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   )י"לב(הקר  למע  ביטחו  ישראל 

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
. ומוסדותיה) י"לב(נערכה ביקורת על פעילות הקר  למע  ביטחו  ישראל 

בי  היתר נבדקו היבטי  . ל"ט ובצה"במשהב, י"הביקורת נערכה בקר  לב
  .ורבות חיילי  בגיוס תרומותהנוגעי  לבסיס הנורמטיבי ולמע

 )י"לב(פעילות הקר  למע  ביטחו  ישראל 
 תקציר

 אצל רש  1982ונרשמה בשנת , 1980הוקמה בשנת ) י"לב (טחו  ישראלי למע  בהקר 
   להל (" ל" הקר  להתעצמות צה ) י"לב(למע  ביטחו  ישראל "העמותות כעמותה 

   להל (נקבעו בתקנו  העמותה כפי ש, מטרות העמותה. ) או העמותהי"עמותת לב
, אשר תשמשנה למטרות חינו#, לאסו! עבור מערכת הביטחו  תרומות"ה  , )התקנו 
משפחות שכולות וכ  לכל מטרה , ל"נכי צה, ציוד רפואי, מתקני  רפואיי , תרבות

 ".אחרת התורמת לביטחו  ישראל
 בשירות קבע ובה משרתי  חמישה קציני , י פועלת יחידה צבאית"לצד עמותת לב

ייעוד היחידה הצבאית ותפקידיה נקבעו בפקודת . ועשרה חיילי  בשירות סדיר
 .ל"ל ובפקודת ארגו  שהוציא אג! התכנו  בצה"מטכ

מסדירה את פעילות העמותה והיחידה ) ב" המ להל  (הוראת משרד הביטחו  
ל "הוצ) ט" משהב להל  (מול משרד הביטחו  ) י" קר  לב להל  יחדיו (הצבאית 

ט מאשר את תכנית העבודה השנתית של קר  "ל משהב"מנכ. בתחו  המשקי והכספי
  .י ואת תקציבה השוט!"לב

 פעולות הביקורת
 ער# משרד מבקר המדינה ביקורת על פעילות קר  2009בחודשי  פברואר עד מאי 

חלק מהממצאי  . ל"ט ובצה"במשהב, י"הביקורת נערכה בקר  לב. י ומוסדותיה"לב
  . 2009 באוגוסט עודכנו

 י"היבטי  שנבחנו בעבר בפעילות קר  לב
 מינה 1993בדצמבר . ט"י נבחנה בעבר פעמי  אחדות על ידי משהב"פעילות קר  לב

רפאל ) 'מיל(את האלו! , ל"יצחק רבי  ז) 'מיל(ל "רא, ראש הממשלה ושר הביטחו 
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י "ושל קר  לב) ח" אל להל  (ורדי לבדוק את סדרי הפעילות של האגודה למע  החייל 

, בי  היתר, נקבעו)  דוח ורדי להל  (רפאל ורדי ) 'מיל(בדוח שהגיש האלו! . בצרפת
כי יש לקיי  , וצוי  בו, ח בצרפת ובמדינות נוספות"י ואל"כללי  לפעילות קר  לב

) 'מיל(ל "רא,  הטיל שר הביטחו 2005במאי . פעילות זו לפי הסדרי עבודה ברורי 
. י"ח ושל קר  לב" מערכת הביטחו  לבחו  את פעילות  של אלעל מבקר, שאול מופז

בי  , נקבע)  דוח מבקר מערכת הביטחו  להל  (בדוח שהגיש מבקר מערכת הביטחו  
ח היוצרי  עימות "י ושל אל"כי ישנ  ליקויי  במתכונת פעילות  של קר  לב, היתר

צבאי כמנגנו  לגיוס שימוש בארגו  "כי , י"עוד נקבע בנוגע לקר  לב. מתמיד ביניה 
". ל"ל ופקודות מטכ"ואיסו! כספי  יש בו פוטנציאל סיכו  גבוה למעבר על רוח צה

משה ) 'מיל(את האלו! , אהוד ברק) 'מיל(ל "רא,  מינה שר הביטחו 2008באפריל 
י "ח לבי  קר  לב"ל לעמוד בראש צוות בדיקה לעניי  יחסי הגומלי  בי  אל"נתיב ז

ח ואת " בטיוטת דוח ביניי  המלי* צוות נתיב להשאיר את אל). צוות נתיב להל  (
ובתו# תקופה זו לבחו  מחדש הא  יש , י במתכונת  הנוכחית לתקופת זמ  נתונה"לב

 ל לקבוע הוראות ברורות וחד"כי על צה, המלי* צוות נתיב, כמו כ . מקו  לאיחוד 
 . ל על ידי קציני"י בנוגע לגיוס תרומות בחו"משמעיות לקר  לב

י נבחנו בעבר מספר פעמי  ג  על ידי משרד מבקר "היבטי  בפעילות קר  לב
2003בדוח מבקר המדינה לשנת . המדינה

1
בי  , ל נקבע" אשר עסק בגיוס תרומות לצה

  .י פעלה שלא על פי הכללי  שנקבעו בדוח ורדי"כי קר  לב, היתר
 עיקרי הממצאי  בביקורת הנוכחית

 לא באו על תיקונ  חלק מהליקויי  2009ד אוגוסט כי ע, בביקורת הנוכחית עלה
, כפי שהועלו בדוח ורדי, ל"י באר* ובחו"המרכזיי  והיסודיי  בנוגע לפעילות קר  לב

בטיוטת דוח הביניי  של צוות נתיב ובדוחות קודמי  , בדוח מבקר מערכת הביטחו 
מעידי  על נמצאו ליקויי  מהותיי  נוספי  ה, בנוס! לכ#. של משרד מבקר המדינה
  .י"החרפה במצבה של קר  לב
 היעדר בעלי תפקידי 

ר העמותה וחברי ועד העמותה מתפקיד  " נכנסה לתוק! התפטרות יו2008במאי 
י "בתקנו  עמותת לב. ט"ומחברות  בעמותה וזאת בעקבות חילוקי דעות ע  משהב

, נמצא. ר העמותה"כי ראש הממשלה בהתייעצות ע  שר הביטחו  ממנה את יו, נקבע
 .ר קבוע לעמותה" טר  מינה ראש הממשלה יו2009כי עד אוגוסט 

ל את "באותו מועד מינה צה.  סיי  מפקד היחידה הצבאית את תפקידו2008בפברואר 
אחד מקציני היחידה הצבאית כממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית וזאת בנוס! 

ל מפקד קבוע "נה צהטר  מי, 2009מאי , כי עד מועד סיו  הביקורת, נמצא. לתפקידו
 .ליחידה הצבאית

, וזאת למרות האמור בחוק הביקורת הפנימית, י לא העסיקה מבקר פנימי"עמותת לב
 .1992 ב"התשנ

__________________ 
 .150' עמ, "ל והשימוש בה "גיוס תרומות עבור צה"בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„54‡) 2003  ,מבקר המדינה  1
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 י"הבסיס הנורמטיבי לפעילות קר  לב
ב קובעות הוראות "ל והמ"פקודות צה: ל"ב ופקודות צה"התקנו  מול המ . א

שהוא , י"בתקנו  של עמותת לב, לעומת זאת. י"המתייחסות לפעילות עמותת לב
לא נקבע שהעמותה מחויבת לפעול בהתא  , הבסיס הנורמטיבי המסדיר את פעילותה

בביקורת . למעט בנושא הוצאות פעילות העמותה, ב ובפקודות"למה שנקבע בהמ
י כדי שתשנה את התקנו  באופ  שיעלה בקנה "ט לא פנה לעמותת לב"כי משהב, נמצא

 .ל"ב ובפקודות צה"בעו בהמאחד ע  ההסדרי  שנק
י הוא לגייס תרומות "כי ייעוד עמותת לב, ל נקבע"בפקודות צה: ייעוד העמותה . ב

, בי  היתר, כי ייעוד העמותה הוא, ב נקבע"י ובהמ"ואילו בתקנו  עמותת לב, ל"לצה
אי  הגדרה רשמית " מערכת הביטחו "למונח . לגייס תרומות עבור מערכת הביטחו 

ולפיכ# לא נית  לדעת עבור אילו , בעת אילו גופי  נכללי  במסגרתוומחייבת הקו
כי , בביקורת נמצא. ב"גופי  אמורה העמותה לגייס כספי  על פי תקנו  העמותה והמ

ובמקרי  בודדי  הופנו , ל"י לצה"בפועל הופנו עיקר התרומות שגייסה עמותת לב
 .לגופי  אחרי  דוגמת משטרת ישראל

ח "מחקר ופיתוח אמל"ל נכללת מטרת "בפקודות צה: ח"אמלתרומות לפיתוח  . ג
א! על פי , י תרומות"ברשימת המטרות שעבור  מגייסת קר  לב]" אמצעי לחימה[

  . ב"י ומהמ"שמטרה זו נמחקה מתקנו  עמותת לב
 מעורבות חיילי  בגיוס תרומות

עורבי  מחייב את קציני היחידה הצבאית להיות מ" תפקידי קציני  בקר "נוהל  . א
ל ונוהל הפעילות של היחידה הצבאית אוסרי  "שעה שפקודת מטכ, בפעילות התרמה

כי קציני היחידה הצבאית היו מעורבי  לעתי  בתהלי# , בביקורת עלה, כמו כ . על כ#
 .ל ובנוהל הפעילות"וזאת למרות האיסור על כ# בפקודת המטכ, גיוס תרומות

שבאוגוסט ,   את מפקד היחידה הצבאיתמנחה ג" תפקידי קציני  בקר "נוהל  . ב
בעניי  זה חמורה במיוחד . לעסוק בפעילות התרמה,  היה קצי  בשירות קבע2009

, ל"ט ולצה"שלמרות פנייתו של ממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית למשהב, העובדה
והותירו את ממלא מקו  מפקד היחידה , ל את הבעיה"ט וצה"לא פתרו משהב

ל וליצור "מצב בו עליו להחליט א  לפעול בניגוד לפקודת מטכהצבאית מוצא עצמו ב
ובכ# לא למלא את תפקידו כמפקד , קשר ע  תורמי  או שלא לעסוק בעניי  זה

  .היחידה הצבאית
 י"השקעות כספי קר  לב

י הושקעו במש# השני  באמצעות האפוטרופוס הכללי "כספי  שנצברו בקר  לב
כי הוא לא , ט"ע האפוטרופוס הכללי למשהב הודי2005 ב. בפיקדו  נושא ריבית

לא , מאז אותו מועד. י להפקיד כספי  נוספי  לפיקדו  שהוא מנהל"יאפשר לקר  לב
, 2009עד אוגוסט . וממילא לא נשאו ריבית, הושקעו כספי  נוספי  שאספה הקר 

  .י מגייסת"טר  בא על פתרונו נושא השקעת כספי העיזבונות והתרומות שקר  לב
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 י"ות עמותת לבהכנס

