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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
 מלפני תקופת השואה שהוציאו נבדקו הטיפול בתביעות בגי  פוליסות ביטוח

פרסו  פעולות ; נראלי במזרח אירופה ובמרכזה'סניפי  של חברת הביטוח ג
, סדרי הבקרה; הקר  לש  איתור זכאי  לתשלומי  בגי  פוליסות ביטוח

   .המעקב והדיווח על פעילות הקר  בתחו  הטיפול בתביעות ובענייני  מינהליי 
 היבטי  בפעילותה של הקר  

 תקציר
" נראלי במזרח אירופה ובמרכזה אשר נספו בשואה'נראלי לזכר מבוטחי ג'קר  ג"
נראלי ' בידי חברת הביטוח האיטלקית ג1997הוקמה באר  בשנת )  הקר  להל  (
, 1979 ט"התשל, הקר  היא הקדש ציבורי על פי חוק הנאמנות). נראלי' חברת ג להל  (

וכי היא תנוהל בידי חמישה , ולר מיליו  ד12ובכתב ההקדש נקבע שסכומה יהיה 
 .נאמני%

כספי הקר  והרווחי% עליה% ישולמו לארגוני% שמטרת% להנציח , לפי כתב ההקדש
למוטבי% או ;  כסיוע הומניטרי לקורבנות השואה ומשפחותיה% ; את זכר השואה

על פי פוליסות ביטוח , ליורשי% של מוטבי% שיגישו תביעות הנוגעות לתקופת השואה
  נראלי במרכז אירופה ובמזרחה לפני מלחמת העול% השנייה 'או סניפי חברת גשהוצי

 .ולמטרות מתאימות אחרות; זאת כתשלומי% שלפני% משורת הדי 
לאומי המרכז את הטיפול בתביעות ביטוח בגי    הוק% בשווי  ארגו  בי 1998בשנת 

. ICHEIC(1    להל(פוליסות מלפני תקופת השואה שהוציאו חברות ביטוח אירופיות 
על ICHEIC   וארגוני% יהודיי% החברי% בICHEIC, נראלי' חתמו חברת ג2000בשנת 
 מיליו  דולר ICHEIC 100נראלי תעמיד לרשות 'ובו נקבע בי  היתר שחברת ג, הסכ%

 חתמה 2001בשנת ; כדי לשל% לתובעי% בגי  פוליסות ביטוח ולסיוע הומניטרי
ICHEIC קבע בי  היתר שהקר  תהיה המטפלת הבלעדית ובו נ,  על הסכ% ע% הקר

 תעביר ICHEIC ו; נראלי'בכל תביעות הביטוח מתקופת השואה שיוגשו כלפי חברת ג
 הודיעה 2004באוקטובר . לקר  כספי% לש% ביצוע התשלומי% בגי  תביעות הביטוח

ICHEIC לקר  כי היא מסיימת את ההסכ% ביניה . 
__________________ 

1 The International Commission on Holocaust Era Insurance Claims. 
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 תביעות בגי  פוליסות 19,100  הוגשו לה כ2003שעד סו* שנת , מדיווחי הקר  עולה

וכי עד אותו מועד היא אישרה ,  מה 11,600 והיא סיימה את הטיפול בכ, ביטוח
שעד , עוד עולה מדיווחי הקר .  מיליו  דולר48 לתובעי% תשלומי% בסכו% של כ

 . מיליו  דולר67  היא אישרה תשלומי% בסכו% של כ2004אוקטובר 
הלי% בסיסי שישמש מסגרת לניהול עבודתה ויאפשר מעקב ובקרה אי  לקר  קוב  נ

הקר  לא חתמה על הסכמי התקשרות בכתב ע% יועצי% ונותני . נאותי% על פעילותה
 .שירותי% שוני%

לפי מסמכי הקר  אחד מיעדיה הוא איתור מספר רב ככל האפשר של זכאי% 
  .אול% ראוי הוא כי הקר  תעשה יותר בעניי  זה, לתשלומי%

בי  היתר נוכח גיל% המבוגר , יעד נוס* של הקר  הוא טיפול איכותי ומהיר בתביעות
שבקר  היו חריגות גדולות מפרק הזמ  הסביר , הביקורת העלתה. של חלק מהתובעי%

עוד . השלבי% של הטיפול בתביעות שקבעה לשהיית תיק תביעה בכל אחד מתת
ת הממוחשבת לניהול התביעות לא כי שלבי הטיפול בתביעות הרשומי% במערכ, נמצא

הדבר . וכי מידע חיוני לא תמיד נרש% במערכת, תמיד תאמו את שלבי הטיפול בפועל
אי  לקר  תהלי- מובנה של בקרה . גר% לעומס ולהשקעת משאבי ניהול מיותרי%

חלק מהדוחות הסטטיסטיי% של הקר  על טיפולה בתביעות לא היו . והבטחת איכות
  .יו בשימושמעודכני% או לא ה

♦  
 מבוא

 קר   להל  " (נראלי במזרח אירופה ובמרכזה אשר נספו בשואה'נראלי לזכר מבוטחי ג'קר  ג" .1
 Assicurazioni Generali בידי חברת הביטוח האיטלקית 1997הוקמה באר  בשנת ) נראלי או הקר 'ג

S.p.A.)   יושבי הראש של שלוש ועדות של, בי  היתר, בהקמת הקר  היו מעורבי ). נראלי' חברת ג להל 
).  חוק הנאמנות להל   (1979 ט"התשל, הקר  היא הקדש ציבורי על פי חוק הנאמנות. 2הכנסת

 מיליו  12שסכו  הקר  יהיה , נקבע, ) כתב ההקדש להל   (30.10.97 שנחת  ב, בכתב ההקדש
שאת , עוד נקבע. ר שני  מהמועד האמו12בתו% , נראלי בתשלומי 'דולר ויועבר לקר  מחברת ג

הקר  תנהל ועדה ציבורית בת חמישה חברי  שתמונה בכתב מינוי שיוציא יושב ראש ועדת הכספי  
).  חבר הנאמני  או הנאמני  להל   (3וה  יהיו נאמני הקר , )ר ועדת הכספי " יו להל  (של הכנסת 

 ח"התשי, מדינהלחוק מבקר ה) 6(9בהתא  לסמכותה לפי סעי& ,  החליטה הכנסת2002בינואר 
 .להחיל על הקר  את ביקורת המדינה, ]נוסח משולב [1958

לארגוני  ולגופי , בישראל ובכל מקו , שכספי הקר  והרווחי  עליה  ישולמו, בכתב ההקדש נקבע
פסיכולוגי , לקורבנות השואה ומשפחותיה  לסיוע רפואי; ציבור שמטרת  להנציח את זכר השואה

 למוטבי  או  ) ex gratia(כתשלומי  שלפני  משורת הדי  ; )ניטרי סיוע הומ להל  (או אחר 
על פי פוליסות ביטוח שהוציאו , ליורשי  של מוטבי  שיגישו תביעות הנוגעות לתקופת השואה

