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 ההתקשרויות ע  האגודה 
 למע  שירותי בריאות הציבור

 תקציר
האגודה למע  שירותי בריאות הציבור היא עמותה הנותנת שירותי  בתחו   .1

במש  השני  היא נוהלה בידי בכירי  בהנהלת משרד ).  האגודה להל  (הבריאות 
ביצוע ל" זרועו הארוכה"ובעבר ראה בה המשרד את , ) ג  המשרד להל  (הבריאות 

פעילותה העיקרית של האגודה במש  השני  עבור המשרד הייתה . 1פעולות שונות
בעיקר אספקת כוח אד  למת  שירותי  רפואיי  ומינהליי  לסוגיה  אשר בתקציב 

בשני  האחרונות האגודה מספקת שירותי  של כוח . המדינה לא הוקצו לה  תקני 
, ומינהליי  לעוד משרדי  ממשלתיי רפואי ושירותי  רפואיי   אד  רפואי וָ ָרה

משרד החינו  והמוסד , )ת" התמ להל  (המסחר והתעסוקה , ובה  משרד התעשייה
 .לביטוח לאומי

 עובדי  בתחומי 2,000 העסיקה האגודה כ, מועד סיו  הביקורת, 2008באוגוסט  .2
  כוח האד  שהעסיקה האגודה עבור המשרד פעל בי. בהיקפי משרה שוני , הבריאות

; )חיסוני  ובדיקות התפתחות(השאר לש  מת  שירותי טיפת חלב לתינוקות 
למת  שירותי מרפאה בתחו  ; להפעלת שירותי מחשוב בבתי חולי  ממשלתיי 

לשכות (לתגבור של עובדי  למשרד הראשי וליחידות המשנה ; בריאות הנפש
רופות לנפגעי להפעלת מרכזי  לטיפול ממוש  בת; )הבריאות המחוזיות ובתי החולי 

ולהפעלת מסגרות לשיקו  ; )כגו  מתדו , בעיקר באמצעות אספקת תחליפי ס (סמי  
 . נכי נפש

ס  כל היק& ההתקשרויות של המשרד ע  האגודה הסתכ  בכל שנה במאות מיליוני 
במש  שני  מרבית ההתקשרויות של המשרד ע  האגודה נעשו בפטור ממכרז . ח"ש

ס  כל היק& ההתקשרויות ". ספק יחיד"ו" ת המש התקשרו"וזאת מנימוקי  של 
כולל משרד הבריאות וכ  של גופי  ציבוריי  , השנתי של כלל המשרדי  הממשלתיי 

  מה   ח " מיליו  ש200  יותר מ2007היה בשנת , נוספי  שנעשו ג  ה  ללא מכרז
  . ח היק& ההתקשרויות של המשרד ע  האגודה" מיליו  ש180 כ

 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ההתקשרויות של 2008אוגוסט  בחודשי  מרס

את הנסיבות , המשרד וג  של משרדי ממשלה וגופי  ממלכתיי  אחרי  ע  האגודה
 מעי   שהביאו למת  פטור חוזר ונשנה ממכרז ולמעשה ג  את התוצאה שנוצרה 

ואיי  למשרד ולגופי  בלעדיות של האגודה באספקת שירותי כוח אד  ושירותי  רפ

__________________ 
. 296' עמ, "רכישת מערכות דיאגנוסטיקה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„42 )1992  ,מבקר המדינה :ראו לדוגמה  1

 דולר שהופקדה באגודה בלא שלוותה בתיעוד 800,000בדוח הוצגו ממצאי בדיקה בדבר תרומה בס  
% בלא התרומה הוצאה לרכישת המערכות על ידי ספק מסוי. כלשהו בנוגע לנסיבות קבלתה או לייעודה

 .מכרז ובלי בחינה כמקובל
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כ  בדק משרד מבקר המדינה את הפיקוח של המשרד ושל גופי  נוספי  על . נוספי 

 . 2ההתקשרויות ע  האגודה
.  אצל רש  העמותות במשרד האוצר ובמשרד המשפטי  , הבדיקה נעשתה במשרד

בנציבות שירות , במוסד לביטוח לאומי, ת"בירורי  והשלמות נעשו במשרד התמ
  ).א" מד להל  (ובמג  דוד אדו  ) מ" נש להל  (המדינה 

 עיקרי הממצאי 
  תמונת מצב התקשרות רבת שני  בפטור ממכרז ע  האגודה 

מטיל חובת מכרז )  חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי 
רחבה מאוד על משרדי ממשלה ועל גופי  ציבוריי  כדי לתת לכל אד  הזדמנות 

על יסוד עקרונות אלה להל  . בו על יסוד תחרות הוגנת ובתנאי  של שוויו להשתת& 
 :תמונת המצב שהעלתה הביקורת

למשרדי  , במש  שני  רבות האגודה היא ספק יחיד למשרד הבריאות .1
מדובר בהתקשרויות כספיות בסכומי  . 4 ולמוסד לביטוח לאומי3ממשלתיי  נוספי 

 .  וללא מכרז ח "ש של מאות מיליוני  גבוהי  מאוד 
ת והמוסד לביטוח לאומי א& לא היה "במקצת ההתקשרויות של משרד התמ .2

 .דבר זה כשלעצמו אינו תקי . הסכ 
 שבעניי  מת  שירותי בריאות מסוימי  5+ קבע"לפני כעשור ולאחר שבג .3

נעשו שני , באמצעות גופי  חיצוניי  יחולו הוראות חוק חובת המכרזי  ותקנותיו
פנו המשרדי  לחשב , לאחר מכ  ולש  המש  ההתקשרויות ע  האגודה.  מכרזי

ודרכו קיבלו פטור חוזר ונשנה )  החשב הכללי להל  (הכללי דאז במשרד האוצר 
 .ממכרז

כתוצאה מכ  קיבלה למעשה האגודה שליטה בלעדית על תחומי  רבי  של שירותי  
ל האגודה בתחו  שירותי עקב פעילותה רבת השני  ש, וכפועל יוצא מכ , רפואיי 

וכ  התעצ  , רפואי רב התרכז בידיה כוח אד  רפואי וָ ָרה, הבריאות בפטור ממכרז
בשל כ  חוזרת ונשנית . עסקי כספק מעי  בלעדי של שירותי  אלה ג  כוחה התפעולי

 .ג  טענת משרדי הממשלה כי מדובר בספק יחיד
__________________ 

Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ' ˙ È„Ó     1083/07(  "בעניינה של האגודה תלויה ועומדת עתירה לבג  2
Ï‡¯˘È ( משרד מבקר המדינה . ובהעברת  לידי האגודה, העוסקת בהפרטת שירותי הבריאות לתלמידי

 .ות לעתירה התלויה ועומדתמלעסוק בסוגיות הקשורות או החופפ, לעת הזו, נמנע אפוא
להנפקת היתרי  להעסקת עובדי  , באמצעות יחידת סמ$, 2003 ת אחראי מ" משרד התמ לדוגמה   3

קשיש . ההיתר נית& לקשיש לאחר ביצוע מבח& תלות. יו  זרי  לקשישי  המתקשי  בפעולות היו 
ואילו קשיש שאינו ; לו שזכאי לגמלת סיעוד נבדק בידי מעריכי  של המוסד לביטוח לאומי ללא תש

פעולות אלה .  בתשלו  ת לבצע את מבח& התלות באגודה "זכאי לגמלת סיעוד מופנה על ידי התמ
 . ומת& הסמכות לאגודה לבצע  נעשו ללא מכרז

;  טיפול בעררי  של מוגבלי  בגפיה  על גובה גמלת הניידות שאושרה לה  המוסד לביטוח לאומי   4
הפעלת מרכז לשירותי אבחו& למתמכרי  ; אישור אביזרי  מיוחדי  לנהיגהקביעת גודל רכב לנכי  ו

 .לסמי  ולאלכוהול
5

 ).1998 (49) 1(ד נב"פ, Ú· ‰ÁÂÂ¯Â „ÂÚÈÒ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙Ó"  Ó '˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 5012/97  "בג  
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המש  ההתקשרות ע  א& שהחשב הכללי במשרד האוצר מתנגד עקרונית ל .4
מלבד העלאת חילוקי הדעות בינו ובי  , הניתני  לאגודה, האגודה בפטור ממכרז

, לי  ושרי "והוא לא נדו  בקרב מנכ, לא הובא הנושא לדיו  נוס&, המשרד על הכתב
בפועל המשי  החשב הכללי לקבל כמעט . למרות ההיקפי  הגדולי  של ההתקשרות

  . שר לקבלת פטור ממכרז כלשונ את כל דרישות משרד הבריאות א
 סדרי עיצוב מכרז במגזר הציבורי

הראשו  . 1999  וב1998 בשל החובה לעשות מכרז עשה המשרד שני מכרזי  ב .1
. 6לצור  מת  שירותי בריאות מסוימי  והשני לצור  מת  כל שירותי הבריאות לציבור

שומה היה על , אול  מאחר ששוק שירותי כוח האד  הרפואי מצומצ  מלכתחילה
ועל יסוד לימוד השוק לקבוע תנאי ס& , המשרד לפני יציאה למכרז לנתח את השוק

ובכלל זה לשקול מכרזי  אזוריי  וא& לערו  בחינה , הוגני  ויעילי  שיאפשרו תחרות
של האפשרות לחלוקת השוק בי  ספקי  שוני  כדי לאפשר למשרד לבחור כמה 

שרוב  ככול  מפורסמי  בספרות , רונות אלהעל יסוד עק. ספקי  בעקבות המכרז
בדק משרד מבקר המדינה את , מקצועית או בהוראות של ממשלות שונות בעול 

 . ההתנהלות של משרד הבריאות
מהבדיקה עלה כי במסמכי שני המכרזי  שפורסמו בנוגע לאספקת עובדי  במגוו  

התקשר ע  קבל  אחד קבע המשרד שהוא מעדי& ל, רפואיי  מקצועות רפואיי  וָ ָרה
ספקי  שהיתה לה  , שמלכתחילה, מכא . 7להספקת כל השירות שבו עוסק המכרז

רק יכולת לאספקה חלקית או אזורית ניגשו מעמדת נחיתות למכרז וייתכ  שתנאי זה 
 ההעדפה של  כפועל יוצא מכ  . מנע מראש מכמה ספקי  א& להציע את הצעותיה 

מעי  בלעדיות וכ  היא אפשרה לה , כתה במכרזלאחר שז, ספק אחד אפשרה לאגודה
לאגד מתחת לכנפיה נתח נכבד של כוח האד  הרלוונטי שאינו מועסק בגופי  אחרי  

בכ  נת  המשרד לאגודה יתרו  מהותי על פני אחרי  ומנע מעצמו ). כבקופות החולי (
ו לאחר מכ  עריכת עוד מכרז כי השוק כבר נשלט בלעדית בידי האגודה ולא נותר

 . ספקי  ראויי  להתחרות עמה
  שימור ספק נוס&  המשרד ג  לא שקל להשתמש בכלי מקובל בעול  המערבי 

)second source( ,הכוונה . כלי המאפשר קיו  תחרות ומונע היווצרות מעי  בלעדיות
היא שבכל מכרז שתנאי השוק בו מצביעי  על מספר ספקי  מצומצ  לא יזכה ספק 

אלא השוק יחולק בשיעורי  שוני  בי  יותר ,  ביכולת התחרותשכ  הדבר יפגע, אחד
 .וכ  תישמר יכולת התחרות לעתיד לבוא, מספק אחד
יוער שבמקרה המיוחד דלעיל היה אפשר לשקול התקשרות ע  קופות , מלבד זה
 לשקול לשלב פעולות אלה כחלק מהשירותי  שה  נותנות מכוח חוק ביטוח  החולי  

__________________ 
כדי לתת שירותי , ובעיקר רופאי  ואחיות,  נועד לצור$ אספקת כוח אד 1998 המכרז שנעשה ב  6

 נועד לצור$ אספקת כוח אד  כדי לתת את כלל שירותי 1999 המכרז שנעשה ב. בריאות מסוימי 
מיילדות , רוקחי , רופאי שיניי , אחיות, רופאי : מדובר במגוו& מקצועות ובה . הבריאות לציבור

המשרד קבע כי אספקת  של כל השירותי  וכל סוגי כוח האד  היא תנאי יסוד ; ופסיכולוגי 
 . ות במכרזלהשתתפ

תשובת . 31.5.99 עלתה בכנס ספקי  שנער$ ב" הא  נית& להגיש הצעה עבור אזור מסוי "השאלה   7
המשרד יעדי- להתקשר ע  ספק . אי& אפשרות להגיש הצעה עבור אזור מסוי  בלבד: "המשרד הייתה

 ".אחד אבל אנו רשאי  לפצל את השרות ליותר מספק אחד
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הרחבה לאותו חוק או לשקול להתקשר ע  השלטו  המקומי בריאות ממלכתי או כ

 .כנות  שירותי 
משרד מבקר המדינה מדגיש את העיקרו  המשפטי והכלכלי שבחוק חובת  .2

שהיא ההלי  ,  כי ניהול השוק ראוי שייעשה בשקיפות ובאמצעות תחרות המכרזי  
רע וכיצד אפשר יש לבחו  כיצד הוא אי, וא  יש כשל שוק, הכלכלי והמשפטי הראוי

 .למנוע אותו בעתיד
 לקבוע הנחיות   בשיתו& משרדי הממשלה  על החשב הכללי , כלקח מהאמור לעיל

היערכות זו סביר שתקי& ותחייב בי  היתר את לימוד תנאי . בדבר ההיערכות למכרז
א  השוק ; השוק לרבות איסו& מידע על הספקי  ונותני השירותי  באותו ענ&

כגו  עריכת מכרז אזורי במקו  , יש לבחו  חלופות, פקי  לא רבמאופיי  במספר ס
ללא מת  מעי  בלעדיות , ארצי או פעולה למע  חלוקת נתח השוק בי  כמה ספקי 

 . לספק אחד
, א  בכל זאת יש כשל שוק ועתיד לקו  מעי  מונופול שאינו מונופול ממשלתי, ולבסו&

מה א& לשקול את הקמתו כמונופול שו, דבר היוצר או עלול ליצור תלות באותו ספק
   8 על ידי הקמת סוכנות ביצוע ממשלתית לדוגמה ; ממשלתי

Executive Agency  ,כמקובל במדינות רבות בעול  המערבי.  
 הפיקוח על האגודה

, ח לשנה" מיליו  ש180 א& שהיק& השירותי  שנותנת האגודה למשרד נאמד בכ .1
לת אחת בלבד על תפקוד האגודה באמצעות המשרד ביצע במש  השני  ביקורת כול

הממצאי  שעלו בביקורת זו העידו כי יש צור  שהמשרד יבקר . רואה חשבו  חיצוני
 . ואול  הוא לא עשה כ , תכופות את פעילות האגודה

משרד מבקר המדינה הפנה את תשומת לבה של רשות המסי  למהות עיסוקיה  .2
שכ  עיקר עיסוקה , מ"גדר עוסק החייב במער או ב" הא  היא בגדר מלכ של האגודה 

ונראה כי אלו פעולות ; הוא אספקת כוח אד  ומת  שירותי  בתחו  הבריאות והרווחה
  .מ"עסקיות החייבות במע

