העומד בראשו"ר הע" חברי� כולל יו13בוועד המנהל אמורי� לכה� כאמור 
 .המועצה הארצית לכל פעולותיו

 

 עצמאות חברי הוועד המנהל

 .כדי להבטיח את תפקודו התקי� של הוועד המנהל יש לשמור ככל האפשר על עצמאותו

1. È Â � È Ó ‰  Í È Ï חברי הוועד המנהל נבחרי� בידי המועצה הארצית לפי , ל" לפי חוקת הע:‰
עוד נקבע בחוקה כי הוועד המנהל יישאר במתכונתו עד כינונה של ועידה . ל"ר הע"המלצת יו

ל הציע זאת והמועצה קיבלה את "ר הע"ארצית חדשה וכי שינוי בהרכב הוועד יכול לחול א� יו
 . החליטה ברוב של שני שליש מבי� חבריה על העברת הוועד מתפקידוהצעתו או א� המועצה

השני� המבוקרות שבה�  (2009	2005בדיקת הפרוטוקולי� של ישיבות המועצה הארצית בשני� 
ר החדש למינוי "ר או היו"העלתה כי כל ההצעות של ממלא מקו� היו) מונו חברי� לוועד המנהל

חו. מישיבה שהתקיימה . ועד אושרו בישיבות המועצהחברי ועד מנהל או לשינויי� בהרכב הו
על פי רוב ; בכל ישיבות המועצה האמורות אושרו המינויי� ללא שאלות כלשה�, 2006באפריל 

ר "ר או היו"האישור נית� ג� ללא הסברי� בדבר הצור# במינוי והסיבה שבשלה ממלא מקו� היו
 . � של המועמדי�ובלי הצגת קורות החיי, החדש בחרו במועמדי� שהציעו

עוד נמצא כי חברי המועצה בשני� האמורות לא קיבלו עדכוני� שוטפי� על איוש חסר של הוועד 
 וינואר 2008ספטמבר , 2008לדוגמה בחודשי� יולי . ולעתי� ג� לא עודכנו על כ# בדיעבד, המנהל

ש על ר החד"הודיעו שלושה מחברי הוועד המנהל ליו, שבה� כיהנה ההנהלה החדשה, 2009
ר החדש " פעל היו2009הועלה כי בישיבת המועצה הארצית במאי . התפטרות� מהוועד המנהל
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 12לאיוש המשרות שהתפנו מבלי ליידע את המועצה שבמש# תקופה ארוכה כיהנו בוועד המנהל 
הוא , יצוי� כי בתקופה האמורה בה הוועד המנהל פעל בחוסר. 18 חברי� בלבד והסיבה לכ10#וא% 

 .ל"ח לאומית ותכנית הבראה בהע"ר קופ"� משמעותיי� ביותר בה� מינוי יוד� בנושאי

Ú‰ ˙˜ÂÁ"ÂÈÏ ‰�˜Ó Ï"Ú‰ ¯"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Úˆ‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂÈ„ÚÏ· Ï , ‡ÏÏÂ
ÂÈ ˙ˆÏÓ‰"Ú‰ ¯"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯·Á ˙Â�ÓÏ Ô˙È� ‡Ï Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÓ

Ú‰˘ ÈÂ‡¯‰"‰Ï ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ ‰˜ÂÁ· ÛÈÒÂ‰Ï ÏÂ˜˘˙ Ï „ÚÂÂ· ˙Â¯·ÁÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Úˆ
„Á‡ Ì„‡· Ì˙ÂÏ˙ ˙‡ ÂÓˆÓˆÈ˘ „ÚÂÂÏ ÌÈ¯·Á ÈÂ�ÈÓÏÂ Ï‰�Ó‰ ,ÂÈ· „ÂÁÈÈ·"Ú‰ ¯" Ï- ÏÚ· 

Ú‰· ¯˙ÂÈ· ÚÈÙ˘Ó‰Â ¯ÈÎ·‰ „È˜Ù˙‰"ÂÈ Ì‚ ˘Ó˘Ó‰ Ï"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , Â˙ÂÏÈÚÙ ¯˘‡
Ú‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ‰ÏÂ‰È�·"„ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯‡˘ Ï˘ ÌÁÂ˜ÈÙÏ ‰�Â˙� ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ Ï . ˘È ÔÎ ÂÓÎ

ÚÂ·˜Ï˘¯„�Î ˘ÈÂ‡Ó Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ‡„ÂÂÏ È„Î ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰  . È¯·Á ÏÚ
 Â‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÈÂ�ÈÓ ¯˘‡ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â ‡˘Â�· ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰

‰ËÏÁ‰Ï Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÈÎ Â‡„ÈÂÂ˘ ¯Á‡Ï ˜¯ Â·Î¯‰· ÈÂ�È˘. 

2. Ú ‰ ·  ˙ È Ï Î Ï Î  ˙ Â Ï ˙"¯ Ê Ú ‰  ˙ Â „ Ò Â Ó · Â  Ï : ל ושל מוסדות "העעובדי� של
ע� . עשויי� לתרו� רבות לדיוני הוועד המנהל, העזר מתו# היכרות� היומיומית את הארגוני� הללו

ל ובמוסדות העזר עלולה ליצור אצל� חשש לבקר את "זאת התלות הכלכלית של חברי ועד אלו בהע
 1999	ט"נהתש, מסיבות דומות נקבעה בחוק החברות. ל ואת פעילות מוסדות העזר"הנהלת הע

 אפשר 19מגבלה שלפיה עד רבע מחברי דירקטוריו� בחברה לתועלת הציבור, ) חוק החברות	להל� (
 .י החברהעובדשיהיו 

היו , בעת כהונת� של ההנהלות הקודמות, 2006בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי עד אוקטובר 
 ועד מנהל שרק מקצת  מונה2006באוקטובר . ח לאומית"מרבית חברי הוועד המנהל עובדי קופ

 . ל או במוסדות עזר"והיתר לא עבדו בהע, היו עובדי מוסדות עזר) 12	 מ2(חבריו 

ל או " נבחר ועד מנהל שמחצית חבריו היו עובדי הע2007 בפברואר 	בתקופת ההנהלה החדשה 
ל או "ה� עובדי הע) 12	 מ5( נבחר ועד מנהל שפחות ממחצית חבריו 2009במאי . מוסדות העזר

 . וסדות העזרמ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ" È„·ÂÚ Ï˘ È·¯Ó‰ ¯ÙÒÓ‰ ˙‡ ‰˜ÂÁ· ÚÂ·˜Ï Ï
Ú‰"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ È„·ÂÚÂ Ï. 

 ציינה ההנהלה החדשה כי במועד תגובתה רק רבע 2011בתגובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
הצעת "ע� זאת היא הודיעה כי . 20ל או מוסד עזר"היו עובדי הע) 12	 מ3(הל מחברי הוועד המנ

ל ומוסדות העזר שיכולי� להתמנות כחברי� "המבקר לקביעת מספר מקסימאלי של עובדי� מהע

__________________ 

 .בעניי� איוש זה ראו להל�  18

 חלוקת רווחי� נאסרהחברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכ�   19
 . ל"כפי שנקבע כאמור בחוקת הע, יהתאו חלוקה אחרת לבעלי מניו

; ח לאומית"הסכ� לשינוי המשטר התאגידי בקופח לאומית על " חתמו הממשלה וקופ2010ביולי   20
ח לאומית "ל על פעילותה של קופ"משמעות יישו� ההסכ� היא ניתוק השפעתה המכרעת של הע

 כחברי� בוועד המנהל נמנו שני 2009ל ומוסדות העזר שמונו במאי "בי� חמשת עובדי הע. וניהולה
 טענה ההנהלה 2011בתגובתה מינואר , ורלאור חתימת ההסכ� האמ, על כ�. ח לאומית"עובדי� של קופ

ל או מוסדות העזר על א+ "החדשה כי בוועד המנהל מכהני� נכו� למועד התגובה רק שלושה עובדי הע
 .2009שלא חל שינוי בהרכב הוועד מאז שנת 
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בעת שביצע משרד מבקר המדינה בדיקת , 2011בנובמבר ". ]21[בוועד המנהל תידו� בוועדת חוקה
משרד מבקר . ה כי ועדת חוקה טר� גיבשה המלצות בנושאהודיעה לו ההנהלה החדש, מעקב

 . ל על התמשכות טיפולה בנושא ועל הצור# לסיימו בהקד�"המדינה מעיר להע

3. Ï Â Ó ר החדש נושא של " העלה היו2007בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה במר.  :‚
ס את הוועד הוא הסביר כי מאחר שמקובל לכנ. לחברי הוועד המנהל" שכר דירקטורי�"תשלו� 

הדיו� . ל"המנהל לישיבות בשעות הבוקר יש לשל� שכר לחברי הוועד המנהל שאינ� עובדי הע
 . בנושא הסתיי� ללא החלטה

והפע� החליט הוועד , שוב הועלה הנושא בישיבת הוועד המנהל, 2007במאי , לאחר כחודשיי�
וסדות העזר גמול כספי ל או עובדי מ"המנהל פה אחד לשל� לכל אחד מחבריו שאינ� עובדי הע

א# לא , בישיבה צוי� כי סכו� הגמול שעליו הוחלט נקבע לפי חוק החברות. ח לישיבה" ש610בס# 
אחד מחברי הוועד העיר כי ההחלטה בנושא מצריכה אישור של ועדה . נית� כל פירוט בעניי�

קטור מועבר שכר דיר"ר החדש השיב לו כי "והיו, )בפרוטוקול לא מצוי� באיזו ועדה מדובר(
 ". לאסיפה כללית פע� בשנה והסמכות של הוועד המנהל לפסוק

להל� (שהיא ועדת משנה של הוועד המנהל , דנה בנושא ג� ועדת הכספי�, 2007ביוני , כעבור חודש
. ר החדש"בה� היו, באותה העת היו חברי� בה חמישה מחברי הוועד המנהל).  ועדת הכספי�	

 הכרה בחשיבות ישיבות הוועד המנהל האריכה ההנהלה החדשה את בפתח הישיבה הוסבר כי מתו#
כ� הוסבר כי . ולכ� הוחלט לבדוק מהו הגמול שראוי לתת לחברי הוועד, ישיבות הוועד ליו� של�

הגמול שאפשר לתת לדירקטורי� לפי הוראות החוקי� בנושא זה לגבי עמותות וחברות לתועלת 
בהמלצת . ח לישיבה" ש1,225ח עד " ש610ל הוא "של העהציבור בעלות מחזור פעילות דומה לזה 

ובכלל זה , ח לחבר לישיבה" ש800ר החדש החליטה הוועדה פה אחד לאשר תשלו� גמול בס# "היו
הועלה כי הוועד המנהל לא הסמי# את ועדת הכספי� לדו� . ישיבות ועדת הכספי� וועדת הביקורת

 וההחלטה שקיבלה לא הוצגו בישיבות הוועד  וכי הדיו� שקיימה הוועדה בנושא22בנושא הגמול
ל או מוסדות העזר קיבלו "עוד הועלה כי בפועל חברי הוועד המנהל שאינ� עובדי הע. המנהל

לפיכ# לא ברורה . כפי שהחליט הוועד המנהל, ח לישיבה" ש610 גמול בס# 2010	2007בשני� 
 . משמעות מעורבותה של ועדת הכספי� בנושא הגמול

ח לישיבה ישול� ג� בגי� " ש610 אישר הוועד המנהל פה אחד כי גמול בס# 2010בספטמבר 
יצוי� כי לפי דיווחי ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה . השתתפות בוועדות של הוועד המנהל

 ויתרו מרצונ� על 2009	 ו2007שני חברי ועד מנהל שמונו בשני� , 2011 ומינואר 2009מנובמבר 
 . ד� בוועד המנהל בהתנדבותהגמול וממלאי� את תפקי

ÈˆÁÂ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘Î Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÓËÙÒ „Ú2010 , ˙ËÏÁ‰ ‰‡·Â‰ ‡Ï
‰¯Â˘È‡ÏÂ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ· ÔÂÈ„Ï ÏÂÓ‚‰ ‡˘Â�· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,ÂÈ‰˘ Û‡" ¯ÒÓ ˘„Á‰ ¯

‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ¯ÂÓ‡Î .˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁÂ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,˘˙‰"Ì-1980)  ÔÏ‰Ï- 
˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁ( ,„ÚÂ È¯·ÁÏ Â‡ ÌÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙ ,ÔÈÈ�Ú‰ ÈÙÏ , Ï˘ ¯Â˘È‡ ·ÈÈÁÓ

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡‰ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÓ‚‰ Ô˙Ó ÔÈÈ�Ú· ‰Ú¯Î‰‰˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡
Ï‰�Ó „ÚÂ È¯·ÁÏ ,ÌÂÏ˘˙‰ ÌÂÎÒ ˙Â·¯Ï ,„·Ï· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È„È· Ï·˜˙˙ . „ÚÂÂ‰ ÏÚ

ÚÂÓ‰ ˙·È˘È· ÔÂÈ„Ï ‰Ê ‡˘Â� Ì„˜‰· ‡È·‰Ï Ï‰�Ó‰‰˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆ . 

__________________ 

ל " שמטרתה להציע לפי הצור� למוסדות המנהלי� של הע2009ר החדש בדצמבר "ועדה שהקי� היו  21
ר החדש את "לראש הוועדה מינה היו; ל לפעילותה הנוכחית"י� שיתאימו את חוקת העלאשר שינוי

ל ויוע$ "לי� בהע"שלושה סמנכ, ל"ל הע"מנכ, ל"עצמו וכחברי� נוספי� מינה את אב בית הדי� של הע
 .התקשורת שלה

ו להל� ג� בעניי� זה רא. יצוי� כי באותו המועד טר� הגדיר הוועד המנהל את סמכויות ועדת הכספי�  22
 .1219' עמ
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ר " מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי באותו חודש הקי� היו2011בתגובתה מינואר 
גמול "לדו� ולהמלי. בפני המועצה הארצית בנושא , בי� היתר, החדש ועדה ציבורית אשר בסמכותה
ר מכהני� בוועדות מטע� הוועד  אש]23[צי�"כמו כ� גמול לדח, לחברי הוועד המנהל בגי� ישיבותיו

הוועדה תביא המלצותיה למועצה לאישור בכל עת שיעלה הצור# לשנות איזה מתנאי� אלו ; המנהל
 	להל� (ל ואיש ציבור "נציג מוסדות הע, ל"בוועדה יכהנו אב בית הדי� של הע; "בכל היבט שהוא

 ). הוועדה הציבורית

לאחר העברת , 2011כי בהמש# חודש ינואר בבדיקה המעקב שעשה משרד מבקר המדינה נמצא 
אישרה המועצה הארצית את החלטת הוועד המנהל לשל� , התגובה האמורה למשרד מבקר המדינה

וזאת עד , ח לישיבה" ש610ל או עובדי מוסדות העזר גמול כספי בס# "לחבריו שאינ� עובדי הע
,  למשרד מבקר המדינהלפי הודעת ההנהלה החדשה. קבלת המלצות הוועדה הציבורית בנושא

 .  הוועדה הציבורית טר� גיבשה את המלצותיה בנושא2012בפברואר 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ÏÚ" È¯·ÁÏ ÏÂÓ‚ Ô˙Ó ˙˜È„·Ï ÍÈÏ‰˙‰ ÌÂÈÒÏ ÏÂÚÙÏ Ï
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,Á„ ÏÏÂÎ"ÌÈˆ ,‡˘Â�· ‰Ú¯Î‰ ˙Ï·˜ÏÂ . 

 

 כשירות חברי הוועד המנהל 

בכישוריה� המקצועיי� , בי� היתר, את תפקיד� כראוי תלויהיכולת� של חברי הוועד המנהל לבצע 
 .ובהכרת� את הנושאי� והגופי� שבתחומי אחריות�

1. ‰ � Â ‰ Î Ï  Û Ò  È ‡ � ל בנוסחה בעת הביקורת לא נקבעו תנאי כשירות " בחוקת הע:˙
התנאי היחיד שנדרש הוא שחברי הוועד ייבחרו . לחברות בוועד המנהל) השכלה וניסיו�(מקצועיי� 

 . � חברי המועצה הארציתמבי

וחברי הוועד ,  בעת כהונת� של ההנהלות הקודמות2006	2000חברי הוועד המנהל שכיהנו בשני� 
 היו בעלי מיומנות וניסיו� מקצועי במגוו� 2007המנהל שמינתה ההנהלה החדשה בפברואר 

 .אול� רוב� היו חסרי השכלה וניסיו� בתחו� הכלכלי או המשפטי, תחומי�

קיימו חלק ממוסדות העזר שלה פעילות , ל כארגו� עובדי�"בד בבד ע� פעילותה של הע, כאמור
ל הייתה לגו% העומד בראש קבוצת חברות כלכליות " הע2004בשנת . לעתי� ענפה ביותר, כלכלית

	 בחברה הציבורית דש24ובמש# תקופה מסוימת לאחר מכ� א% הייתה בעלת השליטה) מעי� קונצר�(
 .  ההשקעות הפרטיי� הגדולי� במשק אחד מבתי	איפקס 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ÏÚ ‰È‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ�·" Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ˙Â�ÓÏ ÏÂ˜˘Ï Ï
ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈÓÂÁ˙· ÔÂÈÒÈ�Â ‰ÏÎ˘‰ ÈÏÚ· ÌÈ¯·Á Ì‚ ; ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê

Ú‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰" ˙ÏÂÎÈ ˙ÏÚ· ‰Ï‰�‰ È„È ÏÚ Á˜ÂÙ˙ Ï
 „„ÂÓ˙‰Ï˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰�ÈÁ·‰ ÔÓ ÍÎ· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙Â·Î¯ÂÓ‰ ÌÚ ,˙ÈÏÂ‰È�‰Â ˙ÈËÙ˘Ó‰. 

ר החדש למועצה "המלי. היו, בתגובה על הערת משרד מבקר המדינה האמורה, 2009במאי 
לא ) ל"ר הע"לא כולל יו( חברי הוועד המנהל 12	 מ5ל תיקו� ולפיו עד "הארצית להוסי% לחוקת הע

כהגדרת� בחוק ) צי�" דח	להל� (דירקטורי� חיצוניי� ייבחרו מבי� חברי המועצה אלא יהיו 

__________________ 

 .ראו להל�, צי� בוועד המנהל"בעניי� מינוי דח. דירקטורי� חיצוניי�  23
24  � .1968,ח"התשכ, כמשמעות המונח בחוק ניירות ער
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ר החדש הסביר לחברי המועצה כי מטרות התיקו� ה� לשלב בוועד המנהל מועמדי� "היו. 25החברות
לייש� את "ו, ל ולפיתוחה"מתחומי� שוני� בעלי כשירות וניסיו� שיוכלו לתרו� לקידו� הע

נציג שאינו חלק מהאורגניז� של המקו� ] לש... [אפשרות מינוי. ל"השקיפות של מה שקורה בהע
והחוקה , המועצה קיבלה את המלצתו פה אחד".  גור� ניטרלי נטול אינטרס	פ חוק החברות "ע

 .תוקנה

ר החדש לסיי� את כהונת הוועד המנהל הקיי� ולבחור ועד "בהמש# הישיבה האמורה המלי. היו
השינוי שנעשה . מועצה פה אחדג� את ההמלצה הזאת קיבלה ה. צי�"מנהל חדש שבכללו דח

כול� (ר החדש הוא שהופסקה כהונת� של שלושה חברי� "בהרכב הוועד המנהל לפי המלצת היו
ח לאומית "שני עובדי קופ(מונו שישה חברי� חדשי� , )ל"עובדי� בגופי� שאינ� קשורי� להע

עד המנהל ושישה חברי� מהוועד הקיי� המשיכו לכה� בוו, )צי�"וארבעה חברי� על תק� דח
 .החדש

 ˘„Á Ï‰�Ó „ÚÂ ˙¯ÈÁ·Â ÌÈÈ˜‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙�Â‰Î ÌÂÈÒ Ï˘ ‡˘Â�‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È‰ ˙‡¯˜Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ÁÏ˘�˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ÏÏÎ� ‡Ï) ÔÏ‰Ï-ÌÂÈ‰ ¯„Ò ( ,

ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ „ÚÂÓ „ÂÚ· ‰Ù¯Âˆ ‡Ï ÌÈÚˆÂÓ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙ÓÈ˘¯ ‡ÏÈÓÓÂ , ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ
˙Â˘ÚÏ . 

 2010ל החדש בספטמבר "ר החדש והמנכ" שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע� היובפגישה
צי� לוועד המנהל וכי "ר החדש כי מטרת בחירתו של ועד מנהל חדש הייתה לצר% דח"הסביר היו

הוא נמנע מלכלול את הנושא בסדר היו� בשל חשש שחברי הוועד המנהל שהוא הציע לפטר� ינסו 
ר החדש כי "עוד מסר היו.  את פיטוריה� לו ידעו על כוונותיו בעוד מועדלסכל את השינוי ולמנוע

ל החדש הקריא בישיבה את "ההצבעה על בחירת הוועד המנהל החדש נעשתה רק לאחר שהמנכ
 . קורות החיי� של המועמדי� החדשי� ולנוכחי� בישיבה ניתנה הזדמנות להעלות שאלות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‡˘Â�· ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ‰·È˘È‰ „ÚÂÓ „Ú ¯È˙
 È˙Â‰Ó ‰Î- Ï‰�Ó „ÚÂ ˙ÙÏÁ‰ -‰ÊÙÁ· ‰È·‚Ï ‰Ú¯Î‰ ˙Ï·˜Ï ÏÂÚÙÏÂ  . ‰�È‡ ‰ˆÚÂÓ‰

ÂÈ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÓÚ ˙‡ Ï·˜Ï ˙·ÈÂÁÓ"Ú‰ ¯"Ï ,Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ÔÈÈ�Ú· ¯‡˘‰ ÔÈ· , ‰Ê ÔÈ‡Â
ÂÈ‰˘ ÔÈ˜˙"Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈ¯ÂËÈÙÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ Ú�Ó ˘„Á‰ ¯ ¯È·Ò‰

 ˙ÈÈÁ„Ï ˙¯Á‡ ˙È˜ÂÁ Í¯„ ÏÎ· ÏÂÚÙÏ Â‡ ‡˘Â�· Ì˙„ÓÚ ˙‡ ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·
‰Úˆ‰‰ . ÌÈÚÈ‚Ó ‰·È˘È· ÂÁÎ� ‡Ï˘ ‰ˆÚÂÓ È¯·Á ÂÈ‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ‡˘Â�‰ ÏÏÎ� ÂÏ˘ ÔÎ˙ÈÈ

‡˘Â�· ‰Ú¯Î‰‰ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ‰·È˘ÈÏ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÏ ¯˘Ù‡Ó ‰È‰ ¯·„‰
˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ÏÚ ‰Ú¯Î‰‰ ˙‡ ÒÒ·Ï‡˘Â�‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙·Á¯� ‰�ÈÁ·Â  . 

מאחר , לדוגמה, כ#. צי� שהוצעו בוועד המנהל"יצוי� כי היו דרכי� נוספות לשילוב� של הדח
לוועד המנהל ,  כלומר	ר החדש "בה� היו, שבאותו המועד כיהנו בוועד המנהל רק עשרה חברי�

טר חבר אחד בלבד  היה אפשר לפ	) המועצה לא יודעה על כ#, כאמור (26חסרו שלושה חברי�
ר החדש היה יכול לנצל את הסמכות המוענקת לו בחוקה "כמו כ� היו. צי�"לצור# מינוי ארבעה דח

צי� בלי לפטר א% חבר "להציע למועצה להגדיל את מניי� חברי הוועד המנהל וכ# למנות את הדח
 . ועד מנהל

__________________ 

במועד המינוי ימונה מי שצ "לדח, לפי חוק זה. צי�"תנאי כשירות לדח, בי� היתר, חוק החברות קובע  25
בעל צ וכ� "ו לקרובו זיקה לגו+ שהוא מועמד לשמש בו כדחובשנתיי� שקדמו לו לא הייתה לו א

 כהגדרת� בתקנות שהותקנו בנושא מכוח חוק כשירות מקצועית או מומחיות חשבונאית ופיננסית
 . החברות

 .1214' עמ, בעניי� ליקוי זה ראו לעיל  26
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ÂÈ‰"‰ ÚÂ„ÓÂ ÚÈˆ‰˘ ‰ÏÂÚÙ‰ Í¯„· ¯Á· ÚÂ„Ó ‰·È˘È· ¯È·Ò‰ ‡Ï ˘„Á‰ ¯ È¯·Á ¯ËÙÏ ÚÈˆ
ÌÈÓÈÂÒÓ „ÚÂ .¯ÂÓ‡Î ,Ú‰· Â„·Ú ‡Ï ÌÈ¯ËÂÙÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÏÎ"¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· Â‡ Ï . ˙Â·ÈÒ�·

 „Ú ‰Ê ‡˘Â�· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙‡ ÂÁ„È ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÏÈÚÏ ˙Â¯‡Â˙Ó‰
‰ÎÏ‰Î Â‰Â„ÓÏÈ˘ . 

. צי�"דחר החדש ואישרה המועצה היו רשומי� חמישה "צי� שהציע היו" ברשימת הדח	זאת ועוד 
ל שכיה� "צי� הוא חבר הע"בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי אחד מחמשת הדח

, צ"ועד כשנה לפני הצגת מועמדותו לדח, 2007במועצה הארצית ובוועד המנהל עוד מפברואר 
אפשר היה למנות חבר זה 	נוכח זיקות אלה אי. ל שירותי מחשוב"חברה שבבעלות אביו סיפקה להע

 .  לפי חוק החברותל"צ בהע"כדח

ÂÈ‰ Ì‡ ÔÎ ÏÚ"Ú‰ ¯·Á Â˙Â‡˘ ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰Â ˘„Á‰ ¯" „ÚÂÂ· Ô‰ÎÏ ÍÈ˘ÓÈ Ï
Á„ ÂÓÂ˜Ó· ˙Â�ÓÏ ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ Ì�È‡Â Ï‰�Ó‰"‰˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· „ÓÂÚ‰ ˆ , ˙‡ ‰ˆÓÈ‡˘

Á„ ÔÈÈ�Ú· ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰"ÌÈˆ , Â¯È„‚‰Ï Ì‰ÈÏÚ"ÏÈ‚¯ ¯·Á "Á„ ‡ÏÂ"ˆ . ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÂÈ‰" ˜ÈÙ‰Ï ¯‰Ê ‰¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï , ‡·‰ÏÂ- „ÓÂÚ ıÈÏÓÓ ‡Â‰ ÂÈÏÚ˘ „ÓÚÂÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ 

‡˘Â�· ‰˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„· . 

 הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי היא מקבלת את הערותיו 2010בספטמבר 
משרד מבקר ]". צי� בוועד המנהל"הדח[לא ייכלל ברשימת ] ל"אותו חבר הע[מעתה "בנושא וכי 

לה החדשה באותו חודש כי לפי החוקה יש להביא את הנושא לדיו� ולהכרעה המדינה העיר להנה
 התכנסה המועצה הארצית פעמיי� ובאות� ישיבות הנושא לא 2011בשנת , כאמור. במועצה הארצית

יובא "כי הנושא ,  הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה2012בפברואר . הובא להכרעה
 ".2012הקרובה הראשונה בשנת בפני המועצה הארצית בהתכנסות 

ÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÓÊÈ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ú‰ ˙˜ÂÁ· ÔÂ˜È˙ ˙¯·Ú‰Ï ˘„Á‰ ¯" Ï
Á„ ÈÂ�ÈÓ ¯˘Ù‡Ó‰"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÌÈˆ . ÈÂ‡¯ ‡Â‰ ÂÏ‡ ÌÈ¯Â˘ÈÎ ÈÏÚ· ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÌÙÂ¯Èˆ

Ú‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙Â�È˜˙ ˙ÁË·‰Ï ÌÂ¯˙Ï È„Î Â· ˘ÈÂ"Ï . ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ˙‡Ê ÌÚ
Ó·ÂÈ‰ ÏÚÙ ‰Ê ÔÂ˜È˙ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚Ò" ÈÂ�È˘Ï ˘¯„�Î ˙Â˜Ó�‰ ‡ÏÏÂ ˙ÂÙÈ˜˘ ¯ÒÂÁ· ˘„Á‰ ¯

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ,ÔÂ˜È˙‰ ÔÓ ·ÈÈÁ˙Ó Â�È‡˘ ÔÙÂ‡· . ˙‡ ÌÈ˘ÈÁÓÓ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
 Ï˘ ÌÈ¯ÂËÈÙ·Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ Ì˙Â·¯ÂÚÓ· Í¯Âˆ‰

„ÚÂÂ‰ È¯·Á .¯˙È‰ ÔÈ· ,ÈÓ ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚÂ"Ú‰ ¯" Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ· Ï
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·Î¯‰· ÌÈÈÂ�È˘Ï :ÌÈ¯·Á Ï˘ ÌÈ¯ÂËÈÙÂ ÌÈÈÂ�ÈÓÏ ‰·ÈÒ‰ , Ï˘ Ì‰È¯˘˜

Ú‰ ÌÚ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰" ‰ÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚ ÌÚÂ Ï- ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ -„ÂÚÂ . 