נראלי במרכז אירופה ובמזרחה לפני מלחמת העול  השנייה ואשר לא שולמו 'סניפי חברת ג
שהתשלומי  שלפני  משורת , עוד נקבע. ימות אחרותולמטרות מתא; ) תובעי  להל  (למוטבי  

__________________ 
 .ועדת המשנה לביטוח של ועדת הכספי  והוועדה להשבת רכוש יהודי, ועדת הכספי  2
יהיו הנאמני  הנותרי  רשאי  למנות , א  מתפנה מקומו של נאמ  מכל סיבה שהיא, לפי כתב ההקדש 3

 .נאמ  במקומו
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וה  יאשרו שידועה לה  , לאחר שיובהר למקבליה  אופי התשלומי , הדי  יינתנו על ידי הנאמני 
ולפיה לא חלה עליה חובה משפטית לשלמ  לה  מכוח פוליסות , נראלי'עמדתה של חברת ג

במסגרת , פויות בי  היעדי  האמורי לחבר הנאמני  ניתנה סמכות לקבוע עדי. הביטוח האמורות
ר ועדת הכספי  דאז " הוציא יו1997בנובמבר . 4ר ועדת הכספי  להפעלת שיקול דעת "שקבע יו

 .ר הקר "אחד מהנאמני  הוא יו. כתב מינוי לחמישה נאמני 
לאומית לטיפול בתביעות ביטוח - הוקמה ונרשמה בשווי- הוועדה הבי 1998באוגוסט  .2

)ICHEIC  להל  (פת השואה הנוגעות לתקו
5 .ICHEIC מרכזת ומתאמת את הטיפול בתביעות 

בכלל  , ביטוח בגי  פוליסות מלפני תקופת השואה שהוציאו כמה חברות ביטוח אירופיות שפעלו אז
 .נראלי'חברת ג

ובו ,  על הסכ ICHEIC  וארגוני  יהודיי  החברי  בICHEIC, נראלי' חתמו חברת ג2000בנובמבר 
 מיליו  דולר שישמשו כדי לשל  ICHEIC 100נראלי תעמיד לרשות 'כי חברת ג, בי  היתר, נקבע

וכ  )  תביעות להל  (למי שיגישו תביעות בגי  פוליסות ביטוח שהיא הוציאה לקרבנות השואה 
נראלי התחייבה להעביר ' מיליו  הדולר שחברת ג12וכי סכו  זה יינת  נוס& על ; לסיוע הומניטרי

תהיה זכאית להשתמש בכספי  למת  סיוע  ICHEICכי , עוד נקבע. י כתב ההקדשלקר  על פ
 ICHEIC וכי א  לאחר ש;  מיליו  דולר15 הומניטרי לפי החלטתה בסכו  כולל שלא יחרוג מ

תפסיק לקבל תביעות ולאחר שיובטח כיסוי לכל הסכומי  שתידרש לשל  בגי  התביעות ייוותרו 
 .מש בה  למטרות הומניטריות לפי החלטתההיא תוכל להשת, בידיה כספי 

ולפיו תהיה לקר  בלעדיות , )2001 הסכ   להל  ( על הסכ  ICHEIC  חתמו הקר  ו2001באפריל 
 ויועברו 6נראלי'בכל הנוגע לטיפול בתביעות ביטוח הנוגעות לתקופת השואה שיוגשו כלפי חברת ג

יר לקר  כספי  שישמשו לתשלומי   תעבICHEICכי , עוד נקבע בהסכ . ICHEICאליה באמצעות 
 .ICHEICוכי התשלומי  לתובעי  ייעשו על פי כללי , בגי  תביעות

נראלי 'באמצעות חברת ג, ICHEIC קיבלה הקר  תביעות באמצעות 2001מאז חתימת הסכ   .3
היק& הפעילות של הקר  ושל הסכומי  ששילמה לתובעי  גדל מאוד משנת . או ישירות מהתובעי 

כי עד , מדיווחי הקר  עולה:  לעומת היקפ  בשנות פעילותה הראשונות2004 אוקטובר  עד2002
עד סו& .  מה 11,600  תביעות והיא סיימה את הטיפול בכ19,100  הוגשו לה בס% הכול כ22.12.03

 מיליו  דולר 40 כ;  מיליו  דולר48 אותה שנה אישרה הקר  לתובעי  תשלומי  בסכו  כולל של כ
 היא אישרה 2004עד סו& אוקטובר , לפי דיווחי הקר . 2003  ו2002יא אישרה בשני  מסכו  זה ה

 2000  ו1999בשני  , כ  שילמה הקר .  תובעי 4,500  מיליו  דולר לכ67 תשלומי  בס% של כ
בדיוני  שקיי  חבר הנאמני  .  מיליו  דולר למבקשי סיוע הומניטרי0.4 סכו  כולל של כ, בעיקר

כי יש להודיע למבקשי  לקבל סיוע הומניטרי מהקר  שלפי שעה היא אינה ,  סוכ 2000בסו& שנת 
 .מאז ועד מועד סיו  הביקורת לא טיפלה הקר  בבקשות מסוג זה. עוסקת בכ%

 החליטה שהמועד האחרו  שהציבור יוכל להגיש לה תביעות יהיה ICHEIC ש, ממסמכי הקר  עולה
. 31.12.03אמני  שהקר  תמשי% לקבל תביעות ג  אחרי  החליט חבר הנ2003באוקטובר . 31.12.03
ICHEIC 31.3.04 האריכה את המועד האחרו  להגשת תביעות וקבעה אותו ל. 
 1.5 התחייבו לשאת בהוצאות התפעול של הקר  בסכו  כולל של עד ICHEIC נראלי ו'חברת ג

 ונעזרה בי  היתר ,ל" עובדי  ובראש  מנכ20 העסיקה הקר  2003בשנת . 7מיליו  דולר בשנה

__________________ 
 ליושבי הראש של שלוש ועדות הכנסת האמורות ניתנה 1997נראלי ביוני ' ששלחה חברת גבמכתב 4

בעקבות זאת קבע . ר ועדת הכספי  סמכות לקבוע את המסגרת להפעלת שיקול דעת  של הנאמני "ליו
 . עקרונות לפעילות הנאמני , 6.10.97 ב, ר ועדת הכספי "יו

 .1ראו הערה  5
ולמעט תביעות כלפי חברות בת שלה ,  הבת שלה שפעלו באותה תקופהלרבות תביעות כלפי חברות 6

 .בגרמניה או בהולנד
 .2001נוס' על הסכומי  שנקבעו למטרות שהוגדרו כאמור בכתב ההקדש ובהסכ   7
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משרדי הקר  נמצאי  ). יחסי ציבור ופרסו (ארגו  ותקשורת , בשירותי  של יועצי מחשוב