 עובדי המשרד בהנהלת האגודה 
 קובעות בי  היתר כי על משרד 1988 הנחיות היוע+ המשפטי לממשלה מ .1

הא  יש מקו  להשתתפות עובדי משרד "תשקול ממשלתי למנות ועדת עמותות כדי ש
יש מקו  ] כי"[וא  סברה הוועדה ". בוועד העמותה עמה המשרד משת& פעולה

את אישורה של ] ועדת העמותות[תבקש , שעובד משרד יהיה חבר בוועד העמותה
 ". נציבות שירות המדינה

 וכמזכיר ר הוועד שלה"במועד עריכת הביקורת כיהנו שני עובדי  של המשרד כיו
לא היו בידי המשרד אישורי  של נציבות , אול  באשר לשני עובדי  אלה. האגודה

__________________ 
מדינה אפשרות לבצע את תפקידה בגמישות ניהולית ובתקציב עצמאי יחידה ממשלתית שמקבלת מה  8

 קיבלה רשות הפטנטי  2006 ב: לדוגמה. תו$ כדי עמידה ביעדי תפוקות כמותיי  ואיכותיי  מדידי 
 . שבמשרד המשפטי  מעמד כזה
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עוד עלה כי רק באפריל . א& שה  כיהנו בוועד האגודה שני  רבות, שירות המדינה
במועד סיכו  הביקורת . מינה המשרד את ועדת העמותות שלו)  שני 15לאחר  (2003

א  הוא נשאר חבר בוועד , ר"תפקידו כיור האגודה מ" התפטר יו2008בספטמבר 
 .האגודה

על שני צדדי ההתקשרות של כמה הסכמי  שעשה המשרד חתומי  עובדי  .2
ל הבכיר למינהל ומשאבי "ל המשרד או הסמנכ"בש  המשרד חת  מנכ. המשרד

 מנהל תחו  מינהל ומשק  ובש  האגודה חת  עובד משרד אחר , אנוש וחשב המשרד
אי  זה רצוי שעל הסכ  של , לדעת משרד מבקר המדינה. ודההמכה  כמזכיר האג

  .המשרד ע  עמותה יחתו  עובד המשרד בש  העמותה
 סיכו  והמלצות

משרדי ממשלה אחרי  , מהאמור לעיל עולה שבמש  שני  רבות התקשרו המשרד
ח "לביצוע פעילויות בהיקפי  של מאות מיליוני ש, והמוסד לביטוח לאומי ע  האגודה

עסקי של  בשל כ  התעצ  כוחה התפעולי. בלי מכרז, די העסקת אלפי עובדי תו  כ
מעי  רפואיי  , האגודה כספק בלעדי לאספקת כוח אד  במקצועות רפואיי 

במצב זה עלולה להיווצר תלות . ולא התפתח שוק תחרותי ובו כמה ספקי , ומינהליי 
 .לא רצויה באגודה שאינה גו& ממשלתי

, אות ומשרד האוצר לפעול לעריכת מכרזי  כדי לעודד תחרותעל משרד הברי, ככלל
כדי למקס  את התועלת הכלכלית שבשיטה זו וכדי למנוע מצב שהשירות יינת  בידי 

כגו  , לפיכ  מומל+ לשקול שימוש באפיקי  נוספי  מלבד אלו המוכרי . יחידספק 
) second source(ספק נוס& , לכלול בתנאי המכרז את חלוקת השוק בי  כמה ספקי 

והגברת השימוש במכרזי  אזוריי  ולא ארציי  כדי שנתח השוק יתחלק בי  כמה 
 .ספקי  ולא תהיה תלות בספק בלעדי

, א  בכל זאת יש כשל שוק ועתיד לקו  מעי  מונופול שאינו מונופול ממשלתי, ולבסו&
נופול שומה א& לשקול את הקמתו כמו, דבר היוצר או עלול ליצור תלות באותו ספק

   9 על ידי הקמת סוכנות ביצוע ממשלתית לדוגמה ; ממשלתי
Executive Agency ,כמקובל במדינות רבות בעול  המערבי.  

♦  
 מבוא

 .מאנית' כאגודה עות1972  הוקמה ב10) האגודה להל  (האגודה למע  שירותי בריאות הציבור  .1
  השני  היא נוהלה בידי בכירי  במש. נרשמה האגודה כעמותה, 1983 ב, כעשר שני  לאחר מכ 

תחומי פעילותה ומטרותיה ה  , לפי תקנו  העמותה. 11) המשרד להל  (בהנהלת משרד הבריאות 

__________________ 
 . 8ראו הערה   9

 . מאני'אגודה שנוסדה לפי החוק העות  10
שהיו , נו  מר שרגא הבר ומר גבי ב ; לי המשרד"שהיו מנכ,  משיחר משה"מרדכי שני וד' ובה  פרופ  11

 . לי  במשרד"סמנכ
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, הקמה והפעלה של מסגרות לאבחו  מצבי תלות של קשישי ; בי  היתר בריאות ורווחת הציבור

בקרה על ; הפליה לרעהלטיפול בה  ולייעו% לה  ללא , נכי  ומוגבלי  מכל סוג, לשיקו  חולי 
לרבות סיוע לפעולות רישוי ואבטחת איכות במוצרי  , פעולות שונות בתחו  הבריאות והרווחה

פיתוח תודעה של שמירה על ; מעקב אחריה  והערכה בנוגע לה , ושירותי  הקשורי  לתחומי  אלו
 .ועזרה לנזקקי  בתחו  הבריאות; בריאות בקרב הציבור

זרועו "אשר ראה בה את ,  כלי עזר לביצוע פעולותיו של המשרדהאגודה הוקמה כדי לשמש
פעילותה העיקרית של האגודה במש  השני  הייתה בהעסקת . 12לביצוע פעולות שונות" הארוכה

א) שנקבעה מסגרת תקציב לתחומי הפעילות , כוח אד  שבתקציב המדינה לא הוקצו לו תקני 
 באותה  ולדוגמה , רד והאגודה היו שלובות זו בזופעילויות עובדי המש. השוני  שה  הועסקו בה 

כמה מה  , יחידה של המשרד ישבו באותו חדר או משרד עובדי  שביצעו תפקיד דומה או זהה
 . עובדי האגודה וכמה מה  עובדי המדינה

העסקת עובדי האגודה ע  עובדי המשרד אילצה את המשרד להפנות משאבי  רבי  להתדיינויות 
די אגודה שדרשו הכרה במעמד של עובדי מדינה וע  עובדי אגודה שהמשרד לא משפטיות ע  עוב

 .רצה בהמש  העסקת 
בשני  האחרונות פעל המשרד ע  משרד האוצר לשנות את מעמד  של עובדי  המועסקי   .2

במש  השני  . 13בתחומי  שוני  של בריאות ממעמד של עובדי אגודה למעמד של עובדי מדינה
  להל  (המסחר והתעסוקה , תי  בתחומי בריאות שוני  ג  למשרד התעשייהנתנה האגודה שירו

 . למשרד החינו  ולמוסד לביטוח לאומי, )ת"משרד התמ
בהיקפי ,  עובדי  בתחומי הבריאות2,000 העסיקה האגודה כ, מועד סיו  הביקורת, 2008באוגוסט 

ר במת  שירותי טיפת חלב כוח האד  שהעסיקה האגודה עבור המשרד פעל בי  השא. משרה שוני 
במת  ; בהפעלת שירותי מחשוב בבתי חולי  ממשלתיי ; )חיסוני  ובדיקות התפתחות(לתינוקות 

בתגבור של עובדי  למשרד הראשי וליחידות המשנה ; שירותי מרפאה בתחו  בריאות הנפש
בהפעלת מרכזי  לטיפול ממוש  ; )לשכות הבריאות המחוזיות ובתי החולי  הממשלתיי (

ובהפעלת מסגרות לשיקו  ; ) מתדו  בעיקר באמצעות אספקת תחליפי ס  (בתרופות לנפגעי סמי  
 . ההתקשרויות של המשרד ע  האגודה נעשו במרבית המקרי  בפטור ממכרז. נכי נפש

במש  . ח"ס  כל היק) ההתקשרויות של המשרד ע  האגודה הסתכ  בכל שנה במאות מיליוני ש
של המשרד ע  האגודה נעשו בפטור ממכרז וזאת מנימוקי  של שני  מרבית ההתקשרויות 

ס  כל היק) ההתקשרויות השנתי של כלל המשרדי  ". ספק יחיד"ו" התקשרות המש "
היה , כולל משרד הבריאות וכ  של גופי  ציבוריי  נוספי  שנעשו ג  ה  ללא מכרז, הממשלתיי 

ח היק) ההתקשרויות של המשרד ע  "ו  ש מילי180  מה  כ ח " מיליו  ש200  יותר מ2007בשנת 
 . האגודה

 בדק משרד מבקר המדינה את סדרי ההתקשרויות של המשרד 2008אוגוסט  בחודשי  מרס .3
את הנסיבות שהביאו למת  פטור , וג  של משרדי ממשלה וגופי  ממלכתיי  אחרי  ע  האגודה

ה באספקת כוח אד  ושירותי   מעי  בלעדיות של האגוד ממכרז ולמעשה ג  את התוצאה שנוצרה 

__________________ 
. 296' עמ, "רכישת מערכות דיאגנוסטיקה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„42 )1992  ,מבקר המדינה :ראו לדוגמה  12

 דולר שהופקדה באגודה בלא שלוותה בתיעוד 800,000בדוח הוצגו ממצאי בדיקה בדבר תרומה בס' 
התרומה הוצאה לרכישת המערכות על ידי ספק מסוי  בלא . בנוגע לנסיבות קבלתה או לייעודהכלשהו 

 .מכרז ובלי בחינה כמקובל
13

היא " קבל  כוח אד "בעת פעילות האגודה כ, כמו שהיה נהוג בהתקשרויות של המשרד ע  האגודה  
 את העובדי  המשרד הוא שהפעיל. סיפקה למשרד עובדי  שהמשרד היה מעוניי  בשירותיה 

, היא סיפקה למשרד את השירותי  שסוכ  עליה "  שירותי קבל "בעת פעילות האגודה כ; והדריכ 
 . והאגודה הייתה אחראית להפעלת העובדי  ולהדרכת 
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כ  נבדק הפיקוח של המשרד ושל רש  העמותות על פעילות . רפואיי  למשרד ולגופי  נוספי 
 . 14האגודה וכ  פעילות  של עובדי המשרד בהנהלת האגודה

בירורי  .  אצל רש  העמותות במשרד האוצר ובמשרד המשפטי  , הבדיקה נעשתה במשרד
   ).א" מד להל  ( במוסד לביטוח לאומי ובמג  דוד אדו  ,ת"והשלמות נעשו במשרד התמ

   התקשרות רבת שני  בפטור ממכרז ע  האגודה 
 תמונת מצב

מטיל חובת מכרז רחבה מאוד על )  חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי 
לא יתקשרו ] אחרי וגופי  ציבוריי  [המדינה : "החוק קובע. משרדי ממשלה ועל גופי  ציבוריי 

אלא על פי מכרז פומבי הנות  לכל אד  , או לרכישת שירותי ... בחוזה לביצוע עסקה בטובי 
 ". הזדמנות שווה להשתת) בו

תכלית המכרז היא בי  היתר מקסו  . חובת עריכת מכרזי  נועדה לצורכי שקיפות והיגיינה ציבורית
  פוטנציאליי  לזכות בהתקשרות על יסוד התועלת לגו) העור  את המכרז וכ  אפשרות למציעי

   .תחרות הוגנת ובתנאי  של שוויו 
 התקשרות המשרד ע  האגודה בפטור ממכרז

קובעות את התנאי  שאפשר )  התקנות להל   (1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי  .1
של למרות ריבוי  . אלה פורטו בהוראות פטור הקבועות בתקנות. להתקשר בה  בפטור ממכרז

יש לפרש "ובהיות  חריג , לכלל המחייב עריכת מכרז" חריג"יש לזכור שה  בבחינת , הוראות הפטור
החלטות ועדת המכרזי  של המשרד על מת  . 15"את הוראות הפטור פרשנות דווקנית ומצומצמת

ח טעונות אישור של ועדת הפטור " ש700,000פטור ממכרז בנוגע להתקשרות ששווייה עולה על 
 .האוצרבמשרד 

 Ê‡Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰1993 , ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ Ò Î  ˙Ú
Û˜Â˙Ï , „Ú1998Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï „¯˘Ó‰ ÍÈ˘Ó‰  . 

חברות פרטיות . %16"השאלה א  רשאי המשרד להתקשר ע  האגודה ללא מכרז נדונה בבג
מת  שירותי רפואה עתרו בבקשה המתמחות במת  שירותי בריאות ובהעסקת כוח אד  מקצועי ל

האגודה "נפסק ש. % יחייב את המשרד לפתוח בהליכי מכרז למת  שירותי בריאות מסוימי "שבג
, דינה יהא כדי  כל גו) לבר משרד הבריאות"ו]" ולא זרועו הארוכה[היא גו) לבר משרד הבריאות 

__________________ 
Ï‡¯˘È· ˙È‡ÂÙ¯‰ ˙Â¯„˙Ò‰‰ ' ˙ È„Ó     1083/07(  "בעניינה של האגודה תלויה ועומדת עתירה לבג  14

Ï‡¯˘È (משרד מבקר המדינה . ובהעברת  לידי האגודה, רותי הבריאות לתלמידי העוסקת בהפרטת שי
 .מלעסוק בסוגיות הקשורות או החופפות לעתירה התלויה ועומדת, לעת הזו, נמנע אפוא

 .שבו סקר את הנושא) ÌÈÊ¯ÎÓ) 2004ר עומר דקל "ראו ג  בספרו של ד  15
16

 ).1998 (49) 1(ד נב"פ,  Ú· ‰ÁÂÂ¯Â „ÂÚÈÒ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ Ô˙Ó"  Ó'˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó 5012/97  "בג  
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ושעל משרד ; "זי לאמור יחולו על הנושא הוראות חוק חובת המכרזי  ותקנות חובת המכר

, למת  שירותי בריאות מסוימי , הבריאות להיער  מיד לפרסו  של מכרז או של מכרזי  מתאימי 
עקב כ  . א  לא יודיע על חלות  של אחד החריגי  הקיימי  בדי  המכרזי  לחובת עריכתו של מכרז

, ממשלתית ער  המשרד שני מכרזי  להעסקת כוח אד  במערכת הבריאות ה1999  ו1998בשני  
והמכרז , המכרז הראשו  היה להעסקת כוח אד  לשירותי בריאות מסוימי . ובה  זכתה האגודה

 . השני נועד להסדיר את ההתקשרויות האחרות שהיו למשרד ע  האגודה ג  בתחומי בריאות אחרי 
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È ˘ ˙ÎÈ¯Ú ¯Á‡Ï˘ ÔÈÂˆÈ , ¯Ó‡ ‰ ˙‡ ¯˙ÂÒ Û‡ Ê¯ÎÓ ‡Ï· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó‰