2.  Ï Ú  ‰ „ Ù ˜ ‰ Â  Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  ˙ Â È Â Î Ó Ò Ï  ¯ ˘ ‡ ·  ‰ Î ¯ „ ‰
Ô ‰ ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰  :) ‡  (�ÈÓ ÌÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· Ï‰�Ó „ÚÂ È¯·Á Ï˘ ÌÈÂ

Ú‰ Ì‰Ï ‰‡ÈˆÓ‰ ‡Ï ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰�‰‰ Ï˘ Ô˙�Â‰Î"Ú‰ ˙˜ÂÁ Ï˘ ˜˙Ú‰ Ï" Û‡Â Ì�ÂÈÚÏ Ï
‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ì˙ÂÈ¯Á‡Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÚ ÌÈ¯·Ò‰ ‡Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ� ÂÓÈÈ˜˘ ˙Â˘È‚Ù·

 È¯·ÁÎ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ ÂÈ‰˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ„È˜Ù˙ Â¯ÈÎ‰ ‡Ï Ì‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ Ì˜ÏÁ ÌÚ ‰�È„Ó‰
 „ÚÂÂ‰Ï‰�Ó‰ . 

 ¯‡Â¯·Ù· Â�ÂÓ˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á2007 Ò¯Â˜Ï ÂÁÏ˘� ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ˙¯ÈÁ· ¯Á‡Ï 
ÌÈ¯ÂË˜¯È„ , ¯‡Â�ÈÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ˙Ú„Â‰ ÈÙÏÂ2011"  ˙�˘Ó

2007Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ÌÈ¯ÒÓ� ‰˜ÂÁ‰ È˜˙ÂÚ  ." 
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 È�ÂÈ· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È·2009 ,˘„Á Ï‰�Ó „ÚÂ ÈÂ�ÈÓ ¯Á‡Ï ,ÔÈÈˆÎ�Ó‰ " „È˜Ù˙ ÈÎ Ï
 ¯˘‡ ‰˜ÂÁ· Ë¯ÂÙÓ ‡Â‰ ÈÎÂ „Â‡Ó ·Â˘Á Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰"ÔÈÈ�ÂÚÓ˘ ÈÓÏ ‰Î˘Ï· ˙‡ˆÓ�." 

)·( ÂÈ‰˘ ‡ˆÓ� ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" Ì„·Ï Â˘Ú ˘„Á‰ Ï
Ú‰· ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÓÎ"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ· Ô‰ ‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ˘ Ï .

ÂÈ‰ ÁÂÂÈ„ ÌÈ˙ÚÏ"ÂÂÏ ˘„Á‰ ¯·‚‡ Í¯„·Î ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „Ú , ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÎ·Â
˙¯Ó‚ÂÓ ‰„·ÂÚÎ Ô‚Èˆ‰ ‡Â‰ ‰Ï‡‰ . 

 בחוקה בנוסחה בעת הביקורת נקבע כאמור כי הוועד המנהל ימנה את מנהלי המחוזות)  1:   (לדוגמה
ר החדש " מינו היו2008	2007נמצא כי בשני� . ל"ר הע"על פי המלצת יו, ל"ומנהלי המחלקות בהע

לפי שיקול דעת� הבלעדי ) שישה משמונה(ל "ל החדש את מרבית מנהלי המחלקות בהע"כוהמנ
ג� , וללא אישור הוועד, ר החדש"ל החדש מינה על דעת היו"המנכ. ללא קבלת אישור הוועד המנהל

ר החדש דיווח בישיבות הוועד המנהל על שלושת "היו. ל"שניי� משלושת מנהלי המחוזות בהע
לאחר שמשרד מבקר המדינה הציג לפניה , 2010בספטמבר . 27דר# אגב ובדיעבדהמינויי� שמינה כב

להבא יובאו כל "הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי , את הממצאי� האמורי�
 הוסיפה ההנהלה החדשה כי 2011בינואר ". המינויי� מסוג זה לאישור הוועד המנהל כנדרש בחוקה

לש� שיקומה בטווח ] ל"הע[כוונה אמיתית לקד� את פעילות נעשו מתו# "כל פעולותיה בנושא 
לא היה ולו שמ. של מחשבה או רצו� להעלי� ענייני� או נושאי� כלשה� ... ככל הנית�, המיידי

נמחקה סמכות הוועד המנהל , במסגרת השינויי� בחוקה, 2011יצוי� כי בינואר ". מהוועד המנהל
 2009נמצא כי בנובמבר )  2.   (מסמכויותיו של הוועדל "למנות את מנהלי מחלקות ומחוזות בהע

שהיא כאמור ועדת משנה , ר החדש לפי שיקול דעתו הבלעדי את סמכויות ועדת הכספי�"קבע היו
רק בעקבות הערות משרד מבקר המדינה הובאו סמכויות אלה לדיו� ולאישור . של הוועד המנהל

 .201028הוועד המנהל בישיבתו בדצמבר 

 „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,Ú‰ ÏÚ" „ÚÂÂ‰ È¯·Á ‰ÈÙÏ˘ ‰‡¯Â‰ Ï‰Â�· Ì„˜‰· Ô‚ÚÏ Ï
Ì‰È˙Â·ÂÁ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ¯·Ò‰ ÌÈÂ�ÈÓ ÌÚ ÂÏ·˜È Ï‰�Ó‰ , Ì˙ÂÈ¯Á‡Â Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ

Ú‰· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯˙È ˙ÂÈÂÎÓÒÂ"‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ï , Ï˘ ˜˙Ú‰ ÂÏ·˜È ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÍÎÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒÓÂ ‰˜ÂÁ‰ . „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰Ï Ï‰�Ó‰

‡„ÂÂÏÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÈÈ�Ú· ,Ô˙È�˘ ÏÎÎ ,Ú‰· ¯Á‡ „ÒÂÓ Â‡ „È˜Ù˙ ÏÚ· ÈÎ" ‰˘ÚÈ ‡Ï Ï
˘ÂÓÈ˘ Ì‰·. 

הוחלט , לאור הערת המבקר" הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011בינואר 
מסמ# ]ו[עותק מ� החוקה ] רבי� הית[שיכיל ... לארג� תיק ייעודי עבור כל חבר ועד מנהל שיתמנה

 ". ומידע רלוונטי על כל יחידה... לרבות מוסדות העזר] ל"הע[המתאר את המבנה הארגוני של 

 

 כינוס ישיבות הוועד המנהל

ל בנוסחה בעת הביקורת נקבעה התדירות המינימלית של התכנסות הוועידה הארצית "בחוקת הע
כל שנקבע . נימלית של התכנסות הוועד המנהלא# לא צוינה בה התדירות המי, והמועצה הארצית

 ". ר הוועד המנהל יודיע על כינוס הוועד המנהל"יו"בעניי� זה הוא ש

__________________ 

� אלא רק את זהות יצוי� כי משרד מבקר המדינה לא בדק את כל ההיבטי� של הליכי המינויי� האמורי  27
 .הגור� הממנה

ר החדש בסמכויות הוועד המנהל בנושאי� הנוגעי� לביקורת הפנימית "דוגמה נוספת לשימושו של היו  28
 .1229' עמ, ראו להל�, ל"בהע
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התכנס הוועד המנהל חמש עד שמונה פעמי� , שבה� כיהנו ההנהלות הקודמות, 2006	2000בשני� 
בשני� . יבהולעתי� חלפו ארבעה או חמישה חודשי� בי� ישיבה ליש, בשנה במרווחי זמ� שוני�

פחתה תדירות התכנסותו של הוועד המנהל ככל שחל% , שבה� כיהנה ההנהלה החדשה, 2010	2007
 הוא התכנס חמש 2009	 ו2008בכל אחת מהשני� ,  הוא התכנס שבע פעמי�2007בשנת : הזמ�

 . הוא התכנס ארבע פעמי�2010ובשנת , פעמי�

על הוועד המנהל לקבל מהנהלות מוסדות העזר , יצוי� כי לפי הוראות החוקה בנוסחה בעת הביקורת
 . 29דוח מלא על פעילות� לפחות אחת לשלושה חודשי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÒÂ�ÈÎ ˙‡ Ì‚ ¯È‡˘‰Ï ÔÈ‡
ÂÈ Ï˘ È„ÚÏ·‰"Ú‰ ¯"Ï . ÚÂ·˜Ï ˘È Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î

‰ Â˙ÂÒ�Î˙‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ‰˜ÂÁ· ÌÈÂÒÓ ¯ÂÚÈ˘ ˙ÓÊÈ· Ì‚ ÂÒ�ÎÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÎÂ ˙ÈÏÓÈ�ÈÓ
ÂÈ¯·Á Ï˘ . 

לקבוע בחוקה אחוז " מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי ההמלצה 2010בספטמבר 
]". 30ת חוקה[לדרוש דיו� לאלתר בנושא מסוי� תידו� בוועד] שיוכל[מסוי� מחברי הוועד המנהל 

הודיעה לו ההנהלה החדשה כי ועדת , 2011ה בנובמבר בבדיקת המעקב שעשה משרד מבקר המדינ
לגבי תדירות התכנסותו המינימלית של הוועד המנהל הודיעה . חוקה טר� גיבשה המלצות בנושא

כי הוועד המנהל המלי. בתחילת אותו חודש , 2011ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה בינואר 
בהמש# . נהל יתכנס לפחות שש פעמי� בשנהלמועצה הארצית לאשר תיקו� לחוקה ולפיו הוועד המ

 הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה 2012בפברואר . החודש אישרה המועצה תיקו� זה
 .שבע פעמי�) בשמו החדש, ל"דירקטוריו� הע( התכנס הוועד המנהל 2011כי בשנת 

 

 פיקוח הוועד המנהל על מוסדות העזר

 ובאמצעות� היא נותנת מגוו� של שירותי� 	 ועמותות  חברות	ל יש מוסדות עזר "להע, כאמור
וכמה מה� משמשי� עבורה מקור הכנסה , ל מממנת כמה מ� המוסדות הללו"הע. לחבריה

ל כי גופי� אלה יהיו נתוני� לפיקוח ולמרות של המוסדות "לפיכ# נקבע בחוקת הע. פוטנציאלי
הוטלה האחריות לפקח באופ� שוט% הוועד המנהל הוא המוסד העיקרי שעליו . ל"הארציי� של הע

 . על הנעשה במוסדות העזר

1. ¯ Ê Ú ‰  ˙ Â „ Ò Â Ó  ˙ ¯ Î  הביקורת העלתה כי חברי הוועד המנהל שכיהנו בתקופת :‰
ל ולא נאמר לה� מי ה� "ההנהלות הקודמות לא קיבלו סמו# למינוי� הסבר על מוסדות העזר של הע

 . עשותכפי שראוי היה ל, ל והמנהלי� במוסדות אלה"נציגי הע

בפגישות שקיימו עובדי משרד מבקר המדינה ע� כמה מחברי הוועד המנהל שכיהנו בשנות כהונת� 
של ההנהלות הקודמות ה� טענו כי במש# שני� ה� לא היו ערי� לדבר קיומה או לפעילותה של 

ל וניהלה פעילות כלכלית ענפה "שכאמור הייתה בבעלותה המלאה של הע, תשורה. ל.ע.חברת ה
 . כספי גדולבהיק%

__________________ 

ר החדש לבקשת� של ארבעה מחברי הוועד המנהל לכנס ישיבה " לא נענה היו2008נמצא כי בשנת   29
' עמ, בעניי� זה ראו להל�. י� א+ שהוא אישר כי הנושאי� ראויי� לדיו�דחופה לש� דיו� בכמה נושא

1223. 

 . 1215' עמ, בעניי� ועדה זו ראו לעיל  30
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זמ� קצר לאחר כניסתה של ההנהלה החדשה לתפקידה היא הציגה לפני חברי הוועד המנהל שמונו 
ל ופירטה "חברת סלע וקר� הע, ל" מידע על פעילות� של העמותות מיסודה של הע2007בפברואר 

 . ל במוסדות אלה"את שמותיה� של נציגי הע

È¯·ÁÏ ‰‚Èˆ‰ ‡Ï ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡‰ È·‚Ï Ú„ÈÓ ÌÈÂ�ÈÓÏ ÍÂÓÒ „ÚÂÂ‰ .Ú.Ï .
ÙÂ˜ È·‚ÏÂ ‰˙ËÈÏ˘·˘ ÌÈÙÂ‚‰Â ‰¯Â˘˙"˙ÈÓÂ‡Ï Á. 

 È‡Ó· Â�ÂÓ˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ2009 ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈÂ�ÈÓÏ ÍÂÓÒ ÂÏ·È˜ ‡Ï 
Ú‰ Ï˘ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ ‰ÓÎ"Ï ,¯˜ÏÂÂ Ô¯˜ Ì‰· ,ÙÂ˜Â ÌÂÏÚ ˙ÙÂ˜"˙ÈÓÂ‡Ï Á. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ÏÚ" Ï È¯·Á ÂÏ·˜È ÌÈÂ�ÈÓ ÌÚ ‰ÈÙÏ˘ ‰·ÂÁ Ï‰Â�· Ô‚ÚÏ
ÌÈ¯Â¯· ÌÈ¯·Ò‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,·˙Î·Â ‰Ù ÏÚ· ,¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÎ ˙Â„Â‡ , ‰�·Ó ˙Â·¯Ï

Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ,Ú‰ È‚Èˆ�"Ì‰Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡· Ï ,Ì‰È�Â�˜˙Â Ì‰ÈÏ‰�Ó . 

עבור כל התיק הייעודי שיאורג� , 2011לפי הודעת ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה בינואר 
עותק של תקנוניה� ודוחות כספיי� , יכלול ג� את המבנה הארגוני של מוסדות העזר, חבר ועד מנהל

 .אחרוני� שלה�

2. ¯ Ê Ú ‰  ˙ Â „ Ò Â Ó ·  Ì È ‚ È ˆ �  È Â � È Ó:  מכוח היותה בעלי� של מוסדות העזר זכאית
בוע ל נקבע כי הסמכות לק"בחוקת הע. ל למנות נציגי� שייצגו אותה באספות הכלליות שלה�"הע

 .את זהות� של נציגי� אלה נתונה לוועד המנהל

נמצא כי ה� בשנות כהונת� של ההנהלות הקודמות וה� בשנות כהונתה של ההנהלה החדשה מינה 
הוועד המנהל נציגי� לאספות הכלליות של מוסדות עזר בלי להגדיר את היק% ייפוי הכוח של 

. י� ניהלו את מוסדות העזר לפי ראות עיניה�הנציג, על פי רוב. ל"הנציגי� ואת חובותיה� כלפי הע
במרבית מוסדות העזר בחרו הנציגי� את חברי הדירקטוריו� או הוועד לפי שיקול דעת� , בי� היתר
ולעתי� קיבלו , ר דירקטוריו� החברה או ועד העמותה"כמה מהנציגי� מונו ג� לתפקיד יו. הבלעדי

ל "ר ללא קבלת אישור הוועד המנהל של העהחלטות בעלות השפעה כלכלית ניכרת על מוסד העז
 .מראש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë�È‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î"ÈÂ‡¯Î Ï , ˙¯„Ò‰ ÏÚ ÛÒÂ�
¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ È�Â�‚�Ó31 ,Ú‰ È‚Èˆ�Ï ¯È„‚‰Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ" Ï

¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙ÂÙÒ‡· ,�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�È„Ï Ì‡˙‰·Â ÌÈÂ�ÈÓ ÌÚÌÈÈË , Û˜È‰ ˙‡
Ì‰È˙Â·ÂÁÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙�ÈÁ·Ó Ì‰Ï Ô˙È�‰ ÁÂÎ‰ ÈÂÙÈÈ ; Ï·˜Ï ÌÈ‡˘¯ Ì‰ ÌÈ‡˘Â� ÂÏÈ‡·

 Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Ó ˙ÂÈÁ�‰ ˘‡¯Ó Ï·˜Ï ÌÈ˘¯„� Ì‰ ÌÈ‡˘Â� ÂÏÈ‡·Â ˙ÂËÏÁ‰ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡·
) ˙ÂÈÂÏÈÚÙ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ‰·Â‚ Â‡ ÔÈÈ�Ú‰ ˙Â‰Ó ÈÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ÂÊ ‰�Á·‰

‰ ˙ÂÏ·˜˙Ó Ô�ÈÈ�Ú·˘˙ÂËÏÁ‰( , ‰ÙÒ‡· ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ó Ú�ÓÈ‰Ï Ì˙·ÂÁ
„ÂÚÂ ˙ÈÏÏÎ‰. 

3. ¯ Ê Ú ‰  ˙ Â „ Ò Â Ó ·  ‰ ˘ Ú � ‰  Ï Ú  Ì È Á Â Â È  מדוח כספי של 	דוחות כספיי� ) א( :„
גירעונות , רווחי�, התחייבויות, מחזור הכנסות, על נכסי�, בי� היתר, חברה או עמותה אפשר ללמוד

חברה פרטית חייבת להציג את דוחותיה הכספיי� , חברותלפי חוק ה. ושינויי� משני� קודמות
לפי חוק . ובעלי המניות זכאי� לקבל את העתקי הדוחות, באסיפה השנתית של בעלי מניותיה

__________________ 
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והדוחות , עמותה חייבת לקבל את אישור האספה הכללית של חבריה לדוחותיה הכספיי�, העמותות
 .האמורי� פתוחי� לעיו� כל חברי העמותה

שבה� כיהנו ההנהלות , 2006	2000טוקולי� של ישיבות הוועד המנהל עולה כי בשני� מ� הפרו
 . לא הוצגו לפני הוועד המנהל הדוחות הכספיי� של מוסדות העזר, הקודמות

 ˜˙Ú‰ Ï·˜Ï ˘˜È· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�˘· Â�‰ÈÎ˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ÈÓ ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï ˙¯Â˜È··
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ .· Ì‚ ÌÈÈ˜˙‰ ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙32 . 

הודיע , לאחר שמשרד מבקר המדינה העיר להנהלה החדשה על הליקוי האמור, 2010בספטמבר 
ל ואת רואה החשבו� "ר החדש למשרד מבקר המדינה כי הוא הנחה את אג% הכספי� של הע"היו

חות מאוחדי� ע�  ולשני� הבאות יהיו דו2009ל לשנת "שלה לוודא כי דוחותיה הכספיי� של הע
 . 33דוחות מוסדות העזר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‚ˆ‰Ï ÛÈÏÁ˙ ‰�È‡ Í‡ ‰·Â˘Á ‡È‰ ÌÈ„ÁÂ‡Ó ˙ÂÁÂ„ ˙�Î‰
 ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÔÎ˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰

ÌÈ„ÁÂ‡Ó ˙ÂÁÂ„·Ó ¯˙ÂÈ ÛÈ˜ÓÂ ·¯ Ú„ÈÓ ˘È ¯ÊÚ‰ ,˙ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ˙˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú Ì‰Â ˙�ÂÓ
 ˙Â„ÒÂÓÓ „�„È·È„ ˘˜·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ¯˙ÂÈ ‰¯Â¯· ·ˆÓ

˙Â¯·Á Ì‰˘ ¯ÊÚ‰34 . 

 הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי להבא הדוחות הכספיי� 2011בינואר 
 .התקופתיי� של מוסדות העזר יוצגו בפני הוועד המנהל

)·( Ì È Ù Ë Â ˘  Ì È Á Â Â È  טילה על הנהלות מוסדות העזר חובה למסורל מ"חוקת הע)  1(:   „
מכפיפה את מוסדות , כאמור לוועד המנהל דוח מלא על פעולת� אחת לשלושה חודשי� לפחות

וא% נקבע בה כי כל מוסד עזר יגיש את חוקתו או תקנונו , ל ולמרות�"העזר לפיקוח מוסדות הע
אול� במועד עריכת ביקורת . ול לא יאוחר משבועיי� מיו� היווסד"לאישור הוועד המנהל של הע

ל שהיו "ההנהלות הקודמות של הע. לא היו בתקנוני מוסדות העזר הוראות כאלה, ל"המדינה בהע
 .לא השלימו את טיפול� בנושא,  לפחות2000מודעות לבעייתיות האמורה משנת 

, העמדה א% היא על הבעיה האמור, 2007אשר נכנסה לתפקידה כאמור בפברואר , ההנהלה החדשה
 הודיעה למשרד מבקר המדינה כי הקימה צוות שיעסוק בתיקו� התקנוני� של מוסדות 2007וביולי 

ל למשרד מבקר המדינה כי הוכנו לעמותות תקנוני� "הודיעה הע, 2009ביולי , כעבור שנתיי�. העזר
 חממה 	 רק עמותת אמילי 2009עד דצמבר . ל כנדרש בחוקה"חדשי� הכוללי� חובת דיווח להע

 .ועמותת הנוער הלאומי העובד והלומד אישרו את התקנוני� החדשי�) לשעבר נילי(טנטני� לק

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ ÏÚ" ˙Â„ÒÂÓ ÏÎ˘ È„Î ˘Â¯„‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ˙Â˘ÚÏ Ï
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î Ì‰È�Â�˜˙ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘È ¯ÊÚ‰ . 

__________________ 

 הוצגו כמה נתוני� מהדוחות הכספיי� של סלע 2010יצוי� כי בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה במאי   32
 .2009לשנת 

נכתבה , שאושרו בעת כהונתה של ההנהלה החדשה, 2006,2008ל לשני� "ותיה הכספיי� של העבדוח  33
 .איחוד� של הדוחות,הסתייגות בעניי� אי
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 נשלחו 2008בשנת "נה כי  הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדי2011בתגובתה מינואר 
. ואלה אכ� אושרו, ‡ÈÓÂ‡Ï ¯ÚÂ�Â ÈÏÈÓמאת העמותות , לרש� העמותות נסחי� חדשי� לאישורו

מתקיימת זה מכבר פעילות נמרצת של היועצת המשפטית , ]ל"יתר העמותות מיסודה של הע[לגבי 
 ).ההדגשה במקור" (ל מרש� העמותות"לקבלת אישור כנ, שלה�

שבה� כיהנו , 2006	2000של ישיבות הוועד המנהל עולה כי בשני� מהפרוטוקולי�  )2(
; לא קיבל הוועד המנהל דיווחי� בכתב מהנהלות מוסדות העזר על פעולת�, ההנהלות הקודמות

על פי רוב פחות מפע� , דיווחי� בעל פה נמסרו לגבי חלק מהמוסדות בלבד בתדירות לא קבועה
. ולכ� אי� לדעת מה הייתה רמת הפירוט שלה�, רוטוקולכמה מ� הדיווחי� לא תועדו בפ. ברבעו�

ל לתמיכה כספית או לאישור "יצוי� שבלא מעט מקרי� הדיווחי� נמסרו בעקבות בקשה מהע
 .המתחייב על פי די�, פורמלי לביצוע פעולה

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÂÈ„È˜Ù˙Ó ‡Â‰ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰˘ Û‡ , ÈÎ ‡ˆÓ� ‡Ï
‰ÈÎ˘ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÌÈ�˘· Â�2000-2006 ,˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰�‰‰ ˙ÙÂ˜˙· , ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·˜Ï Â˘¯„

˙Â„ÒÂÓ· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓÂ ÌÈÙËÂ˘ . 

 הסב משרד מבקר המדינה את תשומת לבה של ההנהלה החדשה לצור# בקיו� 2007באפריל 
 היא 2007כבר במאי , בעקבות זאת. הוראות החוקה בעניי� פיקוח הוועד המנהל על מוסדות העזר

 הדגיש משרד מבקר 2007ביולי . שה מ� העמותות שימסרו לה דיווחי� בכתב על פעילות�ביק
ל ג� על פעילות החברות שבבעלותה "המדינה בפני ההנהלה החדשה את חשיבות הפיקוח של הע

 . ל כבעלת מניות"וכ� את האחריות המוטלת על הע

קויי� חמורי� שנעשו בעבר לאחר שבדיקות שעשה אג% שוק ההו� העלו חששות ללי, 2008ביוני 
ר החדש "החליט הוועד המנהל להסמי# את היו, ל"בפעילותה של קר� פנסיה שבה החזיקה הע
 . שתמסד את הקשר בי� הוועד המנהל למוסדות העזר, למנות ועדה לפיקוח ובקרה על מוסדות העזר

ר "ליו) ת העזרל או מוסדו"שאינ� עובדי� של הע( פנו ארבעה מחברי הוועד המנהל 2008ביולי 
בה� מוסדות , החדש בבקשה כי יכנס לאלתר את הוועד המנהל לישיבה לש� דיו� בכמה נושאי�

ל במוסדות ושמות נושאי המשרה בה� וכ� יימסר "העזר וכי לצור# הדיו� יוצגו בי� היתר החזקות הע
ר "יובאותו החודש השיב ה. ר החדש על אופ� בדיקת פעילות� של מוסדות העזר"דוח של היו

א# , החדש לאחד הפוני� כי הנושאי� שלאור� ביקשו לכנס את הוועד המנהל לישיבה ראויי� לדיו�
יידונו כול� , המצויי� בראש סול� העדיפויות, נושאי� עקרוניי� וחשובי�"הודיע כי אינו סבור ש

העתיד לדו� בכל אחד ואחד מהנושאי� , על מועד כינוסו של הוועד המנהל... בישיבה אחת
 ". תצא הודעה נפרדת] שהועלו[

ר החדש " העיר חבר הוועד המנהל אליו הפנה היו2009בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בפברואר 
ר "היו". הוועדה לא קמה. נהלי דיווח]שתעסוק ב[בזמנו הוחלט להקי� ועדה "ל כי "את תשובתו הנ

ה בעבר העלה אג% שוק הטיפול בקר� הפנסיה אשר לגבי פעילות[כשנסיי� את "החדש השיב כי 
ל " הסתיי� טיפול הע2009יצוי� כי בנובמבר ". נמסד את זה]... ההו� חששות לליקויי� חמורי�

 .באותה קר�
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 ¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2010Ú‰ ˙Â˜ÊÁ‰· ÔÂÈ„Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰·È˘È ‰Ò�ÂÎ ‡Ï " Ï
¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ,ÂÈ‰ ÁÈË·‰˘ ÈÙÎ" ÈÏÂÈ· ˘„Á‰ ¯2008 ,Â˜ÈÙÏ ‰„ÚÂ ‰˙�ÂÓ ‡ÏÂ ‰¯˜·Â Á

 È�ÂÈÓ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰· ¯ÂÓ‡Î ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ2008 . ˙Ú· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
 ˙ÂÏ‰�‰ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï·È˜ ‡Ï ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î

¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ,‰˜ÂÁ· ˘¯„�Î , ‡Ï ˙Â¯È„˙· „·Ï· ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ‰ÓÎ È·‚Ï ÌÈÁÂÂÈ„ Ï·È˜ ‡Ï‡
‰ÚÂ·˜ ,�˘Ó ¯˙ÂÈ ‰ÙÏÁ ÌÈ˙ÚÏÂ¯ÊÚ „ÒÂÓ Ï˘ ÂÈÁÂÂÈ„ ÔÈ· ‰ . Â„ÚÂ˙ ‡Ï ÌÈÁÂÂÈ„‰Ó ‰ÓÎ

˙Â·È˘È‰ ÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ,Ì‰Ï˘ ËÂ¯ÈÙ‰ ˙Ó¯ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ. 

ר החדש למוסדות העזר וביקשו מה� "ל החדש והיו" פנו המנכ2009יולי 	2008יצוי� כי בדצמבר 
מ� המוסדות העבירו וכמה , שנתיי� ושוטפי� על פעילות�, ל דיווחי� רבעוניי�"להעביר להע

 . דיווחי� כמבוקש

ÂÈ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ÂÏ·È˜ Ì‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ˘„Á‰ Ï
¯ÊÚ ˙Â„ÒÂÓÓ. 