 .בירושלי 
כי בסו& אוקטובר אותה שנה הודיעה לה ,  הודיעה הקר  למשרד מבקר המדינה2004בדצמבר 
ICHEIC "צמצמה וכי בעקבות זאת היא, "על ביטול הסכ  ההתקשרות ע  הקר  באופ  חד צדדי 

 .את מספר עובדיה לשבעה והיא מצויה בשלבי התארגנות מחדש
הביקורת . נראלי' עשה משרד מבקר המדינה ביקורת בקר  ג2003דצמבר  בחודשי  אוגוסט

בטיפול של הקר  בתביעות בגי  פוליסות ביטוח ובמעקב , התמקדה בכמה נושאי  מינהליי 
   .2004ו& שנת ענייני  אחדי  עודכנו לס. והבקרה על פעילותה

 ארגו  ומינהל
 תכנית פעולה

 תביעות 60,000  תפנה לטיפולה כICHEICולפיו ,  צור& נספח ובו אומד  של הקר 2001להסכ  
 מהתביעות תמצא הקר  התאמה מלאה או חלקית לפוליסות ביטוח 15,000 לכ; בגי  פוליסות ביטוח

את התאמת  לפוליסות של חברות  כדי שתבדוק ICHEIC והשאר יוחזרו ל, נראלי'של חברת ג
 הכינה הקר  באמצעות יוע- ארגוני תכנית 2002באמצע שנת . ביטוח אחרות ותענה לתובעי 

בישיבות חבר הנאמני  נדונו תכופות נושאי  הנוגעי  להיערכות הקר  לטיפול . היערכות לפעילותה
 2002בישיבה במאי , הלדוגמ. לקצב הטיפול בתביעות ולמועד הסיו  של הטיפול בה , בתביעות

הגישה הקר  לחבר הנאמני  מסמ% המפרט צעדי התארגנות שלאחר ביצוע  היא תוכל לסיי  טיפול 
 .והנאמני  דנו בדרכי מימושו,  תביעות בכל חודש1,500 בכ

סיימה הקר  את ,  חודשי 18 במש% כ, 2003 עד סו& שנת 2002שמאמצע שנת , מנתוני הקר  עולה
באותו מועד .  תביעות7,500 בסו& דצמבר אותה שנה היו בטיפולה כ. ביעות ת8,700 הטיפול בכ

ולא הייתה לה הערכה מעודכנת בדבר המספר הכולל , לא היו בידי הקר  תכניות פעולה מפורטות
 .של התביעות שהיא צפויה לקבל ובדבר קצב הטיפול בתביעות שבידיה ובאלה שיתקבלו

כי באמצע אותה שנה היא בחנה כמה חלופות , 2004מבר הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצ
 הודיעה לה 29.10.04 וכי ב; ומה התקציב שיידרש לכ%, להגביר את קצב הטיפול בתביעות

ICHEICשקשה להערי% את מספר התביעות שצפויות , הקר  ציינה.  על ביטול ההסכ  עמה
בשל שינויי  , משו  שלא פע בי  היתר , וכ  קשה להערי% את מש% הטיפול בתביעות; להתקבל

היה עליה לשוב ולטפל בתביעות שהטיפול ,  או בשל מידע חדש שהגיע לקר ICHEICשחלו בכללי 
 .שנתית הקר  הוסיפה שמסיבות אלה אי  באפשרותה להכי  תכנית רב. בה  כבר הסתיי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ì‰· ˙ÏÚÂÙ Ô¯˜‰˘ ÌÈ‡ ˙‰ ÁÎÂ  ,„Â·Ú ˙È Î˙ ÔÈÎ˙˘ ÈÂ‡¯ ‰
ÌÈÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ÌÈ„ÚÈ ‰· ÂÚ·˜ÈÈ˘ , Ì‡˙‰·Â ˙È Î˙‰ ˙ Î‰ ˙Ú· ‰È„È· ‰È‰È˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÙ ÏÚ

‰Ï ˙ÂÈÂÙˆ˘ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙Â ˘Ï ; ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙È Î˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Ô¯˜‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÏ ‰ÚÂˆÈ· ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ ˙Â·ÈÒ · ÌÈÈÂ È˘‰ ÈÙ ÏÚ .  
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 מידע על פעילות הקר 
הוא איתור מספר רב ככל האפשר של זכאי  פוטנציאליי  אחד מיעדיה , לפי מסמכי הקר 

 .לתשלומי 
פרסמה הקר  בעיתוני  באר- ובעול  הודעה על , זמ  קצר לאחר הקמת הקר , 1998באמצע  .1

כי הנאמני  ייתנו עדיפות ראשונה לפניותיה  של תובעי  על פי פוליסות , פעילותה וציינה בה
 ICHEICכי ג  , הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה. ביטוח ולבקשות לקבלת סיוע הומניטרי

נראלי כגו& אופרטיבי 'השפעתו העצומה של פרסו  זה הקרינה ג  על קר  ג"פרסמה את פעולותיה ו
 .שהקר  נעזרת ביוע- תקשורת, יצוי ". העוסק בתשלו  פוליסות ביטוח שהוצאו בתקופת השואה

. שמתאר את תהליכי הטיפול בתביעות" מדרי% לתובע" הוציאה הקר  לאור 2001בסו& שנת  .2
 ICHEICמאז חלו שינויי  בכללי .  באמצע אותה שנהICHEICהמדרי% מבוסס על כללי  שקבעה 

כי חלק מההסברי  שבמדרי% אינ  ברורי  , משרד מבקר המדינה העיר לקר  .והמדרי% אינו מעודכ 
 .וכי מ  הראוי להבהיר  וכ  לעדכ  מפע  לפע  את המדרי%, דיי 

כי היא בחנה המלצה זו ואינה רואה מקו  , 2004הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
בי  היתר משו  שלרשות התובעי  עומדות דרכי  נוספות לקבל ממנה ; לשנות את נוסח המדרי%

או פגישה אישית ע  איש הצוות , שנית  במגוו  שפות, כגו  מענה בכתב ובעל פה לפניותיה , מידע
 . עמדה זו אינה מקובלת על משרד מבקר המדינה. תביעותהמטפל ב

על פי פרוטוקול של ישיבת חבר . חבר הנאמני  ד  מפע  לפע  בהקמת אתר אינטרנט לקר  .3
 ה  הציעו ICHEICל הקר  לנאמני  שבפגישה ע  נציגי " דיווח מנכ2003בסו& שנת , הנאמני 

 . לסייע לקר  בעניי  זה
כי החליטה שלא להמשי% בתכנית להקמת אתר , 2004 המדינה באפריל הקר  הודיעה למשרד מבקר
רוב התובעי  הפוטנציאליי  ה  מבוגרי  שאינ  בקיאי  , לדבריה. אינטרנט בגלל חוסר תקציב

ומי שמשתמשי  במחשב יכולי  למצוא מידע על כללי הטיפול בתביעות באתר , בשימוש במחשב
 .ICHEICהאינטרנט של 
ל המעורבי  "דיווחי  על פעילותה מופצי  בכל חודש לגורמי  באר- ובחוכי , הקר  הוסיפה