י מצביעי  על מגמת ירידה מתמשכת בהכנסות "הדוחות הכספיי  של עמותת לב
  בה  ההכנסות היו 2008  וב2007 ירידה זו החריפה ב. 2008 2004מתרומות בשני  

 בה  ההכנסות 2006, 2005, 2004לעומת , בהתאמה, ח" מיליו  ש23 ח וכ" מיליו  ש27 כ
נמצא . בהתאמה, ח" מיליו  ש31.5 ח וכ"מיליו  ש 33 כ, ח" מיליו  ש34 היו כ

שהעמותה לא ערכה עבודת מטה כדי לנתח ולבחו  את הסיבות לירידה המתמשכת 
  .ולהמלי* על דרכי פעולה לשיפור גיוס תרומות מהציבור, בהכנסות מתרומות

 ל"פעילות בחו
 חירו  י אישור הוועדה העליונה למגבית"טר  נית  לעמותת לב, 2009עד אוגוסט 
ט וקר  "כי משהב, ונמצא, כמתחייב מהחלטת ממשלה בנושא זה, ל"להתרי  בחו

 .י לא פנו לוועדה כדי לקבלו"לב
שהיה בה  כדי , י"ח לבי  קר  לב"במהל# השני  התגלעו חיכוכי  קשי  בי  אל

טר  קיבל , 2009עד אוגוסט . ל ומערכת הביטחו "לפגוע במפעל ההתרמה עבור צה
 עקרוניות ומעשיות שיש בה  כדי לפתור את בעיות היסוד בפעילות ט החלטות"משהב
 . ח"י ואל"קר  לב

ל היא בצרפת באמצעות קר  "י לגיוס תרומות בחו"פעילותה העיקרית של עמותת לב
י צרפת ובינה "י לא יזמה הסכ  בינה לבי  קר  לב"כי עמותת לב, נמצא. י צרפת"לב

  . כדי להסדיר את יחסי הגומלי  ביניה , ל"ולבי  אגודות הידידי  הפועלות בשמה בח
 י"אגודת ידידי קר  לב
היא עמותה הרשומה ברש  העמותות )  אגודת הידידי  להל  (י "אגודת ידידי קר  לב

י לא "עמותת לב. י בהגשמת מטרותיה"לסייע לעמותת לב, בי  היתר, שנועדה
ביניה  כדי הסדירה באמצעות הסכ  ע  אגודת הידידי  את מערכת הקשרי  

י ופעילות ראויה למע  המטרות של "להבטיח שימוש נאות בשמה של עמותת לב
  .י"עמותת לב

 סיכו  והמלצות
, י"במכלול פעילותה של קר  לב, מה  חמורי , ממצאי הביקורת מצביעי  על ליקויי 

ירידה מתמשכת בשני  האחרונות בהכנסות מתרומות והיעדרו של ניתוח : שעיקר 
מעורבות חיילי  בגיוס , מינוי בעלי תפקידי  מרכזיי  אי, רמי  לכ#להבנת הגו

י שהיה בה  כדי לפגוע "ח לבי  קר  לב"חיכוכי  קשי  שהתגלעו בי  אל, תרומות
הסדרת נושא השקעת כספי העיזבונות והתרומות שקר   ל ואי"בגיוס כספי  בחו

 . י מגייסת"לב
, ט"בנסיבות אלה על משהב. דאיגי הוא מ"המצב בו נמצאת קר  לב, כעולה מהדוח

י לפעול בדחיפות ובאופ  יסודי לתיקו  הליקויי  ולשיפור מצבה של "ל וקר  לב"צה
 י"כדי למנוע המש# הידרדרות ופגיעה בייעודה וביכולתה של קר  לב, י"קר  לב
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לאומית הטמונה  בהתחשב ג  במשמעות הערכית, כל אלה. בתחו  גיוס התרומות
  .ר מערכת הביטחו ביסוד ההתרמה עבו

♦  
 מבוא
 נרשמה אצל רש  העמותות 1982ובשנת ) י"לב (טחו  ישראלי למע  ב הוקמה הקר 1980בשנת 

 ) או העמותהי" עמותת לב  להל (" ל" הקר  להתעצמות צה ) י"לב(למע  ביטחו  ישראל "כעמותה 
העיקריי  של עמותת מוסדותיה . )תועמותחוק ה   להל ( 1980  "התש, וזאת על פי חוק העמותות

כפי שנקבעו , מטרות העמותה. וכ  ועד עמותה ובו שלושה חברי , 2י ה  האסיפה הכללית"לב
אשר תשמשנה , לאסו$ עבור מערכת הביטחו  תרומות"ה  , ) התקנו   להל (בתקנו  העמותה 

ל מטרה משפחות שכולות וכ  לכ, ל"נכי צה, ציוד רפואי, מתקני  רפואיי , תרבות, למטרות חינו%
ר העמותה מתמנה על ידי ראש הממשלה "כי יו, בתקנו  נקבע". אחרת התורמת לביטחו  ישראל

  מגיוס תרומות הסתכמו בכ20073י לשנת "הכנסותיה של עמותת לב. בהתייעצות ע  שר הביטחו 
 .ח" מיליו  ש3.8 ובשנה זו הסתכמו הוצאות העמותה לתפעול ולשכר בכ, ח" מיליו  ש27

ובה משרתי  חמישה קציני  בשירות קבע ועשרה חיילי  , י פועלת יחידה צבאית"לבלצד עמותת 
 הקר   י "קר  לב"ל "ייעוד היחידה הצבאית ונוהלי פעילותה נקבעו בפקודת מטכ. בשירות סדיר

ל "שהוציא אג$ התכנו  בצה" י"קר  לב"ובפקודת ארגו  ) ' פקודה א להל  " (ל"להתעצמות צה
 ).א" הפק להל  (

מסדירה את פעילות העמותה ) ב" המ להל  " (י כמשק סגור"ניהול קר  לב"ראת משרד הביטחו  הו
ל בתחו  "וצה) ט" משהב להל  (מול משרד הביטחו  ) י" קר  לב להל  יחדיו (והיחידה הצבאית 

י ואת "ט מאשר את תכנית העבודה השנתית של קר  לב"ל משהב"מנכ, ב"לפי המ. המשקי והכספי
 .וט$תקציבה הש

. י ומוסדותיה" ער% משרד מבקר המדינה ביקורת על פעילות קר  לב2009בחודשי  פברואר עד מאי 
   . 2009חלק מהממצאי  עודכנו באוגוסט . ל"ט ובצה"במשהב, י"הביקורת נערכה בקר  לב

 י"היבטי  שנבחנו בעבר בפעילות קר  לב
 כדי להסדיר את פעילותה באר* ט"י נבחנה בעבר פעמי  אחדות על ידי משהב"פעילות קר  לב

י לבי  "מחיכוכי  שהתגלעו בי  קר  לב, בי  היתר, הצור% לבחו  את פעילות הקר  נבע. ל"ובחו
שהיה בה  כדי לפגוע בפעילות  ובשמ  הטוב של שתי , )ח" אל להל  (האגודה למע  החייל 
 :להל  הפירוט. ולגרו  נזק למפעל ההתרמה שלה , ל"העמותות באר* ובחו

È„¯Â ÁÂ„: את , ל"יצחק רבי  ז )'מיל(ל "רא,  מינה ראש הממשלה ושר הביטחו 1993 בדצמבר
 1994 במאי .י בצרפת" לבח ושל קר "אללבדוק את סדרי הפעילות של רפאל ורדי ) 'מיל(האלו$ 

__________________ 
 25על , המהווי  את האסיפה הכללית, עמד מספר חברי העמותה, 2009מאי , במועד סיו  הביקורת  2

 .איש
 .2008ו נתוני  כספיי  סופיי  לגבי טר  התקבל, 2009מאי , במועד סיו  הביקורת  3
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שבו נקבעו כללי  , ) דוח ורדי להל   ( ורדי)'מיל (אישר ראש הממשלה את הדוח שהגיש האלו$

 :כלהל , בי  השאר,  בדוח נקבע.ח בצרפת ובמדינות נוספות"אללפעילות י ו" לבר קלפעילות 
 א% לא תנקוט שו  ,ל"י רשאית להמשי% בפעולות מסוימות הקשורות להתרמות בחו" לבקר  . א

מעבר לסני$ הקיי  (ל "ל ולא תקי  סניפי  נוספי  בחו"יוזמה מצדה למבצעי התרמות בחו
א% יש לקיי  את הפעילות , להפסיק את פעילותו של אחד מהגופי  בצרפתאי  מקו   . ב   ; )בצרפת

כ% שלא תהיה חפיפה והתנגשות במועדי , לפי כללי פעולה והסדרי עבודה ברורי  ומחייבי 
בלי לערב בכ% התרמות , ח בלבד"ח בצרפת תעסוק בהתרמות למע  אל"נציגות אל . ג   ;הפעילות

י יקבעו יחד ע  הגופי  הפועלי  " לבקר ח ו"אל . ד  ; ל"הלמע  מטרות שאינ  לרווחת חיילי צ
  .ל נוהלי בקרה כספיי  על גיוס התרומות וההוצאות הכרוכות בכ%" בחו מטעמ

ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ¯˜·Ó ÁÂ„ :הטיל , ח נמשכו"י לאל"נוכח העובדה שהחיכוכי  בי  עמותת לב
לבחו  את פעילות  "ערכת הביטחו  על מבקר מ, שאול מופז )'מיל(ל "רא,  שר הביטחו 2005במאי 

בעיקר בנושא התרומות וההתרמות באר* , י ואת מערכת היחסי  ביניה "ח ושל קר  לב"של אל
 ".לצור% מת  מענה לשאלה הא  לשנות את מתכונת הפעילות של גופי  אלה, ל"ובחו

כי ישנ  , בדוח נקבע.  הגיש מבקר מערכת הביטחו  את הדוח האמור לשר הביטחו 2005בנובמבר 
יוצרת עימות מתמיד בי  גופי "ל אשר "ח בחו"י ושל אל"ליקויי  במתכונת פעילות  של קר  לב

הניסיונות "וכי , "המשליכה על יחסי הגומלי  בי  העמותות, ל"בחו) אגודות הידידי (ההתרמה 
לא ] י"ח לבי  קר  לב"בי  אל[לרכ% את החיכו% ) ורדי) 'מיל(בדגש על דוח האלו$ (שנעשו בעבר 

דוח מבקר מערכת הביטחו  ". ולא פתרו מ  היסוד את החיכו% הבלתי נמנע, הוכתרו בהצלחה מלאה
החפיפה בייעוד של שתי העמותות ואי הבהירות לגבי : "את הליקויי  הבאי , בי  היתר, העלה

על פי עדויות של גורמי  (ל יוצרי  בלבול בקרב התורמי  "גבולות גיוס התרומות באר* ובחו
; "ויש בה  פוטנציאל פגיעה בתדמית של מפעל ההתרמה לטובת מערכת הביטחו , )ל"ורמי  בחות
י לגיוס "עד עצ  היו  הזה לא נעשתה פנייה של מערכת הביטחו  לקבלת אישור עבור קר  לב"