ÔÈ„‰ ˜ÒÙ·17‚· Ô˙ ˘ "· ı-19.1.98" : È˜ÙÒ È Ù ÏÚ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙‡ ÛÈ„Ú‰Ï ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÔÈ‡
Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡ „¯˘ÓÏ ÌÈÚÈˆÓ‰ ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯È˘ . È˙Â¯È˘ Ô˙Ó· ˙Â¯Á˙ „„ÂÚÏ ˘˜È· ˜ÂÁ‰

˙Â‡È¯· ,˙‡Ê ˙ÈÏÎ˙ ˙¯˙ÂÒ ‰˙ÂÓÚÏ Û„ÚÂÓ „ÓÚÓ ˙˜ Ú‰Â." 
 ". י  עוקבותס  כל מש  ההתקשרות לא יעלה על ארבע שנ: "בשני המכרזי  נקבע, מלבד זה

ÛÒÂ  Ê¯ÎÓ Í¯Ú  ‡Ï ÌÈ ˘‰ Ú·¯‡ ÂÓ˙˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÏÂ‡.  
 ËÒÂ‚Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú˘ ‡ˆÂÈ2008 ,ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ ¯Á‡Ï ,„·Ï· ÌÈÊ¯ÎÓ È ˘ Â˘Ú 18 ,

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘ÁÏ „¯˘Ó‰ ‰ Ù ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·Â ,
‰ ˘ Â ¯ÊÂÁ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ï·È˜ Â¯Â˘È‡·Â Â˙ÂÚˆÓ‡·Â Ï˘ ÌÈ˜ÂÓÈ Ó "Í˘Ó‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ "

Â"„ÈÁÈ ˜ÙÒ ." 
כ  למשל בעניי  הצור  להתקשר ע  . כגו  חשש מסכסוכי עבודה, לעתי  נוספו ג  הסברי  .2

ר ועדת " ליו2006ל המשרד בדצמבר "האגודה לצור  אספקת שירותי בריאות מסוימי  כתב מנכ
השירות לקבל  שאינו האגודה משמעו "המכרזי  המרכזית לשירותי  וטובי  במשרד כי א  יועבר 

. כי האגודה תיאל% לפטר את עובדיה בלי שיש ביטחו  כי אלה ייקלטו אצל הקבל  החליפי
האגודה היא הגו) ... המשמעות הוודאית היא הכרזת סכסו  עבודה אשר יעכב את מימוש המהל 

בדי  וסכסוכי עבודה לא תהיה כרוכה בפיטורי  המוניי  של עו, היחיד שהעברת השירות לביצועו
יש לזכור כי ... במסגרת  תידרש החזרת העובדי  לעבודת , שיגררו הליכי  משפטיי  מורכבי 

פיטורי האחיות יובילו לפתיחת  של ... חלק מעובדי האגודה טועני  ליחסי עובד מעביד ע  המדינה
תי יחסי לעובדי ביטחו  תעסוק] בקשת פטור לשלוש שני  תאפשר... [הליכי  משפטיי  מעי  אלו

האגודה ותקטי  את אפשרות החיכו  ע  ארגוני העובדי  על רקע המעבר ממודל התקשרות המדינה 
 ".שירותי ] קבל [ע  קבל  כוח אד  למודל של ספק 

 למשרד מבקר המדינה כתב בעניי  ההתקשרות ע  2008יצוי  כי משרד האוצר בתשובתו מדצמבר 
משרד : "2007לצור  אספקת שירותי בריאות מסוימי  מאפריל , בפטור ממכרז, האגודה כספק יחיד

האוצר החל בביצוע עבודת מטה משותפת לכל הגורמי  הנוגעי  בדבר לצור  בחינת פרסו  מכרז 
 ".י גור  חו% ממשלתי"ע] מסוימי [לאספקת שירותי בריאות 

__________________ 
17

 . 16ראו הערה   
א+ משרד הבריאות ביטל אותו בגלל הצעות יקרות , 2006 מכרז נוס) להספקת תחליפי ס  נעשה ב  18

 .שהוגשו
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Ó ÏÚ ‰ËÏÁ‰Ï Ì„Â˜ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ô˙
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ˘ÂÏ˘ ÌÂ˙ È ÙÏ „ÂÚ ÌÎÒÏ ˘È ‰ÈÏÚ ¯·Â„Ó˘ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ˙‡

 Í˘Ó‰ ÔÈÈ Ú· ÈÂ‡¯ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ÂÓÎÂÒ˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Â ˘
Ê¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈÓÈÂÒÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ Ô˙Ó. 

אחריות לאספקת  את חסרונותיו של פיצול ה19 הציגה ועדת השופטת נתניהו1990 עוד ב .3
והמליצה כי קופות החולי  יישאו באחריות , שירותי בריאות בי  קופות החולי  למשרד הבריאות

ביטוי לאימו% תפיסה עקרונית זו אפשר למצוא בנוסח של חוק . לאספקת כלל שירותי הבריאות
, חוקעל פי הנוסח המקורי של ה. 1995 שנכנס לתוק) ב, 1994 ד"התשנ, ביטוח בריאות ממלכתי

 לידי קופות החולי  הייתה אמורה להיעשות בתו  שלוש 20העברת האחריות לכל סל השירותי 
 נקבע במפורש כי שירותי הבריאות 1996אול  בתיקו  לחוק משנת , שני  מיו  החלת החוק

ימשיכו להינת  על ידי משרד ) כגו  הטיפול בחולי נפש(האמורי  שפורטו בתוספת השלישית 
)  שנה12(מאז ועד מועד סיו  הביקורת . בהיר המחוקק כי אי  הוא מאמ% תפיסה זובכ  ה. הבריאות

 .מתנהלי  דיוני  על אודות העברת חלקי  מהתוספת השלישית לאחריות קופות החולי 
המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה כי ג  עקב הדחייה בכניסת  לתוק) של החוק הנוגע למעמד  

ולהעברה בחוק של האחריות לטיפול בחולי נפש ) ראו בהמש (אד  של עובדי  על ידי קבלני כוח 
לא היה טע  לעשות מכרזי  בנוגע לשירותי  שניתני  באמצעות עובדי האגודה , לקופות החולי 

 . בשני נושאי  אלה
 ‰˜ÒÚ‰ ¯È„Ò‰Ï ÈÂ˘Ú˘ ˜ÂÁ Û˜Â˙Ï Ò ÎÈ‰Ï ‰È‰ „È˙Ú Ì‡ Ì‚˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

‡ Â‡ ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ Ï˘˙¯Á ,ÔÓÊ· ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈÊ¯ÎÓ ÍÂ¯ÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰ ,
˘„Á‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Úˆ·Ï ¯˘Ù‡ Ì‰È¯Á‡˘ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÍÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰Â. 

 ער  משרד הבריאות מכרז להפעלת מרכזי  לטיפול ממוש  בתרופות 2006יצוי  כי בשנת  .4
דרישות כספיות גבוהות אול  המשרד ביטל את המכרז עקב , ) מתדו  תחליפי ס  (לנפגעי סמי  

שג  לפני המכרז , המש  ההתקשרות ע  שני המציעי ). אחד מה  היה האגודה(של שני המציעי  
, נעשה ג  במקרה זה באמצעות פטור ממכרז,  שירותי יספקהפעילו את המרכזי  עבור המשרד כ
   . והדבר נמש  עד מועד סיו  הביקורת

י  ממלכתיי  אחרי  ע  התקשרויות של משרדי ממשלה נוספי  וגופ

 האגודה ללא מכרז
 ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ ÌÈÙÂ‚Â ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó-ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰  ,Ó˙‰ „¯˘Ó" „¯˘ÓÂ ˙

ÍÂ ÈÁ‰21Ê¯ÎÓ ‡ÏÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘Â Ì„‡ ÁÂÎ È˙Â¯È˘ ˜ÙÒÏ ‰„Â‚‡Ï ˙ÂÈ„ÚÏ· ÔÈÚÓ Ì‰ Û‡ Â ˙  . 
שכורת המשולמת  מ האחד . המוסד לביטוח לאומי משל  לאגודה בעבור שני תחומי פעילות .1

העוסקי  בעררי  של מוגבלי  בגפיה  על גובה גמלת הניידות שאושרה ) רופא ומזכירות(לעובדי  

__________________ 
 .Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÈÂ ‰„Â˜Ù˙ ˙˜È„·Ï ˙È˙ÎÏÓÓ‰ ‰¯È˜Á‰ ˙„Ú" ,1990ו"  19
: ראו ג . שירותי בריאות הנפש ושירותי הבריאות לקשישי , בריאותרפואה מונעת וקידו  : הכולל  20

"Ï‡¯˘È· ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ "-2005, מרדכי שני, יצחק ברלובי , גבי ב- נו. 
 . מדובר בשירותי  רפואיי  לתלמידי החינו+ המיוחד  21
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 משכורת המשולמת למזכירי ועדות במכו  הרפואי לבטיחות בדרכי  אשר אחראי  האחר ; 22לה 

  .בי  היתר לוועדות לקביעת גודל רכב לנכי  ולאישור אביזרי  מיוחדי  לנהיגה
Ó˘ Û‡ ÌÈ ˘ ˙·¯ ˙Â¯˘˜˙‰· ¯·Â„)Ó-1999ÌÈÓÂÁ˙‰ „Á‡· ( , ÔÈ‡ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓÏ

‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙ È ˘· Ì‰È È· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ÌÎÒ‰23 . 
 המוסד לביטוח לאומי משל  לאגודה בגי  הפעלת מרכז לשירותי אבחו  1988 מ, מלבד זה

ביפו לצור  אבחו  נפגעי סמי  ומעקב ) סמי  ואלכוהול(למתמכרי  לחומרי  פסיכואקטיביי  
 .אחריה  על סמ  הסכ  שנחת  בי  המוסד לביטוח לאומי לאגודה ולמשרד הבריאות

Ó˘ Û‡ ÌÏÂ‡-1993ÌÈÊ¯ÎÓ ˙Â˘ÚÏ ‰·ÂÁ ˘È  , ÌÈ¯ÂËÙ· ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Í¯‡Â‰ ÌÎÒ‰‰
ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰ ÂÈÏÚ‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡˘ Ê¯ÎÓÓ . 

 למשרד מבקר המדינה בעניי  העררי  על 2008 בתשובתו מנובמבר המוסד לביטוח לאומי מסר
בעניי  אבחו  ". אי  למוסד התקשרות ע  האגודה "2008גובה גמלת הניידות כי מאוקטובר 

 . מתמכרי  לחומרי  פסיכואקטיביי  מסר המוסד כי הכי  מכרז שנמצא בשלבי  סופיי 
להנפקת היתרי  להעסקת עובדי  זרי  , באמצעות יחידת סמ , 2003 ת אחראי מ"משרד התמ .2

קשיש . ההיתר נית  לקשיש לאחר ביצוע מבח  תלות. יו  לקשישי  המתקשי  בפעולות היו 
ואילו קשיש , שזכאי לגמלת סיעוד נבדק בידי מעריכי  של המוסד לביטוח לאומי ללא תשלו 

,  בתשלו  גודה ת לבצע את מבח  התלות בא"שאינו זכאי לגמלת סיעוד מופנה על ידי התמ
 . כשפעולות אלה ומת  הסמכות לאגודה לבצע  נעשו ללא מכרז

 למשרד מבקר המדינה כי מאז הועברו אליו הסמכויות 2008ת מסר בתשובתו מנובמבר "משרד התמ
עסק המשרד בלימוד ) 24שהיו לפני כ  בידי שירות התעסוקה(להנפקת היתרי  להעסקת עובדי  זרי  

להפנות , כבעבר, ררו וכדי למנוע פגיעה בציבור הקשישי  המשי  המשרדובטיפול בבעיות שהתעו
 מסר 2009בתשובה מינואר . קשישי  שאינ  זכאי  לגמלת סיעוד לביצוע בדיקת תלות באגודה

 הופסקה הפניית מטופלי  לאגודה והערכות תלות למי שאינו זכאי 2008מדצמבר : "ת"משרד התמ
ע  ... [המוסד לביטוח לאומי על פי הסכ  בכתב שנעשה לגמלת סיעוד יעשו ג  ה  באמצעות 

 ". מוסד]ה
Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÔÓ ÌÏÂ‡" ÌÚ ÌÎÒ‰ ‰È‰ ‡Ï ˙

 ˙¯·Ú‰ ÌÚ „ÈÓ ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÌÎÒ‰· Ô‚ÚÈ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ ‰„Â‚‡‰
ÂÈÏ‡ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Â¯È˘Ó ˙ÂÈÂÎÓÒ‰.  

✩  
__________________ 

 , "חולי עבודות מחו  לתפקיד של מנהלי בתי "ראו את הפרק , בעניי  עיסוקיו השוני  של הרופא  22
 .493' עמ

המוסד משל  לאגודה את השכר . האגודה מגישה למוסד לביטוח לאומי חשבו  בצירו  תלושי שכר  23
 .ששילמה וכ  תקורה שסוכמה

 .1959"ט"התשי, תאגיד סטטוטורי שהוק  מכוח חוק שירות התעסוקה  24
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˙·¯ ‰˙ÂÏÈÚÙ ·˜Ú-Ï˘ ÌÈ ˘‰ ÏÚÂÙ· ¯ˆÂ  Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ ÌÂÁ˙· ‰„Â‚‡‰ 
‰»̄»t‰Â È‡ÂÙ¯‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ·¯Ó˘ ·ˆÓ-‰È„È· ÊÎ¯˙‰ ÈÂ Ù‰ È‡ÂÙ¯ , ‰ÁÂÎ ÌˆÚ˙‰ Û‡ ÍÎÂ

ÈÏÂÚÙ˙‰-‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ Ï˘ È„ÚÏ· ÔÈÚÓ ˜ÙÒÎ È˜ÒÚ , ˙ ÚË ˙È ˘ Â ˙¯ÊÂÁ Û‡ ÍÎ Ï˘·Â
„ÈÁÈ ˜ÙÒ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ,‰ÏÈÏÁ ¯ÊÂÁÂ. 

·Ó „¯˘Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ·˘ ÈÏÎÏÎ‰Â ÈËÙ˘Ó‰ ÔÂ¯˜ÈÚ‰ ˙‡ ˘È‚„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜- 
 ÈËÙ˘Ó‰Â ÈÏÎÏÎ‰ ÍÈÏ‰‰ ‡È‰˘ ˙Â¯Á˙ ˙ÂÚˆÓ‡·Â ˙ÂÙÈ˜˘· ‰˘ÚÈÈ˘ ÈÂ‡¯ ˜Â˘‰ ÏÂ‰È ˘

ÈÂ‡¯‰ ,˜Â˘ Ï˘Î ˘È Ì‡Â , Â˙Â‡ ÚÂ ÓÏ ÈÂ‡¯Â ¯˘Ù‡ „ˆÈÎÂ Ú¯È‡ ‡Â‰ „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï ˘È
„È˙Ú· .‰Ê „·ÏÓ , ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ¯˘‡˘ ¯ÚÂÈ- ‰È‰ ¯˘Ù‡ , ÌÈÓÂÁ˙‰Ó ‰ÓÎÏ Ú‚Â ·
˙ÂÁÙÏ ,ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÏÂ˜˘Ï Û‡ , ˜ÏÁÎ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘Ï ¯ÓÂÏÎ

 Â‡ ˜ÂÁ Â˙Â‡Ï ‰·Á¯‰Î Â‡ È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ˙Â ˙Â  Ô‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰Ó
ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Î ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ÏÂ˜˘Ï.   