וכי נוס& על כ% ; וכ  מתפרסמי  באמצעי התקשורת, בנושא השבת הרכוש היהודי מתקופת השואה
כגו  טקסי  שבה  היא משלמת לתובעי  , היא מודיעה לציבור על אירועי  מיוחדי  שהיא מקיימת

שאי  בידיה משאבי  לפרס  את קיומה ,  הודיעה הקר 2004ר בדצמב. בגי  פוליסות הביטוח
ושהיא עושה כל מאמ- להשיג תוצאות באמצעות המשאבי  , בדרכי  נוספות על אלה שצוינו לעיל

 .הזמיני  לה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ·¯ ¯ÙÒÓ ¯Â˙È‡Ï ‡È·‰Ï È„Î ¯˙ÂÈ ‰˘Ú˙ Ô¯˜‰ ÈÎ ‡Â‰ ÈÂ‡¯

ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ‡ÎÊ Ï˘ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ .  
 החלטות חבר הנאמני 

לחוק ) א (10על פי סעי& . שהקר  תנוהל בידי חמישה נאמני , בכתב ההקדש נקבע, כאמור
, לנהל  ולפתח  ולפעול להשגת מטרות הנאמנות, נאמ  חייב לשמור על נכסי הנאמנות", הנאמנות

פעמי   התכנס חבר הנאמני  תשע 2002בשנת ". ומוסמ% הוא לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו
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ועדות לענייני  הנוגעי  לטיפול בתביעות  חבר הנאמני  ג  הקי  תת. 8 שבע פעמי   2003ובשנת 

 .והוא מעורב בפעילות השוטפת של הקר , וכ  ועדת כספי , ולאישור ההחלטות בעניינ 
 ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÂÏ·˜˙ÓÂ Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â  ÌÈÏÚÂÓ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ˙Â·È˘È·

Ì ÈÈ Ú· . ˙¯Â˜È·‰‰˙ÏÚ‰ ,‰Ï‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰Ó ˜ÏÁ˘ , Ú„ÈÓ ˙˘‚‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ Ô‰·Â
 ÌÈÏ‰  ˙ Î‰ ÔÈÈ Ú·Â ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÏ ÛËÂ˘)ÔÏ‰Ï Â‡¯( ,ÂÚˆÂ· ‡Ï .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ Ó‡ ‰ ÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ˙ÂÈ¯Á‡‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÁÎÂ  , ·Â˘Á
Ì‰È˙ÂËÏÁ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ¯„ÂÒÓ ·˜ÚÓ Ï‰Â È˘ ¯˙ÂÈ· ,Ú·˜ÈÈ˘ÂÚÂˆÈ·‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï ÌÈÏ‰  Â. 

ישנ  "וכי , כי הנאמני  מעורבי  בניהול השוט& של פעילותה, הקר  הסבירה למשרד מבקר המדינה
החלטות המיושמות באופ  שונה במקצת מנוסח ההחלטה שנתקבלה בישיבה והדיווח על ביצוע  

 נהלי  למעקב אחר כי תכי , ע  זאת הודיעה הקר ". נמסר לנאמני הקר  מחו- למסגרת הישיבות
  .יישו  החלטות חבר הנאמני  ולסדרי ההתכנסות והעבודה של ועדת הכספי 

 נהלי 
, נמצא. קיומ  של נהלי  כתובי  בתחומי פעילותה העיקריי  של הקר  חשוב להשגת מטרותיה

טיפול : לקר  חסרי  נהלי  בתחומי פעילות חשובי . שחבר הנאמני  אישר רק נהלי  אחדי 
 .כספי  ומעקב ובקרה,  העסקת עובדי  ותפקידי העובדי ,בתביעות

Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÂ‰È Ï ˙¯‚ÒÓ ‰È‰È˘ ÈÒÈÒ· ÌÈÏ‰  ı·Â˜ ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ˘
‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜·Â ·˜ÚÓ ¯˘Ù‡ÈÂ ‰˙„Â·Ú ; ¯·Á ¯Â˘È‡Ï ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ

ÌÈ Ó‡ ‰. 
וכי חבר הנאמני  קבע , מלצותיו בעניי  זהכי היא קיבלה את ה, הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה

   .ל הקר  קוב- נהלי  בסיסי" יגיש לו מנכ2004שעד תו  שנת 
 הטיפול בתביעות בגי  פוליסות ביטוח

בי  היתר נוכח גיל  המבוגר של חלק , אחד היעדי  של הקר  הוא טיפול איכותי ומהיר בתביעות
 שהוצאו לפני תקופת השואה כרו% בבעיות הטיפול בתביעות בגי  פוליסות ביטוח. מהתובעי 
 .ובעיקר בקושי לאסו& מידע ומסמכי  התומכי  בתביעות בגי  הפוליסות האמורות, ייחודיות

באמצעות חברת , ICHEIC באמצעות 22.12.03להל  פירוט של מספר התביעות שקיבלה הקר  עד 
 :ועל מצב הטיפול בה , נראלי וישירות מהתובעי 'ג

__________________ 
 .ר לחבר הנאמני "יצוי  שבחודשיי  הראשוני  של אותה שנה לא היה יו 8
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‰Ò"Î Â¯È˘ÈÌÈÚ·Â˙Ó ˙ נראלי'חברת ג ICHEIC  

 תביעות שהטיפול בה  הסתיי  7,543 2,979 1,089 11,611
 תביעות בטיפול  5,700 1,130 655 7,485

19,096* 1,744 4,109 13,243 Ò"‰ 

נראלי ה  בגי  פוליסות שהוציאה 'כל התביעות שקיבלה הקר  ישירות מהתובעי  או באמצעות חברת ג * 
 צוי  שהפוליסה הוצאה בידי חברת ICHEICכרבע מהתביעות שהוגשו באמצעות על ; חברה זו

  . ועל יתר  לא ציינו התובעי  את שמה של חברת הביטוח שכלפיה הוגשה התביעה, נראלי'ג
 מעקב ובקרה

˙ Â Ú È · ˙ ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í È Ï ‰ ˙  Ï Ú  ‰ ¯ ˜ · תביעה המתקבלת בקר  נרשמת במערכת   :‰
. לאיתור פוליסת הביטוח שבגינה הוגשה התביעה, שבי רוב  ממוח, ונעשי  חיפושי , הממוחשבת

, נראלי שלפחות חלק מנתוניה מתאימי  לנתוני  שמסרו התובעי 'א  נמצאה פוליסה של חברת ג
מובאת , א  לא נמצאה פוליסה מתאימה. מחליט עובד הקר  שיש מקו  להמשי% לטפל בתביעה

 .לאישור הנאמני  החלטה שלא להמשי% את הטיפול בתביעה
 ICHEIC נראלי ומסמכי  בסיסיי  נוספי  מחברה זו ומ'לאחר קבלת העתק של הפוליסה מחברת ג