 .4"זאת בניגוד להחלטת הממשלה, תרומות בצרפת
אינה מאפשרת , י הפועל לגיוס כספי "ל בארגו  קר  לב"הימצאות קציני צה"כי , עוד נקבע בדוח

שימוש בארגו  צבאי ... לקבוע גבולות חדי  בי  מנגנו  ארגוני לגיוס תרומות לבי  גיוס בפועל
". ל"ל ופקודות מטכ"כמנגנו  לגיוס ואיסו$ כספי  יש בו פוטנציאל סיכו  גבוה למעבר על רוח צה

ל וחוות דעת "לפקודת מטכ"ספי  בניגוד כי קצי  ביחידה הצבאית פעל לגיוס כ, כמו כ  עלה בדוח
ל מאז הקמתו "הרוח שיושמה בצה"ובאופ  הנוגד את , ]"הפרקליט הצבאי הראשי[ר "הפצ

 ". ל בענייני כספי  באופ  ישיר"שבמסגרתה לא עסקו קציני צה
והמלי* , ל"דוח מבקר מערכת הביטחו  כלל שתי חלופות לארגו  פעילות איסו$ התרומות עבור צה

במסגרת ארגונית ... ל" של הפעילות לאיסו$ התרומות עבור צהארגו  מחדש: "לופה כלהל על הח
במבנה ארגוני חדש ובמסגרת עמותה אזרחית מחו* הפעילות כולה תבוצע . אחודה ובלעדית, חדשה
הגו$ החדש . וכ  בקרה טובה יותר על סדרי מנהל תקי , שיפורי , שיאפשר שינויי , ל"לצה

הגו$ ... ל"הבלעדי במערכת הביטחו  הרשאי לקבל תרומות ולהעביר  לצהגו$ והמאוחד ייקבע כ
 ויוצאו ממנה כל המרכיבי  אזרחי  בלבדהחדש המוצע יאורג  כעמותה אזרחית המאוישת על ידי 

 ).ההדגשות במקור)" (בדגש על איוש קציני (הצבאיי  
, לל המש% המצב הקיי כו, בכל חלופה שתקבע"כי , מבקר מערכת הביטחו  ציי  באותו דוח

, בי  השאר, עיקרי השינויי ]". י"ח וקר  לב"של אל[מתחייבי  שינויי  בכללי הארגו  והפעולה 

__________________ 
כי אישור  של אוספי הכספי  השוני  ,  הקובעת)985' מס (קיבלה ממשלת ישראל החלטה 19.8.73 ב  4

 ממשלת שהיא ועדת תיאו  המורכבת מנציגי, ל יידונו ויתואמו בוועדה העליונה למגבית חירו "בחו
 .ישראל והסוכנות היהודית
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הסדרה חוקית של גיוס תרומות ; ביסוס העמותות העוסקות בהתרמת כספי  על אזרחי  בלבד: ה 
 .מותה המתרימהקביעת אמנה ע  הע; ניהול  ומימוש , שיפור הבקרה על כספי התרומות; ל"בחו

ר עמותת "כי יו,  עולה2006י שנערכה בדצמבר "מסיכו  דיו  של האסיפה הכללית של עמותת לב
שהחליט להקפיא את דוח מבקר , עמיר פר*, נפגש ע  שר הביטחו , דני מט) 'מיל(אלו$ , י"לב

 .מערכת הביטחו  ולבדוק את הנושא מחדש
·È˙  ˙ÂÂˆ : משה נתיב ) 'מיל(את אלו$ , אהוד ברק )'מיל(ל "רא,  מינה שר הביטחו 2008באפריל

לעניי  יחסי הגומלי  בי  , ) צוות נתיב להל  (שכלל עוד שני חברי  , ל לעמוד בראש צוות בדיקה"ז
המשימות והפעילות של כל אחד , החפיפה בהגדרת הייעוד: ובכלל זה, י"ח לבי  קר  לב"אל

 . המתכונת הקיימתוהמלצות לשינוי; ל"פעילות התרמה בחו; מהגופי 
 לראש מטה שר הביטחו  טיוטת דוח ביניי  הכוללת 5 הגישו שני חברי צוות נתיב2008בדצמבר 

ל וצוותו היא להיענות לבקשת  של "עמדת  של משה נתיב ז: "ל"סיכו  והמלצות לגבי הנושא הנ
 הנוכחית במתכונת) י"ח ולב"אל(ולהשאיר את שתי המסגרות ] אג$ כוח אד [א "אכ' ל ור"הרמטכ

ראש ... ובתו% תקופה זו לבחו  מחדש הא  יש מקו  לאיחוד  של שתי המסגרות, לתקופת זמ  נתונה
י "ל ע"י לגבי גיוס ואיסו$ תרומות בחו"א חייב להוציא הוראות ברורות וחד משמעיות לקר  לב"אכ

לפעילות א מתבקש לבחו  את החפיפה הקיימת והגדרת גבולות הגזרה "ראש אכ... קציני  במדי 
 ".שני הארגוני  בנפרד או במאוחד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó :י נבחנו מספר פעמי  בעבר ג  על ידי משרד מבקר "היבטי  בפעילות קר  לב
כי קר  , ל נקבע"בגיוס תרומות לצה, בי  השאר,  אשר עסק2003בדוח מבקר המדינה לשנת . 6המדינה

י פעלה לגיוס תרומות " קר  לבכי, בע ש עוד נק. י פעלה שלא על פי הכללי  שנקבעו בדוח ורדי"לב
 ).פירוט בהמש% (985' מסל בלי שקיבלה את האישור הדרוש לכ% על פי החלטת הממשלה "בחו

י ושל " נכנסה לתוק$ התפטרות  מתפקיד  ומחברות  בעמותה של חברי ועד עמותת לב2008במאי 
 .כפי שיפורטו בהמש%, ט"  משהבוזאת בעקבות חילוקי דעות ע, דני מט) 'מיל(אלו$ , ר העמותה"יו

‰ÏÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· , ËÒÂ‚Â‡Ï ÔÂÎ  ÈÎ2009 , ÌÈÈ„ÂÒÈ‰Â ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ
·Ï Ô¯˜ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â ·"ÂÁ·Â ı¯‡· È"È„¯Â ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ Ï ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ¯˜·Ó ÁÂ„· ,

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„·Â ·È˙  ˙ÂÂˆ Ï˘ ÌÈÈ È·‰ ÁÂ„ ˙ËÂÈË· ,‡· ‡Ï ÏÚ Â
Ì Â˜È˙ :ÂÁ· ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ ‡˘Â  ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë"Ï ,Â·Ï Ô¯˜ Ï˘ ‰Ó¯˙‰‰ ˙ÂÏÈÚÙ"ÂÁ· È" Ï

‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÍÎÏ ˘¯„ ‰ ¯Â˘È‡‰ ‡ÏÏ ˙ÓÈÈ˜˙Ó.ÔÎ ÂÓÎ  , ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ 
·Ï Ô¯˜ Ï˘ ‰·ˆÓ· ‰Ù¯Á‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈ˙Â‰Ó"È .‰Ó‚Â„Ï)   :1  ( È‡Ó·2008 ,

¯ÂÓ‡Î , Â˙Â¯ËÙ˙‰ Û˜Â˙Ï ‰Ò Î ÂÈ Ï˘"·Ï ˙˙ÂÓÚ ¯"‰˙ÂÓÚ· Â˙Â¯·ÁÓÂ Â„È˜Ù˙Ó È , Ê‡ÓÂ
ÂÈ ‡ÏÏ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÏÚÂÙ"ÚÂ·˜ ¯)   .2  ( ¯‡Â¯·Ù·2008 ˙‡ ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÙÓ ÌÈÈÒ 

Â„È˜Ù˙ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  , È‡Ó2009 ,‰„ÈÁÈ· ÌÈ·Èˆ˜˙Â ‰ÏÚÙ‰ Û Ú ˘‡¯ Ô‰ÈÎ ,
ÔÈˆ˜ ‡Â‰˘ ,Ï ÛÒÂ · ˙‡ÊÂ ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÙÓ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓÎÂ„È˜Ù˙)   .3  ( Ì‡˙‰·

˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ Ï˘ Ï‰Â Ï ,ÌÈÓ¯Â˙ ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ¯ÂˆÈÏ ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÙÓ ÏÚ , ˙ÂÏÈÚÙÂ
‡·ˆ‰ ˙Â„Â˜ÙÏ ˙„‚Â Ó ÂÊ)   .4  ( ÒÂÈ‚ ÍÈÏ‰˙· ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ È Èˆ˜

˙ÂÓÂ¯˙‰)   .5  (‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„ ·Ï ˙˙ÂÓÚ" ˙ÂÒ Î‰· ˙Î˘Ó˙Ó ‰„È¯È ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ È
Â¯˙Ó˙ÂÓÂÁ·Â ı¯‡· "ÌÈ ˘ ¯ÙÒÓ ‰Ê Ï. 

__________________ 
נפטר סמו+ לפני סיו  הדוח של צוות הבדיקה ולפיכ+ , ל"משה נתיב ז) 'מיל(ו( אל, ר צוות הבדיקה"יו  5

 .הגיש צוות נתיב רק טיוטת דוח ביניי 
„ÁÂ , 824' עמ, )"י"לב(הקר) למע) ביטחו) ישראל "בפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„39) 1989 , ראו מבקר המדינה  6

 È˙ ˘42,וכ) , 1078' עמ, )"י"לב() ישראל  הקר) למע) ביטחו ממצאי מעקב "בפרק , )1992('  חלק ב
 È˙ ˘ ÁÂ„54‡) 2003( , 137' עמ, "ל והשימוש בה)"גיוס תרומות עבור צה"בפרק. 
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 ממצאי הביקורת הנוכחית

 היעדר בעלי תפקידי 
ÂÈ"‰˙ÂÓÚ‰ ¯:ר העמותה נודעת חשיבות מרובה בהיותו נושא באחריות לייצוג קר  " לתפקיד יו
ר העמותה "יו"כי , בתקנו  נקבע .לעיצוב תדמיתה ולקביעת מדיניות פעולתה ויעדיה, י"לב

ראש הממשלה בהתייעצות ע  שר . שני ) 3(הוועד לתקופה של שלוש ר "הציבורית יכה  ג  כיו
ממלא [מ "ר לעמותה הציבורית יבחר הוועד מ"מ יו"לא מינה רוה... הביטחו  ימנה את יושב הראש

 ". ר העמותה הציבורית"ליו] מקו 
לשר הביטחו  על , דני מט) 'מיל(אלו$ , ר העמותה" הודיעו חברי ועד העמותה ויו2008במרס 

כפי שיפורט , ט"התפטרות  מתפקיד  ומחברות  בעמותה בעקבות חילוקי דעות ע  משהב
 . 2008ההתפטרות נכנסה לתוק$ במאי . בהמש&
באותו .  התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של חברי העמותה שבחרה ועד חדש לעמותה2008ביוני 