 סדרי עיצוב מכרז במגזר הציבורי
 „¯˘Ó ‡Ï·Â „ÈÁÈ ˜ÙÒ Ï˘ „ÓÚÓÏ ‰„Â‚‡‰ ˙‡ ÂÎÈÏÂ‰˘ ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡ Á˙È  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

È˙Â¯Á˙ ˜Â˘ Á˙Ù˙‰˘ ,‰Ê ·ˆÓÓ „È˙Ú· Ú ÓÈ‰Ï È„ÎÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ì˘Ï.   
 שוק אספקת שירותי כוח אד  רפואי

אול  מאחר ששוק אספקת , אמנ  בשל החובה לעשות מכרז עשה המשרד שני מכרזי , כאמור
שומה היה על המשרד לפני יציאה למכרז לנתח את , רפואי מצומצ  מלכתחילהשירותי כוח האד  ה

ובכלל זה לשקול , לקבוע תנאי ס  הוגני  ויעילי , השוק על יסוד העקרונות של לימוד השוק
ג  א  אלה , מכרזי  אזוריי  ולערו  א  בחינה של האפשרות לחלוקת השוק בי  ספקי  שוני 

א  ייתכ  שבטווח הארו  יהיה בה  לשמר תחרות ולמנוע ,  משאבי עשויי  לעלות בטווח קצר יותר
 .זה בעצ  לב לבו של חוק חובת המכרזי  ושמירת כללי השקיפות והשוויו . מעי  בלעדיות

‰Ï‡‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ „ÂÒÈ ÏÚ , Ï˘ ˙Â‡¯Â‰· Â‡ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙Â¯ÙÒ· ÌÈÓÒ¯ÂÙÓ ÌÏÂÎÎ Ì·Â¯˘
ÌÏÂÚ· ˙Â Â˘ ˙ÂÏ˘ÓÓ ,‰‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˜„· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙

 ‡Â·Ï „È˙ÚÏ „ˆÈÎÂ „ÈÁÈ ˜ÙÒ Ï˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ  ÚÂ„ÓÂ „ˆÈÎ ˙ÂÏ‡˘‰ ÏÚ ˙Â ÚÏ È„Î Ï‡¯˘È·
˙‡Ê ÚÂ ÓÏ ¯˘Ù‡ .  

 לימוד השוק
אב  יסוד לכל התקשרות מוצלחת כדי לעודד תחרות הוגנת לטווח ארו  היא היכרות טובה ע  

באמצעות אנשי מקצוע של הגו  המתקשר הדבר יכול להיעשות בי  היתר . השוק הנוגע להתקשרות
) כמו ד  אנד ברדסטריט(נית  להסתייע ג  במידע של גורמי מחקר ; או באמצעות יועצי  חיצוניי 

 . לקיי  ימי עיו  ולפרס  בקשות ראשוניות רק לקבלת מידע, המכירי  את השוק
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זור לחלופות של  אפשר לראות ג  הנחיה למדינה לח#19.1.98" ב"בפסק הדי  שנת  בג, כאמור

, כגו  קופות החולי , איתור ספק בקרב גורמי  שוני  שמסוגלי  לספק כוח אד  בתחומי  רפואיי 
 . בתי חולי  וחברות כוח אד  למיניה  או השלטו  המקומי, א"מד

 ÂÙ˙˙˘È Ì‰˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ÔÁ·È „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ
‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰·„¯˘ÓÏ ÌÈ˘Â¯„ , „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÏÎÎ Í‡

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÂÊ ‰ ÈÁ· ‰˙˘Ú  ‡Ï. 
 כי 2008ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד כתב למשרד מבקר המדינה באוגוסט "הסמנכ

הוצע הפרויקט לקופות החולי  אשר ", שעל פיה יש לצאת במכרז, 1998" בשנת "לאחר קביעת בג
א להערכתנו זהו "לגבי מד... לא ידוע לנו על פניה לרשויות המקומיות... תולא הביעו עניי  בלקיח

 ".גו  שאינו מתאי  למת  שירות מונע
‰Ï‡ ÌÈ¯·Ò‰Ï ÌÏÂ‡ ,‰„Â‚‡‰ Ì‰· ‰˜ÒÚ˘ ÂÏ‡Ó „·Ï· „Á‡ ÌÂÁ˙Ï Ú‚Â · , ÂÙ¯Âˆ ‡Ï

˙ÂÙÂ˜‰ ÌÚ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ ÂÈ„‰ ˙Â‰Ó ¯·„· ÌÈÎÓÒÓ .Î ÂÙÏÁ˘ Û‡ ÈÎ ÔÈÂˆÈ-11 Ê‡Ó ÌÈ ˘ 
˙ÎÈ¯ÚÊ¯ÎÓ‰  , Â‡ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÏÂÚÙ „¯˘Ó‰ ‰˘Ú ‡Ï

ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÌÚ ˙ÂÙÒÂ  ÌÈÓÚÙ , ÂÏÎÈ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ ¯˘‡ Ì„‡ ÁÂÎ ˙Â¯·Á ˜Â˘· ˘È˘ Û‡
˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ Â˘Ú  ÂÏÈ‡ ÌÈÊ¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï ,ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ Ô˙ˆ˜Ó ¯˘‡. 

א אכ  לא עוסק במת  שירות "מד: " למשרד מבקר המדינה2008א מסר בתשובתו מנובמבר "מד
הנושא לא הוצע לנו רשמית ולא נבח  על ידינו , ע  זאת... למעט בנושא הדרכת הציבור הרחב, מונע

יוכל לעשות זאת בהסתמ  , במידה ויידרש לנושא, א"על פניו נראה כי מד. בשלב זה, בצורה רצינית
 ". ות פחותות בצורה משמעותיתא ג  בעלוי"על כוח אד  קיי  בארגו  ולהערכת הנהלת מד

 Ï˘ ‡˘Â · È„ÂÒÈ ˜Â˘ „ÂÓÈÏ Úˆ·È „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ÂÙ¯ Ì„‡ ÁÂÎ È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÙÂÏÁ , ˙Â¯Á˙ „„ÂÚÏÂ ÌÈÊ¯ÎÓ· ·Ï˙˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú˘

‰Ê ÌÂÁ˙·.  
 תנאי ס  וחלוקת השוק בי  ספקי  

בדר  כלל .  המשתת  במכרז צרי  לעמוד בה תנאי הס  ה  התנאי  והדרישות שכל מציע .1
בלי לשקול כלל את ההצעה מול יתר , קיומו יביא לפסילה על הס #ואי, מדובר בתנאי מוקד 

 . ההצעות שהוגשו במכרז
 נקבעו תנאי ס  שהגדירו צור  בניסיו  של שלוש #199925 וב#1998בשני המכרזי  שהתקיימו ב

; המלצות של גורמי  שקיבלו מהמציע שירות כוח אד שני  בהספקת שירותי כוח אד  ובהצגת 
מעדי  להתקשר ע  קבל  אחד להספקת כל השירות "בשני מכרזי  קבע המשרד שהוא , ובנוס 

לקבל חלק של ההצעה או לפצל ההתקשרות ] המשרד[שומר לעצמו , למרות זאת. שבו עוסק המכרז

__________________ 
כדי לתת שירותי , תובעיקר רופאי  ואחיו,  נועד לצור  אספקת כוח אד 1998 המכרז שנעשה ב  25

 נועד לצור  אספקת כוח אד  כדי לתת את כלל שירותי 1999 המכרז שנעשה ב. בריאות מסוימי 
מיילדות , רוקחי , רופאי שיניי , אחיות, רופאי : מדובר במגוו  מקצועות ובה . הבריאות לציבור

א תנאי יסוד המשרד קבע כי אספקת  של כל השירותי  וכל סוגי כוח האד  הי; ופסיכולוגי 
 . להשתתפות במכרז
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 רק יכולת לאספקה חלקית או ספקי  שהיתה לה , שמלכתחילה, מכא . 26"בי  מספר מציעי 
אזורית ניגשו מעמדת נחיתות למכרז וייתכ  שתנאי זה מנע מראש מכמה ספקי  א  להציע את 

מעי  בלעדיות וכ  היא , לאחר שזכתה במכרז, ההעדפה של ספק אחד אפשרה לאגודה. הצעותיה 
גופי  אחרי  אפשרה לה לאגד מתחת לכנפיה נתח נכבד של כוח האד  הרלוונטי שאינו מועסק ב

בכ  נת  המשרד לאגודה יתרו  מהותי על פני אחרי  ומנע מעצמו לאחר מכ  ). כבקופות החולי (
עריכת עוד מכרז כי השוק כבר נשלט בלעדית בידי האגודה ולא נותרו ספקי  ראויי  להתחרות 

 . עמה
קריטריוני  והוא מציב , 27 תוק  חוק חובת המכרזי 2008בעניי  תנאי הס  יש לציי  כי במרס 

עור  מכרז לא יקבע תנאי : "בי  היתר התיקו  קובע. ברורי  בעניי  דרישות ס  של עורכי מכרזי 
קבע עור  ... להשתתפות של מציע במכרז אלא א  כ  התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז

 ". ינמק החלטתו במסמכי המכרז]... מבי  אלה המנויי  בתיקו [המכרז תנאי 
הסרת " הוראת שעה בנושא 2007שעוד לפני תיקו  החוק הוציא החשב הכללי בפברואר יצוי  

והוצעו , בהוראה פורטו בי  היתר הקלות שיש לנקוט בנוגע לתנאי ס . 28"חסמי  ברכש הממשלתי
 .בה פתרונות לתנאי ס  מקשי 

ˆ·È˘ ÌÈÊ¯ÎÓ· ˙Â Î„ÂÚÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ú
Ë¯Ù· ‰„Â‚‡‰ ÌÚÂ ÏÏÎ· ÂÈ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÔÈÈ Ú· ‡Â·Ï „È˙ÚÏ , ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˜ÙÒÏ ¯˘Ù‡˙È ÍÎ·Â

Ì‰È˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ˘È‚‰Ï ; ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˜ÙÒÏ ˙ÏÂÎÈ ˙¯ÈˆÈÂ ˙Â¯Á˙ ¯˘Ù‡È ¯·„‰ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏÂ
Ê¯ÎÓ· „„ÂÓ˙‰Ï . 

ס  כל מש  ההתקשרות לא יעלה על ארבע שני  : "במכרזי  האמורי  נקבע, מלבד זה .2
 ". עוקבות

‰„Â‚‡Ï ‰¯ˆÂ ˘ ˙ÂÈ„ÚÏ·‰ Ú˜¯ ÏÚ ÏÚÂÙ· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ËÒÂ‚Â‡2008 , ¯Á‡Ï
ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ ,ÛÒÂ  Ê¯ÎÓ Í¯Ú  ‡Ï ÔÈÈ„Ú . 

3. Û Ò Â   ˜ Ù Ò  ¯ Â Ó È  שימוש מקובל בעול  המערבי הוא שימור ספק נוס   :˘
)second source (#יא שבכל הכוונה ה.  כלי המאפשר קיו  תחרות ומונע היווצרות מעי  בלעדיות

שכ  הדבר יפגע , מכרז שתנאי השוק בו מצביעי  על מספר ספקי  מצומצ  לא יזכה ספק אחד
וכ  תישמר יכולת , אלא השוק יחולק בשיעורי  שוני  בי  יותר מספק אחד, ביכולת התחרות

 .29התחרות לעתיד לבוא
‰Ê ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ˘‡¯Ó ¯˘Ù‡ ‡Ï Ì‚ „¯˘Ó‰ ÌÏÂ‡ . „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È ˘· 

·-1998·Â -1999 Â˜ÙÒÈ ˙·ÏÂ˘Ó ‰¯Âˆ· ¯˘‡ ÌÈ¯Á˙Ó ‰ÓÎ Â¯Á·ÈÈ ÈÎ ˘‡¯Ó ËÏÁÂ‰ ‡Ï 
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ,ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ Í˘Ó· „ÈÁÈ ÔÈÈÎÊÎ ‰ÏÚÙÂ ‰„Â‚‡‰ ‰¯Á·  ÏÚÂÙ·Â . 

__________________ 
תשובת . 31.5.99 עלתה בכנס ספקי  שנער  ב" הא  נית  להגיש הצעה עבור אזור מסוי "השאלה   26

המשרד יעדי% להתקשר ע  ספק . אי  אפשרות להגיש הצעה עבור אזור מסוי  בלבד: "המשרד הייתה
 ".אחד אבל אנו רשאי  לפצל את השרות ליותר מספק אחד

 . 2008 ח"התשס, )19' תיקו  מס(ובת המכרזי  חוק ח  27
 .2007   2   9 חוזר הוראת שעה משקי  החשב הכללי   28
 Issues Associated with Second-Source Procurement Decisions: ראו למשל  29

  J.L. Birkler, E. Dews, J.P. Large - December 1990 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ú·˜ ¯·Î ‰ÓÂ„ ÔÈÈ Ú·˘ ÔÈÂˆÈ30 ˘È ÈÎ "ÛÂ‡˘Ï ... ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï

¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÙÒ , ÔÈ· ˙Â¯Á˙ „„ÂÚÏ È„ÎÌÈ˜ÙÒ , ÏÈÊÂ‰ÏÂ ˙Â¯È˘‰ È‡ ˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï
ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙‡." 

¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÏÂÚÙ˘ Ô‡ÎÓ , ˜ÙÒ ÌÈ ˘ Í˘Ó· Û„ÚÂ‰ Ô‰ÈÙ ÏÚ ¯˘‡
„ÈÁÈ , ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÙÒ‡ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ„ÚÏ· ÔÈÚÓ ˙¯ÈˆÈÏ Â‡È·‰

 ÌÈÙÒÂ  ÌÈÙÂ‚ÏÂ-¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡Ï  .ÔÎÓ ¯Á‡Ï , ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈ‰ ÌˆÚÓ
˙È„ÚÏ· , ÏÏÎ Â Á·  ‡ÏÂ „ÈÁÈ ˜ÙÒ ‡È‰ ‰„Â‚‡‰˘ ˜ÂÓÈ · Ê¯ÎÓÓ ÌÈ¯ÂËÙ ˘˜È· „¯˘Ó‰

„¯˘Ó‰ È Ù· ÂÈ‰˘ ÌÈ ÂÂ‚ÓÂ ÌÈ·¯ ˙Â Â¯˙Ù , ˙ËÙÂ˘‰ ˙„ÚÂ Ì‰ÈÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰˘ ÂÏ‡Î Ì‰·Â
 Ûˆ¯ ‰È‰È˘ È„Î ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜Ï Ì¯È·Ú‰ÏÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·‰ È„È˜Ù˙ ˙‡ „È¯Ù‰Ï Â‰È ˙ 

˜ÓÚÂÈÂ ÈÏÂÙÈË˙ÈÏÂÙÈË‰Â ˙Ú ÂÓ‰ ‰‡ÂÙ¯‰ ·ÂÏÈ˘ ˙ÂÎÊ· È˘È‡‰ Ú ÂÓ‰ ÏÂÙÈË‰  .  
✩  

·¯ ‡Ï ÌÈ˜ÙÒ ¯ÙÒÓ· ÔÈÈÙÂ‡Ó ˜Â˘‰ Ì‡ ,˙ÂÙÂÏÁ ÔÂÁ·Ï ˘È , Â‡ È˜ÏÁ Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú ÔÂ‚Î
ÌÈ˜ÙÒ ‰ÓÎ ÔÈ· ˜Â˘‰ Á˙  ˙˜ÂÏÁ ÔÚÓÏ ‰ÏÂÚÙ Â‡ „Á‡ ˜ÙÒ ˙Ù„Ú‰ ÌÂ˜Ó· È¯ÂÊ‡ , ‡ÏÏ

„Á‡ ˜ÙÒÏ ˙ÂÈ„ÚÏ· ÔÈÚÓ Ô˙Ó .ÎÊ ˘ „ÁÂÈÓ‰ ‰¯˜Ó· ÏÂ˜˘Ï Û‡ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ÏÈÚÏ ¯
 ˙Â ˙Â  Ô‰˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰Ó ˜ÏÁÎ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘ÏÂ ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰
 ÔÂËÏ˘‰ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ÏÂ˜˘Ï Â‡ ˜ÂÁ Â˙Â‡Ï ‰·Á¯‰Î Â‡ È˙ÎÏÓÓ ˙Â‡È¯· ÁÂËÈ· ˜ÂÁ ÁÂÎÓ

ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Î ÈÓÂ˜Ó‰. 
ÛÂÒ·Ï ,Ó Â È‡˘ ÏÂÙÂ ÂÓ ÔÈÚÓ ÌÂ˜Ï „È˙ÚÂ ˜Â˘ Ï˘Î ˘È ˙‡Ê ÏÎ· Ì‡È˙Ï˘ÓÓ ÏÂÙÂ Â ,

˜ÙÒ Â˙Â‡· ˙ÂÏ˙ ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ Â‡ ¯ˆÂÈ‰ ¯·„ ,È˙Ï˘ÓÓ ÏÂÙÂ ÂÓÎ Â˙Ó˜‰ ÏÂ˜˘Ï Û‡ ‰ÓÂ˘ ;
 ‰Ó‚Â„Ï-˙È˙Ï˘ÓÓ ÚÂˆÈ· ˙Â ÎÂÒ ˙Ó˜‰ È„È ÏÚ 31 -Executive Agency  , Ï·Â˜ÓÎ

È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ˙Â·¯ ˙Â È„Ó·. 
·„· ˙ÂÈÁ ‰ ÚÂ·˜Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÏÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó Á˜ÏÎ ¯

Ê¯ÎÓÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ . ˙ÂÈÚ·‰Ó ‰ÓÎ Â¯˙Ù  ‰ Â¯Á‡Ï ˜¯ Ì Ó‡) ÔÂ˜È˙Â ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ È„È ÏÚ
ÌÈÊ¯ÎÓÏ ‰¯Â˘˜‰ ‰˜È˜Á( , Â¯˜Ò ˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÌÏÂ‡)È‡Â „Á‡ ˜ÙÒÏ ‰Ù„Ú‰- ¯ÂÓÈ˘

ÛÒÂ  ˜ÙÒ (‰¯Â˙ ÁÂ˙ÈÙ ˙Â·ÈÈÁÓ , ‰˘ÚÈ˙ Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯Ú È ÙÏ˘ Â·ÈÈÁÈ ¯˘‡ ÌÈÏ‰ Â ÍÈ¯„Ó
‰ ÔÈ· ·ÈÈÁ˙Â ÛÈ˜˙˘ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ ˙Â·¯Ï ˜Â˘‰ È‡ ˙ „ÂÓÈÏ ¯˙È

Û Ú Â˙Â‡· ÌÈ˙Â¯È˘‰.   
__________________ 

סדרי הקצאת אביזרי  רפואיי  למבוטחי  בקופות "ק בפר, )È˙ ˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  30
 .549' עמ, "החולי 

יחידה ממשלתית שמקבלת מהמדינה אפשרות לבצע את תפקידה בגמישות ניהולית ובתקציב עצמאי   31
 קיבלה רשות הפטנטי  2006 ב: לדוגמה. תו  כדי עמידה ביעדי תפוקות כמותיי  ואיכותיי  מדידי 

 . זהשבמשרד המשפטי  מעמד כ
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 תוצאות היעדר המכרזי  
 וההתקשרויות הממושכות ע  האגודה

˙Â¯Á˙ ¯„ÚÈ‰ÏÂ ˙ÂÈ„ÚÏ· ˙¯ÈˆÈÏ ‡È·‰ ÌÈÊ¯ÎÓ ¯„ÚÈ‰ . ˜ÙÒ· ÈÂÏ˙ „¯˘Ó‰˘ Ô‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰
„Á‡ ,ÚÓ ¯ˆÂ  ‰„Â‚‡‰ È„·ÂÚÏÂ ˜Â˘‰ ÁÂ˙ÈÙÂ ˙Â¯Á˙ ‰Ú Ó ‰ È„Ó È„·ÂÚ ÔÈÚÓ Ï˘ „Ó ,

ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ.   
 נימוקי  וטענות בעד ונגד הפטור ממכרז שנית  לאגודה 

הטענות בעד ונגד המש  הפטורי  ממכרז שהמשרד מקבל עבור פעילות האגודה לא נעלמו 
 הועלו 2007במסמכי  מיולי . מעיניה  של מקבלי ההחלטות במשרד האוצר ובמשרד הבריאות

ומנגד הועלו ,  הבכיר למינהל ומשאבי אנוש שבמשרד בעד מת  הפטורי ל"טיעוני הסמנכ
להל  . לטענות אלה)  החשב הכללי"להל  (ההסתייגויות של החשב הכללי דאז במשרד האוצר 

 :עיקרי הדברי 
. 1.54% "שהוא משל  לאגודה נמוכי  ביותר ) תקורה(משרד הבריאות טע  כי דמי הניהול  .1

יש , 1.54%עוד טע  החשב הכללי כי מלבד . ר לשל  לאגודה פחותאפש, לדעת החשב הכללי
תקורה נוספת שהאגודה מקבלת וכי מכרז עשוי לפתור את כל הוויכוחי  בנוגע לחישוב עלות דמי 

משרד הבריאות טע  שלאגודה היכרות מצוינת ע  מערכת הבריאות וע  .  2;   הניהול לאגודה
טענה זו מתאימה לא רק , לדעת החשב הכללי. השכרע  רמות השכר שלה וע  הסכמי , כלליה

לאגודה אלא לכל ספק שמועסק במש  שני  בלי שהועמדה ההתקשרות עמו לבחינה מחדש בדר  
משרד הבריאות טע  שעריכת מכרז תביא להכנסת קבלני כוח אד  לא מקצועיי  .  3;   של מכרז
 הקיימת והכללי  ויגרמו חוסר לא ישלמו לעובדי  על פי החקיקה,  למחיר32"דמפינג"שיעשו 

נבואות "גרס החשב הכללי כי משרד הבריאות משמיע טענות הכוללות , מנגד. יציבות במערכת
עוד הוסי+ החשב הכללי כי . כל אימת שמשרד האוצר דורש ממנו לערו  מכרז כנדרש בחוק" זע 

 .איכות השירות שתתקבל לאחר מכרז היא בי  היתר תוצאה של איכות המכרז
È ¯·Óˆ„Ó Â˙·Â˘˙· ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÔÈÂˆ2008 ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÔÈÈ Ú· ·˙Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 

„¯˘ÓÏ ¯˘È‡˘ Ê¯ÎÓÓ" : Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ˙Â˘˜· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˘È‚‰ ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï
 ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ Í¯ÂˆÏ'¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯· È˙Â¯È˘ ÔÚÓÏ ‰„Â‚‡‰' . ˙‡ ¯˘‡Ï ‰ËÏÁ‰‰

˙‡ ˘È‚‰ „¯˘Ó‰Â ¯Á‡Ó ‰ ˙È  Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂ˙ È ÙÏ ‰¯ˆ˜ ‰ÙÂ˜˙ ˙Â˘˜·‰ 
˙ÓÈÈ˜‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ „ÚÂÓ ,ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· ÈÊ¯ÎÓ ÍÈÏ‰ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ ¯˘‡ , ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙ÓÂ

Â ÌÈÁ¯Ê‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÒÙ‰ Ï˘ ·ˆÓ ¯˘Ù‡Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ¯˘‡ ˙ÏÏÂÎ]ÔÎ [ ˙ÚÈ Ó Í¯ÂˆÏ
ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ¯ÂËÈÙ] ...Ì˙Â‡ ËÂÏ˜Ï ıÏ‡È „¯˘Ó‰˘ [ „¯˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰„Â·ÚÏ

]„Ó È„·ÂÚÎ‰ È .[ ‰‡¯Â‰Â ‰‡ÁÓ ˙Á˙ Â¯˘Â‡ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ Ï˘ Ô˜ÏÁ ÍÎÈÙÏ
 ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÈ˙Ò˙ Ì¯Ë· „ÂÚ ‰ÎÂÊ ÏÚ ÊÈ¯Î‰ÏÂ Ê¯ÎÓÏ ˙‡ˆÏÂ Ô‚¯‡˙‰Ï „¯˘ÓÏ

‰˘„Á‰ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ·."  
__________________ 

 .הורדת מחיר מכוונת וא% מתחת למחיר העלות בכוונה להוציא מתחרי  מהענ%.  היצ% דמפינג   32
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✩  

 ¯ÂËÙ· ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó‰Ï ˙È Â¯˜Ú „‚ ˙Ó ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰˘ ‡ˆÂÈ
Ê¯ÎÓÓ ,„Â‚‡Ï ÌÈ ˙È ‰‰ , „·ÏÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰ ÌÏÂ‡

·˙Î‰ ÏÚ „¯˘Ó‰ ÔÈ·Ï Â È· ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ˙‡ÏÚ‰ , ‡Ï ˙Â Â˘‰ ˙Â ÚË· ÔÂÈ„ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏÈÚÙÏ
Í˘Ó‰ ‰È‰ ;ÛÒÂ  ÔÂÈ„Ï ‡·Â‰ ‡Ï ‡˘Â ‰ ,Î Ó ·¯˜· ÔÂ„  ‡Ï ‡Â‰Â"ÌÈ¯˘ Â‡ ÌÈÏ , ˙Â¯ÓÏ

˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÙ˜È‰‰ ,· ÂÓÎ˙Ò‰ ¯ÂÓ‡Î˘-2007Ó ‰ÏÚÓÏ· -200˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á .
ÏÚÂÙ· , ¯ÂËÙ ˙Ï·˜Ï ¯˘‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙Â˘È¯„ ÏÎ ˙‡ ËÚÓÎ Ï·˜Ï ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÍÈ˘Ó‰

Ô Â˘ÏÎ Ê¯ÎÓÓ.   
 ר"סיווג האגודה כמלכ

בסעיפי ההכנסה של הדוחות הכספיי  שלה יש מעט מאוד . האגודה גובה תשלו  בגי  פעולותיה
בנושא . 33מ"ויש לה פטור מתשלו  מע, ר"דרת מלכהאגודה היא עמותה שמוג. הכנסות מתרומות

מ על "חויבו במע, רי  יצוי  שיש עמותות אשר למרות פעילות  הוולונטרית"מ של מלכ"פטור ממע
כ  למשל עמותה אחרת . ורשות המסי  הגדירה אות  פעולות עסקיות, פעולות מסוימות שה  עשו

חויבה , ות של העברת נפטרי  בתשלו שהפעילה שיר, )א"מד(ר "הפועלת בתחו  הבריאות כמלכ
 .34מ בגי  פעילות זו"במע

 ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ‰È˜ÂÒÈÚ ˙Â‰ÓÏ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰ Ù‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- 
ÎÏÓ ¯„‚· ‡È‰ Ì‡"ÚÓ· ·ÈÈÁ‰ ˜ÒÂÚ ¯„‚· ‡È‰˘ Â‡ ¯"Ó , ˙˜ÙÒ‡ ‡Â‰ ‰˜ÂÒÈÚ ¯˜ÈÚ ÔÎ˘

˙Â‡È¯·‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÂ Ì„‡ ÁÂÎ ,ÚÙ ÂÏ‡ ‰¯Â‡ÎÏÂÚÓ· ˙Â·ÈÈÁ‰ ˙ÂÈ˜ÒÚ ˙ÂÏÂ"Ó. 
אכ  ככל הנראה קיימת : " למשרד מבקר המדינה2008רשות המסי  מסרה בתשובתה מדצמבר 

לאור הקריטריוני  , יחד ע  זאת. ר וכמוסד ציבורי"בעייתיות בהתנהלותה של העמותה כמלכ
עריכת ביקורת נראה כי לא נית  לקבוע מסמרות בעניי  זה ללא , ר"המקובלי  בפסיקה לסיווג מלכ

רשות המסי  תפעל לעריכת ביקורת כאמור על מנת לקבוע את , אשר על כ . מקיפה של העמותה
 ".סיווגה הנכו 

ולא ע  ספקי  אחרי  מסייעות לו , ר"שהיא מלכ, ההתקשרויות ע  האגודה, 35לדברי המשרד
 . לחסו  כספי 

__________________ 
ג  משרדי ממשלה אינ  חייבי  . מ"א  אינו חייב במע, מ"ר חייב במס שכר שהוא מחצית ממע"מלכ  33

 נושא ר שעובד ע  המשרד"בעניי  זה יש יתרו  לאגודה מכיוו  שעוסק אשר אינו מלכ. מ"לשל  מע
מ רק א  מקבל השירות א% הוא חייב "שכ  בדוחות לשלטונות המס אפשר לקזז מע, מ"בעלויות המע

 .מ"ר שעובד ע  המשרד נושא בעלויות המע"כ  עוסק אחר שאינו מלכ. מ"במע
אהר  '  פרופ  26' עמ,  ·ÎÏÓÎ ÛÂ‚ Ï˘ Â‚ÂÂÈÒ"ÚÓ ˜ÂÁ· ˜ÒÂÚÎ Â‡ ¯" Ó-˙ÂˆÏÓ‰Â ˙¯Â˜È: המקור  34

 .2000אפריל , 2/ ד "מיסי  י, )משפט (יי% נמדר ותומר ר
ר ועדת המכרזי  המרכזית " ליו17.7.05 ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד מ"מכתב הסמנכ  35

ר ועל כ  נטל המיסוי שעל "הינה מלכ... האגודה: "בי  היתר נאמר במכתב. לשירותי  וטובי  במשרד
 ".ת הכוללת של ההתקשרות בעלו5% המשרד לשאת בו גור  לחיסכו  נוס% של כ
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂˆ¯ ÔÎ‡È „¯˘Ó‰˘ÈÓ ‰ ‰ÙÂÓ ÌÈ¯ÈÁÓ ·˜Ú ÌÈ˙Á ˙ÂÏ˜‰
·ÎÏÓ˘ ÒÓ" ¯ÏÏ‚· Ô‰Ó ‰ ‰ ‰ Â˙¯„‚ ÎÏÓ"˜ÒÂÚ ‡ÏÂ ¯ , ÌÏÂ‡È‡ ˙·  ˙‚˘ÂÓ ˙‡Ê ‰‡ ‰˘

ÌÈ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ È‡ ˙·,Ó ÌÈ Á· Â ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÚÙÏ ÌÚÙÚ È„È ÏÊ¯ÎÓ  , ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚˘- 
ÎÏÓ" ÌÈ¯ ÌÈÙÂ‚Â˜ÒÚÈ ÌÈ- ÌÈ¯È·Ò ˙Â¯Á˙ È‡ ˙· Â· ÌÈÙ˙˙˘Ó.   