 .9מוכ  תיק התביעה להעברה לטיפול  של אנשי הצוות
קבעה הקר  בעזרת יועציה , ע  הקמת המערכת הממוחשבת לניהול התביעות, 2002בשנת  .1

ופירוט של הפעולות הדרושות בכל ,  שלבי הכולל שלבי  ותת, תהלי% מובנה לטיפול בתביעות
השלבי   לשהיית תיק תביעה ברוב תת, להערכתה, כ  קבעה מהו מספר הימי  הסביר. שלב תת
 30 עד  שלבי  אחדי   ולתת,  ימי 15 9הזמ  הסביר שנקבע הוא בדר% כלל ).  הזמ  הסביר להל  (

והשאר ה  מצבי המתנה , ני השלבי  הפעולה נעשית בידי עובדי הקר  או הנאמ בחלק מתת. יו 
 ).נראלי' וחברת גICHEIC, בעיקר התובע(לקבלת מסמכי  מגורמי חו- 
 מהו השלב ותת, בי  היתר, בדוח נכתב". 10דוח שלבי  וסטטוסי "מהמערכת הממוחשבת מופק 

ומה , השלב כמה זמ  שהה כל תיק בתת, השלב של כל תיקי התביעות שכל איש צוות מטפל בה 
הדוח אמור לשמש לאיש הצוות כלי המאפשר לו להחליט . ריגה מהזמ  הסביר שנקבעמספר ימי הח

 .באילו תביעות יעסוק ובאיזה סדר קדימויות
 תיקי תביעות שהיו באותו זמ  בטיפול  2,000  כלל כ3.11.03 שהופק ב" דוח שלבי  וסטטוסי "

שלב שנקבע לו  היו בתתמש% השהייה של כמעט כל תיקי התביעות ש, לפי הדוח. של אנשי הצוות
 עד 100  מהתיקי  חרג מהזמ  הסביר ב350 מש% השהייה של כ. חרג מהזמ  שנקבע, הזמ  הסביר

הגורמי  לחריגות מהזמ  .  ימי 600  עד כ300  תיקי  חרג בכ100 ומש% השהייה של כ,  ימי 300
ארו% לקבלת מידע מש% המתנה ; עיכוב בטיפול של אנשי הצוות, בי  היתר, הסביר יכולי  להיות

 .התאמה בי  הרשו  במחשב על מצב הטיפול בתיק לבי  מצב הטיפול בפועל אי; מגורמי חו-
__________________ 

 .בדי  בשלושה צוותי  עו12 טיפלו ישירות בתביעות 2002מאמצע שנת  9
 ".סטטוס"שלב מכונה בקר   תת 10
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‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÂÈ‰ ¯È·Ò‰ ÔÓÊ‰Ó ‚¯Á Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó˘ ˙ÂÚÈ·˙‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘

˙˙·Â ÌÈ·Ï˘·-Ô¯˜‰ È„·ÂÚ ˙„Â·Ú· ‰ÈÂÏ˙ ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ Ì‰·˘ ÌÈ·Ï˘ . ˙ÂÚÈ·˙ Â‡ˆÓ 
 Ú· È ÂÈÁ Ú„ÈÓ˘·˘ÁÓ· Ì˘¯  ‡Ï Ô ÈÈ , ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ¯·„· ·˘ÁÓ· ÌÈÓÂ˘È¯‰˘ ˙ÂÚÈ·˙Â

ÏÚÂÙ· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï Ô‰· .‰Ó‚Â„Ï , ÂÈ‰ ¯‚ÒÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˜È˙
ÌÈÁÂ˙ÙÎ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÓÂ˘¯ .ÌÈ¯˙ÂÈÓ ÏÂ‰È  È·‡˘Ó ˙Ú˜˘‰ÏÂ ÒÓÂÚÏ ÂÓ¯‚ ‰Ï‡ ÏÎ . ¯ÂÓ‡‰

 Ô¯˜‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈ Â˙ ‰˘ „ÓÏÓ ÏÈÚÏ ÈÏÂ‰È  ‰¯˜· ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ÂÏÎÈ ‡Ï
˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ· ÔÈÓ‡ , ÈÎ˘ÓÂ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÓÂÚ Ï˘ ÁÂ˙È Ï ÔÈÓ‡ ÒÈÒ· ‡Ï Ì‚Â

˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎ· ÔÓÊ‰ .‡ˆÓ  „ÂÚ , Í˘Ó ÏÚ Ú„ÈÓ ˙ÊÎ¯Ó ‰ È‡ Ô¯˜‰˘
ÌÈÈ˙Ò‰ Ô‰· ÏÂÙÈË‰˘ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÚÂÙ· ÏÂÙÈË‰ . 

זמני השהייה נקבעו ע  תחילת הפעלת "כי , 2004בר הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצמ
המערכת כהערכה משוערת ונלקח בחשבו  כי ייתכ  ובמהל% העבודה בעתיד יידרשו שינויי  

בחנה לכל אור% "כי היא , עוד הודיעה הקר ". בזמני  שנקבעו ביחס למורכבות הטיפול בתביעות
והתייחסה למצבי  אלו באופ  , שנקבעופעילותה מצבי  של אי תאימות וחריגות מזמני הטיפול 

 ".תו% קבלת ייעו- והכוונה מאנשי מקצוע ויועצי , שוט&
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ ÓÊ‰Ó ÌÈÓÈ ˙Â‡Ó Ï˘ ˙Â‚È¯Á ÂÈ‰ Ô¯˜‰ ˙ÂÁÂ„ ÈÙÏ˘ ¯Á‡Ó

˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈËÏ ‰Ú·˜ ‡È‰˘ ÌÈ¯È·Ò‰ ,‰˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ .
 ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„ÎÏÂÙÈË‰ ,Ô¯˜‰ ÏÚ ‰È‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈÏËÂÓ‰ ‰„Â·Ú‰ ÈÒÓÂÚ ˙‡ Á˙ Ï

Ô¯˜‰ È˘ ‡ ÏÚ ,˙˙Ï ‰Ú·˜ ‡È‰˘ ¯È·Ò‰ ÔÓÊ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â-ÌÈ·Ï˘‰ . ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ ÓÊÓ ˙Â‚È¯Á ÏÚ ÚÈ¯˙˙˘ ˙Î¯ÚÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ‰È‰ , ÚÂ·˜ÏÂ

‰Ï‡Î ˙Â‚È¯Á ÏÚ ‰·Â‚˙Ï ÌÈÏÏÎ . 
ונפתחו לו כמה תיקי תביעה , בגי  כמה מבוטחי  או פוליסות, מה תביעותיש שתובע הגיש כ .2
איש צוות אחד צרי% לטפל בכל התיקי  של אותו , על פי הנחיות הקר . 11) תיקי  קשורי  להל  (