והעמותה הודיעה על , י"ר עמותת לב"מועד בחר ועד העמותה במר אליעזר אגרא כממלא מקו  יו
 . אהוד ברק )'מיל(ל "רא, ולשר הביטחו , אהוד אולמרט,  לראש הממשלה2008כ& בתחילת יולי 

 . ר קבוע לעמותה" טר  מינה ראש הממשלה יו2009כי עד אוגוסט , בביקורת עלה
שר נעשו מספר פניות ל"כי , 2009י השיב למשרד מבקר המדינה ביולי "ר עמותת לב"ממלא מקו  יו

מתו& אחריות להמש& ... ר קבוע לעמותה"הביטחו  ולראש הממשלה בבקשה לקד  ולמנות יו
ר זמני בהנחה שתו& מספר שבועות או "למנות יו] חברי העמותה[ולרצ$ פעילות העמותה החליטו 

 ".ר"לדאבוננו זה מעל שנה לא מונה יו. חודשי  יתבצע המינוי
שר הביטחו  ער "כי , 2009דינה באוגוסט ראש מטה שר הביטחו  השיב למשרד מבקר המ

. ר חדש בהקד  האפשרי"מ על יו"י ובכוונתו להמלי( לראה"ר קבוע ללב"למשמעויות העדר יו
אול  נדחה לבסו$ עקב התפטרות , 2008 של הר כבר עמד על הפרק במחצית השניי"אציי  שמינוי יו

 ".ראש הממשלה אולמרט וההליכה לבחירות
ראש הממשלה נכנס לתפקידו "כי , 2009יב למשרד מבקר המדינה ביולי משרד ראש הממשלה הש

בזמ  הקרוב ימונה מועמד מתאי  בתאו  ע  שר , לפני כשלושה חודשי  ולומד את הנושא
 ".הביטחו 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È‡Ó Ê‡Ó ‰˙ÂÓÚ‰ ‰Ï‰ ˙‰ Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ2008 ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ 
2009 ,ÂÈ ‡ÏÏ"ÚÂ·˜ „ÓÚÓ· ¯ ,ÔÈ˜˙ Â È‡ ,·Ï Ô¯˜ ˙ÂÏÈÚÙ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚÂ" ‰È˙ÂÒ Î‰·Â È

˙ÂÓÂ¯˙Ó. 
˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÙÓ : את , מאיר בלייר) 'מיל(  "אל,  סיי  מפקד היחידה הצבאית2008בפברואר

ל רענ  "סא, ל את ראש ענ$ הפעלה ותקציבי  ביחידה הצבאית"באותו מועד מינה צה. תפקידו
 . בנוס$ לתפקידוכממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית וזאת, שמחי
 .ל מפקד קבוע ליחידה הצבאית"טר  מינה צה, 2009מאי , כי עד מועד סיו  הביקורת, נמצא

 ניתנה 2009כי ביולי , 2009ל למשרד מבקר המדינה באוגוסט "בתגובה לממצאי הביקורת השיב צה
חידה הנחיה ארגונית למנות למפקד היחידה הצבאית את מי שהיה ראש ענ$ הפעלה ותקציבי  בי

תהיה זמנית ] ראש ענ$ הפעלה ותקציבי [ל "הסטת תק  הסא"כי , בהנחיה הארגונית נקבע. הצבאית
 ". במהל& תקופה זו יבח  אזרוח הקר ; לשנתיי 
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ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó:בי  , נקבע, ) חוק הביקורת הפנימית,להל   (1992,ב"התשנ,  בחוק הביקורת הפנימית
א נרש  "כי בפק, יש לציי ".  פנימית על ידי מבקר פנימיבכל גו$ ציבורי תקוי  ביקורת"כי , היתר

 ".י"מבקר קר  לב"י תיער& על ידי "שהבקרה החשבונאית על כספי קר  לב
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·Ï ˙˙ÂÓÚ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ" ‡È‰ È"È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ " ˜ÂÁ· Â˙¯„‚‰Î

˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰7 ,‰˜ÈÒÚ‰ ‡Ï ‡È‰ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ  , È‡Ó2009 ,ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó .
·Ï ˙˙ÂÓÚ ÏÚ"˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ÈÓÈ Ù ¯˜·Ó ÈÂ ÈÓÏ ÏÂÚÙÏ È. 

כי , 2009י למשרד מבקר המדינה ביולי "ר עמותת לב"בעקבות הביקורת הודיע ממלא מקו  יו
  ".לאור המלצתכ  ימונה מבקר פנימי בישיבת העמותה הקרובה מבי  חבריה"

 י"ות קר  לבהבסיס הנורמטיבי לפעיל
י עולי  ממצאי  המלמדי  על הקשיי  בפעילות  של "מבדיקת הבסיס הנורמטיבי לפעילות קר  לב

 : להל  הפרטי . העמותה ושל היחידה הצבאית
·Ï ˙˙ÂÓÚ"È :י הוא חוק העמותות ותקנו  "הבסיס הנורמטיבי המסדיר את פעילות עמותת לב

. וכ  סמכויותיה, כמפורט לעיל, ות העמותהבתקנו  נקבעו מטר. העמותה שנער& מכוח חוק זה
 ".ל"הוא המחליט על ייעוד התרומות המיועדות לצרכי צה"ל "כי הרמטכ, בתקנו  ג  נקבע
˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ :מפרטת את ' פקודה א. א"ובפק' פעילות היחידה הצבאית מוסדרת בפקודה א

בי  , ונקבע בה, י"פעלת קר  לבוכ  את נוהלי ה) י"קר  לב(ייעוד  של העמותה ושל היחידה הצבאית 
בהתא  להוראות משרד , י וניהולה יהיה בהתא  לתקנו  העמותה"ארגו  קר  לב: "כלהל , היתר

 ".ל"הביטחו  ובהתא  לפקודת הארגו  שפרס  אג$ התכנו  במטכ
, ונקבע בה, ט"על פי הנהלי  וההוראות במשהב" משק סגור"י כ"ב מתייחסת לניהול קר  לב"המ

ט יבקר את הניהול החשבונאי והכספי של הקר  ויפקח על "כי אג$ הכספי  במשהב, בי  היתר
 .ט"ל משהב"וכי תקציב ההוצאות השוטפות של הקר  יאושר על ידי מנכ, תקציב פעילויותיה

כאמור , י והיחידה הצבאית"משרד מבקר המדינה בח  את הבסיס הנורמטיבי לפעילות עמותת לב
 :והעלה כלהל , לעיל

בהתא  , בי  היתר, י יהיה"כי ניהול קר  לב, קובעת' פקודה א: ב"והמ' תקנו  מול פקודה אה . א
י תפעל על פי ההוראות והנהלי  "כי קר  לב, בי  היתר, ב קובעת"והמ, א"ט והפק"להוראות משהב

י הוא "הבסיס הנורמטיבי המסדיר את פעילות עמותת לב, כי כאמור לעיל, יודגש. ט"במשהב
י לא נקבע שהעמותה מחויבת לפעול בהתא  למה שנקבע "תקנונה של עמותת לבוב, התקנו 

 .8למעט בנושא אחד, ב"ובהמ' בפקודה א
__________________ 

גו( מבוקר כמשמעותו בסעי( , בי) היתר, בהתא  להגדרתו בחוק הביקורת הפנימית הוא" גו( ציבורי"  7
שהממשלה , או גו( אחרהיינו כל קר) , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 5(9

 .משתתפת בהנהלת 
: ט לשנות את החלטות העמותה רק בנוגע להוצאות פעילותה"י מאפשר למשהב"תקנו) עמותת לב  8

שיתקבלו בה לש  מימו) ) הכנסות(העמותה תהיה רשאית להשתמש בנכסי מטלטלי) או בכספי  "
, ט"ל משהב"י ויועברו לאישור מנכהוצאות הפעילות ייקבעו על ידי הוועד הציבור. הוצאות פעילותה

 תחייב קביעה זו את  ט סכו  אחר או שיעור אחר כתקרת ההוצאות "ל משהב"ואול  א  קבע מנכ
 ".העמותה
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שמה , עמותה רשאית לשנות את תקנונה"כי , כי חוק העמותות קובע, משרד מבקר המדינה מציי 

קבע בחוק עוד נ". ומטרותיה בהחלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב קולות הזכאי  להצביע בה
, שמה או מטרותיה, התקנו  יכול שיגביל את סמכות העמותה לשנות את תקנונה"כי , העמותות

י לא נקבעו הגבלות "בתקנו  עמותת לב". או לקבוע לו תנאי  אחרי ... לדרוש לשינוי רוב גדול יותר
מכא  שעמותת . ולא נדרש רוב גדול יותר מרוב רגיל לצור& שינוי זה, כלשה  בנוגע לשינוי התקנו 

לשנות ג  את אותו הסעי$ בתקנו  המפורט , ברוב רגיל וללא מגבלה כלשהי, י רשאית בכל עת"לב
 .ט לשנות את החלטות העמותה בנוגע להוצאות פעילותה"ל משהב"המאפשר למנכ, לעיל

,  בעניי  שיתו$ פעולה בי  משרדי ממשלה לבי  עמותות19889,ש לממשלה מ"בהנחיית היועמ
וכי כל יוזמה , כי משרד המבקש לשת$ פעולה ע  עמותה ימנה ועדת עמותות,   היתרבי, נקבע

כי א  יש , ל הובהר"בהנחיה הנ. לשיתו$ פעולה ע  עמותה תובא בפני הוועדה להחלטה עקרונית
, על המשרדי  לעג  אות  בחוזה בי  המשרד לבי  העמותה, מקו  להבטיח קיו  נהלי  מסוימי 

 .עמותה וכי יש לתת את הדעת ג  על דר& שינוי התקנו ולעתי  א$ בתקנו  ה
וכי , ש לממשלה"כאמור בהנחיית היועמ" ועדת עמותות"ט לא הקי  "כי משהב, בביקורת נמצא

ט לא פנה לעמותה על מנת שהעמותה תשנה את התקנו  באופ  שיעלה בקנה אחד ע  "משהב
כי בשל , ד מבקר המדינה מציי משר. כמפורט לעיל, ל"ב ובפקודות צה"ההסדרי  שנקבעו בהמ
ט מעניק לעמותה "י מגייסת תרומות עבור מערכת הביטחו  וכיוו  שמשהב"העובדה שעמותת לב

ט "מ  הראוי שתישמר למשהב, בשירותי חשבות ובייעו( משפטי, בי  היתר בכוח אד , סיוע רב
 .שתבוא לידי ביטוי בתקנו  העמותה, יכולת הנחיה ופיקוח
, 2009י למשרד מבקר המדינה ביולי "ר עמותת לב"ביקורת השיב ממלא מקו  יובתגובה לממצאי ה

, ודורשי  לשינוי בתקנו  העמותה] טיוטת דוח משרד מבקר המדינה[סעיפי  שצוינו בדוח "כי 
 ".יועברו ליועצי  המשפטיי  לש  התאמה