 גודה העסקת עובדי משרד הבריאות באמצעות הא
 עבודת מטה ותחשיבי  כלכליי 

אחת המטרות של העסקת עובדי  באמצעות קבל  כוח אד  ולא באמצעות משרה תקנית בשירות 
בדיעבד כלל לא . המדינה היא לעקו+ את מגבלת התקני  המאושרי  ולחסו  כספי  למשק המדינה

. מעמד של עובדי מדינההיו עובדי  שהגישו תביעות ודרשו לקבל . ברור א  היה בכ  כל חיסכו 
כמה מה  קיבלו מעמד של עובדי מדינה בעקבות כניסת חוק העסקת עובדי  על ידי קבלני כוח 

 נאל/ המשרד להתמודד ע  תביעות 2008עד יישומו של החוק בשנת . לתוק+, 1996"ו"התשנ, אד 
 .ודבר זה גזל משאבי  מקופת המדינה, ומכתבי דרישה

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Â˘Ú ‡Ï
˙ÂÏÏÂÎ‰ ‰˜ÒÚ‰‰ , ‰¯Î‰Ï ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÚÈ·˙Ó ÚÂ· Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â

„È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ· ,˙Â·¯ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙Â¯ÓÏ- ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈ ˘‰
˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰„Â‚‡‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰ ˙Â¯ÓÏÂ˙È .

 ˙ÂÂ‰˙‰ ÏÚ ÚÈ¯˙È˘ ‰¯˜· ÔÂ ‚ Ó· Í¯ÂˆÏ ˙˜ÙÒÓ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ Â ˙  ‡Ï Ì‚ ÌÈ„¯˘Ó‰
„¯˘Ó‰ ÍÎÏ ÔÂÂÎ˙‰ ‡Ï˘ ÌÂ˜Ó· „È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ Ï˘ ÌÈ ÓÓÒ . 

מאחר ולא עמדו בפני החשב הכללי : " למשרד מבקר המדינה2008החשב הכללי כתב באוגוסט 
לא נדרשנו , יה לקניית שירותי  בלבדאלא התקציב שאושר ה) תקני  או קניית שירות(חלופות 

 ".לבצע בדיקת כדאיות כלכלית בנושא
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰ ÏÚ ‰È‰- ˙Â Â˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ ˜ÈÒÚÓÎ - ·˘ÁÏ 

 ˙˜ÙÒ‡Ó ˜ÏÁÎ Â˜ÙÂÒ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô‰ ‰Ó ˜Â„·ÏÂ
˙Â Â˘‰ ˙Â¯‚ÒÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ .‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„ .Ó‰ ÈÓÂÁ˙ ˙¯·Ú‰· ‰ Â¯Á‡Ï ˙Ï‚Â„ ‰ È„

ÌÈ˙Â¯È˘ È Ï·˜Ó ‰˘ÈÎ¯ Ï˘ ˙¯‚ÒÓÏ Ì„‡ ÁÂÎ È Ï·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÈ‰˘ ‰˜ÒÚ‰ .˙‡Ê ÌÚ ,
 ÈÒÁÈ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ËÏÁÂÓ ÔÂ¯˙Ù ÂÊ ‰ËÈ˘· Ì‚ ÔÈ‡˘ Ì‰· ¯¯·˙‰Ï ÏÂÏÚ ¯˘‡ ÌÈ·ˆÓ Â Î˙ÈÈ

„·ÂÚ-‰Ï‡ ÌÈ·ˆÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚÂ „È·ÚÓ.  
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  שירות המדינה בנוגע להתקשרות ע  קבלני כוח אד נוהל נציבות

לא נעלמה מעיניה של נציבות שירות המדינה " קבל  כוח אד "הבעייתיות שבהעסקת עובדי  .1
" נוהל העסקת עובדי  בעבודה בלתי צמיתה בשירות המדינה" היא פרסמה 1992"ב; )מ" נש"להל  (
 .37יקריו היא שבה והזכירה את ע1996"וב, 36) הנוהל"להל  (

בנוהל הוסבר כי במקרי  רבי  צורת העסקה באמצעות חוזה קבלני או באמצעות חברה לאספקת 
לפיכ  . כספיות ומנהליות שונות, שירותי כוח אד  אינה מתיישבת ע  החוק ויוצרת בעיות משפטיות

 טכניותביצוע עבודות .  א:   לא יועסק אד  כעובד חברת כוח אד  אלא במקרי  הבאי : "קבע הנוהל
מילוי מקו  של עובד הנעדר באופ  .  ב).   ב"תכנות וכיו, קלדנות, כתבנות(או מבצעי  מיוחדי  

של עובדי חברת כוח אד  ... חוזי ... זמני ממשרתו ולתקופה שאינה עולה על עשרה חודשי 
לא הקיימי  היו  ואשר אינ  עולי  בקנה אחד ע  נוהל זה יעמדו בתוקפ  עד תו  תקופת החוזה ו

א  יש צור  בהמש  ביצוע הפונקציות אשר לשמ  מועסקי  . יחודשו או יוארכו מעבר לאותו מועד
יועברו העובדי  במסגרות אלו להעסקה , אות  עובדי  בחוזה קבלני או בעובדי חברות כוח אד 

 ]". כמפורט בנוהל[תקינה 
˘  ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‡Ï ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÂÏÚÙ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ Ô‡ÎÓ"Ó . „¯˘Ó

Î ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡ ˜ÈÒÚ‰ ˙Â‡È¯·‰"Ì„‡ ÁÂÎ ÔÏ·˜" , Ì‡˙‰· ‡Ï˘
˙ÂÈÁ ‰Ï ,ÌÈ¯ÂËÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰Ï‡ ˙Â˜ÒÚ‰ ¯˘È‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ. 

מ "הביע את עמדתו ג  בפני נש: " מסר כי2009המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
מ לא אושרו "למרות עמדת נש, לדאבוננו. להאשר היה שות+ לדעתנו כי יש צור  בתיקנו  משרות א

 ".תקני  אלה
המבצע עבודות או מספק , גור  חיצוני למשרד שהוא בעל עסק עצמאי"קבל  הוגדר בנוהל  .2

ואינו נהנה משירותי  מינהליי  של המשרד כגו  ... שירותי  למשרד בנושא מוגדר ולתקופה קצובה
 ". העבודה הנתוני  לעובדי  מ  המניי טלפו  ואמצעי  אחרי  לביצוע, מזכירה, חדר

Î ‰„Â‚‡‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·· ÌÏÂ‡"ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒ " ˙‚‰Â 
Â Â·˘Á ÏÚÂ „¯˘Ó‰ Ï˘ ¯‡Â„‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙ ˙‡ ‰È„·ÂÚÏ ÁÂÏ˘Ï. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ „‚Â  ¯·„‰ , ÚÂ·˜ ¯ÈÁÓ ‰„Â‚‡Ï Ú·˜˘
)˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÏÎÏ ( ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ˙Â„Â‡ ÌÈÓÂ˘È¯‰ ˙‡ ‰ËÓ ¯·„‰Â

‰„Â‚‡‰. 
 תשלח 2008 למשרד מבקר המדינה כי מדצמבר 2008משרד הבריאות מסר בתשובתו מנובמבר 

  .האגודה את דברי הדואר לא באמצעות הדואר של המשרד
 ההשלכות עקב שיטת העסקת עובדי האגודה

ת כוח אד  למשרד אילצה את המשרד להפנות משאבי  כדי העסקת עובדי האגודה כחלק מאספק
 : להל  דוגמאות. לטפל במקרי  שוני 
__________________ 

 .7.7.92  מ48/ נב ' הודעה מס  36
 .20.2.96  מ20/ נו ' הודעה מס  37
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1. „ ¯ ˘ Ó ‰  ˙ Ó Ê È ·  ‰ „ Â ‚ ‡  „ · Â Ú  È ¯ Â Ë È Ù : בבירורי  שעשו נציגי משרד מבקר
והוא הודיע על כ  , המדינה מסר המשרד שהיו עובדי אגודה שהמשרד לא רצה בהמש  העסקת 

כגו  תשלו  חודשי ( על המשרד להגיע להסדרי  שוני  ע  כמה מעובדי  אלה היה. לאגודה
 .כדי לסיי  את ההתקשרות עמ ) הסתגלות

 ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ „¯˘ÓÏ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰
ÂÏ‡ ÌÈ¯˜ÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰. 

2. Ì È È Ó È  Ù  Ì È Ê ¯ Î Ó ·  ˙ Â „ „ Â Ó ˙ המשרד מפרס  מפע  לפע  מכרזי  פנימיי  : ‰
 מעובדי האגודה שהועסק במש  כמה שני  במשרד כממלא מקו  של מנהל אחד. למשרות שונות

. הגיש את מועמדותו למכרז פנימי לתפקיד מנהל היחידה) ר"אמ(היחידה לאביזרי  ומכשור רפואי 
המשרד רצה למנוע את השתתפותו של העובד במכרז בנימוק שהעובד אינו עונה על ההגדרות של 

 קבע בית הדי  שבגלל ההתפתחות של 38ד לבית הדי  לעבודהבעתירה שהגיש העוב. עובד מדינה
צורות העסקה שונות במשק התפתחה פסיקה המכירה רטרואקטיבית בעובד בפועל כעובד מדינה מ  

המשרד ערער על קביעה זו ובסופו של דבר . ולכ  העובד רשאי להתמודד במכרז הפנימי, המניי 
  .בתפקידהעובד התמודד וזכה . הוא פרס  מכרז חיצוני

 העברת עובדי אגודה למעמד של עובדי המדינה
משרד הבריאות ומשרד האוצר החליטו עוד לפני כמה שני  על העברת עובדי אגודה למעמד של 

ל הבכיר למינהל "הסמנכ, לדוגמה. אבל לא קבעו לוחות זמני  לסיו  פעילות זו, עובדי מדינה
 1,780"התכנו  מתו  כ"רד דאז כי על פי  לחשב המש2003ומשאבי אנוש במשרד כתב באוקטובר 

אול  ג  במכתב זה , 39" משרות יעברו לתקינת מסגרת המדינה900"כ... 'משרות שאושרו בצוות א
 .לא נקבעו לוחות זמני 

ובתיקונו , עבר מספר תיקוני , ) החוק"להל   (1996"ו"התשנ, חוק העסקת עובדי קבלני כוח אד 
לפיו תקופת העסקה של עובד קבל  כוח אד  לא תעלה על , בתיא ר12האחרו  התווס+ לחוק סעי+ 

הוא ייקלט , תשעה חודשי  מיו  כניסתו של החוק לתוק+ ובתו  תשעת חודשי העסקה כעובד קבל 
שכל עובד קבל  בעל ותק של , משמע, 1.1.08נכנס לתוק+ ביו  , התיקו  כאמור. כעובד המשרד

 .1.10.08ובד מ  המניי  בתארי  היה אמור להיקלט כע, תשעה חודשי  לפחות
 מעובדי האגודה בלבד נקלטו 600" כ2005הבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה העלתה שבשנת 

. א  בנוגע לשאר העובדי  לא התקבלו החלטות מצידו של המשרד, ) משרות567.86(כעובדי מדינה 
 ".ד המחייב קליטת במעמ"קבע המשרד שיש עובדי  נוספי  , 1.10.08 "רק לקראת המועד האמור 

טע  כי יש לתקנ  את כלל " למשרד מבקר המדינה הודיע כי הוא 2008המשרד בתשובתו מנובמבר 
משרד האוצר , לצערנו. כעובדי מדינה) מ ובריאות"נש, אוצר(' י צוות א" ע2001"התקני  שאושרו ב

 ". לא אישר תקני  אלו
__________________ 

 . Ù˘ ·„  'Ï‡¯˘È ˙ È„Ó¯  , 5134/01עב   38
 כדי לקבוע 2001 2000מ שפעל בשני  "משרד האוצר ונש,  פעילות משותפת של המשרד ' צוות א  39

  ' צוות ב. יועברו למעמד של עובדי המשרדאילו מעובדי האגודה שהיא העסיקה כקבל  כוח אד  
מ לקביעת התנאי  והזכויות שיהיו לעובדי  שעוברי  "פעילות משותפת של עובדי המשרד ועובדי נש

 . למשרד הבריאות2005אלה נכללו במכתב הנציבות שנשלח במאי . מהאגודה למשרד הבריאות
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 262"בנוגע ל. 1.10.08"רו לתקני מדינה ב עובדי טיפת חלב הועב135עוד מסר המשרד בתשובתו כי 
קבל  "להעסקת  כעובדי " ארכה"ת נת  " מסר המשרד כי שר התמ40עובדי מרפאות בריאות הנפש

וכי ) לצור  הסדרת החקיקה הנוגעת להעברת האחריות לקופות החולי  (31.3.09עד " כוח אד 
 . המחשובלאחר התארי  הנקוב לא יועסקו עוד עובדי כוח אד  למעט בנושא 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â‡ÈÎ Í¯ÚÈ‰Ï ‰È‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÚÂ·˜Ï
Û˜Â˙Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÒÈ Î ÌÚ ÌÂ¯ÈÁ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘¯„È‰Ï ‡ÏÂ Ì‰· „ÂÓÚÏÂ ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ.  

✩  
 ˙‡ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÔÂÁ·Ï È„Î ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú Â˘Ú ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó

· ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÚˆÓ‡ . ÔÏ·˜Î ‰„Â‚‡‰ ˙˜ÒÚ‰· „¯˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ
˘  ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ‰˙˘Ú  Ì„‡ ÁÂÎ"ÂÊ ‰˜ÒÚ‰ Í¯„Ï ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙ ÈÁ· ‡ÏÏÂ Ó .

 ÌÈ ÂÈ„ Í¯ÂˆÏ ÌÈ·‡˘Ó ˙Âˆ˜‰Ï Í¯Âˆ ‰È‰ Ì„‡ ÁÂÎ ÔÏ·˜ ‰˙ÂÈ‰· ‰„Â‚‡‰ È„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰·
„¯˘Ó· Â˜ÒÚÂ‰˘ ‰„Â‚‡ È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÚÈ·˙· .‰Ê „·ÏÓ ,·˜  ‡Ï ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ

Ì˙˜ÒÚ‰ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ „ÓÚÓÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ˙¯·Ú‰Ï „ÚÂÓÂ . ÏÚ
Î ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÌÂÈÒÏ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ‰È‰ „¯˘Ó‰"Ì„‡ ÁÂÎ ÔÏ·˜ ."   