 היו בטיפול אנשי הצוות תביעות של 2003בנובמבר , לפי נתוני  שריכז משרד מבקר המדינה. תובע
 מהתובעי  האלה טופלו בידי 22שהתביעות של , נמצא.  תיקי 16 2מה   תובעי  שלכל אחד 193

והדבר גר  לעיכובי  בטיפול ; ויש שהמטפלי  בתביעות היו א& מצוותי  שוני , אנשי צוות שוני 
 .בתיקי  ולפניות מיותרות אל התובעי  לש  קבלת מידע שכבר נמצא בקר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È¯„Ò ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ÔÈÎ‰ÏÂ ÌÈ¯Â˘˜ ÌÈ˜È˙· ÏÂÙÈË‰ 
ÔÂ„ · ‰„Â·Ú Ï‰Â  . ÂÏÙÂËÈ „Á‡ Ú·Â˙Ï ÌÈÎÈÈ˘˘ ÌÈ˜È˙‰ ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ·

„Á‡ ˙ÂÂˆ ˘È‡ È„È· ,·˘ÁÓÏ ÔÊÂÈÂ „Á‡ ˜È˙· ÊÎÂ¯È Ì‰·˘ ÈÒÈÒ·‰ Ú„ÈÓ‰˘Â. 
יש שמופנות אל הקר  כמה תביעות . ובו נית  מספר לכל תובע, "קוב- תובעי "הקר  מנהלת  .3

ש  , כגו  ש  פרטי, אול  אחדי  מהנתוני  עליה , או ש  דומה,  תובעי  בעלי אותו ש של
במקרה זה נית  באופ  ממוחשב מספר נפרד . חסרי  או אינ  זהי , תארי% הלידה, כתובת, משפחה

במערכת הממוחשבת של הקר  יש דוח ובו שמות של תובעי  שנתוניה  דומי  . לכל מגיש תביעה
אמור לסייע לקר  לקבוע א  מדובר " תובעי  כפולי "דוח "). תובעי  כפולי " דוח  להל  (כאמור 

 היו בדוח 2003בדצמבר .  עליה ליצור קשר בי  כל תיקי התביעה שלו וא  כ  , באותו תובע
וליד כל אחד מה  צוי  כי רשומי  בקר  שניי  עד שבעה תובעי  ,  שמות180 כ" תובעי  כפולי "
משרד מבקר המדינה בדק את פרטיה  המזהי  של שבעה .  בעלי אותו ש )שמספריה  שוני (

__________________ 
הטיפול . ג  תיקי  שבה  כמה תובעי  הגישו תביעה בגי  אותה פוליסה נקראי  תיקי  קשורי  11

 . בתיקי  אלה לא נבדק
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ומצא שלכאורה כל , ) מספרי תובע שוני 25כ "שלה  בסה(שנכללו בדוח " תובעי  כפולי "
 .אינ  אלא תובע אחד, התובעי  בעלי אותו ש  ומספר תובע שונה

י  ששייכי  לאותו תובע שאיחוד מספרי תובע שונ, הקר  הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה
 .אינו נית  לביצוע אוטומטי

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î , Ô¯˜‰˘
 ÁÂ„·˘ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙È Ë¯Ù ‰ ÈÁ· ˙Â˘ÚÏ ‰È„·ÂÚ ÏÚ ÏÈË˙"ÌÈÏÂÙÎ ÌÈÚ·Â˙ " ÏÂÚÙÏÂ

Ú·Â˙ È¯ÙÒÓ „ÂÁÈ‡Ï ,Ô˙È  ¯·„‰ Ì‡. 
 ICHEICמועד ההסכ  ע  , 2001ות הוגשו לה ישירות לפני אפריל  תביע785, לפי נתוני הקר  .4
נבדקו שני תיקי  של תביעות .  מה 94 עדיי  היו בטיפולה 2003בסו& ).  תביעות ותיקות להל  (

שהוחל בטיפול בה  שנתיי  עד ארבע , ונמצא, 2003ותיקות שהתשלו  בגינ  נעשה במהל% שנת 
 מהמסמכי  שבתיקי  אלה אי אפשר לדעת מה היו הגורמי  .שני  לאחר מועד קבלת התביעה בקר 

 . כמו כ  נמצאו תיקי  של תביעות ותיקות שלא היו בטיפול במש% מאות ימי . לעיכוב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È¯‡ÂÂˆ ¯˙‡Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î

ÍÈÏ‰˙· ˜Â·˜· ,È Â˘‰ ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘· ÒÓÂÚÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡ Úˆ·ÏÂ Ì
ÌÈ˘Â¯„‰ . Â˙Â ÈÓ‡Â Â˙Â ÂÎ  ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙ÂÎÈ‡ ˙ÁË·‰Ï ˙È Î˙ ˙Â ·Ï Ô¯˜‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ Ï˘. 
שעליה , כי לאחר בחינת ממצאיו התברר לה, 2004הקר  ענתה למשרד מבקר המדינה באפריל 

כי כבר החלה לייש  את ו, לעשות בחינה מדוקדקת של הבקרה שלה על תהלי% הטיפול בתביעות
 .המלצותיו

Ô ¯ ˜ ‰  È Á Â Â È רוב  ממסד הנתוני  של , לצרכי  ניהוליי  וכספיי , הקר  מפיקה דוחות  :„
הדוחות מיועדי  לגורמי חו- . המערכת הממוחשבת לניהול תביעות ויתר  ממערכות נפרדות

את כל הדוחות , לבקשת יושב ראש חבר הנאמני ,  מיפתה הקר 2003באוגוסט . ולגורמי  פנימיי 
לא תמיד הייתה , 2003סו& שנת , נמצא כי במועד סיו  הביקורת).  הקוב- להל  (שהיא מפיקה 

בי  , לבי  נתוני המערכת הממוחשבת, לרבות נתוני  כספיי , התאמה בי  הנתוני  בדוחות שבקוב-
  בכמה דוחות כי הנתוני, עוד נמצא .היתר בשל הבדלי  במועדי הקלדת הנתוני  במערכות השונות

שצוות שהשתתפו בו , ממסמכי הקר  עולה. שנכללו בקוב- לא היו מעודכני  או לא היו בשימוש
 וקיבל החלטות בדבר הכנסת 2003ל הקר  ד  בדוחות בסו& נובמבר "בי  היתר אחד הנאמני  ומנכ

 .שינויי  בה 
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÙÒÓ· ÏÂÙÈË ‡Â‰ ÛËÂ˘‰ Â˜ÂÒÈÚ˘ ÛÂ‚· ÈÎ Ï˘ ÏÂ„‚ ¯

˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÚÈ·˙ , ‰¯˜·Â ·˜ÚÓÏ ·Â˘Á ÈÏÎ ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈÈÙÒÎÂ ÌÈÈËÒÈËËÒ ÌÈÁÂÂÈ„
ÈÏÂÚÙ˙‰ Í¯ÚÓ‰ ÁÂ˙È ÏÂ . ÌÈ ÈÓ‡ ÂÈ‰È ‰È˙ÂÁÂ„· ÌÈ Â˙ ‰˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ Ô¯˜‰ ÏÚ