כעולה , ט"בי לבי  משה"שהמצב האמור גר  לעימותי  קשי  בי  עמותת לב, עוד עלה בביקורת
 : משתי הדוגמאות שלהל 

ולאחר , ט"בניגוד לעמדת משהב, ל לעמותה" פעל ועד העמותה למינוי מנכ2008בתחילת  ) 1(
האירועי  הללו . י וחברי ועד העמותה"ר עמותת לב"מכ  התפטרו מחברות  בעמותה ומתפקיד  יו

ק$ התרומות שהעמותה כי ג  פגעו בהי, וקיי  חשש, י"פגעו בפעילות השוטפת של עמותת לב
 . גייסה באותה תקופה

 החליט 2008בפברואר . ט"י מנוהלי  על ידי אג$ הכספי  במשהב"הכספי  של עמותת לב ) 2(
שבו לא תהיה , י"לפתוח חשבו  בנק על ש  עמותת לב, ט"שלא על דעת משהב, ועד העמותה

 .  חשבו  בנק על שמהכי העמותה לא פתחה בסופו של דבר, יש לציי . ט זכות חתימה"למשהב
י "ר עמותת לב" של יו2008י וחברי ועד העמותה קד  מכתב ממרס "ר עמותת לב"להתפטרות  של יו

הסיבה להחלטה זו מעוגנת באכזבתנו הרבה מהדר& הנורמטיבית "כי , ובו נרש , לשר הביטחו 
 ".רכת הביטחו י לבי  מע"והניהולית בה טופל בשני  האחרונות מער& יחסי הגומלי  בי  קר  לב

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·Ï ˙˙ÂÓÚ ÔÂ ˜˙· ÈÎ"È ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ ,·‰˘ÓÏ ‰Ú·˜  ‡Ï" Ë
·Ï ˙˙ÂÓÚ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙ÂÎÓÒ"‰È˙ÂËÏÁ‰· ·¯Ú˙‰ÏÂ È .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ,˙ÂÎÓÒ ¯„ÚÈ‰· ,

¯ÂÓ‡Î ,·‰˘Ó Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰ÈÁ ‰‰ ÌÈ˙˙˘ÂÓ" È¯·Á Ï˘ Ì˙ÓÎÒ‰Â ·ÂË‰ Ì Âˆ¯ ÏÚ Ë
·Ï ˙˙ÂÓÚ"È .ÍÎ ÌÂ˘Ó ,˘Ó ÏÚ·‰" ‰Ó‡˙‰ ÌÂÈ˜Ï Ì‰È È· ÌÈ¯·„· ‡Â·Ï ‰˙ÂÓÚ‰Â Ë

·‰˘Ó ˙Â‡¯Â‰ ÔÈ· ‰‡ÏÓ"·Ï ˙˙ÂÓÚ ÔÂ ˜˙Ï Ë"È . 
__________________ 

 ). א60.007) (6.5100' מס(  9
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לגייס , בי  היתר, כי ייעוד העמותה הוא, ב נקבע"י ובהמ"בתקנו  עמותת לב: ייעוד העמותה . ב
כי ייעוד ,  נקבע,א "ובפק'  בפקודה א,ל "תרומות עבור מערכת הביטחו  ואילו בפקודות צה

 . ל"מותה הוא לגייס תרומות לצההע
כי אי  הגדרה רשמית ומחייבת הקובעת אילו גופי  נכללי  במונח , משרד מבקר המדינה מציי 

אי  הדבר ברור עבור , לפיכ&. ב"והדבר ג  לא הוגדר בתקנו  העמותה ובהמ, 10"מערכת הביטחו "
ות את כספי התרומות אילו גופי  על העמותה לגייס כספי  ולאילו גופי  היא אמורה להקצ

ל ובמקרי  "י הופנו לצה"כי עיקר התרומות שגייסה עמותת לב, בביקורת נמצא. המתקבלות אצלה
 .בודדי  הופנו לגופי  אחרי  דוגמת משטרת ישראל

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·‰˘Ó ÏÚÂ ‰˙ÂÓÚ‰ ÏÚ ÈÎ" ÒÈÈ‚˙ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÈ‡ ¯Â·Ú ÚÂ·˜Ï Ë
˙ÂÓÂ¯˙ ‰˙ÂÓÚ‰ ,ÛÒÂ ·Â ,Â ‰˙ÂÓÚ‰ ÏÚ·‰˘Ó ÏÚ"‰ˆÂ Ë"Ï ,ÂÓÂÁ˙· ÛÂ‚ ÏÎ ,ÍÎÏ ‚Â‡„Ï ,

‰˙ÂÓÚ‰ ÔÂ ˜˙· ‰˙ÂÓÚ‰ „ÂÚÈÈ˘ ,Ó‰·"‰ˆ ˙Â„Â˜Ù·Â ·"ÂÊ ‰ÚÈ·˜ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚÈ Ï . 
בי  , י יהיה"כי השימוש בתרומות עבור קר  לב, נקבע' בפקודה א: ח"תרומות לפיתוח אמל . ג

 שמטרה זו אינה מופיעה בתקנו  שעה, ]"אמצעי לחימה[ח "מחקר ופיתוח אמל"למטרה של , היתר
, בי  היתר, י יכול שיהיה"כי השימוש בתרומות עבור קר  לב, א עולה"ג  מהפק. י"עמותת לב

: מצביע התור  על היעד הכללי"כי במקרי  שבה  , א נכתב"בפק". ח"פיתוח אמל"למטרה של 
 ".לבחירה באותו נושאמציגי  לפניו סל פרויקטי  ... ח"ציוד רפואי או פיתוח אמל, השכלת יסוד

, נרש  בדוח מבקר מערכת הביטחו  האמור לעיל, ח"בהתייחס לגיוס תרומות למטרת פיתוח אמל
המאפשרות קבלת , מטרות צבאיות אינ  מופיעות בחוקי המס של מדינות שונות בעול : "כלהל 

מרשימת המטרות יש להוריד מטרה זו ... פטור ממס עזבו  או לחילופי  קבלת זיכוי ממס בגי  תרומה
בפועל נמסר לצוות הבדיקה . ט וה  בתקנו  של הקר "אליה  מיועדות התרומות ה  בהוראות משהב

הורידה הנושא מסדרי יומה של ההתרמה , מיוזמתה, י"כי קר  לב, ]של מבקר מערכת הביטחו [
 ".ומתקנו  הקר 

ח אמצעי לחימה מצוי מאחר שנושא פיתו"כי , 2009ל הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט "צה
משכ& תבח  אפשרות … לא ראוי לעשות שימוש בכספי תורמי  לצור& זה, בליבת העשייה הצבאית

 ".א"י והפק"תיקו  פקודת לב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ˆ ÏÚ"˙Â„Â˜Ù‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ï ,¯ÂÓ‡Î , ¯˜ÁÓ Ï˘ ‡˘Â ‰˘ ÍÎ

ÏÓ‡ ÁÂ˙ÈÙÂ"·Ï Ô¯˜ ˙ÒÈÈ‚Ó Ì¯Â·Ú˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ˙ÓÈ˘¯Ó ËÓ˘ÂÈ Á" È˙ÂÓÂ¯˙ , ‰¯ËÓ È¯‰˘
·Ï ˙˙ÂÓÚ ÔÂ ˜˙Ó ‰˜ÁÓ  ÂÊ"Ó‰ÓÂ È"· . 

__________________ 
מוגדר המונח , ל"ד בצה"תוה  "בהוצאת אג, ÈÁ ÂÓÏ ÔÂÏÈÓ"Ï ,1998 ˆ‰כי ב, בעניי) זה יש לציי)  10

 בראשו עומד  הדרג המדיני : ואלה ה , ערכת הכוללת שלושה יסודות ארגוניי מ"מערכת הביטחו) כ
 בראשה  מערכת הביטחו) האזרחית ... ל" המטה הכללי של צה המערכת הצבאית ... שר הביטחו)

הודעה למעביד בדבר דרישות (בתקנות שירות הביטחו) הכללי , לעומת זאת... ". עומד משרד הביטחו)
הודעה לאד  בדבר אי התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי התאמה , בדיוסיווג ביטחוני לעו

, צבא הגנה לישראל: כל אחת מאלה"כ" רשות ביטחו)"מוגדר המונח , 2003 ג"התשס, )ביטחונית
המונח ". מערכת הביטחו), משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר, המוסד למודיעי) ולתפקידי  מיוחדי 

הקריה ... יחידות סמ+ של משרד הביטחו) , משרד הביטחו)"דר בתקנות אלו כמוג" מערכת הביטחו)"
 ... ".המרכז למחקר גרעיני, למחקר גרעיני
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 הודיע ראש מחלקת תכנו  באג$ התכנו  2008במרס : הגו$ המרכז המלצות לשימוש בתרומות . ד

. 2008ביולי " 11ש"ת לאמ"י יועבר מאג"הטיפול בקר  לב, ל"על פי סיכו  סג  הרמטכ"כי , ל"במטכ
, ש כפי שקבע"י עבר לאמ" נמצא שהטיפול בקר  לבכי בביקורת, משרד מבקר המדינה מציי 

 .א בהתא "טר  שונתה הפק, 2009באוגוסט , בר . ל"סג  הרמטכ, כאמור
א יחידת קר  " הופצה טיוטת פק2009במר( "כי , 2009ל הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט "צה
כי , מצוי … א" הפקבטיוטת... א בשלבי אישור"בימי  אלה נמצאת הפק, י להתייחסות הגופי "לב

 ".א"הוא אכ… ל"הגו$ בעל הסמכות לטיפול בכל סוגיית התרומות בצה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÎËÓ¯‰ Ô‚Ò ˙ÚÈ·˜Ó ‰ ˘Î ÛÂÏÁ· ÈÎ"Ï ,‰ˆ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Ï

˜Ù‰ ˙‡ Ì‡˙‰· Ô˜˙È"‡.  
 מעורבות חיילי  בגיוס תרומות

חייל : "נקבע, "מגבית וקנסות, תרומות, טובות הנאה, מתנות"ל "בפקודת מטכ: ל"פקודות צה . א
עבור יחידה , תרומה או טובת הנאה מאד  או ממוסדות שאינ  צבאיי , לא יבקש ולא יקבל מתנה

 ". צבאית כלשהי
הימצאות קציני "כי , כי בדוח מבקר מערכת הביטחו  נקבע בעניי  זה, משרד מבקר המדינה מציי 

 מאפשרת לקבוע גבולות חדי  בי  מנגנו  ארגוני אינה, י הפועל לגיוס כספי "ל בארגו  קר  לב"צה
יש לבסס את העמותות העוסקות בהתרמת כספי  על אזרחי  ... לגיוס תרומות לבי  גיוס בפועל

המנוגד , ל באיסו$ כספי "בלבד על מנת למנוע ומראש כל אפשרות לעיסוק פעיל של קציני צה
 ".ל"ילות את פקודות המטכנוגדת הפע, כמו כ . כפי שנקבעה ע  הקמתו, ל"לרוח צה

, יתר על כ . י וביחידה הצבאית"בעמותת לב, כאמור לעיל, כי לא חל שינוי ארגוני, בביקורת עלה
וקציני , ט"י והיחידה הצבאית שוכני  יחדיו באותה קומה בבניי  השיי& למשהב"משרדי עמותת לב

י לצור& התכתבויות "לבשל עמותת ) לוגו(היחידה הצבאית משתמשי  בנייר מכתבי  ע  סמליל 
האמורי  לעסוק רק , עובדה זו גורמת ליצירת מראית עי  שחיילי היחידה הצבאית. חיצוניות

מעורבי  בפעילות של גיוס תרומות שמבצעת עמותת , כמפורט לעיל, בפעילות ארגונית ומינהלית
 .י"לב
ל "עילות סגל צהכללי  לפ", בנוהל של היחידה הצבאית)  1:   (נוהלי היחידה הצבאית . ב

לא יעסוק : "נקבע כלהל , ) נוהל פעילות,להל  ) (2009מעודכ  לפברואר " (י"המסייע לקר  לב
או במשא ומת  , שידול מוסדות או מפעלי  לתרו , י בבקשת תרומה"הסגל הצבאי המסייע לקר  לב

 ".לגבי עצ  התרומה או שיעורה, או די  ודברי  כלשהו ע  תור  במישרי  או בעקיפי 
נקבעו , )2009מעודכ  לפברואר " (תפקידי קציני  בקר "בנוהל נוס$ של היחידה הצבאית  ) 2(

בנוהל זה . הנחיות המחייבות קשר של קציני היחידה הצבאית ע  תורמי  בנוגע לעצ  התרומה
ל "יוזמת מבצעי התרמה בחו", ל"קצינה בדרגת סא, הפעלה) ראש ענ$(  "כי רע, בי  היתר, נקבע

מארחת את , יוזמת קשרי  ע  תיירי  המגיעי  לישראל תו& יצירת הנעה לתרומה)... ר בצרפתבעיק(
,  "קצינה בדרגת רס, כי ראש מדור אירועי , עוד נקבע בנוהל". ל המגיעי  לאר("י מחו"תורמי לב

יוזמת אירועי  ברשויות המקומיות ברחבי מדינת ישראל תו& תיאו  וארגו  המופעי  במטרה "
ה  בתרומות חוזרות של ]... של תורמי [קבלת פניות "וכי קצינת הניהול אחראית ל, "ספי לגייס כ

, ההנחיות שבנוהל זה סותרות את נוהל הפעילות המפורט לעיל". ל"אזרחי  באר( וה  תרומות מחו

__________________ 
 ).א"אכ(לאג( כוח אד  ) אג( משאבי אנוש(ש " שונה שמו של אמ2008ביולי   11



 205 )י"לב(הקר) למע) ביטחו) ישראל 

האוסר על הסגל של היחידה הצבאית להיות מעורב בבקשת תרומה או במשא ומת  כלשהו ע  תור  
 .לגבי עצ  התרומה או שיעורה, ו בעקיפי במישרי  א

, בביקורת נמצאו מקרי  שבה  קציני היחידה הצבאית פנו לגופי  שוני  לצור& גיוס תרומות מה 
 .ל ונוהל הפעילות אוסרי  על כ&"א$ על פי שפקודת מטכ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï‰Â  ÈÎ"Ô¯˜· ÌÈ Èˆ˜ È„È˜Ù˙" ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙÓÎ , ˙‡ ·ÈÈÁÓ
È‰ È Èˆ˜ÎËÓ ˙„Â˜Ù˘ ‰Ú˘ ‰Ó¯˙‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁ" Ï‰Â Â Ï

ÍÎ ÏÚ ÌÈ¯ÒÂ‡ ˙ÂÏÈÚÙ‰. 
נוהל זה סותר את "כי , ל"בהתייחס לנוהל הנ, 2009ל הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט "צה

כי יש … בהקשר זה אי  לנו אלא להצטר$ להמלצה… ומשכ& אינו יכול לעמוד, פקודת המתנות
 ".וראות הנוהללתק  את ה

, נקבע בנוגע לתפקידי מפקד היחידה הצבאית" תפקידי קציני  בקר "בנוהל : מפקד היחידה . ג
 ". יוצר קשרי  ע  תורמי  גדולי "כי הוא , בי  היתר
כיה  בתפקיד ממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית קצי  , 2009מאי , במועד סיו  הביקורת, כאמור

, ל רענ  שמחי"סא,  ממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית2008מאי בעניי  זה כתב ב. ל"בדרגת סא
פקודת , לידיעתכ "כי , ל"בצה) ראש מטה אג$ משאבי אנוש(ש "ט אמ"ללשכת שר הביטחו  ולרמ

ר הקר  "י יו"י אינה מתירה ללובשי מדי  לבקש תרומות והבקשות עד כה נעשו ע"ארגו  קר  לב
 ".ל"ומפקד הקר  שהיה אזרח עובד צה

האיסור על פעילות ההתרמה חל על כלל "כי , 2009 הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט ל"צה
הוש  דגש על … א"בטיוטת הפק"; "ל המשרתי  בה"לרבות על אזרחי  עובדי צה, סגל היחידה

 ".איסור עיסוק החיילי  ולובשי המדי  בגיוס תרומות
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ï‰Â  ÈÎ"Ô¯˜· ÌÈ Èˆ˜ È„È˜Ù˙ " ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÙÓ ˙‡ ‰Á Ó

˙È‡·ˆ‰ ,ÔÈˆ˜ ‡Â‰˘ ,ÎËÓ ˙„Â˜ÙÏ ˙„‚Â Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÂÒÚÏ"˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï‰Â ÏÂ Ï . „ÂÚ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ , ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ Ï˘ Â˙ÈÈ Ù ¯Á‡Ï ‰ ˘Î˘ ‰„·ÂÚ‰ ‰¯ÂÓÁ ÈÎ

‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ „˜ÙÓ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,·‰˘Ó Â¯˙Ù Ì¯Ë"‰ˆÂ Ë" ‰ÈÚ·‰ ˙‡ Ï
‰ ÈÚ· ‰¯˙Â  ‡È‰Â. 

ולא יותירו את , ל יפתרו את הבעיה בדחיפות"ט וצה"כי משהב, ראוי, דעת משרד מבקר המדינהל
ממלא מקו  מפקד היחידה הצבאית מוצא עצמו במצב בו עליו להחליט א  לפעול בניגוד לפקודת 

ובכ& לא למלא את תפקידו כמפקד , ל וליצור קשר ע  תורמי  או שלא לעסוק בעניי  זה"מטכ
 .תהיחידה הצבאי

ÔÏ‰ÏÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó :¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘· ¯·Î2005 ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ¯˜·Ó ¯ÈÚ‰ 
·‰˘Ó·"Ë ,·Ï ˙˙ÂÓÚ ˙‡ ÒÒ·Ï ˘È ÈÎ"È ,ÌÈÙÒÎ ˙Ó¯˙‰· ˙˜ÒÂÚ‰ ,„·Ï· ÌÈÁ¯Ê‡ ÏÚ ,

 È„Î ˙‡ÊÂ"‰ˆ È Èˆ˜ Ï˘ ÏÈÚÙ ˜ÂÒÈÚÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ ˘‡¯ÓÂ ÚÂ ÓÏ"ÌÈÙÒÎ ÛÂÒÈ‡· Ï ."
˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,È‡Ó 2009 ,·‰˘Ó˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï"·Ï ˙˙ÂÓÚÂ Ë" ‡Ï È

˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ ˙ÂÏÈÚÙÓ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ Â„È¯Ù‰ ,¯ÈÓÁ‰ Û‡ ·ˆÓ‰˘ ‡Ï‡ , ‰Ú˘
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î˘ , Ï‰Â "Ô¯˜· ÌÈ Èˆ˜ È„È˜Ù˙ "‰ˆ ÔÈˆ˜ ÏÚ ÏÈËÓ" „˜ÙÓ ÌÂ˜Ó ˙‡ ‡ÏÓÓ‰ Ï

˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ ,ÎËÓ ˙„Â˜ÙÏ ˙„‚Â Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˜ÂÒÚÏ"˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï‰Â ÏÂ Ï . 
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 ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ,·‰˘Ó ÏÚ ÈÎ"‰ˆÂ Ë" ˙‡ „È¯Ù‰Ï Ï

·Ï ˙˙ÂÓÚ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ" ‰„ÈÁÈ‰ ÈÏÈÈÁ ÌÈÚˆ·Ó˘ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ‰Â ˙ÂÈ Â‚¯‡‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰Ó È
˙È‡·ˆ‰ ,·Ï ˙˙ÂÓÚ È„¯˘Ó ÔÈ·Ï ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ‰ È„¯˘Ó ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ÔÎÂ"È .ÍÎÏ ÛÒÂ · ,
‰ˆ ÏÚ" Ï‰Â  ˙‡ Ô˜˙Ï Ï"˜· ÌÈ Èˆ˜ È„È˜Ù˙Ô¯ "„Á ¯ÂÒ‡È˘ ÔÙÂ‡·- ÌÈÏÈÈÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÓ˘Ó

Ô˙ÈÈ·‚Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÒÂÈ‚ ‡˘Â · ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÎ ˙È‡·ˆ‰ ‰„ÈÁÈ· ÌÈ˙¯˘Ó‰.  
 י"השקעות כספי קר  לב

שעל פיה חייב , זיקה לנכס"מגדיר נאמנות כ, ) חוק הנאמנות,להל   (1979,ט"התשל, חוק הנאמנות
כספי הנאמנות שאינ  "כי , החוק קובע. "נאמ  להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת

, "דרושי  לצרכיה השוטפי  חייב הנאמ  להחזיק או להשקיע כיעיל לשמירת הקר  ולעשיית פירות
, עוד קובע חוק הנאמנות". פירותיה  ותמוריה  של נכסי הנאמנות יהיו א$ ה  לנכסי הנאמנות"וכי 

  אחרי  או בדר& המאפשרת להבחי  כי הנאמ  חייב להחזיק את נכסי הנאמנות בנפרד מנכסי
 .ביניה 

שמקור  , י"כספי  שנצברו בקר  לב: י עלה כלהל "בעניי  הטיפול בהשקעות של כספי קר  לב
הושקעו , אלא בהתא  להתקדמות הפרויקט, בעיקר מתרומות לפרויקטי  שאינ  ממומשי  מיידית

 2001,פיקדו  זה בוטל ב. לליבמש& השני  בפיקדו  ייחודי נושא ריבית שאותו ניהל החשב הכ
בהנחיית החשב הכללי בהתא  למדיניותו שלא להפקיד כספי  מתקציב המדינה בפיקדונות נושאי 

י את כספי התרומות שנצברו לפיקדו  נושא ריבית שאותו "מאותו המועד העבירה קר  לב. ריבית
י " של עמותת לב הסתכ  הפיקדו, בהתא  לדוח הכספי של העמותה. ניהל האפוטרופוס הכללי

 .ח" ש912,000, ריבית בס& של כ ובאותה שנה צבר הפיקדו, ח" מיליו  ש16, בכ2007בשנת 
י "כי הוא לא יאפשר לקר  לב, ט" הודיע האפוטרופוס הכללי למשהב2005,כי ב, בביקורת עלה

ות  בהשתתפ2007בישיבה שהתקיימה בעניי  זה במרס . להפקיד כספי  נוספי  לפיקדו  שהוא מנהל
אי  היתר "כי , הסבירו נציגי האפוטרופוס הכללי, י"ט ועמותת לב"משהב, נציגי האפוטרופוס הכללי

נוכח הסתייגויות שהעלו נציגי העמותה ". י להפקיד כספי  אצל האפוטרופוס הכללי"חוקי לקר  לב
זיק כי האפוטרופוס הכללי יח, סוכ  באותה ישיבה, והיעדר חלופה אחרת להשקעת כספי הפיקדו 

י לא תוכל להעביר כספי  נוספי  להפקדה "וכי קר  לב, בכספי הפיקדו  עד מציאת פתרו  חלופי
 . אצל האפוטרופוס הכללי

ביקש , נציגי החשב הכללי ואחרי , ט" בהשתתפות נציגי משהב2007בדיו  שהתקיי  בספטמבר 
, ו  נושא ריביתי בפיקד"ט מנציגי החשב הכללי אישור להפקיד את כספי קר  לב"נציג משהב

ובכ& שהכספי  מיועדי  , י מכוח חוק הנאמנות"בנימוק שיש חובה להשקיע את כספי קר  לב
כי ייגר  חוסר תקציבי לביצוע  של פרויקטי  אלו עקב , וקיי  חשש, לביצוע פרויקטי  ארוכי טווח

כספי קר  כי לא נית  לנהל את , ט ונקבע"בדיו  נדחתה בקשת משהב. ירידת ער& כספי התרומות
וכי החשב הכללי ,  שכספי  אלו מהווי  חלק מתקציב המדינה כיוו, י כפיקדו  נושא ריבית"לב

למעט במקרי  שהחוק , הפסיק זה מכבר להפקיד כספי תקציב המדינה בפיקדונות נושאי ריבית
 . מחייב זאת ובמקרי  מסוימי  אחרי 

ש לממשלה בנושא השקעת "ליועמ למשנה 2008ש למערכת הביטחו  כתב ביולי "המשנה ליועמ
כי חובת השקעת הכספי  עולה באופ  מפורש מחוק , י מקבלת"כספי עיזבונות ותרומות שקר  לב

 יישחקו עד ,המיועדי  לשימוש רב שנתי , לא יעלה על הדעת כי כספי התרומה"וכי , הנאמנות
ימוש הפרויקט ל עלולה לגרו  לכ& שלא יישאר תקציב מספיק למ"שחיקה כנ. למימוש  המלא

כי המדיניות הקיימת שלפיה הכספי  , ש למערכת הביטחו "עוד ציי  המשנה ליועמ". באופ  מלא
 . י"עלולה להרתיע תורמי  מלהעביר כספי  לקר  לב, אינ  מושקעי 
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, י מגייסת"כי בעניי  השקעות כספי עיזבונות ותרומות שעמותת לב, משרד מבקר המדינה העלה
מהאפוטרופוס הכללי וממשרד , נציגי  ממשרד המשפטי , בי  היתר, תתפותהתקיימו דיוני  בהש

 . טר  בא עניי  זה על פתרונו2009אול  נכו  לאוגוסט . האוצר
, לאחר שקלא וטריא הכרענו"כי , 2009משרד המשפטי  הודיע למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

בהתא  ... יבת החלטת ממשלהכי הדר& המשפטית הנכונה שאותה יש לנקוט בעניי  שבנדו  מחי
 ".אנו פועלי  לצור& קבלת החלטה כאמור, לשיקול דעת מקצועי זה

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯·„· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ÈÎ : ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó
ÈÏÏÎ‰ ÒÂÙÂ¯ËÂÙ‡‰Â ,·‰˘Ó"‰˙ÂÓÚ‰Â Ë , ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú ‡È·‰Ï ˙ Ó ÏÚ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ

Â Â¯˙Ù ,˘ÂÓÈ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰·ÂÁ‰ ˘ÓÂÓ˙˘ È„Î ˙‡ Ô‡ÂÏÓ· ÌÈ˘‚‰ÏÂ ˙ÂÓÂ¯˙· È·ËÈÓÂ ÈÂ‡¯ 
‰˙ÂÓÚ‰Â ÌÈÓ¯Â˙‰ ˙Â¯ËÓ.  

 י"הכנסות עמותת לב
 :12)ח ובאחוזי "באלפי ש (2002,2008שני  ב י"ות הכספיי  של עמותת לבדוחהלהל  נתוני  מ

2008* 2007 2006 2005 2004 2003 2002  
22,841

)205( 26,958 
)912( 31,544

)539( 32,935 
)932( 34,179 

)948( 64,002
)1,234( 32,707

 מתרומות ה הכנסות"ס )1,019(
 כולל  ל "באר0 ובחו(

ההכנסה מריבית 
 ) המצוינת בסוגריי 

שיעור השינוי בהכנסות   95.7%  46.6%  3.6%  4.2%  14.5%  15.3%
מתרומות בהשוואה 

  תפעולה הוצאות"ס 3,401 3,682 3,686 3,906 3,800 3,812  לשנה קודמת
 תפעול שיעור הוצאות 10.4% 5.8% 10.8% 11.9% 12.0% 14.1%  ושכר
 ההכנסות+  מסושכר

 מתרומות
 . אינ  סופיי  והתקבלו טר  סגירת המאז)2008הנתוני  הכספיי  לשנת  *

על ירידה מתמשכת בהכנסות מתרומות של עמותת , בי  היתר, הנתוני  בטבלה דלעיל מצביעי 
 .2008, ו2007 שהחריפה בשני  2004תה החל משנת י בכל שנה לעומת קודמ"לב

בביקורת נמצא שהעמותה לא ערכה עבודת מטה כדי לנתח ולבחו  את הסיבות לירידה בהכנסות 
 . וכדי להמלי( בהתא  על חלופות לגיוס תרומות מהציבור, מתרומות

 לחזות מראש לא נית "כי , 2009י השיב למשרד מבקר המדינה ביולי "ר עמותת לב"ממלא מקו  יו
 ".גובה התרומות לשנה
__________________ 

 .הנתוני  הכספיי  ה  במחירי  שוטפי  12
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Ï ˙˙ÂÓÚ ÏÚ" ÒÂÈ‚ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ï˘ ˜ÈÓÚÓ ÁÂ˙È  ÌÈÈ˜Ï È

˙ÂÓÂ¯˙‰ .‰ÊÎ˘ ÁÂ˙È  ¯„ÚÈ‰· , ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙ ·‰Ï ˙ÈÒÈÒ·‰ ˙ÏÂÎÈ‰ ˙‡ ‰˙ÂÓÚ‰ È„È· ÔÈ‡
˙ÂÓÂ¯˙· ‰„È¯ÈÏ ,·ˆÓ‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ Ô˜˙Ï ‰˙ÏÂÎÈ· ÈÒÈÒ· Ì‚Ù ÌÈÈ˜ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ .

ÂÎ  ËÒÂ‚Â‡Ï Ô2009 ,ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ÈÏÎÏÎ ¯·˘Ó Ï˘ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â·ÈÒ · , ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜
‰ÊÎ˘ ÁÂ˙È Ï ‰¯˙È ,ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ,·Ï ˙˙ÂÓÚ ‰ÏÂÏÚ"‰¯Â·˘ ˙˜Â˘ È Ù· ‰ÓˆÚ ‡ÂˆÓÏ È.  

 ל"פעילות בחו
ÂÁÓ ˙ÂÓÂ¯˙ ÒÂÈ‚Ï ¯Â˘È‡"Ï:985' מס (קיבלה ממשלת ישראל החלטה 19.8.73,ב,  כאמור( 

ל יידונו ויתואמו בוועדה העליונה למגבית "ל אוספי הכספי  השוני  בחוכי אישור  ש, הקובעת
 קבע 1985ביוני  .13שהיא ועדת תיאו  המורכבת מנציגי ממשלת ישראל והסוכנות היהודית, חירו 

 קר  .ל למע  צרכיה של מדינת ישראל"שר האוצר את רשימת הגופי  המורשי  לעסוק במגבית בחו
 .הי לא נכללה באותה רשימ"לב

ל בלי שקיבלה את האישור הדרוש "י פעלה לגיוס תרומות בחו"כי קר  לב, 14א נקבע54בדוח שנתי 
ט לפעול לקבלת "כי על משהב, משרד מבקר המדינה העיר אז. לכ& על פי החלטת הממשלה דלעיל

 .ל עבור מערכת הביטחו "האישורי  הנדרשי  לגופי  הפועלי  מטעמו לגיוס תרומות בחו
‡ˆÓ  ,Î  ÈÎ ËÒÂ‚Â‡Ï ÔÂ2009 ,·Ï Ô¯˜Ï ‰ ˙  Ì¯Ë ÌÂ¯ÈÁ ˙È·‚ÓÏ ‰ ÂÈÏÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰" È

ÂÁ· ÌÈ¯˙‰Ï ¯Â˘È‡"Ï ,·‰˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ Â"·Ï Ô¯˜Â Ë"ÂÏ·˜Ï È„Î ÂÊ ‰„ÚÂÂÏ Â Ù ‡Ï È . 
·Ï Ô¯˜ ˙ÂÏÈÚÙ"Ï‡Â È"ÂÁ· Á"Ï:עיקר . ל במטרה לגייס תרומות"ח פועלות בחו"י ואל" קר  לב

 .ח במדינה זו"והיא מתקיימת במקביל לפעילותה של אל, ל היא בצרפת"י בחו"פעילותה של קר  לב
 15)ח ובאחוזי "באלפי ש (2004,2007שני  ב י"ות כספיי  של עמותת לבלהל  נתוני  מדוח

 :ל"המתייחסי  לקבלת תרומות מחו
2007 2006 2005 2004  
26,958 

)912( 31,544 
)539( 32,935 

)932( 34,179 
   ל " ובחובאר0 (ה הכנסות מתרומות"ס )948(

 )כולל הכנסה מריבית הרשומה בסוגריי 
 ל" הכנסות מתרומות בחוה"ס 10,645 10,083 12,903 4,666
 מתרומותל מס+ ההכנסות "שיעור הכנסות מתרומות בחו 31.1% 30.6% 40.9% 17.3%

 ל"אות עבור פעילות בחוהוצה "ס 117 78 322 349
  ל"ות לפעילות בחואות המיוחסוצהשיעור  1.1% 0.8% 2.5% 7.5%

 ל"מס+ ההכנסות מתרומות בחו
י על רקע פעילות  "ח לבי  קר  לב"מחלוקות בי  אל, כאמור לעיל, במהל& שנות פעילות  התעוררו

י על "פעילותה של קר  לב, בי  היתר, בעקבות מחלוקות אלו נבחנה, כאמור. ל"לגיוס תרומות בחו

__________________ 
 .150' עמ, "ל והשימוש בה)"גיוס תרומות עבור צה"ק בפר, )È˙ ˘ ÁÂ„54 ‡)2003 , ראו מבקר המדינה  13
 . 13ראו הערה  14
טר  , 2009מאי , נכו) למועד סיו  הביקורת, כאמור לעיל. הנתוני  הכספיי  ה  במחירי  שוטפי   15

 .2008התקבלו נתוני  כספיי  סופיי  לשנת 
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 קר נקבעו כללי  לפעילות שבו , את דוח ורדישלה  אישר ראש הממ1994במאי : ידי מספר גורמי 
א של מבקר 54כי בדוח שנתי , יש לציי . י במדינות נוספות" לבקר ח בצרפת ולפעילות "י ואל"לב

י פעלה שלא על פי הכללי  "כי קר  לב, בי  היתר, ל נקבע" אשר עסק בגיוס תרומות לצה16המדינה
ת הביטחו  על ביצוע שינויי  בכללי הארגו   המלי( מבקר מערכ2005,ב; שנקבעו בדוח ורדי

ח ואת קר  " המלי( צוות נתיב להשאיר את אל2008בדצמבר ; י"ח ושל קר  לב"והפעולה של אל
 .שבמהלכה יש לבחו  הא  לאחד , י במתכונת  הנוכחית לתקופת זמ  נתונה"לב

י "ה שקר  לבקיימת החלט"כי , ל למשרד מבקר המדינה" הודיעה לשכת סג  הרמטכ2009במאי 
 ".ח לא תאוחדנה בשנתיי  הקרובות"ואל

: כלהל , בי  היתר, 2009ראש מטה שר הביטחו  הודיע למשרד מבקר המדינה בתגובתו מאוגוסט 
, לא פע , י ואת יחסי הגומלי  ביניה  הוצגו בפני שר הביטחו "ח ולב"הבעיות המאפיינות את אל"

י במתכונת  "ח ולב"ט להשאיר בינתיי  את אלהוחל... כולל בפגישות ע  ראשי ארגוני  אלה
 ".הנוכחית ולפעול בפרק זמ  זה לתיקו  הליקויי 

ÔÏ‰ÏÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó :Ï‡ ÔÈ· ÌÈ˘˜ ÌÈÎÂÎÈÁ ÂÚÏ‚˙‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·" ÔÈ·Ï Á
·Ï Ô¯˜"È ,‰ˆ ¯Â·Ú ‰Ó¯˙‰‰ ÏÚÙÓ· ÚÂ‚ÙÏ È„Î Ì‰· ‰È‰˘"ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÂ Ï .Ì¯· ,

 ËÒÂ‚Â‡Ï ÔÂÎ 2009 ,Ì¯Ë·‰˘Ó Ï·È˜ " ¯Â˙ÙÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈ˘ÚÓÂ ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰ Ë
Ï‡ ˙ÂÏÈÚÙ· „ÂÒÈ‰ ˙ÂÈÚ· ˙‡"·Ï Ô¯˜Â Á"È . 

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡˘Â · ÌÈ·¯ ÌÈ ÂÈ„ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÎ¯Ú  ¯·Î˘ ¯Á‡Ó ÈÎ
ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ˙Â Â˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰ Â ˙È Â ,ÈÂ‡¯ ,·‰˘Ó ÈÎ" ˙È Â¯˜Ú ‰ËÏÁ‰ Ï·˜È Ë

„ÁÂ-ÈÚÓ˘Ó‰Ó¯˙‰‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ Ú‚Â · ˙ , ˙Ó‡Â˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏÏÎ ÂÚ·˜ÈÈ ‰ÈÙÏ˘
·Ï Ô¯˜ Ï˘ ˙ÓÎÒÂÓÂ"Ï‡ Ï˘Â È" Á-„ÁÂ‡Ó· ÔÈ·Â „¯Ù · ÔÈ·  . 

·Ï Ô¯˜"˙Ù¯ˆ È:ל היא בצרפת באמצעות "י לגיוס תרומות בחו" פעילותה העיקרית של עמותת לב
 ). י צרפת" לב,להל  (י צרפת "קר  לב

כי יש , וציי , ל בכלל ובצרפת בפרט"י בחו"כללי  לפעילות עמותת לב, רכאמו, דוח ורדי קבע
ל לש  ביצוע בקרה "י לבי  הגופי  הפועלי  מטעמה בחו"לקבוע נוהלי עבודה בי  עמותת לב

 .ל וההוצאות הכרוכות בכ&"כספית על גיוס התרומות בחו
לעג  בהסכ  את היחסי  … מ  הראוי"כי , 17ח"מבקר המדינה העיר כבר בנושא דומה בדוח על אל

כדי להבטיח בקרה יעילה יותר מצד האגודה על ] ב"ח לבי  אגודת הידידי  בארה"בי  אל[ביניה  
 ".פעולות אגודת הידידי 

י צרפת "שמטרתו הסדרת פעילותה של לב, " צרפת,י "נוהלי עבודה מול לב"י "בנוהל עמותת לב
, מנוהלת על פי נוהלי בקרה פנימיי ', פתי צר"לב'קר  "כי , נקבע, ח בצרפת"מול פעילות אל
י בישראל "כי עמותת לב, בביקורת לא נמצא, בר ". י בישראל"י צרפת וקר  לב"שתואמו בי  לב

 . י"ולא נמצאו נהלי  כאלה בעמותת לב, י צרפת"תיאמה נוהלי בקרה פנימיי  ע  לב
, בצרפת, בישראל"כי , 2009י השיב למשרד מבקר המדינה ביולי "ר עמותת לב"ממלא מקו  יו

אשר מגייסות כספי  בקהילות ותורמות את ' י"אגודות ידידי לב'ב ובמדינות נוספות קיימות "בארה
אי  , כל פיקוח על זרימת הכספי  ומשתמע מכ&] י"עמותת לב[אי  לעמותה . י"הכספי  לקר  לב

פעילות  הענפה  אלא רק להודות על ,לעמותה כל זכות לבקש או לדרוש דוחות מכל סוג שהוא 
 ".ל"לטובת חיילי צה

__________________ 
 .13ראו הערה   16
 .205' עמ, "ודה למע) החיילהאג"בפרק על , )È˙ ˘ ÁÂ„52‡) 2002 , מבקר המדינה 17
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·Ï ˙˙ÂÓÚ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ"·Ï ÔÈ·Ï ‰ È· ÌÎÒ‰ ÌÂÊÈ˙ È" ˙Ù¯ˆ È

ÂÁ· ‰Ó˘· ˙ÂÏÚÂÙ‰ ÌÈ„È„È‰ ˙Â„Â‚‡ ÔÈ·Ï ‰ È·Â"Ô‰È È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î Ï.  
 י"אגודת ידידי קר  לב

 ,)אגודת הידידי  ,להל  (" י"י קר  לבאגודת ידיד"ת נרשמה ברש  העמותות עמות 1989ולי בי
ל " הקר  להתעצמות צה,י " לב,לסייע לעמותה למע  בטחו  ישראל "העיקריות ה  שמטרותיה 

תומכי  ואוהדי  באר( , לגייס חברי . י"לקיי  מפעלי  לצור& תמיכה בקר  לב. בהגשמת מטרותיה
 ".י"ל ולשמש גו$ מרכז לפעילות חברתית ותרבותית ללב"ובחו

י אינה רשאית לבצע הוצאות "קר  לב"כי ,  כתב נציג אגודת הידידי  לרש  העמותות1989אפריל ב
העמותה הנרשמת . כספיות ולפיכ& אי  באפשרותה להפעיל פרויקטי  שכרוכה בה  השקעה כספית

". לש  השגת ההכנסות, לעתי , י ובאמצעותה ייעשו ההוצאות הנדרשות"תשמש כלי עזר ללב, עתה
ר "י ובתפקיד היו"כיה  אותו אד  כחבר בוועד של עמותת לב, 2009מאי , ו  הביקורתבמועד סי

 .הזמני של אגודת הידידי 
כבר מבקר המדינה קבע , בהתייחס להסדרת הקשרי  שבי  מוסדות מתרימי  לבי  אגודות ידידי 

] ימי המתר[ראוי שהמוסדות "כי , 18 גיוס תרומות במוסדות להשכלה גבוההעניי ב 1995בשנת 
מחויב ההיגיו  הוא שההסכמי  ... שלה  יסדירו בהסכמי  את הקשרי  בינ  לבי  אגודות הידידי 

  ".דיווח של האגודות והתחשבנות מלאה בינ  לבי  המוסדות, בי  היתר, יחייבו
י לא הסדירה באמצעות הסכ  ע  אגודת הידידי  את מערכת "עמותת לב: בביקורת עלה כלהל 

י ופעילות ראויה למע  המטרות "די להבטיח שימוש נאות בשמה של עמותת לבהקשרי  ביניה  כ
י הסתייעה באגודת הידידי  רק לעתי  רחוקות כדי להתקשר ע  "עמותת לב; י"של עמותת לב

 .ספקי  בנוגע לאירועי התרמה שהעמותה יזמה
כי אי  , 2009י השיב למשרד מבקר המדינה ביולי "ר עמותת לב"ממלא מקו  יו, כאמור לעיל
 .י פיקוח כלשהו על זרימת הכספי  מאגודת הידידי "לעמותת לב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,·Ï ˙˙ÂÓÚ˘ ÈÂ‡¯" Ì‡˙‰· ÌÈ„È„È‰ ˙„Â‚‡ È·‚Ï ‚‰ ˙ È
ÏÈÚÏ˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂˆÏÓ‰Ï , ˙¯‚ÒÓ· ‰ÓÚ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ¯È„Ò˙Â

ÌÎÒ‰.   
 סיכו  והמלצות

Ô¯˜‰· ÔÚÓÏ ÈÏ‡¯˘È ÔÂÁË) ·Ï"È ( ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓ ¯Â·Ú ÛÂÒ‡Ï ‰¯ËÓ· ÏÚÂÙ‰ ÛÂ‚ ‡È‰
˙ÂÓÂ¯˙ ,ÍÂ ÈÁ ˙Â¯ËÓÏ ‰ ˘Ó˘˙ ¯˘‡ ,˙Â·¯˙ ,ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ ˜˙Ó ,È‡ÂÙ¯ „ÂÈˆ , ÈÎ · ÏÂÙÈË

‰ˆ"Ï‡¯˘È ÔÂÁËÈ·Ï ˙Ó¯Â˙‰ ˙¯Á‡ ‰¯ËÓ ÏÎÏ ÔÎÂ ˙ÂÏÂÎ˘ ˙ÂÁÙ˘Ó·Â Ï. 
__________________ 

, "גיוס תרומות"בפרק , 1995דצמבר , „Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ‰‰, מבקר המדינה  18
 .42' עמ
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