כמה ימי� לאחר שמשרד מבקר המדינה הציג לפני ההנהלה החדשה את הממצאי� , 2010בדצמבר 
 2008לבטל את ההחלטה מיוני ר החדש לפני הוועד המנהל הצעה "העלה היו, האמורי� בנושא

 הוא 2008ר נימק את הצעתו בכ# שמאז שנת "היו. למנות ועדה לפיקוח ובקרה על מוסדות העזר
ל הכספי� "באמצעות סמנכ, עשה שינוי מהותי בנושא וכיו� יש פיקוח הדוק יותר על מוסדות העזר

ר "הסביר היו, ות אלהבנסיב. ל במוסדות העזר"ל וביקורות שעושה המבקר הפנימי של הע"של הע
אישר , לאחר נימוקי� אלה וללא שאלות. את הטיפול בנושא" רק תסרבל"הקמת ועדה , החדש

 . הוועד המנהל פה אחד את הצעת ביטול ההחלטה

ל על " למשרד מבקר המדינה טענה ההנהלה החדשה כי פיקוח הע2011ג� בתגובתה מינואר 
ר החדש בישיבה "על ההסברי� שהעלה היוהיא חזרה : מוסדות העזר הוא משמעותי ומספק

ל החדש מקבלי� ממוסדות העזר דיווחי� שוטפי� "ר והמנכ" והוסיפה כי היו2010בדצמבר 
וכי לכל העמותות יש אישור ניהול תקי� מרש� , ל החדש"ותקופתיי� לפי נוהל שאישר המנכ

 ). רש� העמותות	להל� (העמותות שבמשרד המשפטי� 

�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ ,ÂÈ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ÁÂ˜ÈÙ ˙¯„Ò‰Ï ˘„Á‰ Ï
 ÔÈÈ�Ú· ÏÈÚÙ‰Ï ˘¯„� Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ÛÈÏÁ˙ Ô�È‡ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰˘Ú�‰ ÏÚ Ì„ˆÓ

‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ .Ú‰ ˙˘¯Ù"ÂÈÏ ˙Â�Â˙�‰ ‡ÏÈÓÓ ˙Â·Á¯‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ÈÏÈ�Â Ï" ¯
Ú‰"�‚�Ó ˙¯„Ò‰·˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ˙Â˘È‚„Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â�· Ï ÌÈÙËÂ˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È�Â

Â�È·Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ˙„ÒÂÓÓ Ú„ÈÓ ˙ÓÈ¯Ê·Â ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ , ÈÙ ÏÚ
ÔÈ„· ¯˙ÂÓ‰ . ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙Â�È˜˙ ˙‡ ‡„ÂÂÏ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÂÚÈÈÒÈ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ

 Ì‰È·‚Ï ˙Â˙Â‡� ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ)ÔÂ‚Î :·Âˆ˜˙ ˙�Ë˜‰ Â‡ ˙Ï„‚‰ , ˙ÎÈ˘ÓÏ ‰˘˜·
 Â‡ ÌÈ„�„È·È„‰¯·Á Ï˘ ‰¯˜Ó· ˙ÂÈ�Ó ˙¯ÈÎÓ ,Ú‰ È‚Èˆ� ˙ÙÏÁ‰Â" Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡· Ï

Â· ‰¯˘Ó È‡˘Â� Â‡ „ÒÂÓ‰( ,˘¯„ÈÈ ¯·„‰˘Î . ¯·Â„Ó˘ ÏÎÎ ˙‡˘ ¯˙È· ÌÈ�ÂÎ� ‰Ï‡ ÌÈ¯·„
Ú‰ ˙ÂÏÚ··˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á·"Ï ,È˘ÓÓ È�ÂˆÈÁ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Â�Â˙� Ô�È‡ ‰Ï‡˘ ¯Á‡Ó , ËÚÓÏ

˙Â¯·Á‰ Ì˘¯Ï ˙ÂÈÏÓÈ�ÈÓ ÁÂÂÈ„ ˙Â·ÂÁ. 

 

✯ 
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·Â‚˙· ¯‡Â�ÈÓ ‰˙2011 ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ‰ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÏÚ 
 Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰"È�·Ó ÈÂ�È˘Ï ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ ˘È‚‰Ï ËÈÏÁ‰ ,

 ˙‡ Ï‰�Ó‰ ÛÂ‚‰ ÂÈÙÏ]Ú‰"Ï [Î�Ó‰ ‰È‰È ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡·"Ï ,Î�ÓÒ‰" ÌÈÙ‚‡‰ ÈÏ‰�ÓÂ ÌÈÏ
˙ÂÊÂÁÓ‰Â ,‚Ï Ï‰�Ó ÛÂ‚Ó ÍÂÙ‰È Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÂÏÈ‡ÂÁ˜ÙÓ ÛÂ , ÛÏÁÂÈ Û‡ ÂÓ˘Â

ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ...‰¯·Á· ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ È„È˜Ù˙Ï ÌÈ‰Ê ÂÈ‰È ÂÈ„È˜Ù˙Â , ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ�È˘·
 Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·Ó‰ ˙¯ÂˆÓ]Ú‰"Ï .[ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ... Ò�Î˙È6 ÌÈÈ˜ÈÂ ‰�˘· ˙ÂÁÙÏ ÌÈÓÚÙ 

‰Ï‰�‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ¯˙ÂÈ „ÂÓˆ ÁÂ˜ÈÙ ." ‡È‰ ÈÎ ‰ÙÈÒÂ‰ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰" ˙ÏÚÂÙ
 ‰„Ó˙‰·ÌÈÓÂÁ˙‰ ÏÎ· ‰ÈÈ˘Ú‰ ¯ÂÙÈ˘Ï , Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙· Ì‚ ÌÏÏÎ·Â]‰ÂÂ˜ÓÂ [

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ „Â˜Ù˙· ¯ÂÙÈ˘Ï ÂÓ¯‚È ‰ˆÚÂÓÏ ÌÈÚˆÂÓ‰ ÌÈ�Â˜È˙‰˘ , ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰ Ì˘Ï
 ‰ÈÈ˘Ú‰ ÏÚ ‰ËÈÏ˘‰Â]Ú‰·"Ï [¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ·Â ." ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡ Í˘Ó‰·

‰˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÈÂ�È˘‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ . 

¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰  ,Ú‰ ÏÚ" „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜�ÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ï
Ï‰�Ó‰ .¯˙È‰ ÔÈ· ,Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ‰˜ÂÁ· Ô‚ÚÏ ÏÂ˜˘˙ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,

‰¯·Á· ÌÈ¯ÂË˜¯È„ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙Â¯È‰Ê‰Â ÔÂÓ‡‰ ˙Â·ÂÁ ˙Ó‚Â„Î. 

˙ÂÚÓ˘Ó Ì‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÈ˘Ú�˘ ‰˜ÂÁ ÈÈÂ�È˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈÌÈÈ . ˙‡Ê ÌÚ
ÌÓÂ˘ÈÈ· ‡Â‰ ÔÁ·Ó‰ . „ÈÙ˜‰ÏÂ ÂÈÏÚ ˙ÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÌÈ�Ù‰Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ

ÈÂ‡¯Î ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ. 

 

 

 ל"ל הע"מנכ

ל תהיה משרת אמו� "ל הע"ל בנוסחה בעת הביקורת נקבע כאמור כי משרת מנכ"בחוקת הע .1
עוד נקבע כי תנאי .  רשאי לפטרול יהיה ג�"ר הע"ל לאד� שיחפו. בו וכי יו"ר הע"אישי שיעניק יו

בחוקה נקבע , נוס% על כ#. ל באישור הוועד המנהל"ר הע"ל יקבעו בידי יו"ל הע"העסקתו של מנכ
ל ויישמע להוראותיו וכי "ר הע"ל כפו% במישרי� ליו"ל הע"כי במסגרת ביצוע תפקידו יהיה מנכ

 . ל ולוועד המנהל"ר הע"עליו לדווח דיווחי� שוטפי� ליו

ÂÓ‡‰ÓÎ�Ó Ï˘ „Â‡Ó ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÏ˙ ˙Â¯ˆÂÈ ‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯"Ú‰ Ï"ÂÈ· Ï" ¯
Ú‰"Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÈÂ‡¯ ‰�È‡ ÂÊ ˙ÂÏ˙ :ÂÈ Ï˘ ÂÁÂÎ ˙‡ ‰ÓÈˆÚÓ ‡È‰" ¯
Ú‰"Ï ,‡ÏÈÓÓ ÏÂ„‚‰ ,Î�Ó‰ ˙‡ ·Èˆ‰Ï ‰ÏÂÏÚÂ" „Â‚È� Ï˘ ÌÈ·ˆÓ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· Ï

ÂÈÏ Â˙Â·ÈÂÁÓ ÔÈ· ÌÈ�ÈÈ�Ú" ÂÈ˙Â·ÂÁÏ ¯Ú‰Ï"Ë¯Ù· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏÂ ÏÏÎ· Ï . ˙È˙ÈÈÚ· ÂÊ ˙ÂÏ˙
ÂÈ˘ ÌÂ˘Ó „ÁÂÈÓ·"Ú‰ ¯"Ú‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È�· ˜ÒÂÚ Ï"Ï ,Î�Ó „È˜Ù˙Â"Ú‰ Ï"Ï ,

Â‰˘ÏÎ ÍÓÒÓ· ÌÈ¯„‚ÂÓ Ì�È‡ Â˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ , ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙˜ÂÏÁ ‰˘ÚÓÏÂ
˙ÏÙ¯ÂÚÓ ÌÈÈ�˘‰ ÔÈ· ÏÂ‰È�‰. 

 . 35ר החדש ופועל לפי הנחיותיו"� ביול החדש תלוי כמעט לחלוטי"בפועל נמצא כי המנכ

__________________ 

משרד . ר לשעבר מר הירשזו� נדונה בבית המשפט"ל לשעבר מר רוסו ליו"מערכת היחסי� בי� המנכ  35
 .ושא זהמבקר המדינה לא בדק נ
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, כמה ימי� בלבד לאחר שמשרד מבקר המדינה הציג לה את הממצאי� האמורי�, 2009בדצמבר 
ר "נוסחו מסמכי� להגדרת תפקידי� ליו"הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 

 ".אשר ימחישו את חלוקת התפקידי� ביניה�, ל"ל הע"ולמנכ

ר נתונות סמכויות שלפי החוקה ה� "ל נקבע כי ליו"ר הע"המגדיר את תפקידי יוהועלה כי במסמ# 
ל ייבחר בידי "בחוקה נקבע כי הרכב בית הדי� של הע: למשל. ל"נתונות למוסדות אחרי� בהע

ל הוא לבחור את הרכב "ר הע"ואילו במסמ# האמור נקבע כי אחד מתפקידי יו, הוועידה הארצית
ואילו , ל באישור הוועד המנהל"ל יקבע את תנאי העסקת המנכ"ר הע" יובחוקה נקבע כי; בית הדי�

בחוקה נקבע כי הוועד ; ל"ר יקבע את תנאי העסקתו של המנכ"במסמ# האמור נקבע רק כי היו
ואילו במסמ# האמור נקבע , ל"המנהל יאשר את תכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי של הע

 . ר יאשר תכנית עבודה זו"כי היו

ר החדש חת� על מסמכי הגדרת התפקידי� האמורי� ואישר אות� בלי להביא� "עוד הועלה כי היו
אי� זה תקי� שמסמ# המגדיר את תפקידי , לדעת משרד מבקר המדינה. לדיו� בישיבת הוועד המנהל

 .ר עצמו"ל יאושר בידי היו"ר הע"יו

 כי 2010ה בספטמבר בתגובה על הערות משרד מבקר המדינה בנושא הודיעה ההנהלה החדש
נערכו כרקע לדיוני� ושינויי� מקיפי� , ל שהובאו בפניכ�"ר והמנכ"תיאור התפקידי� של היו"

להחלטה ולאישור של , כל השינויי� שיוחלט עליה� בוועדת החוקה יוצגו לדיו�... ל"בחוקת הע
 ".כנדרש בחוקה ]המועצה הארצית[הוועד המנהל בטר� הצגת� לאישור 

„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ÂÈ Ï˘ ÌÈ"Ú‰ ¯"Î�Ó‰Â Ï" Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î ‰· ˘È ‰Ï˘ Ï
Ú‰"Ï .Ú‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ" „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÈÂ‡¯Î ‰Ê ‡˘Â� ¯È„Ò‰Ï Ï

ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰Ï Ï‰�Ó‰ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ‡Ï ¯˘Â‡˙˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
Ú‰ ˙˜ÂÁ ˙‡ ¯Â˙Ò˙"‰�˜· ‰ÏÚ˙ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ÔÈ„ ÏÎÂ Ï ÁÂ„·˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÚ „Á‡ 

‰Ê ˙¯Â˜È·. 

 . ל"תפקודו של כל גו% תלוי במידה לא מועטה בכישורי הניהול המקצועיי� של המנכ .2

 ¯·Óˆ„ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2009Ú‰· ÂÚ·˜� ‡Ï "Î�Ó‰ „È˜Ù˙Ï ÛÒ È‡�˙ Ï" ÁÈË·‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ Ï
ÌÈÓÈ‡˙Ó ÏÂ‰È� È¯Â˘ÈÎÂ ÔÂÈÒÈ� ÏÚ· „ÓÚÂÓ ¯Á·ÈÈ ‰Ê „È˜Ù˙Ï˘ . 

,  כמה ימי� בלבד לאחר שמשרד מבקר המדינה הציג לה את עיקרי הממצאי� בנושא,2009בדצמבר 
ערכנו מסמ# המגדיר את דרישות התפקיד "הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 

 ". ל"ל הע"והכישורי� של מנכ

ל "עיו� במסמ# האמור העלה כי דרישות הס% בעניי� עיסוקיו וכישוריו של המועמד לתפקיד המנכ
לא נקבעה בבירור רמת ההשכלה הפורמלית , בי� היתר. וחלק� כלליות מאוד, אינ� מוגדרות היטב

ולא נקבעו הוותק המינימלי של הניסיו� ) תואר שני או רמת השכלה אחרת, תואר ראשו�(הנדרשת 
 .המקצועי הנדרש ובכירות התפקידי� הקודמי� הנדרשת
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Î�ÓÏ"ÂÏÂ‰È�· Á˙ÙÓ „È˜Ù˙ ˘È ÛÂ‚ Ï˘ Ï :ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛÂ‚· ˙ÂÈ�È„Ó‰ ÈÚ·Â˜Ï ˜ÙÒÏ ÂÈ
¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰Â ‰ÏÈÚÈ‰ Í¯„· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÈ�È„Ó‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Ï Ì‰Ï ˘Â¯„‰ .

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î"Ú‰ Ï"Ú‰ ˙‡ Ï‰�Ï Ï" ˙·ÂËÏ ÈÂ‡¯Î Ï
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÂÈ„È· ÂÈ‰˘ ‰Ï‡Ó ÌÈ·ÂË ÌÈÏÎ ÂÈ„È· ˙˙Ï ˘È ÂÈ¯·ÁÂ ÔÂ‚¯‡‰. ÔÈ· 

¯˙È‰ ,ÂÈ· Â˙ÂÏ˙ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰Ï ˘È"Ú‰ ¯" Ï)‰˜ÒÚ‰‰ È‡�˙ ˙ÚÈ·˜ ˙�ÈÁ·Ó ¯‡˘‰ ÔÈ·( ,
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ Â˙Â·ÈÂÁÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ . „È˜Ù˙Ï „ÓÚÂÓ‰ ÔÓ ÛÒ‰ ˙Â˘È¯„ ÈÎ ÈÂ‡¯ „ÂÚ

Î�Ó‰"Ï ,Ú‰ ‰Ú·˜˘"‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· Ï ,¯˙ÂÈ ˙Â¯È‰� ÂÈ‰È . 

 המלי. הוועד המנהל והמועצה הארצית 2011ואר בינ, בתגובה על הערות הביקורת האמורות
מחויבותו ] להגדיל את[ר ו"ל ביו"תלות המנכ"עריכת שינויי� בחוקה שמטרת� למנוע את , אישרה

תהיה מורכבת ] ל"הע[הנהלת "בי� היתר הוגדר כאמור בחוקה כי ". ל לוועד המנהל"של המנכ
ל תהיינה כל "למנכ"ונקבע כי " לי� ומנהלי המחוזות"מהסמנכ, ל אשר יעמוד בראשה"מהמנכ

והוא אחראי לניהול השוט% של ] ל"הע[סמכויות הניהול והביצוע הנוגעות לפעילות השוטפת של 
הסמכות למנות או ; "וכפו% להנחיותיו] שיתווה הוועד המנהל[במסגרת המדיניות ] ל"הע[ענייני 

 הוועד המנהל יאשר את שכר ונקבע כי, ר"ל הוענקה לוועד המנהל לפי המלצת היו"לפטר את המנכ
ל על "ר הע"ל לדווח באופ� שוט% ליו"נדרש המנכ, לצד זאת. ל"ל ויפקח על פעולות המנכ"המנכ

ל הודיעה ההנהלה "ל הע"באשר לקביעת תנאי ס% לתפקיד מנכ. ל וכ� לפי דרישה"אודות ניהול הע
ל יידונו "� של המנכדרישות העיסוק והכישורי"כי , 2011בינואר , החדשה למשרד מבקר המדינה

 ". מחדש ויוגדרו

 

 

 ביקורת פנימית

. טוהר מידות ותפקוד ראוי של הארגו� בו היא פועלת, נועדה להבטיח ניהול תקי� ביקורת פנימית
ביקורת שוטפת על אירועי� מרכזיי� הנעשית סמו# למועד התרחשות� חיונית לפעילותו התקינה 

 . את באחריות המוטלת עליה�של הארגו� ויש בה כדי לסייע למנהליו לש

1. ‰ ˜ Â Á ‰  ˙ Â ‡ ¯ Â ‰ :·¯ ÔÓÊ ‰Ê ,˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰�‰‰ Ï˘ Ô˙�Â‰Î ˙ÙÂ˜˙Ó ˙ÂÁÙÏ ,
Ú‰ ˙˜ÂÁ· ˙�‚ÂÚÓ"˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ‰· ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ‰ Ï , ¯·Ó·Â�Ï ÔÂÎ�˘ Û‡2011 ˜ÂÁ ÔÈ‡ 

Ú‰ ÏÚ ÏÈËÓ‰"ÂÊ ‰·ÂÁ Ï . 

Ú‰ ˙˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ó ˙Â·¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙‡Ê ÌÚ"ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È·Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ Ï Â‡ ˙Â¯Â¯· Ô�È‡ ˙
¯ÒÁ· ˙Â˜ÂÏ . 

ל אמורה להתבצע בידי ועדת ביקורת ומבקר "הביקורת הפנימית בהע, ל"לפי חוקת הע, למשל
על ועדת הביקורת והמבקר הפנימי חלות ; ועליה� לקבוע את חלוקת עבודת הביקורת ביניה�, פנימי

החוקה לפי חוק הביקורת המבקר הפנימי מחויב לפעול מכוח : חובות שונות בעת ביצוע הביקורת
ואילו ועדת הביקורת אינה מחויבת מכוח , ) חוק הביקורת הפנימית	להל�  (1992	ב"התשנ, הפנימית

חסרות בחוקה הוראות לגבי כישוריה� של חברי ועדת ; החוקה לפעול על פי הוראות החוק האמור
 .עילות� ועודמניעת ניגוד ענייני� בפ, חובת� לשמירת סודיות, סמכויותיה�, הביקורת

2. ˙ Â Ó „ Â ˜ ‰  ˙ Â Ï ‰ � ‰ ‰  Ï ˘  Ô ˙ � Â ‰ Î  ˙ Ù Â ˜ ˙ ·  ˙ ¯ Â ˜ È ·  בתקופת כהונת� :‰
הביקורת הפנימית נעשתה רק על ידי ועדת . ל"של ההנהלות הקודמות לא מונה מבקר פנימי בהע

 . ביקורת שחבריה מונו בידי הוועידה הארצית או המועצה הארצית
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ל "את פעולות הוועד המנהל ומנכ,  בי� היתר,ל נקבע כי בסמכות ועדת הביקורת לבקר"בחוקת הע
עוד נקבע בחוקה כי על . אלא א� כ� פועלת בה� ועדת ביקורת כדי�, ל וכ� את מוסדות העזר"הע

ועדת הביקורת להגיש מפע� לפע� דוחות על פעולותיה לוועד המנהל ולהגיש אחת לשנה דוח 
 .למועצה הארצית

לשני� (שנתיי� 	יקורת לוועד המנהל שני דוחות דו הגישה ועדת הב2006	2002הועלה כי בשני� 
בי� , שנתיי� עסקו	הדוחות הדו. ודוח ביניי� בנושא גירעונות נילי) 2005	2004 ולשני� 2003	2002
בפיקוח על שעות עבודה של עובדי� ובנושאי� הקשורי� , בשימוש ברכב, בניהול נכסי�, היתר

ופי� ובממלאי תפקידי� מרכזיי� כמו הוועד לא נמצא שהוגשו דוחות אשר עסקו בג. לעמותות
 . תשורה וסלע. ל.ע.בה� ה, ל ומוסדות עזר כלכליי� דאז"המנכ, המנהל

 כי הוא שימש 2007 הסביר למשרד מבקר המדינה בדצמבר 2006	2005ר ועדת הביקורת בשני� "יו
, לדבריו. ועבודתו בוועדת הביקורת לא הייתה פעילותו העיקרית, באות� שני� חשב חברת סלע

ר "יו. ל ולעקוב אחר נושאי� שנבדקו בעבר"ועדת הביקורת נהגה לבדוק בעיקר את המאזני� של הע
תשורה א% שמדובר כאמור במוסד עזר . ל.ע.הוועדה דאז מסר כי לא ידע על קיומה ופעילותה של ה

ס לטענות ר תשורה דאז טע� כי אי� בסי"יו, לעומתו. שהיה בעל פעילות כלכלית ענפה באותה העת
 . ר ועדת הביקורת דאז בעניי� תשורה"יו

3. ‰ ˘ „ Á ‰  ‰ Ï ‰ � ‰ ‰  Ï ˘  ‰ ˙ � Â ‰ Î  ˙ Ù Â ˜ ˙ ·  ˙ ¯ Â ˜ È · ע� , 2007 בפברואר :‰
בחרה הוועידה הארצית בוועדת ביקורת חדשה שבה , ל"תחילת כהונתה של ההנהלה החדשה בהע

 . שלושה חברי�

הלה החדשה לחשיבות  הסב משרד מבקר המדינה את תשומת לבה של ההנ2007ביוני וביולי 
ביצועה של ביקורת בידי מבקר פנימי מקצועי בהנחיית ועדת ביקורת ובפיקוחה ולבעייתיות 

ל כפי שנקבעה "שבחלוקת עבודת הביקורת הפנימית בי� ועדת הביקורת למבקר הפנימי בהע
 . בחוקה

בעל תואר , רואה חשבו� במקצועו, ל מבקר פנימי"מונה בהע, 2008במר. , כעבור כשמונה חודשי�
 	להל� (אשר שימש בעבר נשיא לשכת המבקרי� הפנימיי� בישראל , של מבקר פנימי מוסמ#

 2009ובשנת , ל"המבקר הפנימי מונה ג� לנציב תלונות הציבור והעובדי� בהע). המבקר הפנימי
 . הוא מונה למבקר פני� ג� במוסדות העזר

 2010ועד מאי , ל ובמוסדות עזר שלה"עמכניסתו לתפקיד בדק המבקר הפנימי נושאי� שוני� בה
ל משתפת עמו פעולה באופ� "הנהלת הע, לדברי המבקר הפנימי.  דוחות ביקורת40	ער# יותר מ

 . מלא וקשובה להמלצותיו

Ú‰·˘ ÍÎÏ ‰‡È·‰˘ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ· ‰‡Â¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˘È Ï
ÈÓÈ�Ù ¯˜·Ó ˙Â·¯ ÌÈ�˘ ‰Ê ‰�Â˘‡¯Ï .Â‡ˆÓ� ˙‡Ê ÌÚ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ : 

 . ל נקבע כי המבקר הפנימי ימונה בידי הוועד המנהל"בחוקת הע )א(

‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,ÂÈ‰" ˙‡ Ú·˜Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙‡ ‰�ÈÓ˘ ‡Â‰ ˘„Á‰ ¯
ÂÈ„È˜Ù˙ ,Â˙˜ÒÚ‰ È‡�˙Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ,„·ÚÈ„· ÈÂ�ÈÓ‰ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÁÂÂÈ„ ‡Â‰Â . 

 2010מורי� הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה בספטמבר בתגובה על הממצאי� הא
הוועד המנהל ] ת[בישיב"כי תנאי העסקתו של המבקר הפנימי יובאו לדיו� בוועדת הכספי� וכי 

ותאושר כפי שהוועד המנהל ימצא ] בנושא[תידו� המלצת ועדת הכספי� ] אשר תתקיי� לאחר מכ�[
 דנה ועדת הכספי� 2011קר המדינה נמצא כי במר. בבדיקת המעקב שעשה משרד מב". לנכו�
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בתנאי העסקתו של המבקר הפנימי והמליצה כי הוועד המנהל יאשר הסכ� עבודה חדש ע� המבקר 
 ד� הוועד המנהל בהסכ� המוצע 2011באפריל ; הפנימי בתנאי� שוני� מאלה שהיו עד אותה עת

 . ואישר אותו

 המלי. הוועד המנהל ושאות� אישרה המועצה הארצית יצוי� כי במסגרת השינויי� בחוקה שעליה�
. ללא כל סייג,  הובהר כי הוועד המנהל הוא שאחראי לאישור שכרו של המבקר הפנימי2011בינואר 
מצד אחד בפרק . לא ברור מהי הדר# שנקבעה לאישור מינוי המבקר הפנימי ופיטוריו, ע� זאת

יאשר את מינוי המבקר הפנימי או "עד המנהל בחוקה שעוסק בתפקידי הוועד המנהל נקבע כי הוו
ומצד אחר בפרק בחוקה שעוסק בביקורת נותרה ההוראה ; ]"ל"הע[ר "פיטוריו בהתא� להמלצת יו

משרד מבקר . ר לכ#"ללא חובה לקבל את המלצת היו, ולפיה הוועד המנהל ימנה את המבקר הפנימי
להכריע בעניינה ולפעול , ו� בסתירה זוהמדינה מעיר לוועד המנהל ולמועצה הארצית כי עליה� לד

 . להבהרת הנושא בחוקה

 .ל נקבע כי אחת לשנה יגיש המבקר הפנימי תכנית ביקורת לאישור הוועד המנהל"בחוקת הע )ב(

ÂÈ‰˘ ÈÂ�ÈÓ‰ ·˙Î· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰" ÈÎ Ú·˜� ÂÓÚ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰·Â ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·ÓÏ ¯ÒÓ ˘„Á‰ ¯
ÂÈÏ ˘È‚‰Ï ÂÈÏÚ"˙¯Â˜È· ˙È�Î˙Ï ‰Úˆ‰ ˘„Á‰ ¯˙È˙�˘  , ‰¯È·ÚÈ ‰¯˘‡È˘ ¯Á‡Ï ˜¯Â

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ .ÍÎÈÙÏ ,‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È�· , ÌÈ�˘·2008-
2010 ÁÂÂÈ„ Ï·È˜ ‡Ï Û‡Â ˙ÂÈ˙�˘‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â˘È‡· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ 

Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÏÚ . 

נקפיד "החדשה כי מכא� ואיל#  הודיעה ההנהלה 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר 
 אישר 2011בהתא� לכ# בינואר ". להביא לדיו� ולאישור הוועד המנהל את תכנית הביקורת הפנימית
 .הוועד המנהל את תכנית העבודה של המבקר הפנימי לאותה שנה

 .ל נקבע כי מפע� לפע� יגיש המבקר הפנימי לוועד המנהל דוחות על פעולותיו"בחוקת הע )ג(

ל החדש את דוחות הביקורת שלו "ר החדש ולמנכ"ר החדש הגיש המבקר הפנימי ליו"ת היובהנחיי
ואילו לוועד המנהל הוא מסר אחת לארבעה עד שמונה חודשי� סקירות של ממצאי� , באופ� שוט%

 .עיקריי� שהעלה בחלק מ� הנושאי� שבדק בלי לצר% את הדוחות עצמ�

 טע� אחד מחברי הוועד המנהל כי אי� די בסקירה 2009בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בפברואר 
שמכי� המבקר הפנימי לוועד המנהל וביקש כי יוצגו לוועד תכנית העבודה של המבקר הפנימי 

ר החדש דחה את הבקשה ואמר כי דוחות הביקורת אינ� צריכי� "היו. ודוחות הביקורת עצמ�
הוועדה תסיי� את העבודה והיא תציג , יש ועדת ביקורת"הוא הוסי% כי . להימסר לוועד המנהל

תקרא את כל דוחות ]ל ו"מנהלת הלשכה של המנכ[תקבע ע� . לוועד המנהל ונאשר במועצה
, כמו הוועד המנהל, בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עולה כי ג� ועדת הביקורת". הביקורת

 ושל הטיפול בה� מקבלת רק סקירות של עיקרי הממצאי� בחלק מ� הנושאי� שבדק המבקר הפנימי
 . ואינה מקבלת את דוחות הביקורת עצמ�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ ÔÈ· ‰�Á·‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙Ï·˜ ÔÈÈ�Ú·" ¯
Ú‰"Î�Ó‰Â Ï"˙¯Â˜È· ˙„ÚÂÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÔÈ·Ï ‰Ï˘ Ï , Â˘‚ÂÈ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÎ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ

˙¯Â˜È· ˙„ÚÂÂÏ Ô‰Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ Ô‰ Ì‡ÂÏÓ· . 

ר "הודיע היו,  לאחר שמשרד מבקר המדינה הפנה את תשומת ליבו לנושא2010מבר בפגישה בספט
ע� זאת בתגובתה ; החדש כי הוא יורה למבקר הפנימי להעביר את דוחות הביקורת ג� לוועד המנהל

בישיבת הוועד המנהל " הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011מינואר 
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]. משרד מבקר המדינה[הפני� העלה בפני חברי הוועד את הערת מבקר ] 2010בדצמבר [שהתקיימה 
מבקר הפני� . י מבקר הפני� לישיבותיו"הוועד המנהל סמ# את ידו על דוחות הפעילות המוגשי� ע

מי מחברי הוועד המנהל שיהיה , ביקש להודיע כי דוחות הביקורת המפורטי� נשמרי� במשרדו
 ". תו תיענה באופ� מיידימעוניי� לעיי� בדוח ביקורת ספציפי בקש

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡˘Â�‰ ˙‡ ·Â˘ ÏÂ˜˘Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ .¯ÂÓ‡Î , ˙˜ÂÁ ÈÙÏ
Ú‰"Ï ,Ú‰ Ï˘ ‰�È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈ¯Á‡· ‡˘Â�‰ ‡Â‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰" ˙Â„ÒÂÓÂ Ï

¯ÊÚ‰ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙ÏÂ ‰¯˜·Ï ·¯ Í¯Ú ÏÚ· ÈÏÎ Ì‰ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ÌÈ‡ÏÓ‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„Â .
¯È˜Ò ÌÈ‚ˆÂÓ˘ ÌÂ˘Ó ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô�È‡ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ Ï˘ ˙Â

„·Ï· ˙ÂÁÂ„‰Ó ˜ÏÁÏ ÒÁÈÈ˙‰· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Ú„Ï ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ Ô‰· ,
 „ÚÂÂ‰ È¯·Á ¯Â·Ú ÔÈÈ�Ú ÏÚ· Ú„ÈÓ ÏÈÎ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú Ô‰· ÌÈË¯ÂÙÓ Ì�È‡˘ ÌÈ‡ˆÓÓ ÌÈ˙ÚÏÂ

˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ Ï‰�Ó‰ ,ÏÓÏ Ì‰Ï ÚÈÈÒÈ˘È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ‡36 . ÏÎÏ ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙Ó
 ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â„¯˘Ó· ÌÈ‡ÏÓ‰ ˙ÂÁÂ„· Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙÏ ÔÈÈÚÏ Ï‰�Ó „ÚÂ ¯·Á
 ÔÈÈ�ÚÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ˙ÂÚˆÓ‡· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˙È˙Â‰Ó‰ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˙ÎÙÂ‰

‡„¯‚ ÈÏÓÒ .˙¯Â˜È· ˙„ÚÂÂÏ Â˘‚ÂÈ ˙ÂÁÂ„‰˘ ÁÈË·‰Ï ˘È È‡„ÂÂ· ,ÏÏ ‰È˙Â¯ËÓ ÔÈ·˘ ˙ÂÂ
ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ,Â˙Â‡ ˙ÂÁ�‰Ï , „ÚÂÂÏ ÚÈˆ‰ÏÂ Â˙„Â·Ú ÏÚ Á˜ÙÏ

Í¯Ú˘ ˙ÂÁÂ„‰ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„ Ï‰�Ó‰ . 

)„( ÂÈ‰ Â˘˜È· ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÈÎ ‡ˆÓ�"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ÔÓ ˘„Á‰ Ï
ıÂÚÈÈ ÔÂ‚Î ÌÈÈÚÂˆÈ· ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÂÂ‚Ó· ˜ÏÁ ÏÂËÈÏ ,˙·È˙ÎÌÈÏ‰�  , ˙Â¯ÈÈ� ˙�Î‰

È˘ÈÏ˘ „ˆÏ Ì¯Â·Ú ÌÈ·˙ÎÓ ÁÂÒÈ�Â ÌÈÈÓÈ�Ù ‰„ÓÚ , „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÏÁ Á˜ÈÈ˘ Â˘˜È· ÔÎÂ
˙¯Â˜È· È�ÈÈ�ÚÏ ˙Ú‚Â� ‰�È‡˘ Ï‰�Ó‰ . 

מלא בגו% שבו הוא משמש מבקר תפקיד נוס% על א יר פנימי לבחוק הביקורת הפנימית נקבע כי מבק
רק  	וא% זאת , לונות הציבור או על תלונות העובדי�הביקורת הפנימית זולת תפקיד הממונה על ת

 כמו כ� בדוח ביקורת על גו% מבוקר אחר . במילוי תפקידו העיקריזה לא יפגעא� מילוי תפקיד נוס% 
העיר מבקר המדינה שמבקר פנימי אינו יכול להשתת% במנגנו� הביצוע של הגו% שבו הוא מועסק 

 . 37ה שות% לביצוע�משו� שהדבר יקשה עליו לבקר פעולות שהי

 העיר משרד מבקר המדינה להנהלה החדשה כי עליה להימנע מלהעסיק מבקר פנימי 2009בדצמבר 
כעבור כמה ימי� הודיעה ההנהלה . בתפקידי ביצוע אחרי� מלבד ביקורת ובירור תלונות כאמור

יקורת המבקר הפנימי יעסוק מעתה ואיל# בפעילות הנוגעת לב"החדשה למשרד מבקר המדינה כי 
 ".ל יעביר הנחיות ברוח זו לנושאי משרה בארגו�"המנכ. פני� בלבד

__________________ 

' עמ, דוגמה לחשיבות הגשת� של דוחות הביקורת המלאי� לוועדת ביקורת ולוועד המנהל ראו להל�  36
 ).הדוח על כרטיסי אשראי (1246

 . 252' עמ, )2009מרס  („Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ‰‰, ראו מבקר המדינה  37
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 ˙�˘· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙ÙÒÂ� ‰˜È„··2010 ‰„Ù˜‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ ‰ÏÚ 
Ú‰· ‰‡ÏÓ" ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·· ˜¯ ˜ÒÚÂÈ ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ Ï) ‰˙Â‡· ‰Ó‚Â„Ï

Î�ÓÒ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ Û˙˙˘‰ ‰�˘" ÏÌÈÙÒÎ .(Ú‰ ÏÚ" ¯˜·Ó‰˘ ‡„ÂÂÏ Ï
˙Â˘¯ÂÙÓ ˙‡Ê ¯È‰·‰ÏÂ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈÚ‚Â� Ì�È‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙· „ÂÚ ˜ÒÚÂÈ ‡Ï ÈÓÈ�Ù‰ , ¯˙È‰ ÔÈ·

ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ÌÎÒ‰·38 . 

 מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי היא מקבלת את ההערה ותפעל 2010בספטמבר 
כי תפעל להתאמת , בי� היתר, סרה הוסיפה ההנהלה החדשה ומ2011בינואר . ליישו� מלא שלה

 . ניסוח הסכ� העבודה של המבקר הפנימי לכ# בעת חידושו

אלא , נמצא כי בתקופת כהונתה של ההנהלה החדשה ועדת הביקורת אינה עושה ביקורות )ה(
 .גו% המנחה את המבקר הפנימי בעבודתו ומפקח עליה, כמקובל, משמשת

 ¯·ÓËÙÒ „Ú ˙‡Ê ÌÚ2010Â‰ ‰˜ÂÁ· Â¯‡˘�  ˙Â˘ÚÏ ˙¯Â˜È· ˙„ÚÂ ÏÚ Ô‰ÈÙÏ˘ ˙Â‡¯
˙Â¯Â˜È· .Ú‰ ÏÚ" ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÈÁÎÂ�‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï Ï

 ·ÂÈËÏ ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˘Ó˙˘‰Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÚÈÈÒÏ „ÚÂ�˘ ÛÂ‚ ‰˙ÂÈ‰·
Ú‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ"Ï. 

הנושא יידו� בוועדת " הודיעה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011בתגובתה מינואר 
 ".חוקה

4. ˙ Â È � ‡ Ó ˙ Â Ú  ˙ Â „ Â ‚ ‡ ·  ˙ È Ó È � Ù  ˙ ¯ Â ˜ È ·  Ì Â È כ " הגיש ח2007 בדצמבר :˜
ביולי . 39זבולו� אורלב הצעת חוק שלפיה חוק הביקורת הפנימית יחול ג� על אגודות עותמאניות

 החליטה ועדת 2010בינואר . הוא הגיש את ההצעה שנית, 18	לאחר הבחירות לכנסת ה, 2009
 קיבלה החלטת ועדת השרי� 2010ובפברואר , � לענייני חקיקה להתנגד להצעת החוקהשרי

 . האמורה תוק% של החלטת ממשלה

__________________ 

עי+ המאפשר לכאורה להעסיקו  היה בהסכ� העבודה של המבקר הפנימי ס2009נכו� לנובמבר   38
יכה� כמבקר הפני� של "באותו סעי+ נקבע כי המבקר הפנימי . בתפקידי� שאינ� נוגעי� לביקורת

, ל"ר הע"ל ובנושאי� נוספי� כפי שיתבקש לכ� על ידי יו"התאגידי� בשליטתה והקשורי� להע, ל"הע
לא ימלא כל "י המבקר הפנימי מנגד נקבע באותו הסכ� כ". ל"ר הע"במסגרת ובתנאי� אות� יקבע יו

 ". ל מעבר לתפקידו כמבקר פני�"תפקיד נוס+ בהע

בעקבות דיו� של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת שהתקיי� , בי� היתר, הצעת החוק הוגשה  39
ועסק בנושא הגנה על חושפי , מעיי� אג�' ל על ידי הגב"לאחר חשיפת המעילות בהע, 2007באוקטובר 

כ "וח, בדיו� זה הועלה אגב אורחא נושא הדיני� החלי� על עמותות ואגודות עותמאניות. ותשחיתוי
התברר שבחוק העמותות יש חובה למנות מבקר פנימי או ועדת : "אמר, ר הוועדה דאז"יו, זבולו� אורלב

א� יש כ. באגודות העותמאניות אי� חובה כזאת וג� את זה אנחנו רוצי� לתק�. תלוי בהיק+, ביקורת
יש גופי� שמגלגלי� מאות מיליוני שקלי� ואי� חובה למנות ... לקונה שהתגלתה אפרופו הדיו� כא�

 ". מבקר פנימי] בה�[
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ„·ÂÚ È�Â‚¯‡ ÂÓÎ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÏÈÚÙ ˙¯˘Ù‡˙Ó Â·˘ ·ˆÓ ,
¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ˙Â¯·Á Â‡ ˙Â˙ÂÓÚÓ ÌÈ�Â˘ Ì�È‡ Ì˙Â‰Ó·˘ , ‰�È‡˘ ˙È�‡Ó˙ÂÚ ‰˜È˜Á ÈÙÏ

Ï ˙·ÈÈÁÓ˙ÈÓÈ�Ù ˙¯Â˜È· Ì‰· ÌÈÈ˜ ,ÔÂ˜È˙ ÍÈ¯ˆÓ .ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ‰�ÂÓÓ‰
˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁ , ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÏÂÚÙÏ-‰�ÂÓÓ‰  ,˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· , ˙Â„Â‚‡ ÏÚ

 ˙ÂÈ�‡Ó˙ÂÚ- ¯˘‡ ÈÂ�È˘ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÙÂ‚· ˙ÈÓÈ�Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ÈÂÙÈÓÏ 
ÌÈ¯ÚÙ Ì˙Â‡Ï ‰�ÚÓ Ô˙Ó ÁÈË·È40 . 

 

 

 ל" על אינטרסי� כלכליי� של העשמירה

על כ� מפע� לפע� קיבל . ל גירעונות" היו להע2008	2006 ובשני� 2004	2003כאמור בשני� 
בעת כהונת� של ההנהלות הקודמות : ל"הוועד המנהל החלטות על קיצוצי� ניכרי� בהוצאות הע

 לקר� ההשתלמות להפסיק לתקופה מסוימת את הפרשות הכספי�, בי� היתר, החליט הוועד המנהל
וכ� לקצ. את תקציבי ) דרגות(ל ואת התשלו� של תוספות שכר עקב צבירת ותק "של עובדי הע

, בי� היתר, בעת כהונתה של ההנהלה החדשה החליט הוועד המנהל; ל"העמותות מיסודה של הע
 . לפטר עובדי� ולבצע קיצוצי שכר

מקורות ההכנסה . גדלת ההכנסהל השונות אחר מקורות לה"מלבד הקיצוצי� תרו הנהלות הע
ח "דמי שכירות מהשכרת נכסי מקרקעי� לקופ, ל בשני� אלו היו כאמור מסי חבר"העיקריי� של הע

ל על "להל� יתוארו ממצאי� בעניי� שמירתה של הע. לאומית ודיבידנדי� מחברות שבבעלותה
 : חדשהאינטרסי� כלכליי� שלה בתקופת כהונת� של ההנהלות הקודמות ושל ההנהלה ה

 

 

 דיבידנדי� 

ברה רשאית ח. לבעל מניות יש זכות לקבל דיבידנד א� החברה החליטה על כ#, לפי חוק החברות
 חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה לעמוד  שאי�ובלבד,  מתו# רווחיהלחלק כספי�

 . לכשיגיע המועד לקיימ� הקיימות והצפויות בהתחייבויותיה

 

 תשורה. ל.ע.דיבידנדי� מה

1. Ú Ù‡ ˘ Â � ·  ˙ Â Ó „ Â ˜ ‰  ˙ Â Ï ‰ � ‰ ‰  ˙ Â Ï È: ל את חברת " הקימה הע2002 בסו% שנת
ל .ע. הצטברו בה2006	2004בשני� , על פי דוחותיה הכספיי�. בבעלותה המלאה, תשורה. ל.ע.ה

. בהתאמה, ח" מיליו� ש89	ח וכ" מיליו� ש8.3	כ, ח" מיליו� ש2.1	תשורה יתרות רווח בס# של כ
 .ח" מיליו� ש1.7	 תשורה דיבידנדי� בס# כולל של כ.ל.ע.ל קיבלה מה"בשני� אלה הע

__________________ 

, בעניי� המלצת משרד מבקר המדינה להחלת נורמות ציבוריות מסוימות על ארגוני עובדי� ראו להל�  40
 .1255' עמ
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Ú‰ Ï˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰˜ÂˆÓ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó"Ï , ÌÈ�˘· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ë˜� ‡Ï2004
-2006‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ÔÓÈ‰ÓÂ ÒÒÂ·Ó Ú„ÈÓ Ï·˜Ï È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡ .Ú.Ï .

„�„È·È„ ‰�ÓÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â ‰¯Â˘˙ ,Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Ï·˜ Ì‰·‰41 . 

2. ‡ ˘ Â � ·  ‰ ˘ „ Á ‰  ‰ Ï ‰ � ‰ ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù :ר החדש לקבל "מכניסתו לתפקיד פעל היו
 העבירה 2008	2007בעקבות זאת בשני� . תשורה דיבידנדי�. ל.ע.מידע על האפשרות לקבל מה

ר " מסר היו2008ביוני . 42בהתאמה, ח" מיליו� ש4.5	ח וכ" מיליו� ש2.6	ל כ"תשורה להע. ל.ע.ה
ל ישמשו "ה כי חשוב לו שדיבידנדי� שיתקבלו מחברות הבת של העהחדש למשרד מבקר המדינ

ל הקימה מרכז לייעו. פנסיוני לעובדי� בכספי דיבידנד "כדוגמה הוא ציי� שהע. ל"לרווחת חברי הע
 . שקיבלה

ÂÈ‰ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ"‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜Ï ˘„Á‰ ¯.Ú.Ï . ¯Â¯È·ÏÂ ‰¯Â˘˙
‡È‰ ÌÈ„�„È·È„ ‰�ÓÓ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰‰ÈÂ‡¯  ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÏÂ‡ , ÂÈÏÚ ‰È‰

‡˘Â�· ¯ÂÓ‡Î Ï·È˜˘ Ú„ÈÓ· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ· Û˙˘Ï ,‰˘Ú ‡Ï˘ ¯·„ . ÛÒÂ�
ÍÎ ÏÚ ,˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜È˘ ‡Â‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ , ‡ÏÂ

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Â„·Ï Ï·˜Ï. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ È‡¯Á‡ Ï‰ , ˘È
 ˙Â¯·Á‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÏÚ ÔÂÈ„ Ú·˜È˙˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙Á‡ ÌÈÈ˜È ‡Â‰˘ ÌÂ˜Ó

Ú‰ ˙ÂÏÚ··˘"Ï ,ÌÈ„�„È·È„ ˘˜·Ï Í¯Âˆ‰Â ˙Â¯˘Ù‡‰ Â�Á·ÈÈÂ ÈË�ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰ ‚ˆÂÈ Â·˘. 

 

 מ"דיבידנדי� מעמרי סוכנות לביטוח בע

. בייזו� ובניהול של פרויקטי� בתחו� הבנייה,  בביצועעוסקת, ל"ממוסדות העזר של הע, חברת סלע
 2001ומשנת , ) עמרי	להל� (מ " ממניות עמרי סוכנות לביטוח בע40%	 החזיקה סלע ב1994משנת 

 .  ממניותיה66%	היא מחזיקה בכ

.  מצוינות הכנסות מדיבידנד ללא פירוט מקור�2006	2004ל לשני� "בדוחות הכספיי� של הע
 	ל בשני� אלה "שרד מבקר המדינה עלה כי כמה מהדיבידנדי� שקיבלה העבבדיקה שעשה מ

ל לשנת "בביאורי� לטיוטת הדוח הכספי של הע.  מקור� בעמרי	ח לשנה " ש300,000	180,000
 ממניות 40%	ל מחזיקה ב"צוי� כי הע, שהעבירה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה, 2008

הערה דומה מופיעה ג� בביאורי� . 43]"סלע[ת על ידי מוחזקות בנאמנו"עמרי וכי מניות אלה 
 . 200744	2001ל לשני� "לדוחות הכספיי� המבוקרי� של הע

, 2009שאושר בנובמבר , 2008ל לשנת "ואול� הועלה כי בנוסח הסופי של הדוח הכספי של הע
ה ההנהלה החדשה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי שינוי זה נעש. נמחק הביאור בעניי� עמרי

רשומה סלע כבעלי� )  רש� החברות	להל� (משו� שברישומי רש� החברות שבמשרד המשפטי� 
 .ל מסמכי� המעידי� כי היא בעלת מניות בעמרי"ואי� בהע, של עמרי ללא כל הסתייגות

__________________ 

 ).עשה במוסדות העזרדיווחי� על הנ (1221' עמ, בעניי� זה ראו לעיל  41
על חשבו� "ל " נכתב כי סכומי� אלה הועברו להע2008ל לשנת "בביאורי� לדוחות הכספיי� של הע  42

 ".דיבידנד שיתקבל ויועבר לאחר הסדרת התנאי� לחלוקה על פי חוק
 . ממניות עומרי בה� מחזיקה סלע66% מתו) %40%הכוונה היא ל  43

יצוי� כי לפי .  נחתמו ואושרו בידי ההנהלה החדשה2006%2007ל לשני� "הדוחות הכספיי� של הע  44
היה בדוח של ... הפע� הראשונה שהופיע ביאור כזה "2011הודעת סלע למשרד מבקר המדינה מינואר 

1998 ." 
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 נמצאו פרוטוקולי� של ישיבות הוועד 2009בבדיקה נוספת שעשה משרד מבקר המדינה בדצמבר 
שמה� עולה האפשרות שחלק , הנהלות הקודמות ומסמכי� נוספי�המנהל בעת כהונת� של ה

ל א% על פי שאינ� רשומות על שמה בפנקסי הרישו� "ממניות עמרי שבה� מחזיקה סלע שייכות להע
ל לגבי רישו� נכסי מקרקעי� שלה ראו להל� בפרק "בעניי� דפוס פעולה דומה של הע(של המדינה 

 ). הבא

 ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˘È ‰¯·Á ÏÚ ˙ÂÏÚ·Ï˙Â·Á¯� , Ï·˜Ï ˙ÂÎÊ‰Â ‰· ‰˘Ú�‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙·ÂÁ Ô‰·
 ‰ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈÒÎ�‰ ·ˆÓ ÏÚ È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰ ÔÎÂ ÌÈ„�„È·È„ ‰�ÓÓ

ÂÏ˘ ÔÂ‰‰ ÏÚ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ .ÔÎ ÏÚ , ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÎÈÈ˘ ÚÏÒ È„È· ˙Â˜ÊÁÂÓ‰ È¯ÓÚ ˙ÂÈ�Ó Ì‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˜Â„·Ï ,ÏÁ· ÂÏÂÔ˜ ,Ú‰Ï"Ï . 

הודיעה ההנהלה החדשה , בתגובה על הערות משרד מבקר המדינה האמורות, 2009בדצמבר 
בתו� . עניי� מניות עומרי המוחזקות בנאמנות בחברת סלע ייבדק"למשרד מבקר המדינה כי 

 ".על תוצאותיה] נודיעכ�[הבדיקה 

רת ראשונית של הנושא ביקו" עדכנה ההנהלה החדשה את משרד מבקר המדינה כי 2011בינואר 
י גור� חיצוני בלתי תלוי שיביא "שתתבצע בדיקה מקיפה ע] אשר המלי.[י מבקר הפני� "נערכה ע

קבלו את המלצת מבקר הפני� ] סלע[ר "ויו] ר החדש"היו. [את מסקנותיו להחלטת ההנהלה
עמרי מסרה ". המניות נמצאות בסלע, נכו� לעכשיו. ד משפטית חיצונית בנושא"והחליטו לקבל חוו

 1994פי הסכ� הקצאת המניות שלה לסלע בשנת 	באותו החודש למשרד מבקר המדינה כי על
י "כל מניות עמרי הוקצו או נרכשו ע "2001והסכ� רכישת מניות נוספות של עמרי בידי סלע בשנת 

 ככל שקיימי�]. ל"הע[סלע ואי� כל איזכור בה� בדבר היותה של סלע מחזיקה בה� בעקיפי� עבור 
סלע הודיעה באותו החודש ". חילוקי דעות בדבר הבעלות על מניות אלו הרי שעמרי אינה צד לה�

בפועל הינו השקעה ] חלק ממניות עמרי[לא מצאנו כל סימוכי� לכ# כי "למשרד מבקר המדינה כי 
 ". לצור# בדיקת סוגיה זו] ל"הע[הסכמנו לשת% פעולה ע� ]... ל"הע[של 

ל "לה החדשה למשרד מבקר המדינה כי על פי חוות דעת משפטית שהע מסרה ההנה2012בפברואר 
המניות הנדונות נרכשו מכתחילה על ידי סלע ונותרו בבעלותה עד , מ� הבחינה הקניינית"קיבלה 

לאחר שחוות הדעת הועברה לעיו�  "2011ל בספטמבר "בישיבת דירקטוריו� הע". עצ� היו� הזה
חר שניתנה בפניה� סקירה מפורטת באשר לחוות הדעת כמו ולא, חברי הדירקטוריו� מבעוד מועד

החליט הדירקטוריו� לאשר את , ולאחר שהתקיי� דיו� מעמיק בעניינה, ג� החומרי� שביססו אותה
 ]".2011בדצמבר [החלטת הדירקטוריו� דווחה באסיפת המועצה . מסקנותיה

 

 

 פעילות כלכלית באמצעות מוסדות העזר

Ú‰ ‰ÓÈÈ˜ ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó·"Ï‰Ï˘ ¯ÊÚ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ ‰ÓÎ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ù�Ú ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÏÈÚÙ  ,
 ˙Â¯˘Ú Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÂÏ‰È� ‰ÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚ Ô‰·˘ ˙ÂÙÂ˜˙ ÂÈ‰Â

˘ È„¯‡ÈÏÈÓ"Á .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú‰ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ï
Ú‰ ˙Ó‚Â„Î ÛÂ‚˘ È‡„ÎÂ ÈÂ‡¯ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰Ï‡˘· Â�Â„È"Ï ,ÒÚÏ Â˙¯ËÓ˘ ÌÈ‡˘Â�· ˜Â

ÌÈ„·ÂÚ ÔÂ‚¯‡Ï ÌÈÚ‚Â�‰ , ˜ÈÊÁÈ- ÔÈÙÈ˜Ú·Â ÔÈ¯˘ÈÓ· -ÈÏÎÏÎ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚· - ÏÚ ÈÒ��ÈÙ
‡˘Â�· ‰¯Â¯· ˙ÂÈ�È„Ó ÂÂ˙ÈÂ ÍÎÓ ˙ÚÓ˙˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÎ . 
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מתו#  "2010	2009 מסרה ההנהלה החדשה כי בשני� 2011בתגובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
של , בעל השלכות ציבוריות נכבדות, מהל# משמעותי"לה היא הובי" חשיבה מעמיקה ואחראית

ל וחברות הקשורות בה� וכ� "קר� הע, תשורה. ל.ע. חברת ה	[ויתור על שליטה בנכסי� כלכליי� 
באופ� ישיר בגופי� בעלי נפח כלכלי פיננסי ] ל"הע[כיו� לא שולטת ]  כ# ש	ח לאומית "קופ

 ".משמעותי ביחס לפעילותה העיקרית

 

 

 בנכסי מקרקעי�זכויות 

בשנת . ל בערבוב מוחלט"ח לאומית והע"במש# שני� רבות נוהלו נכסי המקרקעי� והכספי� של קופ
ושני הגופי� החלו לפעול להפרדה בי� , 45 התריע מבקר המדינה על מצב לא תקי� זה1979

פעילות זו התגברה לאחר חקיקת חוק ביטוח בריאות . הרישומי� והמשאבי� של כל אחד מה�
 .ח לאומית ונכסיה"שחייב רישו� נפרד ומסודר של כספי קופ, 1994	ד"התשכ, כתיממל

 

 פעילות ההנהלות הקודמות בנושא

בשנת , ח לאומית להגיע לידי הסכמה בדבר חלוקת נכסי מקרקעי�"ל וקופ"מאחר שלא עלה בידי הע
 ). בדימוס( ה� החליטו לפנות לבוררות חיצונית בנושא לפני שופט 1996

ל " נכסי� השייכי� לכאורה להע174ל בדיקה מקיפה בה היא איתרה "בוררות עשתה העלקראת ה
שניהלה , ח לאומית"שלא כמו קופ, ע� זאת. ל"ח לאומית במשות% וכ� נכסי� נוספי� של הע"ולקופ

ל לא "הע, רישו� מסודר וממוחשב של הנכסי� והעסיקה אד� שהיה אמו� על ניהול� השוט% עבורה
ל "על כ� במהל# הבוררות התקשתה הע. סודרי� ולא העסיקה אד� לש� ניהול�ניהלה רישומי� מ

ל אי� זכויות "ח לאומית אשר טענה כי להע"להוכיח את תביעתה ונאלצה להסתמ# על רישומי קופ
 .ברבי� מהנכסי� הנתבעי�

י� ל זכויות בעלות בשיעור" הכריע הבורר לגבי חלוקת הזכויות בנכסי� וקבע כי להע1998באוגוסט 
עתה "כי , בי� היתר, הבורר קבע). 1998 בוררות 	להל� ( בחלק מ� הנכסי� בלבד 50%של עד 

תו# , להגיע לכלל הסכמות, בלא קושי מיוחד, משנקבעו הזכויות בנכסי� יוכלו באי כוח בעלי הדי�
באשר לרישו� הנכסי� בפועל ובאשר לתשלו� דמי שכירות או דמי שימוש אחד , התחשבנות הדדית

כי ס# דמי השכירות , שהיה מקובל על הצדדי�,  הערי# שמאי מקרקעי�1998באוקטובר ". נהולמש
ח לאומית " נכסי� שבה� החזיקה קופ76ח לאומית בגי� "ל זכאית לקבל מקופ"החודשיי� שהע

 .מ" דולר לא כולל מע89,000	ל זכויות בעלות בה� הוא כ"והבורר הכריע כי ג� להע

Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯¯Â· ¯1998 ÂÏ‰È� ‡Ï È‡Ó˘‰ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Â 
Ú‰ Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰�‰‰"‰Ï˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Ï , Ú„ÈÓ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ,‰�È„Ó‰ Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÈÒ˜�Ù· Ì‰· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡ÏÂ .
Ú‰ È„È· ÌÈÒÎ�‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ� ÂÚ�Ó ‰Ï‡ ÌÈÏ„ÁÓ"È„ÚÈ ˘ÂÓÈÓÏ Ï‰ .¯˙È‰ ÔÈ· , Ï˘·

È‡- Â‡ ‰¯ÂÓ˙· ˘Ó˙˘‰ÏÂ Ì‰· ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÂÎÓÏ ‰ÏÎÈ ‡Ï ‡È‰ ÌÈÒÎ�· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯
˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙ÏÈË� Ì˘Ï Ì‰· ‰˜ÏÁ ˙‡ „·Ú˘Ï . 

__________________ 

„ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰ Ï˘ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÙÂ˜· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ˙ , מבקר המדינה  45
 Ï‡¯˘È ı¯‡·)1979.( 
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בי� השאר בעניי� דמי שכירות , ח לאומית"ל לקופ" התגלעו מחלוקות חדשות בי� הע2001מינואר 
 התריעה 2003	2002ל לשני� "יקורת של העבדוח ועדת הב. ח לאומית"ל זכאית לקבל מקופ"שהע

ל בפנקסי "כי יש להשלי� את המהלכי� לרישו� נכסי מקרקעי� על ש� הע, בי� היתר, הוועדה
 .1998על פי ההכרעה בבוררות , הרישו� של המדינה

 

 פעילות ההנהלה החדשה בנושא 

 ההנהלה החדשה לקבל מידע מהימ� על הנעשה בה� ולהשביח� התקשרה, כדי לאתר את כל נכסיה
החברה מצאה כי מרבית נכסי המקרקעי� של . 2007ל ע� חברה לאיתור נכסי� בספטמבר "של הע

א# התריעה על כ# שג� לאחר מכ� , 1998ל לקראת בוררות "ל אותרו בבדיקה שביצעה הע"הע
 . ל לא הקפידה על רישו� נכסיה כדי� ולא עקבה כראוי אחר הנעשה בה�"הע

 .ל ע� סלע בהסכ� לקבלת שירותי ניהול לנכסי המקרקעי� שלה"הע התקשרה 2008ביולי 

ח לאומית הלי# של בוררות נוספת בנושא נכסי המקרקעי� "ל וקופ" החלו הע2008בספטמבר  .1
 בי� 1998בוררות זו נסבה על מחלוקות כספיות שהתגלעו לאחר בוררות . 46)בדימוס(לפני שופט 

זו לזו בשל שימוש בנכסי� בעבר ודמי השכירות הראויי� ח לאומית בעניי� חובותיה� "ל לקופ"הע
נדונה חלוקת הזכויות בי� שני הגופי� לגבי , נוס% על כ#. ל בעתיד"ח לאומית לשל� להע"שעל קופ

 לא ניהלו ההנהלות 1998מאחר שכאמור ג� לאחר בוררות  ).2008 בוררות 	להל� (כמה נכסי� 
ג� בבוררות , ת� כנדרש בפנקסי הרישו� של המדינהל ולא רשמו או"הקודמות כראוי את נכסי הע

ח לאומית על השימוש בנכסי� והתשלומי� "ל להיעזר בעיקר בנתוני קופ" נאלצו נציגי הע2008
 .בגינ� בעבר

 ˙Â¯¯Â· ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008ÂÈ‰ Ï·È˜ " ˙Â¯¯Â·‰ ÈÎÂ ˘„Á‰ ¯
‰Ê ÍÈÏ‰ ¯˘È‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ‡Ï· ‰ÏÈÁ˙‰. 

˜È‰¯·Â„Ó Ì‰·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ� Û ,Ú‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ÏÂ‰È�‰ ˙�ÈÁ·Ó Ì˙ÂÚÓ˘Ó" Ï
Ú‰ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰Â"ÙÂ˜Ï Ï"ÌÈÒÎ�‰ È·‚Ï ˙ÈÓÂ‡Ï Á , Í¯„˘ ÍÎÏ Â‡È·‰

Ú‰ Ï˘ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰"˙ÂÈ�È„Ó ˙ÚÈ·˜ ‰˘¯„ ‰Ï‡ ˙Â˜ÂÏÁÓ ÌÚ Ï .ÔÎ ÏÚ , ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ,ÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰"‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ‚Èˆ‰Ï ˘„Á‰ ¯ ÏÏÎ·Â ‡˘Â�· Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ï

˙Â˜ÂÏÁÓ· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ ‰Ê ,Ô‰È˙ÂÈÂÏÚ , ÏÎ Ï˘ ˙¯ÚÂ˘Ó‰ ‰‡ˆÂ˙‰Â ÈÂÙˆ‰ ÔÎ˘Ó
Ô‰Ó ˙Á‡ ,‰ÓÂ˘ÈÈ Ì¯Ë· Â˙Ú„Ï ¯˙ÂÈ· ˙È‡„Î‰ ‰ÙÂÏÁÏ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·ÏÂ . 

שאי� ניתנו בבוררות כמה פסקי ביניי� בנו, 2010ספטמבר , יצוי� כי עד מועד סיו� הביקורת
 . עיקריי� שנדונו בה

כל עוד לא הסתיימה " כי 2011ההנהלה החדשה מסרה למשרד מבקר המדינה בינואר  .2
שכ� ישנ� , ]ל בנכסי�"זכויות הע[לא נית� לפעול לרישו� ] ל"לאומית להע[ח "הבוררות בי� קופ

] ע� זאת. [..מחלוקות תלויות ועומדות לגבי הזכויות בנכסי� והסדרת דר# הרישו� המשות% בה�
רישו� מסודר ומקצועי לגבי כל הנכסי� הנמצאי� בהלי# הבוררות ] ל"הע[מנהלת סלע עבור , כיו�

מתכנסת מדי מספר , בנוס%. בנכסי�] ל"הע[כ# שמתקיי� מעקב מסודר מאוד על כל הנכסי� וזכויות 
על כ# ". לרבות חוזי שכירות, ]ל"הע[שבועות ועדת נכסי� שדנה בהיבטי� שוטפי� של נכסי 

הוועד המנהל מעודכ� באופ� "הוסיפה סלע בהודעתה למשרד מבקר המדינה באותו החודש כי 
 ]".בבוררות[עדכוני סטאטוס ועל ההתקדמות והמחלוקות , על תמונת המצב] ר סלע"יו[י "שוט% ע

__________________ 

 .1998מדובר בשופט אחר מזה שפסק בבוררות   46
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ל על כ# שעד מועד סיו� הביקורת היא לא פעלה לרישו� הערות "משרד מבקר המדינה העיר להע
, פנקסי הרישו� של המדינה שימנע פגיעה אפשרית בזכויותיה בנכסי� בנסיבות האמורותאזהרה ב

 . ל לטובת גופי� אחרי�"ולהסרת שעבודי� שהוטלו בעבר על נכסי הע

תיבדק האפשרות לרישו� הערת אזהרה "בהודעתה של סלע למשרד מבקר המדינה היא ציינה כי 
 ". ל ג� במצב הנוכחי"לטובת הע

ל כי "ל הכספי� של הע" ציי� סמנכ2011ל שהתקיימה ביוני "דת הכספי� של העבישיבת וע .3
בתוצאות הפעילות , מצביעי� על שיפור בהיק% הנכסי� "2009ל לשנת "הדוחות הכספיי� של הע

הגירעונות מקשי� עלינו מאוד בפעילות מול בנקי� וחברות ] ע� זאת... [ובקיטו� הגרעו� בהו�
יש לזכור כי כל הנכסי� ]. ל"הע[מונה נכונה יותר של מצב הנכסי� של יש לפעול להצגת ת. ביטוח

לא באי� לידי ביטוי ברכוש הקבוע וג� הנכסי� הבודדי� ] לאומית[ח "המשותפי� ע� קופ
יש לבדוק את האפשרות להביא לדוחות את כלל הנכסי� המשותפי� וכ� . שרשומי� לא משוערכי�

בהמש# לדברי� אלה ". ת לפתור את בעיית הגרעו� בהו�לבדוק האפשרות לשער# נכסי� אלו על מנ
 ". 2010להיער# לשערו# הנכסי� לקראת דוחות "החליטה הוועדה 

 

✯ 

 

 Ì˘Ï Í¯Ú ÏÚ· ‰Ò�Î‰ ¯Â˜Ó ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÎÈ ˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ÌÈÏ‰Â�Ó‰ ÔÈÚ˜¯˜Ó ÈÒÎ�
Â˙ÂÏÚ·· Ì‰˘ ÛÂ‚‰ ˙Â¯ËÓ Ï˘ ˙È·ËÈÓ ‰‚˘‰ :Ì¯ÈÎ˘‰Ï ¯˘Ù‡ , ˙ÏÈË� ˙Ú· Ì„·Ú˘Ï

Ï‰Ì¯ÎÓÏ Â‡ ˙Â‡ÂÂ ,Ì‰ÈÏÚ·Ï ÒÁÂÈÓ‰ ÔÂ‰‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï Ì‰· ˘ÈÂ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ , ÈÂˆÈÓÏ ‰ÏÁ‰ Ô‰·˘ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ˙�Ó ÏÚ ˘Â¯„‰ ÏÎ· ËÂ˜�Ï ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ ÏÚ

Ú‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰Â ˙ÂÈ�ÈÈ�˜‰ ‰È˙ÂÈÂÎÊ"ÙÂ˜ÏÂ ‰Ï ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÒÎ�· Ï" ÔÓÂ˘È¯Â ˙ÈÓÂ‡Ï Á
‰�È„Ó‰ ÈÒ˜�Ù· ,È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÂÓÈÈ˙ÒÈ,Ú‰ ÈÒÎ�· ÈÂ‡¯Î ÏÙËÏ ÔÎÂ "ÌÈ¯Á‡ Ï . ÏÚ

‡˘Â�· ‰˘Ú�‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ . 

 

 

 המידע על מספר החברי�

 .ל משו� שהוא משפיע על היק% פעילותה ועל הכנסותיה"ל הוא נתו� מהותי להע"מספר חברי הע

 18עובד שמלאו לו : ל הוא מי שמילא את התנאי� המצטברי� האלה"חבר בהע, ל"לפי חוקת הע
התקבל ; מילא בקשה להתקבל כחבר; ל ומוסדותיה המנהלי�"שני� וקיבל עליו את משמעת הע

 12ל לאחר "עוד נקבע בחוקה כי חבר זכאי לבחור למוסדות הע. ל"ומשל� דמי חבר להע; כחבר
 חודשי חברות וכי חבר שלא שיל� את דמי החבר 24חודשי חברות ולהיבחר למוסדותיה לאחר 

 .חברותו תפקע אוטומטית, צופי�במש# שישה חודשי� ר

כל אגודה עותמאנית חייבת להחזיק פנקס שבו יירשמו שמות חבריה ותארי# , לפי החוק העותומאני
, ל תנהל פנקס חברי� ובו יירשמו שמו של כל חבר"ל נקבע כי הע"לפיכ# בחוקת הע. קבלת� אליה

 . תארי# תחילת חברותו ותארי# פקיעתה, מספר זהותו, מענו
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 ות הנהלה קודמת בנושאפעיל

סדרי� לכאורה 	 התקבלו במשרד מבקר המדינה שתי תלונות על אי2006באוקטובר ובנובמבר  .1
ל מפרסמת לגבי "נטע� כי הנתוני� שהע) אנונימית(בתלונה אחת . ל"הנוגעי� להצגת מספר חברי הע

 מיליו� 90	ות כוהועלה חשד להיעלמ, מספר החברי� בה אינ� מקבלי� ביטוי בדוחותיה הכספיי�
ל קט� "בתלונה אחרת נטע� כי מספר החברי� הרשומי� בפנקס הבוחרי� של הע. ח מדמי החבר"ש

ל "והועלה חשש כי לצורכי הבחירות בהע, בשיעור ניכר ממספר החברי� אותו היא מפרסמת בציבור
מי� לי, את התלונה הזאת הגיש מר שמחי. מספר רב של חברי�" הועל� "2006שנקבעו לדצמבר 

 .2007ל ונבחר לתפקיד בפברואר "שכאמור התמודד באותה העת על ראשות הע, ר החדש"היו

בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה בעקבות התלונות האמורות התברר כי ההנהלות  .2
בקוב. אחד נכלל כל מי ששיל� דמי חבר : ל"הקודמות ניהלו שלושה קובצי מידע לגבי חברי הע

לרבות מי שהפסיק לשל� דמי חבר במש# יותר משישה חודשי� , 1995ת ל במועד כלשהו משנ"להע
; ל"כלומר ג� מי שאינו חבר על פי חוקת הע, רצופי� ולא הגיש בקשה בכתב להפסיק את חברותו

כלומר כל מי שמשל� דמי חבר כנדרש , ל לפי חוקתה"בקוב. אחר רשו� כל מי שנחשב לחבר הע
כלומר מי שמשל� דמי חבר , ל" זכות הבחירה מבי� חברי העובקוב. נוס% רשומי� רק בעלי; בחוקה

 .  חודשי חברות לפחות12כנדרש ובעל ותק של 

Ú‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‚ˆ‰ ˙Ú· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ‰˘Ó˙˘‰ ‰�È„Ó ˙Â„ÒÂÓÂ ¯Â·Èˆ‰ È�ÙÏ Ï
ÔÂ˘‡¯‰ ı·Â˜‰ È�Â˙�· ÂÒÂ¯ ¯ÓÂ ÈÊ�Î˘‡ ¯Ó ˙Â˘‡¯· ˙Ó„Â˜‰ ‰Ï‰�‰‰ , ÏÏÂÎ ‡Â‰˘ Û‡

˘�‡ Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓÚ‰· ÌÈ¯·Á Ì�È‡˘ ÌÈ"‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ Ï. 

באיסו% ] תי[מעול� לא עסק" טע� מר אשכנזי כי 2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר 
הנתוני� שנמסרו ... בנוגע למספר החברי� היו] תי[הנתוני� שמסר... הנתוני� ובניהול קבצי המחשב

 ". י�ל והגורמי� המקצועי"ידי המנכ	ודווחו לחברי ההנהלה על] לי[

 

 פעילות ההנהלה החדשה בנושא

פנה אליה משרד מבקר , כמה חודשי� לאחר תחילת כהונתה של ההנהלה החדשה, 2007באוגוסט 
	ל העדכני והפעולות שנקטה לתיקו� האי"המדינה בבקשה לקבל נתוני� בדבר מספר חברי הע

 . סדרי� בנושא זה

כמי שהעלה את הנושא על סדר "י ר החדש למשרד מבקר המדינה כ" השיב היו2007באוקטובר 
וכמי שביקש למנוע הפצת , וא% יז� את הפנייה בנושא למשרד מבקר המדינה, היו� הציבורי

ראיתי לנכו� להציב את , ל"הגובלת במצג שווא ביחס למספר� הנכו� של חברי הע, מספרי� סתמיי�
... ידי באופ� אישי	הנושא מטופל על. ל"ר החדש של הע"הנושא בראש סדר העדיפויות שלי כיו

בשלב זה אני בהחלט יכול ... ל"כשהיעד שהצבתי לעצמי הוא גיבוש רשימה אמיתית של חברי הע
אכ� לא , ל הקודמת בשעתו"שעליו דווחה הנהלת הע, ]של החברי�[כי המספר המוגז� , לעדכנ#

 ".המדינהידי הצעה מתאימה למשרד מבקר 	תועבר על... ע� סיו� הטיפול בנושא. היה ולא נברא

ר "טר� בחירתו לתפקיד יו, 2006ר החדש למשרד מבקר המדינה בנובמבר "בתלונה ששלח היו
בהיותה : "הוא ציי� בי� היתר כי, ל"סדרי� בנושא מספר חברי הע	שבה טע� כאמור כי יש אי, ל"הע

כגו% , ]ל"הע[חלי� על , ובהיותה ארגו� עובדי�, פ החוק ומכוחו"אגודה עותמאנית הפועלת ע
על החובות המוטלות על גו% ציבורי נמנית ג� החובה לית� מידע ... כללי המשפט המנהלי, ציבורי

 ". אמי� ובדוק, נכו�
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˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , ¯·Óˆ„· ‰˜È˘‰ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
2008Ú‰· ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ È·‚Ï ÈÂ‚˘ ÔÂ˙� ‰ÓÒ¯Ù ‡È‰ "Ï , ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓÓ ‰·¯‰· ÏÂ„‚‰

‰ ‡È‰˘‰· ÌÈ¯·Á ÈÎ ‰ÎÈ¯Ú . 

והיא , העיר משרד מבקר המדינה להנהלה החדשה על כ#, ע� גילוי הממצא האמור, 2009בינואר 
עוד מסרה ההנהלה החדשה כי היא נמצאת בשלבי� מתקדמי� של . הודיעה כי תפעל לתיקו� העניי�

יהיו בידיה אשר לאחריה� , ל והעברת הנתוני� בנושא למדיה מגנטית"בדיקת מספר החברי� בהע
נתוני� מדויקי� שיאפשרו לה לעקוב אחר שינויי� במצבת החברי� ולנהל טוב יותר את הקשר ע� 

 מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה את מספר 2009בפברואר ובאוקטובר . ל"חברי הע
 . ל"החברי� בה על פי נתוני המערכת החדשה שהופעלה בהע

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÂË˜Â‡·2009 Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ÌÒ¯ÂÙ ÔÈÈ„Ú 
Ú‰ Ï˘"‰· ÌÈ¯·Á‰ Ï˘ ÈÂ‚˘ ¯ÙÒÓ Ï , „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ‡È‰˘ ÔÂ˙�‰Ó ‰·¯‰· ÏÂ„‚ ‰È‰˘

‰Ê ‡˘Â�· ˘„ÂÁ‰ Â˙Â‡· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó . 

בבדיקה נוספת .  שוב העיר משרד מבקר המדינה להנהלה החדשה על הליקוי האמור2009בדצמבר 
 .ל" נמצא כי הפרסו� השגוי הוסר מאתר האינטרנט של הע2010שעשה משרד מבקר המדינה בשנת 

Ú‰ È¯·Á ¯ÙÒÓ"Ú‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ˘¯Â˘Ï Ú‚Â�‰ ‡˘Â� ‡Â‰ Ï"˘Ó˘ÓÂ Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÚˆÓ‡
Ú‰ ˙ÂÒ�Î‰ Û˜È‰ ˙Â˙Â‡� ÏÚ ‰¯˜·Ï"‰È¯·Á Ï˘ ÒÓ‰ ÈÓÂÏ˘˙Ó Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰�È„Ó‰ ,Ú‰ ÏÚ"˜˙‰ ÌÓÂ˘È¯Â ‰È¯·Á Ï˘ ˙˜ÈÂ„Ó ‰¯ÈÙÒ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ÏÔÈ , Ú„ÈÓ ¯ÂÓ˘Ï
ÈÂ‡¯Î ‰Ê , ‰È‰È ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙ÓÒ¯ÙÓ ‡È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÂÈ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ

ÔÓÈ‰Ó . 

כיו� במערכת עיבוד " מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי 2011בתגובתה מינואר 
 המערכת מתעדכנת לגבי... רישו� הפרטי� של החברי�, בי� היתר, מתנהל] ל"הע[הנתוני� של 

 ". מתקיי� מעקב תמידי בעניי� זה. התנועות והשינויי� ה� במספר החברי� וה� בהכנסות מדמי חבר

 

 

 הליכי אישור תנאי העסקה של בכירי� בהנהלה החדשה והפיקוח בנושא

ל ובנהליה הוראות בדבר אופ� אישור תנאי "ל לא היו בחוקת הע"במועד עריכת הביקורת בהע
 . ל"ל הע". ממנכחו, ל"העסקת� של בכירי� בהע

ההיבט הפלילי והפגיעה בכללי מינהל תקי� בכל הקשור לאופ� שבו בעלי תפקידי� בכירי� 
ל נטלו מקופתה כספי� במסגרת תנאי העסקה מסוימי� נדונו בהרחבה "בהנהלות הקודמות של הע

 . משרד מבקר המדינה לא עסק בכ# בביקורת זו. 47בבתי משפט

עניי� הליכי אישור שכר בכירי� והוצאותיה� וכ� הפיקוח להל� ממצאי� שהעלתה הביקורת ב
 :ל בנושא זה בתקופת ההנהלה החדשה"הפנימי בהע

__________________ 

-Ó"� È 'Ô· ‰È„·ÂÚ 40139/08) א"מחוזי ת(פ "ת; ‡·¯‰Ó"� È 'ÔÂÊ˘¯È‰ Ì 40138/08) א"מחוזי ת(פ "ת  47
Ô‰Î ÌÈÏÒ ;40138/08) א"מחוזי ת(פ "ת Ó"� È 'ÂÒÂ¯ „Â„ Ô· ˜ÁˆÈ ;7641/09פ "ע � ÔÂÊ˘¯È‰ Ì‰¯·‡ '

Ó"È. 
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 הליכי אישור שכר 

1. ˙ Â Ë Ï Á ‰ ‰  ˙ Ï · ˜ Ï  ‰ „ È Ó ‰  ˙ Â Ó ‡ Â  ˙ È ˙ „ · Â Ú ‰  ˙ È ˙ ˘ ˙ סמו# : ‰
 	להל� ג� (לבחירתה נקטה ההנהלה החדשה הלי# של אישור שכר בכירי� בוועדת הכספי� 

באותה העת כיהנו , ולפי הפרוטוקול שלה, 2007ושא זה התקיימה ביוני הישיבה בנ). הוועדה
ל "ר האג% לאיגוד מקצועי בהע" יו	ר החדש וארבעה חברי ועד מנהל אחרי� "בוועדת הכספי� היו

ר "יו, )א" מנהלת מחלקת כ	להל� (ל דאז "מנהלת מחלקת כוח אד� בהע, )מ"ר אג" יו	להל� (דאז 
 . ל החדש"כ� הוזמ� לישיבה והשתת% בה המנכ. י�ר ועד עובדי� מסו"סלע ויו

שלושת� יצאו . מ"ר אג"ל החדש ויו"ר החדש נכר# בדיו� בשכר� של המנכ"הדיו� בשכרו של היו
ר החדש לחברי הוועדה את דעתו לגבי "ואול� טר� יציאת� מסר היו, מהישיבה לפני הדיו� בשכר�

בדיקה שעשה בשירות הציבורי הוא לא מצא ר החדש ציי� כי ב"היו. השכר שראוי לפסוק לשלושת�
לי� של חברות בשירות הציבורי "אול� הוא העלה כי מנכ, ל"ר הע"תפקיד דומה לזה של יו

ר החדש לא הציג "היו. לפי גודל החברה, ח בחודש" ש80,000	ח ליותר מ" ש30,000משתכרי� בי� 
מתו# ראיה : "ילי� אלואת דבריו הוא סיכ� במ. בישיבה מסמכי� המבססי� את המידע שמסר

ר "ויו] ל"הע[ל "ח ברוטו ולמנכ" אל% ש50הינו ] ל"הע[ר "מערכתית אני סבור שהשכר הראוי ליו
 ". ח לחודש" אל% ש33] מ"אג[

ר "היו[לדעתי הקביעה של "ר סלע כי "לאחר ששלושת הבכירי� האמורי� יצאו מהישיבה אמר יו
ני סבור שיש להקביל את שכר הבכירי� לזה א. לגבי שכר הבכירי� הייתה מאוד צנועה] החדש
] ח לאומית"קופ[ל "לזה של מנכ] ר החדש"היו[ולכ� יש להקביל את שכר ] ח לאומית"בקופ[הנהוג 

ח "בקופ[ל "סמנכ]. החדש[ר "ח לחודש הינו שכר ראוי בשלב זה ליו" אל% ש60ומכא� ס# של 
] מ"אג[ר "ויו] ל החדש"המנכ[ר ח בחודש ולכ� יש להקביל את שכ" אל% ש45	משתכר כ] לאומית

ח לחודש לתפקידי� אלה ראוי " אל% ש43אני סבור ששכר של ]. ח לאומית"בקופ[ל "לשכר הסמנכ
גדולי� מאלה של ] ח לאומית"קופ[יש לזכור שמבחינת סדרי גודל היקפי הפעילות של . בשלב זה

לפי . הנתוני� שמסרר סלע לא הציג מסמ# המאשש את "ג� יו". ולכ� ההקבלה האמורה] ל"הע[
הבכירי� רצו "ר ועד עובדי� מסוי� ציינה כי "חברת הוועדה ששימשה כיו, פרוטוקול הישיבה

ר החדש "ולאחר מכ� הוחלט פה אחד כי שכרו של היו, ]"ר סלע"יו[להיות צנועי� ואני בדעה של 
ח " ש43,000מ יקבלו "ר אג"ל החדש וג� יו"לחודש וכי ג� המנכ) ברוטו(ח " ש60,000יהיה 

 . לחודש) ברוטו(

ר ועד " למשרד מבקר המדינה טענה חברת הוועדה ששימשה כיו2011יצוי� כי בתגובתה מינואר 
עובדי� מסוי� כי היא מעול� לא ראתה את פרוטוקול הישיבה האמורה וא% לא הייתה ערה לדבר 

בישיבה סוכ� , רונהלמיטב זיכ, לדבריה. וכי הדברי� המיוחסי� לה בפרוטוקול אינ� נכוני�, קיומו
 2012בתגובתו מינואר , לעומת זאת. על שכר נמו# הרבה יותר מזה שצוי� בפרוטוקול כהחלטה

הפרוטוקול "כי , שהשתת% כאמור בדיו� ובהחלטה האמורי�, ר סלע"למשרד מבקר המדינה טע� יו
ויות ואת ההתייחס... הכספי�] ועדת[משק% בצורה נכונה ואמינה את מהל# הדיו� של ישיבת 

 ]". ר ועד העובדי� האמורה"יו[וההחלטות בישיבה של כל המשתתפי� כולל של 
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ÂÈ‰ Ï˘ Ì¯Î˘ ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÈÎ ‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··"˘„Á‰ ¯ ,
Î�Ó‰"ÂÈÂ ˘„Á‰ Ï"‚‡ ¯"Ï‰�Ó „ÚÂ È¯·Á È�˘ ÂÏ·È˜ Ó48 , ˙„Â·Ú ÍÓÒ ÏÚ ‡Ï˘ ¯ÂÓ‡ÎÂ

Â˙�‰ ˙‡ Â˘˘‡È˘ ÌÈÎÓÒÓ ˙‚ˆ‰ ‡ÏÏÂ ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙‡Â ‰ËÏÁ‰Ï ÒÈÒ· Â˘ÓÈ˘˘ ÌÈ�
Ú‰Ï Ì‰Ï˘ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰"Ï ,‰Ê È˙Â‰Ó ÔÈÈ�Ú· ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ . 

 ¯‡Â�È· ÈÎ Ì‚ ‰ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··2007Î�Ó ¯Î˘ ‰È‰ " ˙Â¯·Á· ÌÈÏ
Î ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙· ˙Â¯·Á·Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ-20,000˘ " ˘„ÂÁ· Á) ˙ÏÚ· ˙È˜ÒÚ ‡Ï ‰¯·Á·

Ó ˙ÂÁÙ Ï˘ ˙ÂÒ�Î‰ ¯ÂÊÁÓ-10ÈÏÈÓ ˘ ÔÂ"ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ˙ÂËÚÓ ˙Â¯˘Ú ‰˜ÈÒÚÓ‰ ‰�˘· Á (
Î „Ú-42,000˘ " ˘„ÂÁ· Á) È„¯‡ÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú Ï˘ ˙ÂÒ�Î‰ ¯ÂÊÁÓ ˙ÏÚ· ˙È˜ÒÚ ‰¯·Á·

˘"ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡ ‰˜ÈÒÚÓ‰ ‰�˘· Á .( ¯ÒÓ˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈ�Â˙�‰ ¯Â˜Ó ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ÔÎ ÏÚ
ÂÈ‰"‰„ÚÂÂÏ ˘„Á‰ ¯ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰‡ÂÂ˘

Ú‰· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ÔÈ· ‰„ÚÂÂ· ‰˙˘Ú�˘"ÙÂ˜· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘Ï Ï"˙ÈÓÂ‡Ï Á , „ÓÚÓ· Ì‚‰
‰�Â˘ ,ÔÈËÂÏÁÏ ÌÈ�Â˘ Ô‰È‚ÂÒÂ Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÈÙ˜È‰˘ ÌÈÙÂ‚· ¯·Â„Ó ÔÎ˘ . ÈÎ ÔÈÂˆÈ

ÙÂ˜ Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ È˙�˘‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯ÂÊÁÓ ‰È‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓ·" ÈÙ ÏÂ„‚ ˙ÈÓÂ‡Ï Á
100Ú‰ Ï˘ ‰ÊÓ "Ï. 

2. Ó ‰  Ì ¯ Â ‚ ‰¯ ˘ ‡)   :‡  ( ‡Ï ÏÏÎ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··
 ÌÈ�˘· Â¯„‚Â‰2007Â -2008 . ¯Î˘ ÔÈÈ�Ú· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰˘ ‡Ï· ÂÓ˘ÂÈ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ,ÂÏ ÂÁÂÂ„ ‡Ï Û‡Â . ˙·È˘È· ÈÎ ˘‚„ÂÈ
ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,Ù· ¯‡Â¯·2007 ,ÂÈ‰ ÚÈ„Â‰ ‰·Â" ¯

Î�Ó‰ ˙‡ ‰�ÈÓ ÈÎ ˘„Á‰"˘„Á‰ Ï ,Î�Ó‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ ÈÎ ¯ÒÓ ‡Â‰" ¯Â˘È‡Ï Â‡·ÂÈ Ï
‰˜ÂÁ· ˘¯„�Î Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ . 

)·( Î�Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ¯‡Â�È· Ï·È˜ Ì‚ ˘„Á‰ Ï2008 Ï˘ ÌÂÎÒ· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ 
 ˙È˘„ÂÁ ˙¯ÂÎ˘Ó-"  ˙¯ÂÎ˘Ó13 "- Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰˜ÂÁ· ˘¯„�Î , Û‡Â

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ‰ÁÂÂ„ ÂÊ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙˘ ‡Ï· . 

ל " למנכ13החלטה על משכורת "ר החדש למשרד מבקר המדינה כי ה" הסביר היו2010בספטמבר 
בדיקת משרד מבקר המדינה ". 14/1/2008התקבלה בישיבת ועדת הכספי� בתארי# ] החדש[

 ושולמה 2007ל החדש לחודש דצמבר "העלתה כי משכורת זו נכללה כבר בתלוש השכר של המנכ
 . 6.1.08לו עד 

 ˙¯ÂÎ˘Ó˘ ‡È‰ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó13Î�ÓÏ ‰ÓÏÂ˘ " ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ˘ È�ÙÏ ÂÏÈÙ‡ ˘„Á‰ Ï
‰¯˘‡Ï ˙Â¯˘Ù‡· ‰�„ .Ú‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡Ï Ô˙� ÈÓ ¯Â¯· ‡Ï ‰Ê ·ˆÓ·" ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ Ï

‰ÓÏ˘Ï . 

ר החדש ושני "ה� היו) ד כאמורבדיעב( בישיבת ועדת הכספי� 13יצוי� כי מי שאישרו את משכורת 
בפרוטוקול . ל החדש במסגרת עבודת�"ל והיו כפופי� למנכ"חברי ועד מנהל אחרי� שעבדו בהע

מקובל במערכת "ר החדש הודיע בישיבה כי "היו. הישיבה האמורה לא פורטו השיקולי� לאישור זה
ובהתא� ] ל החדש"המנכ[על פועלו של . 13ל מקבל משכורת "השירות הציבורי והעסקי שמנכ

 . והבקשה אושרה פה אחד, "13משכורת ] ל החדש"מנכ[אני מבקש לאשר ל, לנהוג כפי שהצגתי

__________________ 

ר סלע למשרד מבקר "א ויו"לפי הודעותיה� של מנהלת מחלקת כ. סוי�ר סלע וחברת ועד עובדי� מ"יו  48
א שהייתה ג� היא חברה בוועדה "מנהלת מחלקת כ, בהתאמה, 2011 ובינואר 2010המדינה בדצמבר 

ולא השתתפה , מ"ר אג"ל החדש ויו"המנכ, ר החדש"יצאה מהישיבה עוד בטר� הדיו� על שכר� של היו
 . בו
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ל "ל החדש קיבל תוספת שכר מסוג זה בהע"מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי רק המנכ
 .בתקופת כהונת ההנהלה החדשה

עיקרי ממצאי הביקורת  הציג משרד מבקר המדינה לפני ההנהלה החדשה את 2009בדצמבר  .3
] ר החדש"היו[שכר ותנאי העסקה של "כעבור כמה ימי� הודיעה ההנהלה החדשה כי . האמורי�

 ".ר ועדת הכספי�"י יו"יובאו לאישור הוועד המנהל ע

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„· , ¯·ÓËÙÒ2010 ,
„¯˘ÓÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ú„Â‰‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó  , ¯˙ÈÂ Â¯Î˘ Â‚ˆÂ‰ Ì¯Ë

ÂÈ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡�˙"Ì¯Â˘È‡Â Ì˙�ÈÁ· Ì˘Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ˘„Á‰ ¯ . 

הודיעה שוב ההנהלה החדשה למשרד מבקר , בעקבות הערת הביקורת האמורה, 2010בספטמבר 
 ל החדש יועלו לדיו� בישיבת"ר החדש וג� תנאי העסקת המנכ"המדינה כי תנאי העסקתו של היו

תידו� המלצת ועדת הכספי� ] לאחריה[בישיבת הוועד המנהל אשר מתוכננת "ועדת הכספי� וכי 
 ". ותאושר כפי שהוועד המנהל ימצא לנכו�] בנושא[

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰Â ‡˘Â�· ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰ Ì˘Ï
ÂÈ‰ ¯Î˘· ÔÂ„È˘ ÛÂ‚ ‰È‰È ÈÎ ÈÂ‡¯ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓÂ"Â¯˘‡ÈÂ ¯ ,·ÏÓÏ‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ „ , ÈÙÎ

˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯·Á· Û‡Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÈÏÚ· ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓ· Ï·Â˜Ó˘ . ÏÂÎÈ ‰ÊÎ˘ ÛÂ‚
‰Ê ÔÈÈ�ÚÏ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰�Ó˙˘ ÌˆÓÂˆÓ ·Î¯‰ Â‡ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï .Ú‰ ÏÚ" Ô‚ÚÏ Ï

ÂÈ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ ¯˙ÈÂ Ì¯Î˘ ¯Â˘È‡Ï ÍÈÏ‰˙‰ ˙‡ Ï‰Â�· Â‡ ‰˜ÂÁ·"Ú‰ ¯" Ï˘Â Ï
Ú‰· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÈÎ·"Ï ,Î�ÓÏ ÛÒÂ�·"Ï ,ÂÓÂ˘ÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ . ‰˜ÒÚ‰ È‡�˙ È�ÈÈ�Ú· ÌÈ�ÂÈ„·

)ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â�· ÌÈ�ÂÈ„· ÂÓÎ ( ˙È˙„·ÂÚ ˙È˙˘˙ ˙�ÈÁ· ¯Á‡Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ Ï·˜Ï ˘È
¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ‡ÂÏÓ· ·˘Á˙‰·Â ˙ÂÒÒÂ·Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡Â , Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ Ì‰·

Ú‰"Ï .Ú‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ÈÏÚ ÈÎ Ï È‡ˆÓÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰
ÂÈ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡�˙ È·‚Ï Ì‚ ÏÈÚÏ˘ ˙¯Â˜È·‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯"˘„Á‰ Ï. 

בתקופה " למשרד מבקר המדינה מסרה ההנהלה החדשה כי היא פעלה 2011בתגובתה מינואר 
מחוסר , ככל הנראה, שנבעו, אינה חפה מטעויות]ו[, כאוסית וביצעה רפורמות היסטוריות רבות

ההנהלה החדשה קיבלה על עצמה להמשי# בדר# . ופועלת לתיקונ�,  מספקת בתקופה זותשומת לב
ברוח הדברי� אשר הועלו בטיוטת דוח מבקר המדינה תו# תיקו� , תיקו� הליקויי� במלוא העוצמה

 אישרה 2011בינואר , בנושא תנאי ההעסקה של בכירי�). ההדגשה במקור" (Ï‡Ï˙¯... הליקויי�
עד המנהל לתק� את החוקה באופ� שייקבע בה כי הוועד המנהל יאשר את המועצה בהמלצת הוו

בישיבת הוועד המנהל , נוס% על כ#. ל שלה"ל והמנכ"ר הע"ל וכ� את שכר יו"מדיניות השכר בהע
 תדו� בתנאי ההעסקה שלו ושל 49ר החדש כי הוועדה הציבורית שהקי�"באותו החודש הודיע היו

ר ג� הודיע כי עד שיתקיי� דיו� בתנאי "היו;  המלצות בעניי�ל החדש ותגיש לוועד המנהל"המנכ
 הוא מפחית ביזמתו את שכרו באופ� משמעותי , העסקתו כאמור לעיל ותתקבל הכרעה בעניינ�

ל החדש הודיע באותה ישיבה כי עד שתנאי העסקתו כאמור לעיל "המנכ). ברוטו(ח " ש45,000	לכ
לחודש ויחזיר את משכורת ) ברוטו(ח " ש40,500	כרו לכהוא מפחית בהסכמה את ש, יידונו ויוכרעו

ר החדש מסר באותה ישיבה כי הוועדה הציבורית תביא את המלצותיה "היו.  שקיבל בעבר13	ה
בפברואר , לפי הודעת ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה, כאמור. 14.2.11לוועד המנהל עד 

הנהלה החדשה מסרה למשרד מבקר ה.  הוועדה הציבורית טר� גיבשה המלצות בנושא2012
כ# , נוכח הרחבת סמכויותיה ביחס לכתב המינוי המקורי, עבודת ועדה זו טר� הסתיימה"המדינה כי 

__________________ 

 .1216' ראו לעיל עמלפירוט הרכב הוועדה   49
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וכ� , )לי� ומנהלי מחוזות"סמנכ(ל "שהיא עוסקת כיו� ג� בבחינת תנאי העסקת� של יתר בכירי הע
 ".ל"ירקטוריו� העאו קביעת שכר� של עובדי� הנבחרי� לכה� בד/בבחינת קידומ� ו

 

 גילו� דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות 

כל , ככלל, ) חוק הביטוח הלאומי	להל�  (1995	ה"התשנ, ]נוסח משולב[לפי חוק הביטוח הלאומי 
 	להל� ביחד (תושב ישראל שהוא עובד שכיר חייב לשל� דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 

. עי� בחוק ביטוח לאומי על פי גובה ההכנסות של העובדשיעורי דמי הביטוח קבו). דמי ביטוח
כלומר הכנסה שחלק השכר שקט� ממנה או , החוק ג� קובע הכנסה מרבית החייבת בדמי ביטוח

שיעורי דמי . שווה לה חייב בתשלו� דמי ביטוח וחלק השכר שגדול ממנה פטור מתשלו� זה
על כל מעסיק לנכות את דמי . ע� לפע�הביטוח וההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח משתני� מפ

 .הביטוח משכר עובדיו ולהעביר� למוסד לביטוח לאומי

ח לחודש " ש38,415 הוכפל סכו� ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח מס# של 2009באוגוסט 
ל שלושה בעלי תפקידי� "במועד האמור היו בהע).  השינוי	להל� (ח לחודש " ש76,830לס# של 

עקב השינוי היה על . ל החדש"ר החדש והמנכ"בה� היו, ח לחודש" ש38,415	וה מששכר� היה גב
ולכ� שכר� נטו היה אמור , ח נוספי� עבור דמי ביטוח"שלושת� לשל� בכל חודש אלפי ש

 . להצטמצ�

 ¯·ÂË˜Â‡Ó Â˘„ÂÁ· ˘„ÂÁ È„Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2009ÂÈ‰ ÂÏ·È˜ "Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" Ï
˘ ÍÒ· ˙ÂÚÂ·˜ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ˘„Á‰ Ï7,974˘ "Â Á-2,971˘ " ÈÂ�È˘‰ Ï˘· ‰Ó‡˙‰· Á
ÁÂËÈ· ÈÓ„· ˙·ÈÈÁ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰Ò�Î‰· . ¯Â·Ú ˙È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ Ì‚ Ì‰Ï Â�˙È� ÂÏ‡ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙

 ¯·ÓËÙÒÂ ËÒÂ‚Â‡ ÌÈ˘„ÂÁ2009 .ÂÈ‰˘ ‡È‰ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ˘„Á‰ Ï
Ú‰ ‰˙¯‚ÒÓ· ˙ÈÙÒÎ ‰·Ë‰ ÂÏ·˜"Â· ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰˘ ÌÂÏ˘˙ ‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ‰ÓÏÈ˘ Ï. ˙˜È„·· 

Î�Ó‰ ÈÎ „ÂÚ ‰ÏÚÂ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ú‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡Ï ‰¯Â‰˘ ‡Â‰ ˘„Á‰ Ï" Ï
ÂÈÏ ‰Ï‡ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ÌÏ˘Ï"ÂÓˆÚ ÂÏÂ ˘„Á‰ ¯ . ˙„ÚÂ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ÂÊ ‰‡¯Â‰

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Â‡ ÌÈÙÒÎ‰ , Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ Â‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÏ ÂÁÂÂ„ ‡Ï Ì‚ ¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙Â
 ¯·ÓËÙÒ „Ú2010 . 

ל "ר החדש והמנכ" משרד מבקר המדינה הציג ממצאי� אלה לפני היו2010פטמבר בפגישה בס
ל החדש כי הוא קיבל את ההחלטה על תוספות השכר האמורות בתו� "בתגובה טע� המנכ. החדש

לאחר שהתברר לו כי עליו לשל� דמי ביטוח גבוהי� יותר בשל השינוי הוא ביקש , לדבריו. לב
כספי� לבדוק מה מקובל לעשות בעניי� זה במקומות עבודה מאחד העובדי� הבכירי� באג% ה

העובד מסר לו בעל פה כי מקובל שמעסיק מגל� לעובדיו את , ל החדש"לטענת המנכ. אחרי�
בעקבות זאת הורה . העלייה בדמי הביטוח הנובעת מהעלאת ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח

 .ת העלייה בדמי הביטוחר החדש א"ל החדש לאג% הכספי� לגל� לו וליו"המנכ

Î�ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Â˙ÏÂÚÙ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ÂÈ¯·Ò‰· ÔÈ‡ ÈÎ ˘„Á‰ Ï . ‡˘Â�
 ÂÈÏÚ ÌÈ�ÂÓÓÏ Â‡ ÂÓˆÚÏ ˙˙Ï ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÏÚ· ÛÂ‚· „È˜Ù˙

È‰˘ÏÎ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ,ÔÈÈ�Ú· ‰˘˜· ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˘È‚‰Ï ÂÈÏÚ ‡Ï‡ , ˙ÂÙÈ˜˘·
 ˙¯‚ÒÓ·Â¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ .Î�Ó‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ‰Ê ¯˘˜‰·" ¯Î˘‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ˜È�Ú‰Ï ‰¯Â‰ ˘„Á‰ Ï

ÂÈÏÂ ÂÓˆÚÏ ˜¯" Â˙¯ÂÎ˘Ó˘ È˘ÈÏ˘‰ ¯ÈÎ·Ï Ì‚ ˙‡ÊÎ˘ ˙ÙÒÂ˙ ˜È�Ú‰Ï ‰¯Â‰ ‡ÏÂ ˘„Á‰ ¯
Î�Ó‰ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘ÓÏ ‰‰Ê ‰˙ÈÈ‰"˘„Á‰ Ï . ÌÂ˜Ó· ÌÏ˘Ó ˜ÈÒÚÓ Â· ·ˆÓ ÈÎ ¯‰·ÂÈ „ÂÚ

Î‰· ‰‡ÏÚ‰ Ï˘· ÁÂËÈ·‰ ÈÓ„· ‰ÈÈÏÚ‰ ˙‡ ÂÈ„·ÂÚ Â�È‡ ÁÂËÈ· ÈÓ„· ˙·ÈÈÁ‰ ˙È·¯Ó‰ ‰Ò�
ÏÏÎÂ ÏÏÎ È¯Â·Èˆ‰ ¯Ê‚Ó· Ï·Â˜Ó. 
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Î�Ó‰ Ï·È˜ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÈÎ ˘‚„ÂÈ"Ú‰ ‰ÏÚÙ ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙· ˘„Á‰ Ï" ÈÙ ÏÚ Ï
Ú‰ Ï˘ ‰˘˜‰ ÈÏÎÏÎ‰ ‰·ˆÓ ˙Â·˜Ú· ‚È‰�‰ ‡Â‰˘ ‰‡¯·‰ ˙È�Î˙"Ï ,‰ÏÏÎ˘Â ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

ÌÈ„·ÂÚ È¯ÂËÈÙ ,·Â ·Î¯· ˘ÂÓÈ˘ ÈÂÂ˘ ÌÂÏÈ‚ ÏÂËÈ·„ÈÈ� ÔÂÙÏË , ˙Â‡ˆÂ‰· ÌÈ„·Î ÌÈˆÂˆÈ˜
˙ÂÙËÂ˘‰ ,Ú‰ ˙Â˘¯Ù‰ ˙‡Ù˜‰Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎÏ ˙ÂÈ·ÈÒ¯‚Â¯Ù ¯Î˘ ˙Â˙ÁÙ‰" ˙È�Î˙Ï Ï

‰È„·ÂÚ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ .Ú‰ ‰„ÓÚ ˙Ú‰ ‰˙Â‡·" ÌÈˆÂˆÈ˜ Ï˘ ˙ÙÒÂ� ‰‡¯·‰ ˙È�Î˙ È�ÙÏ Ì‚ Ï
ÌÈ¯ÂËÈÙÂ .ÂÊ ˙È�Î˙ , ı¯Ó· ÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ˘2010 ,ÌÈ„·ÂÚ ‰¯˘Ú Ï˘ ÌÈ¯ÂËÈÙ ‰ÏÏÎ . 

ר החדש למשרד מבקר המדינה כי לא היה שות% להחלטה של " אמר היו2010ה בספטמבר בפגיש
 . ל החדש בנושא וכלל לא ידע על ההחלטה ועל תוספת השכר ששולמה לו בעקבותיה"המנכ

Ú‰· ÂÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙�Â‰Î ˙Ú· Ì‚˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÚÓ ‰Ê ‰¯˜Ó" Ï
 ˙ÏÈË�Ï ¯˘˜· ˙Â˙Â‡� ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰· ÌÈ¯ÈÎ· È„È· ‰˙ÙÂ˜Ó ÌÈÙÒÎ . ¯·ÓËÙÒ·

2010Î�ÓÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓ‰ "ÂÈÏÂ ˘„Á‰ Ï"Ú‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ˘„Á‰ ¯" ¯˙Ï‡Ï Ï
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯ÂÓ‡Î ÂÏ·È˜˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ÏÎ ˙‡ . ÌÈÈ�˘‰ ÂÏ·È˜˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ÍÒ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú2010) ÏÏÂÎ (Î�Ó‰ Ï˘ Â˙‡¯Â‰ ˙Â·˜Ú·"Î· ÌÎ˙Ò‰ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˘„Á‰ Ï-
143,000˘ "Á . 

ל "ר החדש על ההסבר שלפיו בנושא הנדו� פעל המנכ" חזר היו2010בתגובתו בכתב מספטמבר 
מקובלת "א# הודיע כי , החדש בתו� לב בהתבסס על מידע מטעה שנת� לו עובד באג% הכספי�

תוספת השכר ששולמו בגי� השינוי בהכנסה המרבית החייבת בדמי [עלינו המלצתכ� להחזיר את 
ל הכספי� לחשב את הסכומי� ששולמו ולהתחיל לנכות אות� "ניתנה הנחיה לסמנכ]... חביטו

 2010מתלושי השכר שההנהלה החדשה מסרה למשרד מבקר המדינה עולה כי בספטמבר ". מהשכר
 . ל החדש לקבל את תוספות השכר האמורות בגי� דמי ביטוח"ר החדש והמנכ"הפסיקו היו

 נוכו משכר� כל 2010ל החדש לוועד המנהל כי בדצמבר "דש והמנכר הח" הודיעו היו2011בינואר 
, "תוספת תקרת ביטוח לאומי" כ2010 עד אוגוסט 2009הסכומי� שנזקפו לזכות� בחודשי� אוגוסט 

וכי מעתה ואיל# בכל עת שיתעורר הצור# לקבוע את תנאי ההעסקה שלה� או לשנות תנאי מתנאי� 
לדיו� בוועדה הציבורית על מנת שהיא תמלי. בנושא לוועד ה� יביאו זאת , אלו בכל היבט שהוא

יצוי� כי מתלושי השכר שהמציאה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה עולה כי מאחר . המנהל
ר החדש בגי� דמי הביטוח היו גבוהות מסכומ� הכולל של שתי "שס# כל תוספות השכר שקיבל היו

 . 2011דשי� ינואר ופברואר ה� נוכ� משכרו ג� בחו, משכורות חודשיות שלו

 

 כרטיסי אשראי וקופה קטנה

 שאות� ה� נדרשי� 	ל לאפשר לעובדי� לקבל החזר על הוצאות מסוימות "זה שני� מקובל בהע
של כס% מזומ� " קופות קטנות" באמצעות 	ל "להוציא לש� מילוי תפקיד� וקידו� ענייני הע

לו� מקופות אלה ה� קטנות וכוללות בעיקר ההוצאות המותרות לתש. הנמצאות במחלקות ובמחוזות
מטרת השימוש בקופות הקטנות היא להחזיר . כיבוד קל למשרד ואירוח עסקי, הוצאות חניה

 .ללא סרבול יתר, הנדרשות לצורכי עבודה מידיי�, לעובדי� הוצאות אלה

בר נוס% על כ# בדצמ. ל שימוש בקופות קטנות"ג� בעת כהונתה של ההנהלה החדשה נעשה בהע
ל "ר החדש והמנכ"ל שני כרטיסי אשראי לשימוש� של היו" הונפקו לחשבו� בנק של הע2008

 ). כרטיסי האשראי	להל� (החדש 
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È ‡ ¯ ˘ ‡  È Ò È Ë ¯ Î ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰  ˙ ¯ „ Ò ‰ 

1. È ‡ ¯ ˘ ‡ ‰  È Ò È Ë ¯ Î  ˙ ˜ Ù � ‰ Ï  ¯ Â ˘ È ‡ ר החדש מסר למשרד מבקר המדינה "היו :‰
 2010במאי . ל"הפנימי של הע כי כרטיסי האשראי הונפקו בהמלצתו של המבקר 2010באפריל 

ל "ר החדש והמנכ"הסביר המבקר הפנימי למשרד מבקר המדינה כי הוא סבר שההוצאות שהיו
החדש נדרשי� להוציא לצורכי עבודה גדולות מדי להיקפי המזומ� הנמצאי� על פי רוב בקופה 

 . ולכ� המלי. כי במקו� זאת ה� ישתמשו בכרטיסי אשראי לאות� מטרות, קטנה

˜È·‰ÂÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ÈÓÈ�Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ÂˆÓÈ‡ ˘„Á‰ Ï
‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î ˙‡ ÌÓˆÚÏ Â˜ÈÙ�‰Â , ‡ÏÏ Û‡Â

Â˙ÚÈ„È .‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜Ï ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ¯ÂÓ‡Î Â„ÚÂ� È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ ,
ÂÈ‰ ÂÎÈ˘Ó‰ Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÛÒÂ�"�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯Î" ˙Â‡ˆÂ‰ È¯ÊÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˘˜·Ï ˘„Á‰ Ï

‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜Ó . 

ל החדש למשרד מבקר המדינה כי המש# השימוש בקופה " הסביר המנכ2010בפגישה בספטמבר 
קבלתו של כרטיס אשראי כאמצעי תשלו� בכמה מ� המקומות שבה� הוצאו 	קטנה נבע מאי

ל החדש עבור "החדש והמנכר "בדיקת משרד מבקר המדינה העלתה כי בפועל שילמו היו. ההוצאות
שעליו קיבלו החזרי� , לסירוגי� בכרטיסי האשראי ובכספ�, ולעתי� באות� מקומות, אות� מטרות
ל החדש קיבלו לעתי� החזרי� מקופה קטנה עבור "ר החדש והמנכ"כ� הועלה שהיו. מקופה קטנה

אשראי של לא כרטיסי ה, כלומר(הוצאות שהוציאו באמצעות כרטיסי אשראי הפרטיי� שלה� 
 ).ל"הע

2. ‡ ˘ Â � ·  Ì È Ï ‰ � ‰  ¯ Â ˘ È , כשנה לאחר הנפקת כרטיסי האשראי, 2009 בנובמבר :‡
שנועד להסדיר את השימוש בכרטיסי האשראי , "שימוש בכרטיס מגנטי"ל החדש נוהל "אישר המנכ

, ל החדש ג� את נוהל קופה קטנה ובו נקבע"במועד זה אישר המנכ).  נוהל כרטיסי אשראי	להל� (
 ).  נוהל קופה קטנה	להל� (ל יקבע את הסכו� המרבי של כל קופה "ל הע"כי מנכ, יתרבי� ה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ÏÚ· ÛÂ‚· „È˜Ù˙ ÏÚ·˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡
ÂÈÏÚ ÌÈ�ÂÓÓ‰ Ï˘Â „È˜Ù˙ ÏÚ· Â˙Â‡ Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯˜ÈÚ· ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â� ¯˘‡Ó , ÏÎÂ

ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ¯·Â„Ó˘Î ÔÎ˘ .‰ ÏÚÎ�Ó" ¯Â˘È‡ ˙‡ „ÚÂÓ „ÂÚ· ˘˜·Ï ‰È‰ ˘„Á‰ Ï
È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î· È�Â¯˜Ú ˘ÂÓÈ˘Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ , Ï‰Â� ˙‡ „ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ‚ÈˆÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â

ÂÈ‰ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ Â˘ÂÓÈ˘Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰�Ë˜‰ ‰ÙÂ˜‰ Ï˘ È·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡Â È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î" ¯
Ì¯Â˘È‡Â Ì˙�ÈÁ· Ì˘Ï ˘„Á‰ ,ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ Í‡ . 

3.  È ‡ ¯ ˘ ‡ ‰  ˙ ¯ ‚ Ò Ó  ˙ Ú È · ˜Â ‡ ˆ Â ‰ ˘  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù ‰ Â:  

, ר החדש בעניי� השימוש בכרטיסי האשראי"בעקבות שאלות שהפנה משרד מבקר המדינה ליו)   א(
בבדיקה זו סקר המבקר הפנימי . ל לראשונה את הנושא" בדק המבקר הפנימי של הע2010באפריל 

 האשראי במהל# ל בקשר לכרטיסי"חשבוניות שהוגשו ורישומי� שנרשמו באג% הכספי� של הע
בדוח סיכו� הבדיקה כתב המבקר הפנימי כי לא מצא . 2009שישה חודשי� לא עוקבי� בשנת 

 . שימוש חורג בכרטיסי האשראי

כי לכרטיסי האשראי אי� , בי� היתר, בדוח הסיכו� של הבדיקה האמורה ציי� המבקר הפנימי )ב(
והוא מותנה רק , ח" ש1,000 הוא מסגרת אשראי וכי סכו� העסקה המרבי של כל אחד מהכרטיסי�

בבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי לכל קופה קטנה יש מסגרת אשראי . ביתרה מאושרת בחשבו�
, )2009 ההנחיות מינואר 	להל�  (2009ל החדש מינואר "ולפי הנחיות של המנכ, קבועה מראש
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החזר . ח" ש200הוא סכו� ההחזר המרבי של כל הוצאה מקופה קטנה , שעוגנו בנוהל קופה קטנה
 . ל הכספי�"הוצאה גדולה יותר מחייב אישור של סמנכ

ÂÈ‰˘Î ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ˙‡ ÌÓˆÚÏ ˜ÈÙ�‰Ï ÂËÈÏÁ‰ ˘„Á‰ Ï
 ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì‰˘ È˘„ÂÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰ ‡Ï Ì‰ È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î

 Ì˙ÂÚˆÓ‡·)ÔÂ·˘Á· ‰¯˙È· ‰�˙ÂÓ .(Ú‰· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ" Û˜È‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ‰˘Ú� ‡Ï Ï
ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ‰ÙÂ˜Â È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‡ÈˆÂÓ ˘„Á‰ Ï

Â‡ˆÂ‰ Ô‰· ˙Â·ÈÒ�‰Â ‰�Ë˜. 

ל בנושא זה היא בדיקה של אג% הכספי� שסכומי ההחזר "הבדיקה היחידה שנעשתה בהע
 את סכומי תואמי�, המבוקשי� מקופה קטנה והסכומי� שהוצאו באמצעות כרטיסי האשראי

 . ל החדש הגישו לאג% הכספי�"ר החדש והמנכ"החשבוניות שהיו

)‚( ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,ÂÈ‰ Ï˘ Ì˘ÂÓÈ˘ ‡˘Â�"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ÈÒÈË¯Î· ˘„Á‰ Ï
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ ‡Ï È‡¯˘‡‰ , ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÁÂÂ„ ‡Ï ÏÏÎÂ

Â˜Â È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‡ÈˆÂÓ ÌÈÈ�˘‰˘‰�Ë˜ ‰Ù . 

שבה ניתנה סקירה על פעילות הביקורת , 2009יצוי� כי בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה בפברואר 
שימוש בכרטיסי "בי� היתר בעניי� , מסר המבקר הפנימי כי הוא ער# נהלי�, 2008הפנימית בשנת 

 .אול� מפרוטוקול הישיבה עולה שלא התקיי� דיו� בנושא, "אשראי

 בעניי� השימוש בכרטיסי 2010דוח הבדיקה של המבקר הפנימי מאפריל עוד יצוי� כי העתק 
אמנ� . 50לא הוצג לפני הוועד המנהל, כמו העתקי דוחות אחרי� של המבקר הפנימי, האשראי

בדיווח בכתב על ") שימוש בכרטיסי אשראי(" נכלל ש� הדוח 2010בישיבה שהתקיימה במאי 
אול� הוא סווג ע� דוחות ביקורת , 2010ר עד אפריל עיקרי הפעילות של הביקורת הפנימית בינוא

חברי הוועד . זהות המבוקרי� בו וממצאיו, מבלי שנית� מידע כלשהו לגבי מהותו" קופת ועד"על 
 . וג� לא ביקשו שיומצא לעיונ�, המנהל לא שאלו שאלות על פשרו של הדוח

 

‰ � Ë ˜  ‰ Ù Â ˜ · Â  È ‡ ¯ ˘ ‡ ‰  È Ò È Ë ¯ Î ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰  Ô Ù Â ‡ 

1. ‰ ‰  Û ˜ È ‰ ·  È Â � È ˘ ‰ È Ò È Ë ¯ Î ·  ˘ Â Ó È ˘ ‰  ˙ Â · ˜ Ú ·  ˙ Â ‡ ˆ Â
È ‡ ¯ ˘ ‡:‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ·Â˘ÈÁ ÈÙÏ  , ¯·Óˆ„Ó2008 ¯‡Â�È „Ú 2010 

ÂÈ‰ Â‡ÈˆÂ‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯"ÂÈ„ÁÈ ˘„Á‰ Ï51 ‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜Â È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡·  

Î-3,600˘ "˘„ÂÁÏ ÚˆÂÓÓ· Á ,‰Ù˜ È˙·Â ˙Â„ÚÒÓ ¯Â·Ú Ì·Â¯ ·Â¯ . ÏÂ„‚ ‰Ê ÌÂÎÒ 

Î·-40%ÂÁ‰ ÌÂÎÒ‰Ó  Â˘Ó˙˘‰ Ì‰ ‰·˘ ˙Ó„Â˜ ‰ÙÂ˜˙· ÌÈÈ�˘‰ Â‡ÈˆÂ‰˘ ÚˆÂÓÓ‰ È˘„
‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜· ˜¯ , ı¯Ó Â�ÈÈ‰2007 ¯·Ó·Â� „Ú 2008 -Î -2,600˘ "Á . 

__________________ 
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בחלק מהתקופה . ל למשרד מבקר המדינה"החישוב מתבסס על נתוני� שהמציא אג/ הכספי� של הע  51
ל החדש קופה קטנה אחת וההוצאות לא יוחסו לכל אחד מה� "ר החדש והמנכ"המבוקרת חלקו היו

ל החדש לאג/ הכספי� "ר החדש והמנכ"גישו היוובחלק מהתקופה נרשמו החשבוניות שה, בנפרד
על כ� משרד מבקר המדינה . ל בגי� השימוש בכרטיסי אשראי בכרטסת אחת בהנהלת החשבונות"בהע

 . חישב את הוצאותיה� יחד
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ‡Â‰ È¯˜ÈÚ‰ Â˙Ò�Î‰ ¯Â˜Ó˘ ÛÂ‚ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂÈÏÂÚÙ˙‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰· ÍÂÒÁÈ ˙ÂÈ˙¯·Á ÂÈ˙Â¯ËÓÂ ,˘È ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙·Â ÂÏ 

‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ‰‡¯·‰ ˙È�Î˙ ÈÙ ÏÚ ÏÚÂÙ ‡Â‰Â ÌÈÏÂ„‚ ˙Â�ÂÚ¯È‚ . 

, 2009לפי ההנחיות מינואר . כרטיסי האשראי נועדו לשמש תחלי% לקופה קטנה, כאמור .2
הנחיות אלה . אירוח עסקי וכיבוד קל, ההוצאות המותרות לתשלו� מקופה קטנה ה� הוצאות חניה

בנוהל קופה קטנה צוי� נוס% על האמור כי . כרטיסי אשראיעוגנו בנוהל קופה קטנה ובנוהל 
ג� בנוהל כרטיסי אשראי . ההוצאות המותרות לתשלו� ה� הוצאות שנחוצות לעובד למילוי תפקידו

הובהר כי השימוש בכרטיסי אשראי נועד רק לכיסוי הוצאות שנחוצות למילוי תפקידו של העובד 
אי� להשתמש בכרטיס לתשלו� הוצאה "וכי , ל" העשהכרטיס הונפק לשימושו לש� קידו� מטרות

לא ימסור ]... והעובד שלשימושו הוא הונפק[הכרטיס הינו אישי "כ� צוי� ש� כי ". פרטית כלשהיא
 . ל החדש אישר הנחיות ונהלי� אלה"המנכ, כאמור". לאחר בכל מקרה] אותו[

גיש לאג% הכספי� חשבונית בהנחיות ובנהלי� האמורי� נקבע כי במקרי� של אירוח על העובד לה
 . ולפרט את נסיבות האירוח ואת שמות המשתתפי� בו

)‡( È ‡  · ˜ Ú  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰ ‰  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù ·  ˙ Â È ˙ È È Ú ·- È Ë ¯ Ù  Ì Â ˘ È ¯
Á Â ¯ È ‡:‰ÙÂˆÓÏÂ ˘¯„�Ï „Â‚È�· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰  , ÏÏÎÎ) ‡ˆÓ�˘ „Á‡ ‰¯˜Ó ËÚÓÏ

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÂ( ,ÂÈ‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯"‰ ˙‡ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡Ï ˘È‚‰Ï Â‚‰� ˘„Á‰ Ï ˙ÂÈ�Â·˘Á
‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜Ó ÌÈ¯ÊÁ‰Ï ˙ÂÈ�Â·˘Á‰ ˙‡Â È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ‚· , ˙‡ ÔÈÈˆÏ ÈÏ·

ÁÂ¯È‡‰ ˙Â·ÈÒ� ˙‡Â ÌÈÁ¯Â‡‰ ˙ÂÓ˘ .È‡- ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ú�Ó ‰Ï‡ ÌÈË¯Ù Ï˘ ÌÂ˘È¯‰
ÂÈ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Â„ÚÂ�˘"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ¯ÊÁ‰ Ô�È‚· Ï·˜Ï ÌÈ˘˜·Ó ˘„Á‰ Ï

‰�‰Â ˙ÂÈÁ�‰‰ ÈÙÏ ÌÂÏ˘˙Ï ˙Â¯˙ÂÓ‡˘Â�· ÌÈÏ . 

 נמצאו חשבוניות של 2010	2008בבדיקה אקראית שעשה משרד מבקר המדינה לגבי השני� 
הממחישות את הבעייתיות , ל החדש ביקשו וקיבלו החזר בגינ�"ר החדש והמנכ"הוצאות שהיו

ל החדש בגי� כמה ארוחות "חשבונית שהגיש המנכ: למשל. הדיווח על נסיבות הוצאת�	שבאי
# ארבעה ימי� רצופי� מהלובי ומשירות החדרי� של מלו� באילת בידי שני אורחי� שהוזמנו במהל

ר החדש "חשבוניות שהגיש היו ארבע; שהתאכסנו בחדר אחד במלו�) שזהות� כאמור לא ידועה(
חשבוניות ; בבתי קפה במוצאי שבת) שזהות� כאמור לא ידועה(בגי� ארוחות של כמה אנשי� 

,  ארוחות צהרי� של סועד יחיד במסעדות שונות באותו היו�ר החדש בגי� שתי"שהגיש היו
ר החדש על "חשבונית שהגיש היו; ששולמו בהפרש של עשר דקות באמצעות אותו כרטיס אשראי

בי� , ר החדש על ארוחה שבה הוזמנו"חשבונית שהגיש היו; ארוחה של יחיד אחרי שעת חצות
 . שלוש ארוחות ילדי�, היתר

ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי הארוחה שבה הוזמנו שלוש  מסרה 2010באוקטובר 
ל בצפו� האר. וכי "ר החדש ומנהלי� אחרי� מהע"מנות ילדי� התקיימה בביקור עבודה של היו

משרד מבקר המדינה מעיר כי . הזמינו ארוחות ילדי�) ששמותיה� לא פורטו(כמה מ� המנהלי� 
הרי שלא היה מקבל החזר בגינ� שכ� ,  החשבונית כנדרשר היה מפרט נסיבות אלה על גבי"אילו היו

 מסרה ההנהלה 2012בפברואר . ל הוצאות אלה אינ� מזכות בהחזר"על פי הנהלי� וההנחיות של הע
החדשה למשרד מבקר המדינה כי החשבוניות בגי� הוצאות בבתי קפה במוצאי שבת הוצאו במסגרת 

 .לו נושאי� וללא כל אסמכתא לכ#פגישות עבודה מבלי לפרט ע� מי התקיימו ובאי

ל רשמו פרטי אירוח על "יצוי� כי בבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי מנהלי� אחרי� בהע
 .החשבוניות שהגישו לש� קבלת החזרי� מקופה קטנה

)·( ˙ Â È ˘ È ‡  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  È Â Ò È Î :ר החדש "בבדיקת משרד מבקר המדינה נמצא כי היו
תשלו� עבור ארוחות שהוא אכל לבדו בבוקר ובצהריי� לש� , בי� היתר, השתמש בכרטיס האשראי
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ל החדש ביקשו וקיבלו ג� מקופה קטנה "ר החדש והמנכ"כ� הועלה כי היו. ל"מחו. למשרדי הע
ל ועבור ארוחות צהריי� שנשלחו למשרדי "החזרי� עבור ארוחות של סועד אחד מחו. למשרדי הע

ל "ר החדש והמנכ"שו לאג% הכספי� סיווגו היויצוי� כי בדיווחי� שה� הגי. ל בשביל סועד אחד"הע
 . ל במשלוח כארוחות מחו. למשרד"החדש את הארוחות שהוזמנו למשרדי הע

ל החדש בגי� ארוחה שהתקיימה במסעדה "בביקורת נמצאה ג� חשבונית אחת שהגיש המנכ
שת  פגי	ל ובה ציי� בכתב ידו את נסיבות האירוח ואת שמות המשתתפי� "הסמוכה למשרדי הע

 . ל"ר החדש וע� עובד נוס% של הע"עבודה שלו ע� היו

ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ‰ÙÂ˜·Â È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î· Â˘Ó˙˘‰ ˘„Á‰ Ï
 Ì„·Ï ÂÏÎ‡ Ì‰˘ ˙ÂÁÂ¯‡ ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙Ï Ì‚ ‰�Ë˜-È¯˜  , ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ- ÌÚ Â‡ 

Ú‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ" Ï-È¯˜  ,·ÂÚ Ï˘ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ . ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÈÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰"Î�ÓÏÂ ¯" ¯˙ÂÓ˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È‚ÂÒ ÌÚ ˙Â�Ó� Ô�È‡ ¯ÂÓ‡Î ÂÏ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÎ Ï

Ú‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ�‰‰Â ÌÈÏ‰�‰ ÈÙÏ ‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜ Â‡ È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡· ‡ÈˆÂ‰Ï" ‡Ï‡ Ï
¯Î˘ ˙Â·Ë‰ Ô‰ ,ÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ Ô˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏÂ"Î�Ó‰Â ¯" Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï Ï

ÚÂÓ „ÂÚ·Ô�È‚· ÒÓ ÌÏ˘ÏÂ „52 ,‰˘Ú� ‡Ï ¯·„‰ Í‡. 

ל החדש למשרד מבקר המדינה כי בעת מינויו לתפקיד נאמר " הסביר המנכ2010בפגישה בספטמבר 
, לדבריו. לו כי אינו זכאי לקבל החזרי� עבור ארוחות אישיות בזמ� העבודה א# לדעתו אי� זה תקי�

  .ל הוא צרי# לקבל החזר ג� עבור ארוחות מסוג זה"כמנכ

Î�Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó" ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÔÈÚ„ÂÈ· ¯Ù‰ ˘„Á‰ Ï
Ú‰· ÌÈ‚Â‰�‰"˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ÔÈÈ�Ú· Ï .Î�ÓÏ ÂÈÂ�ÈÓ ÌÚ Ú„È ‡Â‰" Ï·˜Ï È‡ÎÊ Â�È‡ ÈÎ Ï

˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÁÂ¯‡ ¯Â·Ú ÌÈ¯ÊÁ‰ ,‰Ê ¯ÂÒÈ‡ ÌÈˆÓ‡Ó‰ ÌÈÏ‰�Â ˙ÂÈÁ�‰ ¯˘È‡ ¯ÂÓ‡Î Û‡Â , ÏÎ·Â
Î�Ó‰ ˙‡Ê"Ú„ ÏÚ ËÈÏÁ‰ ˘„Á‰ Ï ÂÏ ÌÏ˘Ï ÂÏ ÛÂÙÎ‰ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡Ï ˙Â¯Â‰Ï ÂÓˆÚ ˙

‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· ÌÈ¯ÊÁ‰ , ÌÂÏ˘˙ÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Ó ˘‡¯Ó ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ÏÚÙ ‡ÏÂ
˘¯„�Î ÒÓ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ‰ ÏÚ"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯"Ú‰Ï ·È˘‰Ï ˘„Á‰ Ï" ÏÎ ˙‡ Ï
‡˘ ˙ÂÁÂ¯‡ ÔÈ‚·Â Ì„·Ï ÂÏÎ‡˘ ˙ÂÈ˘È‡ ˙ÂÁÂ¯‡ ÔÈ‚· Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ ÂÏÎ

Ú‰Ó ÌÈ¯Á‡"Ï ,Ú‰ ‰�ÓÈÓ Ì˙Â‡ ¯˘‡Â"Ï . 

3.  ÈÎ ÈÂ‡¯ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ� ÈÎ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜·Â È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘ ‡˘Â�· ÔÂÈ„ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜È Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ . ‰Ê ÔÂÈ„·

ÂÈ· ÈÂÏ˙ È˙Ï· Ì¯Â‚˘ ˙Â¯Â‰Ï ˘È"Î�Ó· Â‡ ˘„Á‰ ¯"‡ ˜Â„·È ˘„Á‰ Ï Ì‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙
‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜Â È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ÈˆÂ‰ .ÂÈ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˘È ‰˜È„·‰ ÌÂ˙·" ˘„Á‰ ¯

Î�Ó‰Â"Ú‰Ï Â·È˘È ˘„Á‰ Ï" ÌÈÏ‰�·Â ˙ÂÈÁ�‰· ¯˙ÂÓÏ „Â‚È�· Â‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ Ï
‰Ê ‡˘Â�· Û˜Â˙· ÂÈ‰˘ . 

È˙‰Ï ÈÂ‡¯ ÍÏÈ‡Â ‰˙ÚÓ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ� ÔÎ ÂÓÎ ¯
ÏÏÎ· È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘ ,Ú‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ‰·ˆÓ Ì‰· ÌÈ�ÓÊ·Â"Ë¯Ù· ·ÂË ‡Ï Ï . Ì‡

È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ï ËÏÁÂÈ , ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ˙ÂÈ·¯Ó‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˘È
 ÈÙ ÏÚ Â· ˙Â‡�Â ¯È·Ò ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·˙˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ˙Î¯ÚÓ „ÒÓÏÂ ‰Ê ÈÚˆÓ‡ ˙ÂÚˆÓ‡·

˙ÂÈÁ�‰‰ . 

__________________ 

 .לפקודת מס הכנסה) א)(2(2' לפי סע  52
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Â È ‰  ˙ Â Ï Â Ú Ù"Ó ‰ Â  ˘ „ Á ‰  ¯Î �" ˙ ¯ Â ˜ È · ‰  ˙ Â ¯ Ú ‰  ˙ Â · ˜ Ú ·  ˘ „ Á ‰  Ï
‡ ˘ Â � · 

 הציג משרד מבקר המדינה לראשונה את הממצאי� המפורטי� לעיל 2010בפגישה בספטמבר  .1
 למשרד מבקר 2012ל בפברואר "ממסמכי� שהמציאה הע. ל החדש"לפני היושב ראש החדש והמנכ

הביאו את נוהל כרטיסי , ר סלע"באמצעות המבקר הפנימי ויו, ל"ר והמנכ"המדינה עולה כי היו
הנוהל אושר . בהתאמה, 2010באוקטובר ובדצמבר , אשראי לדיו� בוועדת הכספי� ובוועד המנהל

כי בשתי הישיבות הובהר כי המבקר , מפרוטוקולי הישיבות עולה. בישיבות האמורות פה אחד
 קטנות ל ישתמשו בכרטיסי אשראי במקו� לקבל החזרי� בקופות"ר והמנכ"הפנימי המלי. שהיו

ל "ר והמנכ" היו2008אול� לא נית� גילוי נאות לעובדה שמדצמבר . וניתנו הסברי� להמלצה זאת
, יתרה מזו. ולפיכ# מזה שנתיי� ה� משתמשי� בכרטיסי האשראי, אימצו המלצה זו על דעת עצמ�

ל החדש "שהמנכ[עד היו� הנוהל היה "ר סלע כי " טע� יו2010בישיבת הוועד המנהל מדצמבר 
 ]". לחשבונ� הפרטי[ק 'משלמי� הוצאות מכספ� ומקבלי� החזר בצ] ר החדש"יווה

מהפרוטוקולי� עולה עוד כי בשתי הישיבות האמורות בעניי� נוהל כרטיסי אשראי לא הוצגה ג� 
ל ממשיכי� לבקש ולקבל החזרי "ר והמנכ"היו, העובדה שנוס% על שימוש� בכרטיסי אשראי

בנושא אושר מבלי שנקבעה מגבלה כלשהי בדבר סכו� ההוצאות והנוהל , הוצאות מקופות קטנות
 .החודשי המרבי שנית� להוציא באמצעות כרטיסי האשראי

ר החדש "הודיעו היו, לאחר שקיבלו לתגובת� את טיוטת דוח הביקורת, 2011בינואר  .2
 ‡Ú„Â‰Ï ·Ï ÌÈ˘·]Â˙ [ Ï˘]ÂÈ‰"˘„Á‰ ¯ [‰„ÚÂ ˙Ó˜‰ ˙Â„Â"ל החדש לוועד המנהל כי "והמנכ

 È‡�˙ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È�Ù· ıÈÏÓ˙Â ÔÂ„˙ ¯˘‡ ˙È¯Â·Èˆ]Î�Ó‰ Ï˘Â ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰"˘„Á‰ Ï [
¯Î˘ ÏÏÂÎ ,·Î¯Â ˙Â‡ˆÂ‰] ...ÂÈ‰ ÌÈ˜ÈÒÙÓ"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯"˘„Á‰ Ï [ ÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘ ÏÎ ¯˙Ï‡Ï

È˘È‡ È‡¯˘‡ ,‰�Ë˜ ‰ÙÂ˜· ˘ÂÓÈ˘ ,‰ÏÎÏÎÂ Ï˘‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ , ˙Â„ÒÂÓ· ‡˘Â�· ÔÂÈ„Ï „Ú ˙‡ÊÂ
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ,Â·¯Ï˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙) "ההודעות לא התייחסו לאופ� הטיפול ). ההדגשה במקור

. בהוצאות ששני הבכירי� האמורי� הוציאו באמצעות כרטיסי האשראי וקופה קטנה עד לאותו מועד
 הוועדה הציבורית טר� 2012בפברואר , לפי הודעת ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה, כאמור

 . גיבשה המלצות

 

 רכבהוצאות 

 רכב 	להל� (ל לתת לרוב עובדיה על חשבונה הטבה של רכב לשימוש אישי "זה שני� נוהגת הע
העלות החודשית של כלי רכב . 53"ליסינג תפעולי"הרכב הנית� לעובדי� נשכר בשיטה של ). צמוד

דגמי , ככלל. ל כוללת תשלו� דמי חכירה לחברת הליסינג וגילו� שווי השימוש ברכב"אלה עבור הע
לפי דוחותיה . ל"כב שמקבלי� העובדי� נקבעי� על פי דרגת� ושנות הוותק שלה� בהעהר

היו גדולות יחסית ,  על תחזוקת רכב ועל נסיעות2009	2000ל בשני� "הוצאותיה של הע, הכספיי�
 .להוצאות אחרות שלה באות� שני�

ית הממוצעת היא  מעובדיה רכב צמוד שעלותו החודש55 קיבלו 2008במר. , ל"לפי נתוני הע .1
ל החדש קיבלו דגמי רכב מפוארי� בהשוואה "ר החדש והמנכ"היו. מ"ח כולל מע" ש4,700	כ

, מ"ח כולל מע" ש14,300	ר החדש קיבל רכב שעלותו החודשית הייתה כ"היו: לשאר העובדי�
ל החדש ג� "המנכ(מ "ח כולל מע" ש10,600	ל החדש קיבל רכב שעלותו החודשית הייתה כ"והמנכ

 ).ח" ש1,000	די שעלותה הייתה כ	וי	מערכת די, ל"במימו� הע, קי� ברכבוהת

__________________ 

תקופה שנקבעה שיטת התקשרות להחכרת כלי רכב שלפיה חברת ההשכרה מספקת כלי רכב לעובדי� ל  53
תמורת תשלו� ) טיפולי� ותיקוני�, דלק, ובכלל זה ביטוח(ואחראית לאחזקה השוטפת של כלי הרכב 

 . חודשי
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ל "ר החדש והמנכ"בה� היו, ל לא נמצאו אסמכתאות המתעדות את ההחלטה לתת לעובדיה"בהע
 . את כלי הרכב האמורי� ואת השיקולי� שעליה� התבססה, החדש

שאיי� על יכולתה , ל" התחוור להנהלה החדשה מצבה הכלכלי הקשה של הע2008ביוני  .2
, פעלה ההנהלה החדשה, 2010 וממר. 2008לפיכ# על פי תכניות ההבראה מיולי . להמשי# לפעול

ככלל בוטל גילו� , הוחזרו כלי רכב של עובדי� שפוטרו: לצמצו� ההוצאות על רכב צמוד, בי� היתר
הוציא חריגי� ל(הופחתה רמת דגמי כלי הרכב של מרבית העובדי� , 54שווי השימוש ברכב צמוד

ונחת� הסכ� חדש ע� חברת ) כגו� עובדי� ע� מוגבלויות פיזיות, שהיו מנימוקי� מיוחדי� לכ#
 קיבלו 2010באוגוסט , ל"לפי נתוני הע. ל על אחזקת רכב צמוד"המפחית את הוצאות הע, הליסינג

; מ"ח כולל מע" ש2,500	 מעובדיה רכב צמוד בעלות חודשית ממוצעת מופחתת בס# של כ38
אול� נפח המנוע שלו צומצ� ועלותו , ל החדש לא השתנה"הדג� של רכבו הצמוד של המנכ

, ר החדש לא השתנה"דג� רכבו הצמוד של היו. מ"ח כולל מע" ש6,600	החודשית הופחתה לכ
 . מ"ח כולל מע" ש9,000	אול� עלותו החודשית הופחתה לכ

Ú‰ ÈÎÓÒÓÓ" „ÂÓˆ‰ ·Î¯‰ ÔÈÈ�Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï ˙�˘· ÂÏ·È˜2010 ·Î¯‰ ˙„ÚÂ 
Ú‰ Ï˘"‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ Ï . ÈÓ‚„ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ‰Ï‡ ˙Â„ÚÂ ˙Â·È˘È·˘ „ÂÚ· ÌÏÂ‡

 ÂÏ·˜È˘ ·Î¯‰38Ú‰ È„·ÂÚÓ " Â· Â‚ˆÂ‰˘ ÛÂ˜˘Â ¯„ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÂÏ·˜˙‰ Ï
ÌÈÏÂ˜È˘Â ˙ÂÙÂÏÁ ,ÂÈ‰ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÓ‚„˘ È¯‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ˙·È˘È· Â¯˘Â‡ ˘„Á‰ Ï

ÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÌ55˙ÂÙÂÏÁÂ ÌÈÏÂ˜È˘ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ‡ÏÏ  . ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„··
ÂÈ‰ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÓ‚„ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ˙�˘· ˘„Á‰ Ï2010 , ÈÙÏ

Ì˙˘˜·. 

ל החדש " כי דגמי הרכב שלו ושל המנכ2010ר החדש הסביר למשרד מבקר המדינה בספטמבר "היו
ה להשיג בהצלחה את יעדיה והודיע כי אי� בכוונתו לפגוע ל וליכולת"חשובי� לדימוי של הע

 .בדימוי זה

Ú‰˘ ‰·Ë‰ ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰ ÈÎ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÓÏ ‰˜È�ÚÓ Ï
 ÌÈÙÂÙÎ‰ È„È· Â‡ Ì‰È�ÈÚ ˙Â‡¯ ÈÙÏ ÌÓˆÚ ‰·Ë‰‰ ÈÏ·˜Ó È„È· Ú¯ÎÂ˙˘ ¯ÂÒ‡ ‰È„·ÂÚÓ

Ì‰Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î ‡˘Â�· Ì‚ ˙ÂËÏÁ‰‰ÂÈ Ï˘ ·Î¯‰ ÈÏ"Ú‰ ¯"Î�Ó‰Â Ï" Ï
ÌÈÏÂ˜È˘Â ˙ÂÙÂÏÁ ˙�ÈÁ· ¯Á‡Ï ¯„ÂÒÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ‰Ï˘ ,

Ú‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ· ¯˙È‰ ÔÈ· ·˘Á˙‰·Â"Ï . ÂÙ˙˙˘È ‡Ï ‰Ê ÍÈÏ‰˙· ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
Ú‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ"Â¯Â˘È‡ÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰�‡·Â˙ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÈÎÂ Ï . 

ר החדש כי הוא ביקש מהוועדה הציבורית לדו� " הודיע היו2011ואר בישיבת הוועד המנהל בינ
 הוועדה 2012בפברואר , כאמור. ל"ולהמלי. לוועד המנהל ג� בנושא הרכב שלו ושל המנכ

ע� זאת בבדיקת המעקב שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי כבר . הציבורית טר� גיבשה המלצות
ל "קשה להוזיל את העלות החודשית בה נושאת הער החדש לוועדת הרכב בב" פנה היו2011במר. 

לאחר ". ל"וזאת משיקולי� כלכליי� ולש� חסכו� בעלויות השוטפות בהע", בגי� רכבו הצמוד
ר החדש לדג� זול יותר שעלותו "בדיקת הנושא ועדת רכב המליצה להחלי% את רכבו של היו

__________________ 

אשר בוטל , גילו� שווי השימוש ברכב צמוד"כי , ל למשרד מבקר המדינה" הודיעה הע2012בפברואר   54
ובכלל זה , יחס לבכירי�בעוד שב,  לעובדי� הזוטרי�הוחזר, 2008בהתא� להסכ� ההבראה משנת 

" באופ� שמחייב אות� לשאת בנטל הכלכלי של החזקת הרכב, נותר הביטול בעינו, ל"ר והמנכ"היו
 ).ההדגשה במקור(

 .ל"אחת מה� עובדת של הע, יצוי� כי באותה עת כיהנו בוועדת הכספי� שלושה חברי ועד מנהל  55



 1251 הסתדרות העובדי� הלאומית באר� ישראל

הוועד המנהל את ההמלצה  אישרו ועדת הכספי� ו2011באפריל . ח" ש7,100	החודשית היא כ
 . האמורה

 

 שירותי מזכירות והחזר הוצאות לאחר פרישה

] ל"הע[לקבל מ, לבקשתו, ר יהיה זכאי"מי שחדל לשמש כיו", ל בעת הביקורת"לפי נוסח חוקת הע
הוספת הוראה זו ". ר המכה�"כפי שיהיה מקובל לגבי היו, שירותי מזכירות והחזר הוצאות, לשכה

כחצי שנה לאחר שמר , 2003בת המועצה הארצית שהתקיימה בספטמבר בחוקה אושרה בישי
את מר , לבקשתו, והוועד המנהל דאז מינה, ר ועדת הכספי� של הכנסת"הירשזו� נבחר לתפקיד יו

 . ל"אשכנזי לממלא מקומו בהע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÊ ‰‡¯Â‰ ,Ú‰· „È˜Ù˙ ÏÚ·Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰"Ï ,‰È‰È˘ ÏÎÎ ¯ÈÎ· ,
˘Ï ‰�ÓÓ Ï·˜Ï‰Î , ˙Ï·‚‰ ‡ÏÏ ‰· Â„È˜Ù˙ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Â ˙Â¯ÈÎÊÓ È˙Â¯È˘

È‰˘ÏÎ ÔÓÊ , ‰ˆÚÂÓÏ Â‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ˙ÂÎÓÒ Ô˙Ó ‡ÏÏÂ Ì‰È˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰Ï·‚‰ ‡ÏÏ
 ˙Â·ÈÒ�· Ô‰ÈÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Â‡ ÂÏÏ‰ ˙Â·Ë‰‰ ˙‡ ˜È�Ú‰Ï ·¯ÒÏ ˙Èˆ¯‡‰

˙ÂÓÈÂÒÓ ,Ú‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ ‰·ˆÓÂ ‰˘È¯Ù‰ ˙Â·ÈÒ� Ô‰·"Ï , ‰Ï ÔÈ‡Â ÔÈËÂÏÁÏ ‰¯È·Ò ‰�È‡
Ú‰ Ï˘ Â‚ÂÒÓ ÛÂ‚· ÌÂ˜Ó"Ï .Ú‰ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÂÊ ‰‡¯Â‰ ÂÏË·È Ï

¯˙Ï‡Ï. 

ר החדש לוועד המנהל כי הוא מוותר " הודיע היו2011בינואר , בתגובה על הערת הביקורת האמורה
ת הוראת החוקה על הזכות האמורה וביקש כי הוועד המנהל ימלי. למועצה הארצית לבטל א

 . וההוראה בוטלה, בהמש# אותו החודש המועצה אישרה את המלצת הוועד המנהל בנושא. בנושא

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰Ï Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÂÈ‰ Ï˘"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÓ ‰‚È¯Á ÌÈÂÂ‰Ó ‡˘Â�· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏ˘ÎÂ ˘„Á‰ Ï

ÔÈ˜˙ .‰˙¯ÓÂÁ‰˘„Á‰ ‰Ï‰�‰· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â�· ¯·Â„Ó˘ ÍÎÓ ˙Ú·Â�  ,
Ú‰ ˙‡ Ì˜˘Ï ‰¯ËÓ· ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Â¯Á·�˘" ÂÚˆÂ·˘ ˙ÂÏÈÚÓ Ï˘ ‰¯ÂÓÁ ‰˘¯Ù ¯Á‡Ï Ï

Ì˙ÙÂ˜˙ È�ÙÏ ,Ú‰ È¯ÈÎ·Ó ‰ÓÎ Â·˘ ÔÙÂ‡Ï ÂÚ‚� ˙ÂÏÈÚÓ‰Ó ˜ÏÁÂ" È‡�˙ ÂÏ·È˜ ¯·Ú˘Ï Ï
ÌÈÓÈÂÒÓ ‰˜ÒÚ‰ .ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ˙Ù¯ËˆÓ ÍÎÏ ‰ÓÎÏ ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÏ˘ÎÂ 

ÌÈ�˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· Â�˘�Â Â¯ÊÁ ¯˘‡ ‰˜ÒÚ‰ È‡�˙ Ï˘ ÌÈ‡˘Â� , ‰Ï‰�‰‰ Ï˘ ‰˙¯ÈÁ· „ÚÂÓÓ
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰˘„Á‰. 
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ÂÈ‰ Â˘Ú˘ ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÌÈ�Â˜È˙‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯" ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· ˘„Á‰ Ï
‰�È„Ó‰ ,Ì¯Î˘ Ï˘ ‰ÓÂÊÈ ‰˙ÁÙ‰Â ÂÏË�˘ ÌÈÙÒÎ‰Ó ˜ÏÁ ˙·˘‰ Ì‰· , ÏÎ ‰Ú¯Î‰Ï „Ú ˙‡Ê

Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ ¯Â˘È‡Ï Ú·˜�˘ ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· ,ÔÂÈˆÏ ÌÈÈÂ‡¯ . ÏÚ ˙ÚÎ
ÂÈ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡�˙ ¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰"Î�Ó‰Â ˘„Á‰ ¯"˘„Á‰ Ï ,

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â¯Ú‰ ÏÚ ‰·Â‚˙· Ú·˜�˘ , ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÌÈÈ˙ÒÈ
 ˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ÒÂÒÈ·Â ˙ÂÙÈ˜˘ÂÏ·˜˙È˘ . ÁÂ˜ÈÙ È�Â�‚�Ó ÚÂ·˜Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
Ú‰· ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ÂÁÈË·È˘ ‰¯˜·Â"Ï ,ÂÈ‰È˘ ÏÎÎ ÌÈ¯ÈÎ· , ‡Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ È‡�˙ Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ ‡Ï

¯È·Ò ÔÙÂ‡· Â‡ˆÂÈ Ô‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Â‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÎÂ ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È· Ì‰Ï Â¯˘Â‡ ,
˘‡¯Ó ÂÚ·˜�˘ ‰¯ËÓÏÂ Û˜È‰· .ÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÂÈ�ÈÈÙ‡Ó ÁÎÂ� ÂÈ˙Â¯ËÓÂ ÔÂ‚¯‡‰ Ï˘ Ì

˙ÂÈ˙¯·Á‰ ,‡˘Â�· Â‡ˆÓ�˘ ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰ ÌÈÏ˘Î‰ ÁÎÂ�ÏÂ , ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‚ Ï˜˘È˙˘ ÈÂ‡¯
Ú‰ È¯ÈÎ· Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡�˙ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï"Ï ,ÂÈ‰ Ì‰·"¯ ,‰È¯·Á ¯Â·Èˆ È�ÙÏ , Ì‡

 Ú„ÈÓ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„· ÏÏÎÈÈ˘ ÏÎÎ ÌÈ¯·Á‰ ÔÂÈÚÏ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ È˜˙Ú‰ ˙„ÓÚ‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
‡ Í¯„· Ì‡Â ¯ÂÓ‡Î˙¯Á ,‰˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ÍÎÂ. 

 

 

 ל"מעמדה המשפטי של הע

ל כאגודה עותמאנית על פי החוק העותומאני על " מאוגדת הע1934מאז הקמתה בשנת , כאמור
 ).  החוק העותומאני	להל�  (1909האגודות משנת 

אנית ואת הפיקוח החוק העותומאני מיוש� ואינו מסדיר כראוי את ניהול הכספי� של אגודה עותמ
ובכלל זה אינו כולל חובות בסיסיות הנדרשות מתאגידי� מתקדמי� יותר לש� הבטחת , על פעילותה

. 56כגו� הכנת מאזני� ודוחות כספיי� מבוקרי� ומינוי מבקר פנימי וועדת ביקורת, ניהול� התקי�
שקובע החוק יצוי� כי כבר בשנות השבעי� של המאה העשרי� נכתב שג� המגבלות המינימליות 

 כגו� החובה להודיע לממונה על 	העותומאני בעניי� פיקוח רשויות השלטו� על פעילות האגודות 
 אינ� מיושמות על ידי אגודות רבות ועל ידי 	המחוז במשרד הפני� על כל שינוי בתקנות האגודה 

 .57הרשויות

דות פנימיי�  מטיל על עמותות חובות בנוגע להקמת מוס1980חוק העמותות שנחקק בשנת 
שביטל את , חוק זה. מסוימי� וניהול ענייניה� הכספיי� וכ� מסדיר מנגנוני פיקוח על פעילות�

אפשר לאגודות שפעלו בעת חקיקתו , האפשרות להקי� אגודות חדשות על פי החוק העותומאני
 ע�. להירש� כעמותות וקבע כי לרש� העמותות יש סמכות למחוק אגודות שלא יירשמו כעמותות

זאת אגודות שה� ארגוני עובדי� או מעבידי� קיימי� או ארגוני� כאמור שנוסדו לפני שחלפו שלוש 
 . הופטרו מתחולת הוראותיו, ל"בה� הע, שני� מיו� תחילתו של החוק

אול� ה� לא , ל לעמותה"ל החלו לנקוט צעדי� כדי להפו# את הע"ההנהלות הקודמות של הע .1
 . השלימו אות� עד סיו� כהונת�

ל כאמור " מונה בהע2008 מסרה ההנהלה החדשה למשרד מבקר המדינה כי במר. 2009בפברואר 
אול� בשלב זה אי� בכוונתה , מבקר פנימי וכי היא פועלת בשקיפות מלאה מול רשויות השלטו�

__________________ 

, ט"ט באדר התשל"י, 1392 הצעת חוק %מותות בעניי� זה ראו את דברי ההסבר במבוא להצעת חוק הע  56
 .118' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„54 ·)2004 ,  ומבקר המדינה18.3.1979

Â·Ú„‰ , "הצור) בחקיקה: 1' תזכיר מס, הסדר תחיקתי לארגוני עובדי� ומעבידי�", יצחק זמיר' פרופ  57
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Â ,‰„Â·Ú‰ „¯˘Ó ÔÂÁ¯È , 208' עמ, )1971מאי  (5גיליו� . 



 1253 הסתדרות העובדי� הלאומית באר� ישראל

לאחר שמשרד מבקר המדינה הפנה שוב את , 2009בדצמבר . ל"לשנות את מעמדה המשפטי של הע
עניי� שינוי צורת "היא הודיעה למשרד מבקר המדינה כי , ההנהלה החדשה לנושאתשומת לבה של 

 ".ל"ל יידו� בהנהלה ובמוסדות הע"ההתאגדות של הע

 ¯·ÓËÙÒ· ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·Ó2010 ‰Ï‰	‰‰ Ï˘ ‰˙	Â‰Î ˙Ú· ÈÎ ‰ÏÚ 
Ú‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚÓ ÏÏÎ ÔÂ„	 ‡Ï ‰˘„Á‰"Ï‰	Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Ï ,¯Á‡Ï ‡Ï Ì‚ 
 ¯·Óˆ„· ‰˘„Á‰ ‰Ï‰	‰‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙Ú„Â‰2009 . 

 צוות המונה 2010ר החדש בדצמבר "מינה היו, בתגובה להערת משרד מבקר המדינה האמורה
. ל"שניי� מחברי הוועד המנהל אשר מטרתו לבחו� את צורת ההתאגדות המתאימה ביותר להע

פגישות ע� בעלי מקצוע חיצוניי� וכ� ] ו[לקיי� דיוני� בעצמ", על פי כתב מינויו, הצוות נדרש
לדיו� ואישור הוועד ] ו[את המלצותי] ולהגיש[המיסוי והפיננסיי� , הכלכלה, בתחומי המשפט

 .הודעה על מינוי הצוות נמסרה לוועד המנהל באותו החודש". המנהל בהקד�

מתו עדכנה ההנהלה החדשה את משרד מבקר המדינה כי ממועד הק, 2012בינואר , כשנה לאחר מכ�
לשלב של ] הגיע[מספר פגישות בכלל� פגישות ע� אנשי מקצוע חיצוניי� א# טר� "הצוות קיי� 

 ". גיבוש המלצות בנושא

הגור� השלטוני האחראי לניהול פנקס האגודות העותמאניות ולקבלת דיווחי� , בעת הביקורת .2
 .מה� מכוח החוק העותומאני הוא הממונה על המחוז במשרד הפני�

כתב סג� ממונה מחוז תל אביב במשרד , ל"לאחר חשיפת פרשת המעילות בהע, 2007 באוקטובר
במכתב ". פיקוח על פעילות� של אגודות עותמאניות"ל משרד הפני� מכתב שעניינו "הפני� למנכ

, מעת לעת אנו נחשפי� למידע בגי� פעילויות של אגודות עותמאניות אשר"כי , בי� היתר, זה צוי�
הינו שריד מהתקופה ... החוק העותומאני. לות בקנה אחד ע� מינהל תקי�אינ� עו, לכאורה

, העותמאנית ואינו מקנה כל סמכות אפקטיבית שתאפשר פיקוח ובקרה על פעילות� של גופי� אלו
לשר הפני� ולממונה על המחוז אי� ... אשר חלק� הינ� גופי� מרכזיי� וגדולי� במשק הישראלי

". קטיביות לבדיקת פעילות� של אגודות אלה ואי� הכלי� לעשות כ�או בקרה אפ/סמכויות פיקוח ו
סג� הממונה הציע במכתבו לשקול יזמת חקיקה של משרד הפני� שעל פיה כל האגודות 

 .העותמאניות יהיו נתונות לפיקוחו של רש� העמותות

דות  הקימו משרד הפני� ומשרד המשפטי� ועדה משותפת לבחינת הליכי הטיפול באגו2008בשנת 
לרבות בחינת הדרכי� לצמצו� מספר� ואפשרות הפיכת� , העותמאניות והפיקוח על פעילות�

על הוועדה הוטל ג� לבחו� את הגו% הממשלתי שנכו� יהיה להטיל ).  הוועדה	להל� (לעמותות 
כבסיס לקבלת החלטות בוועדה הוחלט כי משרד הפני� ימפה את . עליו את הפיקוח על האגודות

ממסמכי משרד הפני� עולה כי . סוגי פעילות� ועוד, נכסיה�, היקפי פעילות�, ילותהאגודות הפע
לצור# , ה� בכוח אד� וה� בתקציב, הקצאת משאבי� מהותיי�] הדורש[מדובר בפרויקט רחב "

לנתוני� " הודיע משרד המשפטי� למשרד מבקר המדינה כי הוא ממתי� 2011בינואר ". יישומו
יועבר הנושא לבחינה ולהערכה של הגורמי� , ימו דיוני הוועדהלאחר שיסתי. ממשרד הפני�

 הודיע משרד הפני� למשרד מבקר המדינה כי הוא 2011במר. ". הבכירי� במשרד המשפטי�
כי ] בתקווה... [פועל להוצאת מחקר שמטרתו איסו% והקמת מסד נתוני� על האגודות העותומניות"

 ". ריותההלי# האמור יסייע לקידו� הלי# העברת האח
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 סיכו�

 Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯„˙Ò‰) ÔÏ‰Ï-Ú‰ "Ï ( ÌÈ	˘· ˙ÂÏËÏËÂ ÌÈÈÂ	È˘ ‰¯·Ú
˙Â	Â¯Á‡‰ , ‰Ú¯È‡˘ ˙ÂÏÈÚÓ‰ ˙˘¯Ù· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ÈÂˆÈÓÂ ÌÈÈÏÈÏÙ‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÁÎÂ	

‰„ÂÒÈÓ ‰˙ÂÓÚ·Â ‰· Â¯·Ú ÌÈ	˘· , ÂÚˆÈ·˘ ˙Â˜ÈÓÚÓ‰ ˙Â˜È„·‰Â ˙Â¯È˜Á‰ ˙Â·˜Ú· ÔÎÂ
„Ó ˙ÂÈÂ˘¯ ‰ÓÎÚ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚· ‰	È" ‰Ù	Ú‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÁÈÈ˙‰·Â Ï

Ô‰È‡ˆÓÓ· ÏÂÙÈË‰Â ‰ÓÈÈ˜˘ . 

Ú‰" ¯‡Â¯·Ù· ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰·˙Î Ï2012 ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‡È‰ ÈÎ" ‰˘˜ ‰ÏËÏË ‰¯·Ú
 ˙‡ ‡È·‰ ¯Úˆ‰ ‰·¯ÓÏ ¯˘‡ ˙Ó„Â˜‰ ‰Ï‰	‰‰ Ï˘ Ï˘ÂÎ ÏÂ‰È	 ˙Á˙ ˜ÂÓÚ ÚÂÊÚÊÂ

Â„Î ‰‡¯	 ‡Ï˘ ÏÙ˘Ï ˙Â¯„˙Ò‰‰Â˙Ó‚ . ˙	˘· ‰˘„Á‰ ‰Ï‰	‰‰ Ï˘ ‰¯Á·È‰ ÌÚ2007 ...
Ú‰ ‰Ò	Î	"ÍÂ¯‡ ÍÈÏ‰˙Ï Ï ,ÌÂ˜È˘Ï ˜ÈÓÚÓÂ ÛÈ˜Ó , ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈÈ	·Ó ÌÈÈÂ	È˘ ÂÎ¯Ú	 ÂÎÏ‰Ó·

ÔÂ‚¯‡· ,˙ÂÙÈ˜˘‰ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ÂÓ˘ ¯˘‡ ,ÔÂÈÏÚ Í¯ÚÎ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ , ÔÂ‚¯‡‰ ˙‡ ÂÏÚ‰Â
‰˘„Á Í¯„Ï .ÔÎ‡ ,˙ÎÏÏ Í¯„ „ÂÚ ‰	˘È ,È	ÙÏ ‰„Â·Ú „ÂÚ ‰	˘ÈÂÂ	 ."Ú‰ ‰·˙Î „ÂÚ" Ï

ÁÂ„· ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ÈÎ ‰˙·Â˘˙· , ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Â·¯ ˙Â¯Ú‰" ÂÚÓËÂ‰ ¯·Î
ÔÂ‚¯‡· ... ÏÚÈÈÏ È„Î·]˙‡ [ ˙Á˙ Â˙Â‡ Â	ÈÈÙ‡˘ ÌÈ¯„Ò‰ È‡Â ÌÈÏ˘Î‰ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ ÔÂ‚¯‡‰

‰	˘È‰ ‰Ï‰	‰‰ ,„È˙Ú· Â	˘È ‡Ï ... ‡Ï ‡È‰Â ı¯Ó‰ ‡ÂÏÓ· ˙ÏÚÂÙ ‰	„ÂÚÂ ‰ÏÚÙ ˙Â¯„˙Ò‰‰
È˘ „Ú ËÂ˜˘˙ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ¯Á‡ Ô˜Â˙ ,ÌÈÏÏÎ ÂÚÓËÂÈÂ , ÂÁÈË·È ¯˘‡ ‰„Â·Ú ˙ÂËÈ˘Â ÌÈÎÈÏ‰

 ‰	È˜˙ ˙È„È‚‡˙ ˙ÂÏ‰	˙‰Â ÔÈ„‰ ˙Â˘È¯„ ‡ÂÏÓ· „ÂÓÚ˙ Í˘Ó‰· ÔÂ‚¯‡‰ ˙ÂÏ‰	˙‰ ÈÎ
‰˙Â‡	Â ." 

Ú‰ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰	‰‰ Ï˘ ‰˙Â	ÂÎ	Â ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÔÂÈˆÏ ˙ÂÈÂ‡¯"Ï , ¯‡Â¯·Ù· ‰¯Á·	˘2007, 
Â‰È	 ˙ÂÓ¯Â	 ÏÈÁ‰ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ô˜˙ÏÚ‰· ÌÈÓ„˜˙Ó ÁÂ˜ÈÙÂ Ï"Ï , ÏÚ ‰·Â‚˙· ¯˙È‰ ÔÈ·

ÏÈÚÏ˘ ‰	È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ; „ÈÓ˙˙ ‰Ï‰	‰‰ ÈÎ ‰ÂÂ˜˙ ÚÈ·Ó ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙Â˘¯„	‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ËÂ˜	˙Â ÂÊ Í¯„·- Â˘Á¯˙‰˘ ÌÈÏ˘Î‰ Ï˘ Ì˙Â	˘È‰

Ú‰·"¯·Ú· Ï. 

 Ï˘ ‰ÏÂ‰È	 È·‚Ï ‰	È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ú‰" ÂÚˆÂ·˘ ‰ÙÂ˜˙· Ï
ÂÈ È„È· ˙ÂÈÂÎÓÒ ÊÂÎÈ¯ Ì‰ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰	‰‰ Ï˘ Ô˙	Â‰Î ˙Ú· ˙ÂÏÈÚÓ‰ ‰·"Ú‰ ¯" ÁÂÎÓ Ï

Ú‰ ˙˜ÂÁ"‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÂÏ˘ ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ËÚÓÎ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÏÂÎÈÂ Ï , ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ „ˆÏ
Ú‰ Ï˘ ÌÈÏ‰	Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ˜ÙÒÓ ‰¯˜·Â"È‡Â ‰ÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚·Â ‰· ‰˘Ú	· Ï-

ÏÚ Ì‰Ï˘ ‰„Ù˜‰‰˜ÂÁ· Ì‰Ï Â	˜Â‰˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘ÂÓÈÓ  .Â¯˘Ù‡ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ , ˙ÂÁÙÏ Â‡
ÂÏ˜‰ ,Ú‰· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÏÚ" È·‡˘Ó· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÏ‰	‰‰ Ï˘ Ô˙	Â‰Î ˙Ú· Ï

Ú‰"Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ·¯Â˜Ó‰ ˙·ÂËÏÂ ˙È˘È‡‰ Ì˙·ÂËÏ ‰Ï˘ ¯ÊÚ ˙Â„ÒÂÓÂ Ï . ‰„ÓÚÓ Ì‚ Ì¯˙ ÍÎÏ
Ú‰ Ï˘ È˙ÈÈÚ·‰ ÈËÙ˘Ó‰"Ï ,„ˆÓ ÈÂ‡¯ ÏÂÙÈËÏ ‰ÎÊ Ì¯Ë˘Ú‰ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰Ï‰	‰‰ " Ï

‰	È„Ó ˙ÂÈÂ˘¯ „ˆÓÂ :‰˙Ó˜‰ Ê‡Ó ,Ú‰"Ï ,ÌÈÙÒÂ	 ÌÈ„·ÂÚ È	Â‚¯‡ ÂÓÎ , ‰„Â‚‡Î ˙„‚Â‡Ó
 ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÏ˜·Â ˙Â¯È‰Ó· Ì˙Â	˘Ï Ô˙È	˘ ÌÈÈÓÈ	Ù „ÂÒÈ ÈÎÓÒÓ ÈÙÏ ˜¯ ˙ÏÚÂÙÂ ˙È	‡Ó˙ÂÚ

ÂÓˆÚ ÔÂ‚¯‡‰ ,Â˘‡¯· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÔÂˆ¯ ÈÙÏ , ÌÈÈÓÈ	Ù ÌÈ	Â	‚	Ó Ì‰· Ô‚ÚÏ ‰·ÂÁ ÏÎ ‡ÏÏ
ÁÈË·È˘˘ÓÓ Ï˘ È	ÂˆÈÁ ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰	ÈÓ ÈÏÏÎ· ‰„ÈÓÚ Â .‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ	· , ˙	˘· Ì‚

2012ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ	Â‚¯‡ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙Â	È˜˙ -Ú‰ Ï˘ ‰‚ÂÒÓ ÌÈÈ˙¯·Á" ÌÈÎ¯Ú ˙ÚÓË‰Â Ï
ÏÂ‰È	 Ï˘ ,ÔÂÎÒÈÁ , ÈÓˆÚ ÔÂÒÈ¯Ï ÌÈÈ¯Ë	ÂÏÂÂ ÌÈ¯„Ò‰· ˙ÂÈÂÏ˙ Ì·¯˜· ˙ÂÙÈ˜˘Â ‰¯˜·

È„ÓÂÚ‰Â ÌÈ	Â‚¯‡‰˘ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙ ˙„ÈÓ·ÂÌÈ‡˘Â	 Ì˙Â‡Ï ÌÈ	˙Â	 Ì˘‡¯· Ì . 



 1255 הסתדרות העובדי� הלאומית באר� ישראל

 ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰ÓˆÚ ˙Â·¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï‡¯˘È· ÌÈ„·ÂÚ È	Â‚¯‡Ï Â	˜Â‰ Ì‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÏ ÌÈ	Ó‡	 Ì‰Â .¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÂÎÈ	 ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚÓ ÌÈÙÒÎ ˙Â·‚Ï Ì˙ÂÎÓÒ·

Ì˙¯ÂÎ˘ÓÓ58 ; ÏÏÎ Ì˘· ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏÂ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰	Ï Ì˙ÂÎÓÒ·
È„·ÂÚ‰‚ÈˆÈ ÔÂ‚¯‡ ÌÈ˘Ó˘Ó Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈÙ	Ú·Â ‰„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜Ó· Ì59 ; È˜ÂÁ ‰ÓÎ ÈÙ ÏÚ
‰„Â·Ú , Ì˘· ‰„Â·ÚÏ ÔÈ„‰ ˙È·Ï ˙ÂÚÈ·˙ ˘È‚‰Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó‰ „ÁÂÈÓ „ÓÚÓ ÈÏÚ· Ì‰

ÂÚ‚Ù	˘ ÌÈ„·ÂÚ , ÈÏ· Ì‚ ÔÈ„‰ ˙È·· Ì˙„ÓÚ ˙‡ ÚÈÓ˘‰Ï ˙ÂÎÊ‰ Ì‰Ï ˙È	˜ÂÓ Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ
ÍÈÏ‰· ÈÏÓ¯ÂÙ „ˆ ˙ÂÈ‰Ï60 .ÂÚ È	Â‚¯‡ ˘È ÔÎ ÂÓÎ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈÏ‰	Ó‰ ÌÈ„·

·¯ ÌÈÈÂÂ˘˘ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· . 
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 ˙ÂÈ	‡Ó˙ÂÚ-Â	Á·È ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÂ  ,ÌÈ„·ÂÚ‰ È	Â‚¯‡ ˙„ÓÚ ˙‡ ÂÚÓ˘È˘ ¯Á‡Ï , ˙‡

‰ Í¯„· ÏÈÁ‰ÏÂ Ô‚ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙	Ó ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ È	Â‚¯‡ ÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ ÈÂ‡¯˘ ˙ÂÓ¯Â	 ˙ÓÏÂ
ÌÈÙÒÎ‰Â Ï‰	ÈÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ‰	È˜˙‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï , ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ˙Â·¯Ï

‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· . Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ Ì‰È	ÈÈÙ‡Ó ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙ Úˆ·˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ÂÓ‡Î ‰¯„Ò‰
Ó˘Ï˘ ˙Â·Â˘Á‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰Ï È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ Ì˙ÏÂÎÈ ÏÚÂ ÌÈ	Â‚¯‡‰ ÂÓ˜Â‰ Ì‰ Ô

È˙¯·Á‰ ÌÂÁ˙·Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ „Â‚È‡‰ ÌÂÁ˙·61. 
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