ÌÈ„·ÂÚ‰ È‚¯„ ÏÎ ·¯˜· Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÚÈÓË‰ÏÂ ÌÈÈË ÂÂÏ¯Â. 
מער% הדיווחי  שלה לגורמי פני  ולגורמי כי , 2004הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה באפריל 

כי המידע המופ- לגורמי חו- כבר מופק מהמערכת , הקר  ציינה. חו- נמצא בתהלי% גיבוש
   .הממוחשבת
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 רישו  מאגרי מידע

כי אד  לא ינהל ולא יחזיק מאגר מידע , נקבע, 1981 א"התשמ, בחוק הגנת הפרטיות) א (8בסעי& 
ובה  רישו  המאגר בפנקסי רש  מאגרי , יי  אחד מכמה תנאי החייב ברישו  אלא א  כ  התק

א  , חובה לרשו  את המאגר בפנקסי רש  מאגרי המידע, לחוק האמור) ג (8לפי סעי& . המידע
מספר האנשי  שהמידע עליה  נמצא במאגר : ובה , התקיי  אחד מהתנאי  המנויי  באותו סעי&

וכ  נקבעו כללי  והגבלות , ג  הוגדר מהו מידע רגישבחוק . יש במאגר מידע רגיש; 10,000 גדול מ
 .על מסירת מידע הנמצא במאגר מידע שנרש  בפנקס ועל השימוש בו

 בני אד  10,000 במערכת הממוחשבת של הקר  רשומי  נתוני  אישיי  וכלכליי  של יותר מ
תביעות ועל ונתוני  על פוליסות ביטוח הקשורות ל, המעורבי  בתביעות בגי  פוליסות ביטוח

 .למוטבי  או ליורשיה ) סכומי  ומועדי (תשלומי  
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ì˘¯ ÈÒ˜ Ù· ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ¯‚‡Ó ÌÂ˘È¯Ï ‰˘˜· ‰˘È‚‰ ‡Ï Ô¯˜‰ ÈÎ

Ú„ÈÓ‰ È¯‚‡Ó ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ˙Â·È˘È· ÔÂÈ„Ï ‰ÏÚÂ‰ ‡Ï ‡˘Â ‰ ÈÎÂ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ,¯‚‡Ó‰ ÌÂ˘È¯Ï ‰˘˜· Ì„˜‰· ˘È‚‰Ï ‰ÈÏÚ˘. 

שבעקבות המלצותיו היא רשמה את מאגרי , 2004  הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצמבר הקר
   .המידע שברשותה בלשכת רשמת מאגרי מידע שבמשרד המשפטי 

 ענייני כספי 
 התקציב לניהול פעולות הקר 

:  מיליו  דולר בשנה וימומ  כלהל 1.5שתקציב המינהלה של הקר  יעמוד על ,  נקבע2001בהסכ  
נוס& על הסכומי  שהיא מעבירה לתשלו  (נראלי לקר  בכל שנה ' דולר תעביר חברת ג350,000
 מעבירה לקר  לצור% תשלומי  בגי  ICHEIC סכו  נוס& ימומ  מהריבית על כספי  ש; )תביעות

 במועדי  שנקבעו 12 לקר ICHEIC מיליו  דולר תעביר 1.5ואת היתרה עד לס% של ; פוליסות ביטוח
  .בהסכ 
 רות ע  יועצי התקש

פרסו  ויחסי (תקשורת , ארגו , ובה  מחשוב, הקר  נעזרת ביועצי  ובבעלי מקצוע בכמה תחומי 
וה  , ואול  הקר  לא חתמה עמ  על הסכמי התקשרות. ביקורת פנימית וראיית חשבו , )ציבור

 .חתמו רק על התחייבות לשמור על סודיות
__________________ 

, ICHEIC  ולארגוני  יהודיי  החברי  בICHEIC נראלי ל' בי  חברת ג2000לפי ההסכ  מנובמבר  12
 מיליו  הדולר 100תעביר לקר  למימו  תקציב המינהלה יבואו מהכנסות שיניבו ICHEIC  הכספי  ש

 . ICHEIC נראלי ל'שתעביר חברת ג
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú˙ Ô¯˜‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ È˜ÙÒÓ „Á‡ ÏÎ ÌÚ ‰˙Â¯˘˜˙‰ ˙‡ Ô‚
 ‰Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰- ‰ÈˆÚÂÈ ÌÏÏÎ·Â - ˙Â¯È˘‰ ˙¯„‚‰ ¯˙È‰ ÔÈ· Â· ÂÏÏÎÈÈ˘ ·Â˙Î ÌÎÒ‰· 

˘¯„ ‰ ,ÂÚÂˆÈ·Ï ÌÈ‡ ˙‰ ,Â˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈ‡ ˙‰Â ˙Â¯È˘‰ Í˘Ó .ÈÂ‡¯ „ÂÚ , ÂÏÈ‡ Ú·˜˙ Ô¯˜‰˘
‡ ˜Â„·Ï ÌÈÎ¯„ ÔÎÂ ÌÈ Ó‡ ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÌÈ ÂÚË ˙Â¯˘˜˙‰ Û˜È‰ ‰ÊÈ‡Â ˙Â¯˘˜˙‰ È‚ÂÒ ˙

ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ˙Â¯È˘‰ È˜ÙÒ ˙„ÈÓÚ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ Ô¯˜‰ , ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‡È‰˘
ÔÂ„ · Â˙ˆÏÓ‰ , ˙ ˘ ˙ÏÈÁ˙· ÏÙÂËÈ ‡˘Â ‰ ÈÎÂ2005.  

 ריבית והפרשי שער, עמלות
בדר% כלל היא מפקידה כספי  בפיקדונות צמודי  . הקר  מנהלת את חשבונותיה בשני בנקי  באר-

 לאחר שעשתה השוואה בי  כמה הצעות של 2001נקי  אלה בשנת הקר  בחרה בב. לשער הדולר
 היא לא בדקה מחדש את תנאי 2003א% עד סו& , מאז גדל פי כמה היק& פעילותה הכספית. בנקי 

 . התקשרותה ע  הבנקי 
 ¯‡Â¯·Ù· Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2004 ,Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ,

 ˜¯ÙÏ ˙Á‡ Â˜„·ÈÈ ÂÈÙÏÂ ‰È˙Â Â·˘Á˘ ÌÈ˜ ·Ï ˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ
Ì‰· ÌÈÏ‰Â Ó ,‰Ú˜˘‰‰ È‡ ˙Â ‰ÈÙÒÎ Ï˘ ‰Ú˜˘‰‰ ÈÎ¯„ , ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ

‰Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂÏ. 
שבעקבות המלצותיו היא בדקה את התנאי  של ניהול , הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה

שוועדת הכספי  , עוד הודיעה. הובאו לפני ועדת הכספי וכי תוצאות הבדיקה , חשבונותיה בבנקי 
  .החליטה שתהלי% כזה ייעשה אחת לשנתיי 