 עובדי המשרד בוועד האגודה
ר " היה ד2000כ  למשל בשנת . בהנהלת האגודה כיהנו במש  השני  בכירי  מהנהלת המשרד

ובאותה עת הוא היה ג  מנהל בית החולי  הממשלתי וולפסו  , ר הוועד של האגודה"משה משיח יו
 "האחד . במועד הביקורת כיהנו שני עובדי  של המשרד בוועד האגודה. ל המשרד"ולפני כ  מנכ

ר "המנהל האדמיניסטרטיבי של בתי החולי  הגריאטריי  בראשו  לציו  ובבאר יעקב ששימש כיו
 מנהל תחו  מינהל ומשק במינהל הרפואה של המשרד הפועל "והאחר , 2001" של האגודה מהוועד

עוד כיהנו באגודה במועד הביקורת ובמש  השני  רבי  מעובדי . 1998כמזכיר האגודה משנת 
 . ומגמלאיו41המשרד

משרד ממשלתי   עוסקות בי  היתר בכהונתו של עובד42הנחיות היוע/ המשפטי לממשלה .1
ימנה ועדת " מבקש לשת+ פעולה ע  עמותה" ההנחיות קובעות כי משרד ממשלתי ש.בעמותה
אחת המטרות של מינוי ועדה זו היא ליצור מודעות במשרדי הממשלה ששיתו+ פעולה ע  . עמותות

שיש לתת בו את הדעת להשלכות שעשויות להיות , עמותה מצרי  תהלי  קבלת החלטות מסודר
 .העמותהלהתקשרות כזו על המשרד ועל 

__________________ 
 .391' עמ, "קו  נכי נפש בקהילהשי"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , מבקר המדינה: ראו ג   40
חמישה ... בדירקטוריו) העמותה: " כתב החשב הכללי במשרד האוצר8.3.06"כ  למשל במסמ  מ  41

יעל דוידזו) עובדת משרד , רמלה, רופאה מחוזית... ר ורה אדלר"ד] בה : [עובדי משרד הבריאות
 ".רמי הלפרי) עובד משרד הבריאות; ת"נפת פ... הבריאות

42 "Ï‰Â ˙Â˙ÂÓÚ ÔÈ·Ï ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï "א60.007 (6.5100:  מספר הנחיה" 1988" מ.( 
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 ÈËÙ˘ÓÏ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈÁ ‰‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰
· Â ˙È  ‰Ï˘ÓÓÏ-1988 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÎ Ì‚ ÂÏÚÙ˘ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ Ê‡ ÂÈ‰Â 

‰„Â‚‡· , ÏÈ¯Ù‡· ˜¯2003 - 15 ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ -ÂÏ˘ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˙„ÚÂ ˙‡ „¯˘Ó‰ ‰ ÈÓ  .
ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï „¯˘Ó‰˘ Ô‡ÎÓ ˙Â¯·Á ˙‡ ¯˘‡Ï È„Î Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ Ì

‰˙ÂÓÚ‰ „ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ,Í˘Ó‰· ¯‰·ÂÈ˘ ÂÓÎ. 
הא  יש מקו  להשתתפות עובדי משרד בוועד "הנחיות אלו קובעות שעל ועדת העמותות לשקול 

יש מקו  שעובד משרד יהיה חבר "וא  סברה הוועדה ש" העמותה עמה המשרד משת+ פעולה
 ".את אישורה של נציבות שירות המדינה] דת העמותותוע[תבקש , בוועד העמותה

 È ˘Ï „¯˘Ó‰ È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰
˘  Ï˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ‰„Â‚‡‰ „ÚÂÂ·˘ „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ"Ó , ÌÈ ˘ ‰„Â‚‡‰ „ÚÂÂ· Â ‰ÈÎ Ì‰˘ Û‡

˙Â·¯ . 
  רק בעקבות הביקורת הוא הגיש ואול, 2001"ר הוועד של האגודה שימש בתפקיד זה מ"יו, כאמור
 . 43 בקשה לוועדת העמותות של המשרד2008ביוני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï·˜ÈÂ ÂÚ·˜  ¯˘‡ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˘ÓÓÈ „¯˘Ó‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˘  ¯Â˘È‡ ˙‡"‰„Â‚‡· ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È„È˜Ù˙Ï Ó .ÔÈÙÂÏÁÏ , ÏÚ ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ

‰„Â‚‡‰ „ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ˙ÂÈ‰Ï ÂÈ„·ÂÚ,ÂÈ‰ ¯Â˙· ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ " „ÚÂ Ï˘ ¯ÈÎÊÓ‰Â ¯
‰„Â‚‡‰. 

ר האגודה התפטר מתפקידו " למשרד מבקר המדינה עלה כי יו2008מתשובת המשרד מנובמבר 
זאת . א  הוא נשאר חבר בוועד האגודה, "2008תוק+ ההתפטרות ספטמבר "ר האגודה ו"כיו

אנו הסכמנו " הלשכה המשפטית  בה קבעה2008בעקבות חוות דעת משפטית של המשרד מיולי 
 ".ר הוועד המנהל"להמלי/ על חברותו בתנאי שלא יוכל להיבחר כיו

מ  הראוי להסדיר מראש עבודת בני משפחה המועסקי  בו בזמ  ה  במשרד וה  באגודה  .2
 ה  במשרה " בו בזמ  "כ  למשל אשתו של מזכיר האגודה הועסקה בעבר . בשכר או שלא בשכר

בעלה . לימי  היא עברה לעבוד במשרה מלאה במשרד. ה  במשרה חלקית באגודהחלקית במשרד ו
 הסביר למשרד מבקר המדינה כי הקפיד שלא לחתו  על הסכמי העסקתה " מזכיר האגודה "

 . באגודה
È‰˘ÏÎ ‰ÚÙ˘‰ ˘È˘ Ú Ó ‰ ÔÓ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,‰ÙÈ˜Ú ÂÏÂ , ÏÚ ‰„Â‚‡‰ ¯ÈÎÊÓÎ Â„È˜Ù˙Ï

˙ÂÓÂ˜Ó‰ È ˘· ‰˙˜ÒÚ‰ ,Ò‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â˘‡¯Ó ˙‡Ê ¯È„ . 
3. Ì È Ó Î Ò ‰  Ï Ú  ˙ Â Ó È ˙ Á :  ברבי  מההסכמי  שחת  המשרד ע  האגודה חתו  בש

 חת  המשרד על הסכ  ע  2005"ב, לדוגמה. שהוא כאמור עובד המשרד, האגודה מזכיר האגודה
על . ח"האגודה לאספקת שירותי מרפאה בבריאות הנפש בהיק+ כספי של יותר מחמישה מיליו  ש

ומטע  האגודה מזכיר האגודה , ל המשרד וחשב המשרד"טע  המשרד מנכההסכ  חתומי  מ
 לאספקת שירותי גמילה מסמי  2007"בהסכ  אחר שחת  המשרד ע  האגודה ב. ל האגודה"ומנכ

ל הבכיר למינהל ולמשאבי אנוש "חתומי  מטע  המשרד הסמנכ, ח" ש200,000"בהיק+ כספי של כ
__________________ 

 . לא טופלה כנדרש2003ע  זאת יצוי) כי בקשה שהגיש בנדו) למשרד באפריל   43
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, ר הוועד של האגודה"יצוי  שג  יו. ל האגודה"ה ומנכומטע  האגודה מזכיר האגוד, וחשב המשרד

אול  אי  על ההסכ  חתימה ,  בש  האגודה על אחד ההסכמי 2008"חת  ב, שהוא עובד המשרד
 .44של נציגי המשרד

„¯˘Ó‰ È„·ÂÚ ÌÈÓÂ˙Á „¯˘Ó‰ ‰˘Ú˘ ‰ÊÂÁ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È„„ˆ È ˘ ÏÚ˘ ‡ˆÂÈ . Ì˘·
Î Ó Ì˙Á „¯˘Ó‰"Î ÓÒ‰ Â‡ „¯˘Ó‰ Ï"ÓÏ ¯ÈÎ·‰ Ï„¯˘Ó‰ ·˘ÁÂ ˘Â ‡ È·‡˘ÓÂ Ï‰ È ,

 ¯Á‡ „¯˘Ó „·ÂÚ Ì˙Á ‰„Â‚‡‰ Ì˘·Â- „¯˘Ó· ‰‡ÂÙ¯ Ï‰ ÈÓ· ˜˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ ÌÂÁ˙ Ï‰ Ó 
‰„Â‚‡‰ ¯ÈÎÊÓ ‡Â‰˘ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÚ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÎÒ‰ ÏÚ˘ ÈÂˆ¯ ‰Ê ÔÈ‡

‰˙ÂÓÚ‰ Ì˘· „¯˘Ó‰ „·ÂÚ ÌÂ˙ÁÈ ‰˙ÂÓÚ. 
אי  לאפשר פרישה מוקדמת של : "עותמ קוב" הוראות נש"העסקת גמלאי המשרד באגודה  .4

בתכניות : "מ"נאמר בהוראות נש, מלבד זה". עובדי  מתו  כוונה להחזיר  לשירות לאחר הפרישה
אי  לאשר העסקת עובדי  'שפורסמו מעת לעת במהל  השני  צוי  ... הפרישה המוקדמות לגמלאות

 ...".'באמצעות עמותות] בי  היתר[י מדיניות פרישה "שפרשו עפ
„¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ‡ÏÓ‚ ÌÈ¯·Á ‰„Â‚‡‰ ˙Ï‰ ‰· ¯˘‡Î Ì‚˘ ÔÈÂˆÈ , ¯·Ú˘Ï ÌÈ¯ÈÎ· Ì‰Ó ‰ÓÎ

„¯˘Ó‰ Ï˘ ,˙Â‡ÏÓ‚Ï Ì˙˘È¯Ù È ÙÏ „ÂÚ ‰„Â‚‡‰ ˙Ï‰ ‰· Â ‰ÈÎ˘ ‰Ï‡Î Ì‰·Â , ‰ÏÂÏÚ
ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ÏÚÂ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ÍÎÏ ˙ÂÈ‰Ï . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÏÈË‰Ï ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó· ˙ÂÏ·‚Ó. 
¯ È˜ ÈÒÂÈ ¯Ó ‰ ÈÓ˘ ‰„ÚÂ Ì‚ , ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ·Èˆ  Ô‚Ò)˙Â‡È¯·‰ ˙Î¯ÚÓ( , ÏÈ¯Ù‡·2007 

Î ‰„Â‚‡· Â˜ÒÚÂ‰ ˙Ó„˜ÂÓ ‰˘È¯Ù· „¯˘Ó‰Ó Â˘¯Ù˘ ˙Â„·ÂÚ ˘ÂÏ˘ ÈÎ ‰‡ˆÓ" ÁÂÎ ÔÏ·˜
Ì„‡ ." ˙Â‡È¯· ˙ÂÎ˘Ï È˙˘· ˙ÂÈÁ‡‰ ˙˜ÒÚ‰ ÈÎ ‰˜ÈÒ‰ ‰„ÚÂÂ‰- ÊÎ¯ÓÂ ·È·‡ Ï˙ - 

Ï „Â‚È · ‰˙˘Ú ˘  ÈÏ‰Â "Ó ," Ô˙Ó· „ÂÓÚÏ ÔÂˆ¯ ÍÂ˙ÓÂ ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡ ÌÈˆÂÏÈ‡ ·˜Ú
˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï ˙Â·ÈÈÂÁÓ Ì‰Ï ÌÈ˙Â¯È˘‰."  

✩  
˘ ÏÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÂ˜˘Ï Ó

‰„Â‚‡‰ „ÚÂÂ· „¯˘Ó‰ È„·ÂÚ , ¯˙ÂÓ „¯˘Ó‰ Ï˘ ÌÈ‡ÏÓ‚ ÂÏÈ‡Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÚÂÂ· ÏÂÚÙÏÌ˙˘È¯Ù ¯Á‡Ï „ÈÓ ‰„Â‚‡· ÏÂÚÙÏ Ì‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡Â ÏÏÎ· ‰„Â‚‡·Â ‰„Â‚‡‰ „.   

__________________ 
בצפו) , לאספקת שירותי מרפאת בריאות נפש יו  באו  אל פח ) ללא תארי  מדויק (2008"ההסכ  מ  44

 .הנגב ובנתניה
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 הפיקוח על פעילות האגודה
 ביקורת משרד הבריאות על פעולות האגודה

מחייבת , ובייחוד בהיקפי  כספיי  גדולי  ע  גור  חיצוני המספק שירותי  למשרד, כל התקשרות
ות שהוא מבצע נעשית בהתא  לדרישות החוק בדיקה קפדנית ודקדקנית כדי לוודא כי כל הפעיל

הדבר חשוב במיוחד כשיש התחייבות . ולהסכמי  שנחתמו ה  בהיבט המהותי וה  בהיבט הכספי
או מועסקי  עבור המשרד ) במסגרת אספקת כוח אד (של הספק לשל  לעובדיו המועסקי  במשרד 

ו  כדי שמירה על הזכויות משכורות בהתא  לסולמות שכר שנקבעו ת) במסגרת אספקת שירותי (
 .הסוציאליות של העובדי 

 ÏÚ ˙Â¯Â˜È· ÍÂ¯ÚÏ ‚‰Â  Â È‡ „¯˘Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·‰
 ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰„Â‚‡‰ È„·ÂÚÏ ˙Ú‚Â ‰ ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÈÏÂÚÙ˙‰Â ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰

„¯˘Ó‰ ¯Â·ÚÂ „¯˘Ó· .ÚÂ„È‰ ÏÎÎ ,„·Ï· ˙Á‡ ÌÚÙ „¯˘Ó‰ ˙‡Ê ‰˘Ú ÌÈ ˘‰ ÏÎ· .
 ¯·Ó·Â ·2005Î ÓÒÏ È ÂˆÈÁ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ˘È‚‰ " „¯˘Ó· ˘Â ‡ È·‡˘ÓÂ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÎ·‰ Ï

 ‰„Â‚‡Ï „¯˘Ó‰ ÌÏÈ˘˘ ÌÈÙÒÎÏ Ú‚Â · Í¯Ú ‡Â‰˘ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„ ˙‡
 ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯ÈÓ˘Ï Ú‚Â ·Â „¯˘Ó· Â˜ÒÚÂ‰˘ ‰„Â‚‡‰ È„·ÂÚÏ ˙Â¯ÂÎ˘Ó ÌÂÏ˘˙ ¯Â·Ú

Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÏ‡ÈˆÂÒ‰. 
ÈÈ˙‰ ¯˘‡ ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ¯˙È‰ ÔÈ· ·˙Î „¯˘Ó‰ ÌÚËÓ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È·Ï ÒÁ

 È ÂÈ·2006 ÌÈÙÒÎ „¯˘Ó‰Ó ‰˙·‚ ‰„Â‚‡‰ ÈÎ " È‡ ˙ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡ ¯˘‡
‰Ó˙Á ‡È‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÊÂÁ‰Â Ê¯ÎÓ‰ ." 

 ¯·Ó·Â · ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ˘È‚‰ ¯˘‡ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ„Ó Ô‰ ‰ÏÚ˘ ÂÓÎ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ È¯˜ÈÚ2005 
ÁÈÈ˙‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎÓÒÓÓ Ô‰Â Â È‡˘ ˜ÏÁ‰ ¯Â·Ú „¯˘Ó‰Ó ‰„Â‚‡‰ ‰Ï·È˜˘ ÌÈÙÒÎÏ ÂÒ

˘ È ÂÈÏÈÓ· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ÔÈ¯ÂËÈÙ ÈÈÂˆÈÙÏ ‰˘¯Ù‰ ÔÈ‚·Â ‰ÈÒ Ù Ô¯˜· ÁËÂ·Ó"Á ; ÌÈÙÒÎÏ
 Ô¯˜· Â„˜ÙÂ‰ ‡Ï˘ ÔÈ¯ÂËÈÙ ÈÈÂˆÈÙÏ ˙Ù„ÂÚ‰ ‰˘¯Ù‰‰ ÔÈ‚· „¯˘Ó‰Ó ‰„Â‚‡‰ ‰Ï·È˜˘

ÌÈÈÂˆÈÙÏ ‰„ÂÚÈÎ ˙„¯Ù  ,"Ù‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ„·ÂÚÏ ÔÂÁËÈ· ¯ÒÂÁ ‰ÂÂ‰Ó‰ ¯·„ ˙Ú· ÌÈÈÂˆÈ
Í¯Âˆ‰" ;‰˙ÂÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï Â˘ÓÈ˘ ‰Ï‡‰ ÌÈÙÒÎ‰ . ·˘Á‰ ˙Ú„Ï ÌÂÎÒ‰ ÍÒ

Î· ÌÎ˙Ò‰ ÈÏÏÎ‰-38˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ;‰Ê „·ÏÓ , ‰¯Â˜˙‰ ÔÈ‚· ‰„Â‚‡‰ Ï˘ ¯˙È ˙ÈÈ·‚ ‰˙ÈÈ‰
 ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È ˘· ‰ÓÎÂÒ˘- ¯˘‡ ¯˙È‰ ˙ÈÈ·‚ Ï˘ ÌÂÎÒ‰ ÈÎ ÍÈ¯Ú‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ 

ÈÏÈÓ ‰È‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ „Á‡Ï˘ ÔÂ"˘ È ÂÈÏÈÓ „ÂÚÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï Á" ÌÈ ˘Ï Á
˙Â¯Á‡‰. 

 הסביר למשרד מבקר המדינה כי הטענות שעלו בביקורת 2008ל האגודה בתשובתו מאוקטובר "מנכ
לכ  התנהל . אשר עשה רואה החשבו  היו שנויות במחלוקת עקב הפרשנות המשפטית של ההסכ 

 חת  המשרד על #י להסדיר את נקודות המחלוקת  כד#ובסופו של דבר , משא ומת  ע  המשרד
 .2007הסכ  ע  האגודה באוגוסט 

, 2007בחודש אוגוסט : " למשרד מבקר המדינה2008משרד הבריאות מסר בתשובתו מדצמבר 
במסגרת החוזה נכתב , ובעצ ... נחת  חוזה חדש ע  תנאי  חדשי  ע  האגודה לבריאות הציבור

 ".תחשבנויות שהיו בעברשחתימה עליו מסכמת את כלל הה
 ".עריכת השלמה לדוח הביקורת" נאמר כי הוא פועל ל2007יצוי  שבמסמ  של החשב הכללי מיולי 
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‰ÓÏ˘‰‰ ÁÂ„ Í¯Ú  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··.  

‰„Â‚‡‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ˙„Ó˙Ó ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰·˘ ‡ˆÂÈ , ‰Ï˘ ÌÂÏ˘˙‰ ˙Â˘È¯„
ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ„ÒÙ‰ „¯˘ÓÏ ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ , ÌÈ„·ÂÚÏÂ-Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù  . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 È ˙Â  ÏÚ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ Û˜È‰·Â ‰ÈÂ‡¯ ˙Â¯È„˙· ˙Â¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ˘ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰
ÌÈ˙Â¯È˘‰.   

 ביקורת רש  העמותות
מבצע שני סוגי בקרות על האגודה כמו הבקרות שהוא עושה לדבריו )  הרש #להל  (רש  העמותות 

בקרה רגילה היא בדיקה מינהלית שעובדי הרש  . עומקבקרה רגילה ובקרת : על כלל העמותות
כגו  , מוודאי  בה כי העמותה מסרה לרש  את כל המסמכי  שהיא חייבת למסור לו על פי החוק

הוא , א  לדעת הרש  עולה מהמסמכי  כי יש צור  לערו  שינויי  בדיווחי עמותה. דוחות כספיי 
בדיקה על התנהלות העמותה שנעשית בידי רואה בקרת עומק היא . דורש ממנה לבצע את השינויי 

 . #2002ובתיק האגודה שבמשרד הרש  מצוי העתק של בדיקה כזו שנעשתה ב, חשבו 
¯ÂÓ‡Î ,‰Ê „·ÏÓ ,· Í¯Ú ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰ ÈÓ˘ ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯-2005‰˜È„·  ; ‰˜È„·‰

ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ,· Â Â„  Û‡ ‰Ï‡Â-2007 ·˘Á ÌÚ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ È„¯˘Ó· 
ÓÊ‡„ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘. 

 ˙ ˘· ˜ÓÂÚ ˙˜È„· ‰˘Ú ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯˘ Û‡ ÌÏÂ‡Â2002 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,
 ËÒÂ‚Â‡2008) ÌÈ ˘ ˘˘( ,˙ÙÒÂ  ˜ÓÂÚ ˙¯˜· ‰˘Ú ‡Ï Ì˘¯‰ , ˙Â·˜Ú· Ì‚ ‰˘˜·˙‰˘

ÂÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰.   
 ביקורת מבקר המדינה

רה האגודה גו' מבוקר הוגד, 45לי המשרד היו יושבי ראש האגודה"בעת שמנכ, #90בשנות ה, בעבר
. כגו' שהממשלה משתתפת בהנהלתו, ]נוסח משולב [#1958ח"התשי, על פי חוק מבקר המדינה
לא הוגדרה , לאחר שמשרד הבריאות כבר לא משתת' בהנהלת האגודה, במועד הביקורת הנוכחית

הביקורת נערכה מנקודת ראות של מערכת . האגודה גו' מבוקר כמשמעו בחוק מבקר המדינה
התקשרויות של המשרד , כאמור. הכספית והפיקוח של משרד הבריאות על האגודה, יחסי  החוזיתה

 . ח" מיליו  ש#180 בכ#2007ע  האגודה הסתכמו ב
__________________ 

 .נציגי הממשלה השתתפו בהנהלתה  45
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ‡ÂÙ¯Â ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â  ¯˘‡ ÛÂ‚· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˜ÙÒÏ ‰ È„Ó‰ ˙·ÂÁ˘ ÌÈÈ ÂÈÁ ;· ÔÈÚÓ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ¯˘‡Î ˙ÂÈ„ÚÏ

 ‰ÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ˙Â¯È˘· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡ÓÂ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ· ·Â˘Â ·Â˘ ÒÂÒÈ· ˙Ï·˜Ó ˙Â¯˘˜˙‰‰
˙¯ÎÈ  ,¯·‚Â˙ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ „¯˘Ó‰ ˙¯˜·˘ ˘˜·˙Ó . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ

 ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ÌÂ˙ÁÈ˘ ÌÈÓÎÒ‰· ÏÂÏÎÏ ÏÂ˜˘È „¯˘Ó‰˘)¯Á‡ ÛÂ‚ ÌÚ Â‡ ( ÈÎ Ú·Â˜˘ È‡ ˙
 ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ)‰ ÛÂ‚‰ Â‡¯Á‡ ( ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï „ÓÚÂ˙ „¯˘Ó‰ ÌÚ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·

‰ È„Ó‰46 ;Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ Ì‚ ÍÎ ÏÚÂ.   
 סיכו 

 Ê¯ÎÓÓ ÌÈ¯ÂËÙÂ ÌÈÊ¯ÎÓ-„¯˘Ó‰ Â¯˘˜˙‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó·  , ÌÈ¯Á‡ ‰Ï˘ÓÓ È„¯˘Ó
‰„Â‚‡‰ ÌÚ ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Â ,Ó Ï˘ ÌÈÙ˜È‰· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ·Ï˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡" Á

ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏ‡ ˙˜ÒÚ‰ È„Î ÍÂ˙ ,Ê¯ÎÓ ÈÏ· .ÈÏÂÚÙ˙‰ ‰ÁÂÎ ÌˆÚ˙‰ ÍÎ Ï˘·- Ï˘ È˜ÒÚ
„ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ‰„Â‚‡‰- ‡ÏÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÔÈÚÓÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÙÒ‡Ï È„ÚÏ·

ÌÈ˜ÙÒ ‰ÓÎ Â·Â È˙Â¯Á˙ ˜Â˘ Á˙Ù˙‰ ; ‰ È‡˘ ‰„Â‚‡· ‰ÈÂˆ¯ ‡Ï ˙ÂÏ˙ ¯ˆÂÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ Ì‚Â
È˙Ï˘ÓÓ ÛÂ‚ .Â¯˘˜˙‰·ÌÎÒ‰ ‰È‰ ‡Ï Û‡ ÌÈ˙ÚÏ ‰„Â‚‡‰ ÌÚ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙ÂÈ . 

ÏÏÎÎ ,˙Â¯Á˙ „„ÂÚÏ È„Î ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÎÈ¯ÚÏ ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ , È„Î
 È„È· Ô˙ ÈÈ ˙Â¯È˘‰˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ È„ÎÂ ÂÊ ‰ËÈ˘·˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÌÒ˜ÓÏ ˜ÙÒ

„ÈÁÈ. 
È ÙÏ  „¯˘Ó‰ ÏÚ Ê¯ÎÓ ˙ÎÈ¯ÚÂ ˜Â˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙‡ ÌÈ˜ÙÒ‰ÌÈÏÚÂÙ‰Â·  ‰È‰˙˘ È„Î 

ÌÂ¯˙˙ ¯˘‡ ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙Â˙ÂÏÏÎ· ˜˘ÓÏ Ì‚Â ˙Â¯È˘‰ Ï·˜ÓÏ Ì‚  -  ˙¯ÈˆÈÏ ˘˘Á ÏÂÓ
 ˜ÙÒ ÔÈÚÓÂ È„ÚÏ· ˙¯ÈˆÈ˙ÂÏ˙Â·  ; „·ÏÓ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ˜ÈÙ‡· ˘ÂÓÈ˘ ÏÂ˜˘Ï ıÏÓÂÓ ‰Ê ÏÏÎ·

ÌÈ¯ÎÂÓ‰ ÂÏ‡ ,ÌÈ˜ÙÒ ‰ÓÎ ÔÈ· ˜Â˘‰ ˙˜ÂÏÁ Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙· ÏÂÏÎÏ ÔÂ‚Î , ÛÒÂ  ˜ÙÒ 
)second source ( ˜Â˘‰ Á˙ ˘ È„Î ÌÈÈˆ¯‡ ‡ÏÂ ÌÈÈ¯ÂÊ‡ ÌÈÊ¯ÎÓ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙¯·‚‰Â

 ÚÂˆÈ· ˙Â ÎÂÒ ˙Ó˜‰ ÏÂ˜˘ÏÂ È„ÚÏ· ˜ÙÒ· ˙ÂÏ˙ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ÌÈ˜ÙÒ ‰ÓÎ ÔÈ· ˜ÏÁ˙È
 ˙È˙Ï˘ÓÓ- Executive Agency ,È·¯ÚÓ‰ ÌÏÂÚ· ˙Â·¯ ˙Â È„Ó· Ï·Â˜ÓÎ. 

 ˙ÂÈÂÏÚ ˙ ÈÁ·- ·˘ÁÏ ˙Â Â˘ ‰˜ÒÚ‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ  ˜Â„·ÏÂ
˙Â Â˘‰ ˙Â¯‚ÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ Ï˘ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ Ô‰ ‰Ó , ‰Ê ÏÏÎ·Â

 ˙Î¯ÚÓ Ï˘· „È·ÚÓÂ „·ÂÚ ÈÒÁÈ· ‰¯Î‰Ï ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÚÈ·˙Ó ÚÂ· Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰
„¯˘ÓÏ ‰„Â‚‡‰ ÔÈ· ÌÈÒÁÈ‰ . 

 ÌÈÈÂ˜ÈÏ „¯˘Ó‰ ‰ÏÚ‰ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È··
‰ ˙ÂÏÈÚÙ·‰„Â‚‡ , ˙ÂÈÂÎÊ· ‰ÚÈ‚ÙÂ ÔÈ„Î ‡Ï˘ „¯˘Ó‰Ó ÌÈÙÒÎ ˙Ï·˜Ï ˘˘Á Ì‰·Â

ÌÈ„·ÂÚ‰ .˙„Ó˙Ó ‰¯˜· ÚÂˆÈ· Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡ ÌÈÁÈÎÂÓ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , „¯˘Ó ÏÚÂ
 ˙Â¯È˘‰ È ˙Â  ÌÈ˜ÙÒ‰ ÏÏÎ ÏÚ ‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· ‰Ï‡Î ˙ÂÏÏÂÎ ˙Â¯Â˜È· Úˆ·Ï ˙Â‡È¯·‰

„¯˘ÓÏ ,‰„Â‚‡‰ ÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â . 
__________________ 
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È˙Â¯È˘· ¯·Â„Ó˘ ÌÈ¯˜Ó·˙¯ÎÈ  ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÈ˙¯·Á Ì , ¯˘‡ ÌÈÓÂÁ˙·

 ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  „ÂÚ ÏÎÂ Ì˜ÙÒÏ ‰·ÂÁ ‰ È„Ó‰ ÏÚ ‰ÏÁ- ¯Á‡Ó Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÓ ‰ ‰  ˜ÙÒ‰ 
ÌÂÁ˙ Â˙Â‡· È„ÚÏ· ÔÈÚÓ ‡Â‰˘ ,ÂÈÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È . È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÛÒÂ ·

 ÌÎÒ‰· ˜ÙÒ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÂÏ˜˘È ÂÏ‡ ÌÈ‡ ˙· ÌÈ¯˘˜˙Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ÌÓÚ , ÔÂ„ · Â˙ÂÏÈÚÙ˘
‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È·Ï „ÓÚÂ˙ ; ÈÏÏÎ‰ ·˘Á‰ ÏÚÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ Ì‚ ÍÎ ÏÚÂ

Ì˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·. 
‰Ê „·ÏÓ , ˙˜ÙÒ‡ÏÂ Ì„‡ ÁÂÎ ˙˜ÙÒ‡Ï ¯·„ ÏÎÏ È˜ÒÚ ÛÂ‚ ‡È‰ ‰„Â‚‡‰˘ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÂÚ
ÌÈ˙Â¯È˘ ,˜ÒÚ ˙ÂÏÂÚÙ Ô‰ ‰„Â‚‡‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ ÔÎ ÏÚÂ ÏÎ ÏÚ ˙ÂÈ

ÌÈÒÓ‰ ˙„Â˜ÙÓ ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰. 
 ÌÈ‡˘Â ‰ ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜È „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰„Â‚‡· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙· .ÔÈÙÂÏÁÏ , ÌÈ¯·Á ˙ÂÈ‰Ï ÂÈ„·ÂÚ ÏÚ ¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÈÏÚ
‰„Â‚‡‰ „ÚÂÂ· ,ÂÈ‰ ¯Â˙· ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ"‰„Â‚‡‰ „ÚÂ Ï˘ ¯ÈÎÊÓ‰Â ¯. 

 