 דוחות כספיי 
נראלי לא יאוחר 'כי דוחות כספיי  מבוקרי  של הקר  יוגשו לחברת ג, בכתב ההקדש נקבע .1

, 2001ני  כי הדוחות הכספיי  המבוקרי  לש, הועלה. מסו& הרבעו  הראשו  של כל שנה קלנדרית
דהיינו לאחר , בהתאמה, 2004 וביוני 2003ביוני , 2002 נחתמו בידי הקר  בנובמבר 2003  ו2002

 .המועד שנקבע בכתב ההקדש
 כלולי  הסכומי  שהיא שילמה בפועל 2002  ו2001בדוחות הכספיי  של הקר  לשני   .2

 .א% לא סכומי  שאושרו לתשלו  בידי חבר הנאמני  וטר  שולמו, לתובעי 

Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ Ì‚ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ÏÂÏÎ˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
ÂÓÏÂ˘ Ì¯Ë Í‡ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ Ó‡ ‰ Â¯˘È‡˘ ÌÈÓÂÎÒ‰. 

 נכללו בי  התחייבויותיה 2003בדוחות הכספיי  המבוקרי  של הקר  לשנת , בעקבות זאת
  .השוטפות ג  סכומי  כאמור

 תשלומי  לסיוע הומניטרי
 בקשות 14,360מאז הקמתה ועד סו& אותה שנה היא קיבלה , 2000ילות של הקר  לשנת לפי דוח פע

, מאז.  דולר420,000 בסכו  כולל של כ,  מהפוני 953 לסיוע הומניטרי ואישרה תשלומי  ל
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לבקשת משרד ,  הפיקה הקר 2003בסו& שנת . לא טיפלה הקר  בבקשות לסיוע הומניטרי, כאמור

שרוב  קיבלו סכו  ,  פוני 731והיא כללה ,  מי שקיבלו סיוע הומניטרירשימה של, מבקר המדינה
יוצא .  דולר לפי שערי החליפי  דאז320,000 כ שולמו לה  כ"ובסה; ח" ש1,800פעמי של  חד

 .שהמידע שברשימה שהפיקה הקר  אינו מלא, אפוא
Ô¯˜Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ú ˜ÈÂ„ÓÂ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ï ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È ˘ ÏÎ Ï

˙ ˙Â  ‡È‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È‚ÂÒ ÏÎ ÏÚÂ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÏ·˜Ó , ÚÂÈÒÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â
È¯ËÈ ÓÂ‰ . ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˘„ÁÏ ËÈÏÁ˙ Ô¯˜‰˘ ‰¯˜ÓÏ Ì‚ ·Â˘Á ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ÔÈÓ‡ Ú„ÈÓ

¯ÂÓ‡‰. 
לשל  "כי המטרה המרכזית של הקמתה הייתה , 2004הקר  הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

וכי חבר ; "בתקופת השואה ולא שולמו] נראלי'ג[י  שהוצאו על ידי החברה פוליסות ביטוח חי
הנאמני  החליט להפסיק את הטיפול בבקשות לסיוע הומניטרי ולרכז את כל פעילות הקר  בטיפול 

בשל החשש שלא יהיה די בכספי  שלרשות הקר  כדי לשל  , בתביעות בגי  פוליסות ביטוח
א  יחודשו , פה כי היא תייש  את המלצת משרד מבקר המדינההקר  הוסי. למבוטחי  וליורשיה 

  .התשלומי  לסיוע הומניטרי
 נראלי' וחברת גICHEICתגובות 

 את טיוטת הדוח על 2004נראלי בספטמבר ' ולחברת גICHEIC משרד מבקר המדינה שלח ל
קר  היא שה, ענה באוקטובר אותה שנה ICHEICיושב ראש . הביקורת בקר  לש  קבלת תגובותיה 

ולדעתה , מצאה ליקויי  בעבודת הקר  ICHEICוכי , נראלי'של הטיפול בתביעות ג" ארגו  מייש "
 ICHEICבסו& אותו חודש הודיעה , כאמור. לבי  הקר  יש לשנות שינוי של ממש את ההסכ  בינה
א שהקר  הי, 2004נראלי הודיעה באוקטובר 'חברת ג. לקר  שהיא החליטה לסיי  את ההסכ  עמה

ולפיכ% החברה אינה מעורבת בתהליכי קבלת , נראלי'הקדש ציבורי ואינה תלויה בחברת ג
כי בכוונתה להמשי% לשת& פעולה ע  , נראלי הוסיפה'חברת ג. ההחלטות של הקר  ובמינהל שלה

  .הקר  בכל דר% אפשרית
✯  

‚ Ô¯˜ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ'ÏÏÎ ˙ÂÏÈÚÙÓ ˜ÏÁ ‡È‰ ÈÏ‡¯ -˜˙Ó È„Â‰È ˘ÂÎ¯ ˙·˘‰Ï ˙ÈÓÏÂÚ ˙ÙÂ
‰‡Â˘‰ ,˙Î¯Â·ÓÂ ‰·Â˘Á ‰˙¯ËÓÂ . ÁÂËÈ· ˙ÂÒÈÏÂÙ ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙· Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ·ˆ˜

 ˙ ˘ Ê‡Ó ‰·¯‰· Ï„‚2002 ,ÌÈÚ·Â˙Ï ‰ÈÓÂÏ˘˙ Û˜È‰ Ì‚ Ï„‚ „·· „·Â . ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ „Ú
2004Î Ï˘ ÌÂÎÒ· ÌÈÓÂÏ˘˙ ÌÈÚ·Â˙Ï Ô¯˜‰ ‰¯˘È‡ -67¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  . ¯Â˙È‡Ï ‰È˙ÂÏÂÚÙ

ÌÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÈÈÏ‡Èˆ ËÂÙ ÌÈ‡ÎÊ˙ÂÓˆÓÂˆÓ ÂÈ‰ ÁÂËÈ· ˙ÂÒÈÏÂÙ ÔÈ‚· . 
˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÏÈÚÈ ÔÈÈ Ú·Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ‡˘Â  ‰ÓÎ· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ Ô¯˜· ˙¯Â˜È·· .

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰˙„Â·Ú ÈÎÈÏ‰˙ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ ¯Ù˘Ï Ô¯˜‰ ÏÚ , ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â
·˜ÚÓ‰ È¯„Ò ,‰¯˜·‰Â ÁÂÂÈ„‰ .ÔÓÊ‰Ó ˙Â‚È¯ÁÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ¯È·Ò‰ 

˙ÂÚÈ·˙· ÏÂÙÈË‰ È·Ï˘Ó „Á‡ ÏÎÏ ‰Ú·˜ ‡È‰˘ , ˙Â‚È¯Á ÏÚ ˙ÂÚ¯˙‰ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ¯ÂˆÈÏ
Ô‰ÈÏÚ ‰·Â‚˙Ï ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜ÏÂ .  


