
המדיגה··ביקורתבראי

מבואא.

ושואלתהשבת,מדרשתהביתהששברבעלמטפרתידועהדביחה

מצוות"על-הרבלהמשיבהיומ?"דרשתמה"עלהרבנית:אותו

להמשיבהדרשה?"הייתהואין"נו,-הרבניתשואלת .הצדקה"

לקבל".העניימאתלשכנעהצלחתיבמחצית."הצלחתי-הרב

לתת,העשירימאתלשכנעהרב,שלבמלאכתוהשנייההמחצית

ולמגזרהמדינהליבקורתמהלפתוח:בחרתישבההשאלהאתמעלה

ולצדקה?למדינהמהולשאול:זושאלהלהרחיבאפשרהצדקה?

שללבומטובלנזקקנתינההיא-היומ-יומבלשון-צדקהשהרי

המדינהואילולו.הנראיתולמטרהלוהנראהבשיעורכרצונו,הנותן,

לפימוגדרות;למטרותפועלתהיאהלב.נטייתפיעלפועלתאינה

המדינהיבקורתאחידות.מידהאמותפיועלבשוויון,מאושר,תקציב

התקין,המנהלהנהלימ,אחרמחפשתהיאוכמה:כמהאחתעל-

שלמעולמההרחוקיממושגימלכאורה,שהמ,והחיטכון,היעילות

המקובל.במובנהה"צדקה",

בהשאלהוצדקה.מדינהבפרדוקט:לכאורהנפתחדיוננוכן,כיהנה

כל"והלא :לחלוטין)אחרבהקשר(שנאמרהחז"למאמרתבלדב

המדינה .משפט"ןאין-וצדקהצדקה,אין-משפטשישמקומ

להבהירעלינוכןעלוצדקה.חטדעמולאוהמשפטהדיןעממזוהה

~מדינה,בטבורההיאקשורהכמהועדהצדקה,שלפניהמהמלעצמנו

המדינה.לביקורתגמומכאןהציבורי,~פיקוח

"צדקה".המונחשללמובנובאשרטמנטיתהערהכאןמתחייבת

האנגליהמונחשלכתרגומהעיוןיומשלבשמומופיעזהמונח

charity . המונחcharity הקדשתאלאלנזקקימ,טיוערקמתאראינו

החינו,ןבתחומיחברתיות,מטרותשלרחבלמגווןמשאבימ

כברבאנגליהיחדכרוכותאלהמטרותועו.דהתרבותהבריאות,

בהקשרימ~ליהןמתייחטימבישראלוגמויותר,שנהחמש-מאות

במשמעותהצדקהלמגזרהמשותףהמכנהאחת.כמקשהשונימ

ידיעלמתבצעתשאינהבפעילותשמדוברהואלה,נזקקימשאנו

למטרותהפועלימעטקיימגופימידיעללאוגמממלכתיות,ושויות

 • 2השלישי""המגזרשמכונהממהחלקהואלכןרווח.

כעשיריתגדול,הואכלכליתמבחינההשלישיהמגזרשלהיקפו

המתייחטיממחקרנתונילפי(כןבמשקהכלכליתהפעילותמכלל

שלושימ-עלהעולהטכומהמגזרהוציאשנהבאותה .) 31995לשנת

(בזימוס).העליוןהמשפטביתשופטהציבור.תלונותונציבהמדינהמבקר

משרות. OOO,150בכ-אדמכוחוהעטיקשקלימ,מיליארדושלושה

שלהגדולהתמיכתההואהמודרניהצדקהמגזרשלבולטמאפיין

ראשית .שונימביטויימהצדקהבמגזרהמדינהלתמיכתבו.המדינה

חולששעליהןהממשלה,משרדישלישירותכטפיותתמיכות-

הזה,ההטדר.לפי 1985-תשמ"ההתקציב,יטודותלחוקא 3טעיף

משרדכלשלבתקציבוטעיפימהשנתיהתקציבבחוקנקבעימ

"מוטדציבור.מוטדותשלמטוימבטוגלתמיכההמיועדימממשלתי,

הפועלהמדינה,ממוטדותמוטדשאינוגוףהואזה,לענייןציבור",

טפורטבריאות,רווחה,אמנות,מדע,דת,תרבות,חינון,שללמטרה

הטכומאתלחלקמצווהמשרדשלהתמיכותועדתדומה.מטרהאו
• " T 

 • 4שוויונייממבחנימלפיטוג,אותועמהנמנימציבורמוטדותבין

מגיעזההטדרלפיציבורבמוטדותהממשלתיתהתמיכהטכומ

התמיכהמלואאתמשקףהואואיןבשנה,ש"חלמיליארדי

נהנימהממשלה,משרדיעלנוטףהצדקה.במגזרהישירההממלכתית

כטפיהיתר,ביןנמנימ,באלהנוטפות.מתמיכותציבורייממוטדות

הפועלתהעזבונותועדתידיעלהמחולקימהמדינה,שקילבהעזבונות

בגופימהתומכותמקומיותרשויותשלמשאביהןהמשפטימ;במשרד

גמוכןאחרותודברכיממקרקעין,נכטיבהעמדתבכטף,מ,מקומיי

ישראל;מקרקעילמינהלחכירהדמיבתשלומהנחותדתיות;מועצות

ועו.ד

גופימנהנימאחרימובמשאבימבכטףהישירההתמיכהעלנוטף

מלכ"ריממט.הטבותדבמותמתמיכהציבוריותלמטרותהפועלימ

נהנימ , 5מוטףערןמטבחוקהמוגדרימרווחכוונתללאמוטדות-

מאגרה~;מפטור 7ההכנטהעלממטמפטור ; 6מע"ממתשלוממפטור

בביתהקדצה"מגזרלעהציבויר"הפיקותבנושאעיוןביומהמזינהמבקרהרצאת ••

 . 6.11.2002למינהל.המכללההאקדמי.המסלולשללמשפטימהספר

ב. ,'זסנהררין,

המשפטימ)משרזבהזמנת(מחקריצבוירותאנמניוותלעהיצבוירהפיקוחזנדברגח'ראו

16 . 

תפק"' 2000-יבשראלהלשייש"המגזרמתור- ) 1999וכץ(גדרוןהופקינספרויקט

 . 2000בנגב.'גוריוןבןאוניברסיטת-המגזר"

 .-1985תשמ"ההתקציב.יסודותלחוקא(ד) 3סעיף

 .-1975תשל"ומוסף.עררמסלחוק 1ס'

מוסף.עררמסלתוק 4ס'מכוחמעסיקימומסשכרמסמשלמימהמזאתחתתכיאמ

 .-1975תשל"המעסיקימ.מסלחוק 2וס' •-1975תשל"ו

 .הכנסהמסלפקוזת )ב( 9סי
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במסמהקלות ; 8משכנתהרישוםאובמקרקעיןשכירותרישוםבעד

ממסמזיכוינהניםלהם;והתורמיםרכישהס!ובמס 9מקרקעיןשבח

נתוניםאיןהטבות,ניתנותעירונייםבמסיםגםתרומותיהם!!,בגין

המס,הטבותשוויעלמלאים

לנצרכים,סיועשלהצר,במובנהבצדקההעוסקיםמוסדותאפילו

למשל,והרווחה,העבודהמשרדמהמדינה,תמיכהלעתיםמקבלים

ביעילותיועדו,שלשמןלמטרותושינוצלופנים;ומשואהעדפהללא

המידות,טוהרועלתקיןמנהלעלשמירהתוךובחיסכון,

ציבוריפיקוחקייםלדבההממלכתיתהתמיכהבשלרקלאאך

זה,מגזרעלפיקוחלקייםלנכוןרואההמדינההצדקה,מגזרעל

ורשםהעמותותרשםשהםמרכזיים,פיקוחגופיבאמצעות

המקבליםלגופיםמצטמצםאינושלהםהפיקוחוהיקףההקדשות,

ביקורתגםהמדינה,מאוצרמשאבים

השלישיבמגזרענייןמגלההמדינה

לתמיכהבהקשרשלאעליוובפיקוח

היוכן,שאילולאדווקא,הממלכתית

פעילויותרקהביקורתבמוקדעומדות

אתהמשלמיםהגופיםשלהפיקוח

דבו"חותהמס,שלטונותושלהתמיכה

פעולותעלדו"חותהופיעוהמדינהמבקר

המרכזיות,הפיקוחרשויותשלהפיקוח

כמהלפנישפרסמתיהשנתיבדו"ח

אודותממצאיםובופרקישחודשים

רשםשלוהבקרההפיקוחפעולות

אודותממצאיםאחרובפרק ! 3ההקדשות

רשםשלוהבקרההפיקוחפעולות

רשםביחידתהביקורת ,! 4העמותות

מעקב,ביקורתלמעשההיאהעמותות

שתוארוהליקוייםתיקוןאתשבדקה

השנתידבו"חשפורסמהקודמת,בביקורת

 ,! 51997בשנת

המדינהביקורתמוצאתמדועהשאלה

איננהאלוגופיםשלבפעולתםעניין

בבואיאותי,מעסיקהוהיאפשוטה,

ואדגיש:הצדקה;מגזרעלהפיקוחבתחוםביקורתעריכתעללהחליט

במשאביםאלאדווקא,ציבורייםבמשאביםכרוכההיאכשאיןגם

שמדוברככלכיטענה,להישמעעשויהועזבונות,תרומות-פרטיים

לפקחהואהתורמיםשלעניינםלצדקה,המופניםפרטייםבמשאבים

להפנותצריכהאינההמדינההמדינה;שלולאבהם,השימושעל

אינההמדינהשביקורתוודאילפיקוח,יקריםציבורייםמשאבים

בפיקוח,חלליםישאםלחקורצריכה

מבקראתהמנחההבאהבתפיסהטמונהזולטענההתשובה

הלואכולו,לציבורחשובההצדקהמגזרשלתקינהפעילותהמדינה:

הםהמשאביםמהן,נהנההציבורשכלללמטרותבפעילותמדובר

שאםכזו,היאהפעילותציבוריות,התפוקותאך-פרטייםבחלקם

המדינההייתההשלישי,מהמגזרגופיםידיעלמתקיימתהייתהלא

תומכתכשהמדינהגםממנה,חלקלפחותאולקיימה,צריכה

ימומןהאחרשהחלקמניחההיאגופים,אותםשלבתקציבם

פרתעמרםיו Tטו D :טרציה Dאילוצילום

זו,דוגמהמצייןאני ,! 2דפסחא""קמחאהמחלקותבעמותותתומך

בידםשאיןלמילסיועממוסדיםמנגנוניםלמדינהשלכאורה,משום,

לIקכותשלוהסיועהלאומיהביטוחקצבאותובהםמזון,לרכוש

ומעבירההמדינהמוסיפהמהשוםעלאפואלתהותאפשרהרווחה,

עמותות?באמצעותזהלצורךמשאבים

מגזראלכיוםמופניםגדוליםציבורייםמשאביםמקום,מכל

המגזר,שלמפעילותוחלקלממןעצמהעלנטלההמדינההצדקה,

כיציפינואםממלכתית","צדקהשלהיקףרחבתתופעהנוצרה

אתלהשליםבאההצדקהבאשרלמדינה,צדקהביןגבוליימתח

קיים,אינוזהגבולהנהמחסירה,שהמדינה

עלפיקוחנדרשציבוריים,משאביםעלנשענתפעילותכאשר

נשמריםאםלבדוקהואהמדינהביקורתשלעניינהגםניצולם,

מנגנוניואםציבוריים,משאביםניצולעלהחולשיםהעקרונות

בשוויוןיחולקושהמשאביםלאמור,מטרתם,אתמשיגיםהפיקוח
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המדינהלציבור,התועלתתגדלובכךנדבניים,פרטיים,ממקורות

אקליםליצורצריכההיאציבוריות,למטרותמנדבנותתועלתמפיקה

פרטייםנדבניםשבהםמשחק,כללילהבטיחעליהזאת,המעודד

ייעדוהםשלשמןלמטרותמשמששכטפםכךעללטמוךיוכלו

ניצולהאפשר,ככלהמצמצמת,כזאת,להיותצריכההשיטהאותו,

הפיקוחניצבשעליהםהאדניםשניאפואאלההכטף,שללרעה

-אליוהמופניםהציבורייםהמשאביםהצדקה:מגזרעלהציבורי

אלהלאורמזה,-פרטיתנדבנותבעידודהציבוריוהענייןמזה,

בביקורתו,המדינהמבקרגםמונחה

מגזראתהמאפייגיםהטיכוןגורמיב.

המדיגהביקורתשלממבטההצדקה
מטוים,בתחוםביקורתלעריכתניגשהמדינהמבקרמשרדכאשר

התחום,אותואתהמאפייניםהטיכוניםמפתאתלעצמומטרטטהוא

שהםאופיינייםליקוייםשללהימצאותםלטיכוניםהיאהכוונה

ופגיעותתקיןלאמנהלכטפים,בזבוזדוגמתהביקורת,שלמעניינה

ממש,שלשחיתותכדיעדלהגיעשיכולותהמידותבטוהר

המנהלאוהנאמןאחריות . 1

אין , Accountabilityהואהביקורתבעולםהמפתחממושגיאחד

באחריות","נשיאההיאומשמעותובעברית,מדויקתרגוםזהלמונח

וחשבוןדיןלתתמטויםענייןעלהמופקדגורםשלחובתולאמור,

נושאהעטקיבמגזרהישגיו,ועלמעשיועלעליוהממונהכלפי

נושאוהדירקטוריוןהדירקטוריון,כלפיבאחריותהכלליהמנהל

באחריותשרכלנושאהציבורי,במגזרהמניות,בעליכלפיבאחריות

הכנטת,כלפיבאחריותנושאתוהממשלההממשלה,ראשכלפי

ישלעמותה , Accountabilityב-מכשליםטובלהצדקהמגזר

הכנטותיהפעילותה,רביםבמקריםאךמייטדים,חבריםאמנם

במקרההמייטדים,שללעניינםמעברהרבהחורגותוהוצאותיה

שבמקריםמשוםיותר,קשהאףלהיותעשויההבעיההקדששל

השימושעלבפיקוחענייןלושישומיצוואה,מכוחנוצרהקדשרבים

ההקדשנאמנינושאיםמיכלפיהחיים,ביןעודאינוההקדשבכטפי

כלפיהאםבאחריות?העמותההנהלתנושאתמיכלפיבאחריות?

חטרההצדקהבמוטדותבכללותו?הציבורכלפיהאםהתורמים?

אתמטדירהאשרמפותחת,ארגוניתהייררכיהקרובותלעתים

מאילוציםיחטיתחופשייםהםהדיווח,וחובותהאחריותשרשרת

בירוקרטיים,

אםגםלמלא,שצריכיםהםהציבורייםהפיקוחגורמילדעתי,

דיןהדורשהציבור,כללבשם"המשגיח"תפקידאתחלקית,במידה

ציבוריות,למטרותשיועדובמשאביםהנעשהעלוחשבון

הדיווחחובותאתלהגבירהביקורתהמלצותבולטותזה,בעניין

"בעליבידיחשובבקרהכליהואהדיווחעמותות,עלהמוטלות

שלטוניות,ורשויותתורמיםובהםשונים, ) stake holders (עניין"

אךלקלישאה,כברהפכהשחיתותמונעתשקיפותכיהאמירה

כך,משוםפחתהלאתקפותה

והדיווחהשקיפותקשיי . 2

דו"חהעמותותלרשםלהגישעמותותנדרשותהעמותות,חוקלפי

מבקרדו"ח,הצביער 997בשנתעוד , 16לשנהאחתלפחותכטפי,

הדו"חותביןההדבלעלעמותות,עלוהבקרההפיקוחבנושאהמדינה

שמגישיםכטפייםדו"חותלביןעטקיותפירמותשמגישותהכטפיים

מתאיםשמטיבוכטפי,דו"ח ,רווחלמטרותשלאהפועליםגופים

מטפיקמידעמקנהאינורווח,למטרותהפועלגוףשלמצבולשיקוף

תיארלמשל,כך, ,השגתםועלרווחמטרותללאגוףשליעדיועל

ונהנתהבישיבות,תמיכהלמטרותשנוטדהעמותה, 17המבקרדו"ח

לעטוקהחלהחייהובמהלךשקלים,במיליוניומהקצבותמתרומות

ביטוי,כללכךנתןלאהעמותהשלהכטפיהדו"חדירות,בבניית

הדו"חעללהוטיףעמותותלחייב 18המבקרדו"חהמליץלפיכך

והשגתם,היעדיםהיתר,ביןיתוארו,שבומילולי,מנהליםדו"חהכטפי

עמותותעםגומליןקשריהפעולה,בתחומישינוייםהארגוני,המערך

חריגים,ואירועיםאחרות

רביםשיפוריםעלהצביעהכשנהלפנישנערכההמעקבביקורת

המילוליהדו"חבנושאלצערי,אולם, , 19עמותותעלהפיקוחבמערך

עלהעמותות,רשםשעלהחליטהשהכנטתאףשינוי,כלחללא

חוקלתיקוןהצעהלהכיןהמשפטיםמשרדועלהפניםמשרד

 ... , 20מילולידו"חלהגישחובהשתכלולהעמותות

ו,-974תשל"ה(אגרות),המקרקעיןלתקנותוותקנה

פטורמעניקו,-963תשכ"גורכישה),מכירה(שבח,מקרקעיןמיטוילחוק )ב( 6וט'

זה.טעיףתנאיבהתקייםבמקרקעיןזכותבמכירתשבחממט

O ו.-974תשל"הרכישה),(מטמקרקעיןשבחמטלתקנות 9תקנהו

 .הכנטהמטלפקודת 46ט'וו

הכנטה.מטלפקודת 46ט'וו

מבקרשל 49שנתידו"חדפטחא"קמחאהמחלקיםבארגונים"תמיכותעלהדו"חראוו 2

 • 298בעיו, 998לשנתהמדינה

דו"חאלה"גופיםומיטויהציבור,לתועלתוחברותציבורייםהקדשותעל"פיקוחו 3

 . 433בע' , 200ולשנתהמדינהמבקרשלב 52שנתי

 . 795בעישם,עמותות",עלובקרה"פיקוחו 4

 . 590בעי , 1996לשנתהמדינהמבקרשל 47שנתידו"חו 5

העמותות")."חוק(להלן:ו-980תש"םהעמותות,לחוק 36ט'ראו 16

 . 594בע' , 15הערהלעיל 17

 . 593בעישם,ו 8

 . 802בעיו, 4הערהלעילו 9

המדינהמבקרלדו"חהמדינהביקורתלענייניהוועדהשלוהצעותיהטיכומיהבמטגרת 20

 .הכנטתידיעלו 998ביונישאושרו , 47מט'

 11המשפט
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מהציבורכספיםהמגייסותלעמותותדבו"חותהתייחסנואחתלא

לדעתכליםלהםואיןקטנים,סכומיםתורמיםהתורמיםרובהרחב.

הקצהעדמחדדותכאלהעמותותהעמותה.בכספינעשהבאמתמה

מדוברהאח,דהצדמןהצדקה.במגזר Accountabilityה-בעייתאת

כלואיןהמדינה,ידיעלשהוצאובכספיםולאפרטיים,בכספים

מןבכסף.נעשהמהלדבוקחובהעליושמוטלתממשלתימשרד

הקדשיצראשראח,דאדםשלגדולבהוןמדובראיןהאחר,הצד

ההקדשיוצר"יתכדבולומר:לבואאפואאי-אפשרציבוריות.למטרות

אטעהלאכידומני .נאמנים"אנשיםבידיההקדשניהולאתויפקיד

והואהממס,דעםכאלהארגוניםהציבורמזההשלעתיםאומר,אם

לפגועמבקשאיניממש.ציבורככספימתנהליםשכספיהםמניח,

איןאולםחשובות.פעולותהעושיםהמתרימים,בארגוניםחלילה

 .ובקרהפיקוחמפניהחסיןארגוןלן

תחוםשלבהסדרהלצורןהתייחסותישהמדינהמבקרדבו"חות

היתרביןלציבור,הדיווחחובותהגברתבאמצעותהפחות,לכלזה.

והאופןהעמותה,יעדיהגיוס,עלויותהתרומות,בכספילנעשהבאשר

לממשם.פועלתהיאשבו

פלוניתעמותהלמשל,כן,דבוגמאות.האחרוןדבו"חזאתהמחשנו

~ליההשתלתלמימוןתרומותגיוס-חד-פעמיתלמטרההוקמה

העמותותמרשםהעמותהביקשהפעילות,שלשנהלאחר .לחולה

דיווחהלאהעמותהההשתלה.אתכברעברשהחולהמכיווןלהימחק,

הטיפול,למימוןשימשמהםחלקאיזהגייסה,היאכספיםכמהלרשם

אחרת,עמותהשלכספייםמדו"חותנותרו.אםבעודפים,נעשהומה

ליותרהגיעההגיוסעלותכיעולה,ש"ח,מיליוןשנישגייסה

היהאי-אפשרמילולי,דו"חבהיעדר . 2אחוזיםןמחמישים-וחמישה

 .גבוהותכהההתרמההוצאותמדועללמוד

הנציגבעייתנ.

בעייתזוהי . 22והתאגידיםהנאמנויותעולםבכלקיימתהנציגבעיית

רכושועלהמופקדאדםכלשלבתפקידוהמובנההאינטרסיםניגוד

נאמן,אומנהלאותושלהאישיהאינטרסביןהניגודאחר:אדםשל

במגזרבמיוחדחריפההנציגבעייתהרכוש.בעלשלהאינטרסלבין

הקיימיםאלהכמוזו,בעיההממתניםמנגנוניםהיעדרבשלהצדקה

הפועלתשבעמותהלכןהדעתאתלתתגםישעסקית.בפירמה

השולחמיהוהשאלהציבור,מכספיוהממומנתציבוריות,למטרות

הציבורהואהשולחלמעשה,שונה:ממדלובשתהשלוחומיהו

השלוח.הםהמייסדים,חבריהלרבותכולה,והעמותהעצמו,

שבהםמקרים,בתיאורימלאיםהמדינהמבקרדו"חותדפיואכן,

ניצולעלהצבענואחתלאעוזה.במלואהנציגבעייתהתממשה

בהן,התפקידיםנושאישלהאישיתרווחתםלצורןעמותותמשאבי

נלוותהטבותגבוהים;שכרתשלומי : 23מגוונותהןלכןוהדרכים

שתיבאלה.וכיוצאוחברים;משפחהקרוביעםהתקשרויותלשכר;

 12המשפט

ששילמו , 24לעמותותמתייחסותהאחרוןדבו"חשהבאנודוגמאות

קשורותהיובעצמןהןאשרניהול,לחברותבשנהשקליםמיליוני

בעמותות.ועדלחברי

ותשומותתפוקותבאמדוקושי . 4

אתלהפיקנדרשארגון .מקסימיזציהדורשתהכלכליתהתאוריה

אתלצמצםנדרשהואמשאבים.שלנתונהמכמותהתועלתמרב

שלשמהלפעילותמשאביומרבאתולהפנותוהמנגנון,הניהולעלויות

וניתניםמדידה,בנייהיושהמשאביםהוא,לכןתנאי .קייםהוא

מפיק,הואמהלשאלהלהשיבמסוגללהיותהארגוןעללחלוקה.

והתפוקותהמשאביםכ,ןלשםהתועלת.ומהימפיק,הואכיצד

במגזרהבעיהמזומן.כסףשלובערכיםרשומים,להיותחייבים

שיעור.להםשאיןדבבריםעוסקהואקרובותשלעתיםהיא,הצדקה

להןאיןואמנותתרבותגםשיעור.לואיןהעוני-התפוקותבצד

הםצדקהמוסדותשלמקורותיהםלעתיםהתשומות,בצדשיעור.

מדדיאפואנעדרהצדקהמגזרכסף".ב"שווהאםכיבכסף,אינם

לייעול,מספקיםתמריציםבואיןולכןנאותים,ותפוקהתשומה

ולבקרה.לשוויון

בכללמשל,זה.סיכוןלגורםאחתלאמתייחסתהמדינהביקורת

ואפילוציבוריות,למטרותהפועלותלעמותותהניתנתלתמיכההנוגע

התופעה,בולטתהמקומיותברשויותכסף".ב"שווהליחידים,

לפעילותן,מקרקעיןנכסהמקומיתמהרשותמקבלותשעמותות

נהניםשוניםציבורמוסדותאופן,באותו . 2Sלהןלסייעמנתעל

חכירהדמיתמורתישראלמקרקעימינהלידיעלקרקעותמהקצאת

בהסדריםעמותות.למספרחייליםמקצההביטחוןומשרדנמוכים,

שקשהבתמיכהמדוברבאשרוניהולי,כלכליכשלטמוןאלהכגון

לעשותהחובההופנמהלאוגםבספרים,אותהולרשוםאותהלמדוד

קשההתמיכה;בחלוקתשוויוןלהבטיחקשהכאלה,בנסיבותזאת.

אופטימלי;יהיהשהואולהבטיחבנכסהשימושעלפיקוחלקיים

המדינהשמבקרשניםכברבנכס.אופטימלילשימושתמריץגםאין

כסף"ב"שווהתמיכותמתןעלהחלטותשבהםמקריםעלמתריע

וממילא,בכסף,תמיכהעללהחלטותבניגודלהחלטה,כללהובאולא

כשנה,לפנישוויוניים.קריטריוניםיסודעלנתקבלולאההחלטות

תמורהללאומבניםקרקעותלהקצאת"נוהלהפניםמשרדהוציא

 , 26ההחלטותקבלתתהליכיאתלהיטיבשאמורסמלית",בתמורהאו

בעינה.נותרהמעלה,כסףבשווהשתמיכההעקרוניתהבעיהאן

השכרעלפיקוח . 5

עקרוניתבסוגיהאמיתיתהתלבטותמשקףהגבוההשכרנושא

גילויחובותבהטלתלהסתפקהאם-הצדקהמגזרעלבפיקוח

אועצמית,להסדרהיביאוהצדקה"שוק"מנגנוניכיולסמוןנאות,

שכרקבלתאיסורדהיינו,מהותיות,רגולטוריותמגבלותלהטיל
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עמותהמכלשנימכברדורשהעמותותחוקמסוימ,סכוממעל

חובהשלתכליתה , 27בעמותההגבוההשכרמקבליחמשתעללדווח

לרשמאפשרותמתןגבוהימ,שכרתשלומימפניהרתעההיאזו

לתורמימולאפשרשכר,תשלומישלבמסווהרווחימחלוקתלאתר

 , 28שכרלתשלומיבעיקרמשמשאינוכספמאמלדעתלעמותות

וישמאו,דגבוהשכרהמשלמותעמותותבביקורותנמצאובפועל,

מתקציבאחוזימלכשמוניממגיעבהמהבכירימשכרשתקציבכאלה

אתמשרתתגילוישלדברךרגולציהאמהשאלהנשאלתהעמותה,

סכוממעלשכרתשלומיממשלאסורצורךשישאפשרמטרתה,

ועקיפותישירות-ממשלתיותתמיכותלהתנותלפחותאומסוימ

זה,בענייןהחלטהנפלהלאהיומעדסביר,שכרבתשלומ-

הביקורתשלבטיפולהמרכזייםהיבטיםג.
הצדקהמגזרעלהציבוריבפיקוח

הפיקוחגורמי . 1

רכיבימלשנינחלקתהביקורתלעיניהנפרשתהפיקוחגורמימפת

עקיפהאוישירה-בתמיכההעוסקימהגורמימהאח,דמ,מרכזיי

מקומית,רשויותהשונימ,הממשלהמשרדיובהמהצדקה,למגזר-

האוצרבמשרדהכלליהחשבהמשפטימ,משרדהעזבונות,ועדת

ואגףמקרקעיןומיסויהכנסהמסנציבות-המסשלטונותוכן

ממש,ציבורבכספימדוברזהובתחומהואילומע"מ,המכס

התייחסויותכמהבושאיןיבקורתדו"חתמצאולאגדולימ,ובסכומימ

הרצאהמחייבולקחיההביקורתממצאיתיאורהתמיכות,לנושא

בהתפתחותנמצאאשרנושאזהוכיהאגוז,בקליפתרק,אומרנפרדת,

שבהמ~הבולטימהתחומימאחדזהומעשור,למעלהמזהמתמדת

 . 807בע' , 14העוהלעיל 21

התאגידים"לדינימאחדתכתיאוויה"בעיית-הנציגגושןזיזו:בטוגיהמווחבדיוןראו 22

 . 277 , 239(תשנ"ז)פרקוצי'הלגואלטיארוזיכרוןטפר

 . 808בע' , 14העוהלעיל 23

 . 803בעישם, 24

 . 373-371בעי , 12הערהליעלהידמנה,מקברשל 49שנתידן"ח 25

בתמורהאותמורהללאומבניםקקרעותלהקצאתנוהל"הפנים,משודישראל,מדינת 26

5הכללי-מט'המנהלחוזרחלקית", / הפנים:משודשלהאינטרנטבאתומופיע . 2001

] http: //www.moin.gov.il [. 3638בג"צגםראן / פ"דרחובןת,עייריתניבלןמנטל 99
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בדרןהתקין,המנהללשיפורהמדינהביקורתשלתרומתהניכרת

נתקבלורבותוהחלטותרבה,ברצינותהביקורתהערותנלקחותכלל,

הביקורתפנטמאירשנהמדישבושגרתי,תהליןנוצרבעקבותיהן,

מנטיםהמרכזייםהפיקוחוגופיהתמיכות,בנושאבעיותכמהעל

אתהביקורתבוחנתמכןשלאחרבשניםה~ךצות,אתלטתום

חלילה,וחוזרחדשותבעיותעלמצביעההפתרונות,

ברישוםהעוטקותהפיקוחרשויותהןהיוםלענייננויותרנוגעות

כמובןהיאהכוונהפעילותן,אחרכלליובמעקבהצדקהדות 9מו

לרשםגםמטוימתובמידהההקדשות,לרשםהעמותות,לרשם

הציגהכאןכחברה,גםלהתאגדיכולצדקהמוטדשכןהחברות,

הפיקוח,למטרותבאשרמהותיותטוגיותהשניםלאורןהביקורת

ביצועו,ולאופןהרשמים,שללתפקידם

תפקידממלאיםהרשמיםהמדינה,ביקורתשלעולמהלתפיטת

עללהגןתפקידםהצדקה,מגזרשלהגינותועלבשמירהמרכזי

מדוברולעתים-במוטדות ) stake holders (העניין""בעליציבור

המשאבים,שללרעהניצולמפני-רחבבציבור

העמותותעלוהבקרההפיקוחבנושאדבו"חבהרחבהבכןעטקנו

שחבריהחששעלהצבענו , 3°2002משנתדבו"חושוב , 291997משנת

והבאנוהאישית,לרווחתםמשאביהאתינצלומנהליהאועמותה

מקורביםעםעטקאותקשירתשלתופעהעלהצבענולכן,דוגמאות

עמותותשלתופעהגםתיארנושוק,תנאישאינםבתנאיםלעמותות

זהקשוריםוהםקטן,בהןהמשרהונושאיחבריהןשמטפרמעטות,

טדרינפגעיםכאלה,במקריםבחברות,אומשפחהבקרבתלזה

גופיבין-עצמהבעמותה-הפרדההמחייביםהנאותיםהבקרה

בקרה,לגופיביצוע

באמצעותלמנוע,העמותותרשםשלתפקידוכיהעמדהאתהבענו

למטרותהמיועדיםהמשאביםשללרעהניצולשבידיו,הפיקוחכלי

עלהמלצנווהדיווח,השקיפותהגברתבאמצעותלפחותציבוריות,

נוטפות,טמכויותלרשםש~קנוחקיקהתיקוני

הרשמימפיקוחאופי . 2

פיקוחאםהשאלההואהביקורת,דו"חותאתהחותןאחרהיבט

העלוהביקורתדו"חותאקטיבי,אופטיבילהיותצריןהרשמים

משנתהעמותותרשםעלהדו"חפטיבי,פיקוחשלתמונהכללבדרן

וחשבונותדיניםהגישולאהעמותותשמרביתכןעלהצביע 1997

ניצללאגםהרשםזה,בענייןבשיטתיותפעללאהרשםאןלרשם,

שלתקיןלאלניהולחשדותשיחקרוחוקריםלמנותטמכויותיואת

אצלבענייןניכרשיפורעלהצביע 2002משנתהדו"ח , 31עמותות

אן-בפיקוחיותראקטיביתגישהנקיטתתוןהעמותות,רשם

רשםעלדבו"חההקדשות,רשםאצלהפעם-זההבעיהתיאר

מאותשללאיתורןבשיטתיותפועלהואאיןכינכתב,ההקדשות

איןוכיאצלו,נרשמושלאהציבור,לתועלתוחברותהקדשות
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אוהחוקהוראותלאי-קיוםחשדותלחקורהרשםטמכותממומשת

ההקדש,תנאי

בעיקרזאת,אקטיבי,פיקוחנדרשכיהיאהביקורתשלגישתה

עמדתישעליהםהצדקה,למגזרהאופיינייםהטיכוןגורמינוכח

ההרצאה,שלהראשוןבחלקה

השונותהפיקוחרשויותביןהאחריותחלוקתעניינהנוטפתטוגיה

המדינהמבקרדו"חותאחרהעוקביםמביניכםאלהביניהן,והתיאום

הציבוריבמנהלחולהרעההןזהבתחוםבעיותכיבוודאי,למדוכבר

אתנותנתהיאהצדקהמגזרעלהפיקוחבתחוםוגםהישראלי,

אותותיה,

הציבורלתועלתוrךדרותהקדשותעלפיקוחבנושאהיבקורתדו"ח

רשםביןמטפיקפעולהשיתוףשלהיעדרוהעלה , 2001משנת

כיההקדשותרשםמצאלמשל,כן,המט,שלטונותלביןההקדשות

שקליםמיליונישילםליתומיםמחטהביתלשמששנועדהקדש

הרשםיתומים,לבתיאופייניתשאיננההוצאהוכתמיכות,כמלגות

המידעאתהעבירלאאןההקדש,נגדמשפטייםהליכיםנקטאמנם

 , 32מטחייביבתשלומיםמדובראםשידבקוכדיהמטלשלטונות

וממכתבאלה,גופיםביןהפעולהשיתוףאתלמטדדבו"חהמלצתי

כילדעתלמדתיהמשפטים,משרדמנכ"למאתלאחרונהשקיבלתי

זה,בכיווןצעדיםננקטוכבר

כחברותצדקהדות Oמוהתאגדות . 3

האחרוןבדו"חעטקתיושבההתייחטות,המחייבתאחרתטוגיה

ת Oכrךדרוצדקהמוטדותהתאגדותהיאעמותות,עלפיקוחבנושא

החברות,חוקלפיכסברהלהתאגדיכולציבורימוטדעמותות,במקום

כינקבע,החברהבתקנוןאםמט,ובהטבותבתמיכותלזכותואף

חלוקתאוטרוהואבלב,דציבוריותמטרותלהשגתהוקמההיא

במוטדהכירההחברותפקודתבעבר,גם , 33מניותיהלבעלירווחים

העמותותרשםמצדהפיקוחהגברת , 34הציבור"לתועלת"חברהשל

ללקוחותיהם,להמליץח"ןיודעייועציםהביאההאחרונות,בשנים

כחברהלהתאגדצדקה,למטרותכמוטדלהתאגדביקשואשר

לפיקוחונתונהשחברהמשוםזאת,כעמותה,ולאדווקא,מלכ"רית

חברותהעמותות,רשםלפיקוחולאהחברות,רשםשלפחותההדוק

לפחותאןההקדשות,רשםשללפיקוחוגםכפופותאמנםכאלה

בחטר,לקהזהפיקוחגםזה,בנושאהאחרוןלדו"חעד

האחריותחלוקתטוגייתהתחדדהשבובמיוח,דמענייןמקרה

הניטיוןהוארשותכלשלותפקידההשונותהפיקוחרשויותבין

לתועלתכחברהרשומהזוהרווחה,בתחוםשפעילותהרשתלמכור

בידיולמעשה,העודבים,חברתבידיהיאבהוהשליטההציבור,

כמובןמדוברערן,יקרינדל"ןנכטילרשתהכללית,ההטתדרות

שהחברהכןמט,מהטבותונהנהציבוריותלמטרותהפועלבמלכ"ר,



מסוימתבמידהראלית,תמורהללאלמעשההנדל"ןנכסיאתקיבלה

ההסתדרותחבריציבורשלבמימוןוגמהרחב,הציבורחשבוןעל

כספית,במצוקההנמצאתההסתדרות,האחיד),המס(באמצעות

אילועסקי,לגוףברשתהשליטהאתלמכור , 1998בשנתהחליטה,

גדולההוניתמהכנסהנהניתההסתדרותהייתהנמכרת,הרשתהייתה

אמרבספקומנג,דראלית,תמורהעבורמשילמהשלאנכסימכנגד

הכללזכותמ,אתלממשיכלוהרשתמשירותיליהנותשאמוריממי

מהעולמלעבוריכוללאמס,מהטבותהנהנהציבורי",ש"מוסדהוא

שלטונותציבוריות,למטרותלשמשממשיכימנכסיוכןאמאלא

מוסדשלההתאגדותבמסמכיתעוגןזושנורמהדורשימאףהמס

מסנציבותמופר,להיותעמדזהכללדנן,במקרהמהטבות,שנהנה

אותה,למסותדרשהורקהעסקה,אתלמנועניסתהלאהכנסה

לבעיה,מלאפתרוןכמובןאיןבמיסוי

דברהקורה,לעוביהמדינהמבקרמשרדעודבינכנסוזהבשלב

בתהליכיממתערבאינוהמדינהמבקרכעיקרוןשכןחריג,הואזה

ביקורתואתעורךהואאלאמתרחשימ,בעודמהציבוריבמגזר

לדבוקוהסכמתיגדולה,ציבוריתמתקלהחששתיכאן,אולמדביעדב,

הסבר,וביקשנוהכנסהמסלנציבותפנינובהתהוותו,הענייןאת

הפרתהיאלעסקהרשתהפיכתאמנמכיהייתה,הנציבותתשובת

אולמהציבורית,המטרהלמעןהפעילותאתהקוטעיסודיתנאי

הכנסהמסנציבותהעסקה,אתלסכלחוקיתסמכותנעדרתהנציבות

בהתאמשיפעלכדיההקדשותלרשמהמידעאתהעבירהלאאף

הנאמנות,בחוקלוהמוקנותלסמכויות

שצריכההרשותהיאמיהשאלה:אתמעלותשתיארתיהעובדות

אפשרהמס,רשויותלאאמכאלה?מצבימשגרה,שלדברךלמנוע,

בעניין,פנינואליווגמהמשמר,עללעמודצריךההקדשותשרשמ

הציבור,לתועלתאחרותחברותכמאותהחברה,כמסתבר,אולמ

לעניין,הנחנולאההקדשות,רשמאצלכללרשומההייתהלא

לעסקההתנגדותואתהביעהיועץלממשלה,המשפטיליועץופנינו

נמנעהזה,במקרההנהלפועל,יצאהלאוהיאההסתדרות,בפני

נורמהואףהמדינה,ביקורתבזכותגמציבורי,באינטרספגיעה

למכוריכולימאינמציבוריבמוסדחברימשלפיהנחרתה,עקרונית

נקבעואממסופקניאולמעסקי,לגוףהפיכתותוךבוהשליטהאת

זו,נורמהשללאכיפתההדעתאתמניחימהסדרימ

דברף IOד.

מהוהשאלהבדבריי,האחרונהלנקודהאותימובילימאלהדברימ

טעונהעדייןהצדקהמגזרעלהציבוריהו;ננהלשלהמבטיריעתרוחב

אחידימבלתיפיקוחהסדריקיימימהנוכחיבמצבוהכרעה,ליבון

שהאינטרסאףזאת,מלכ"ריות,וחברותעמותות,הקדשות,על

ברורלאאחידימ,הסדרימומתבקשימדומה,הואבפיקוחהציבורי

לדעתי,כוללת,ראייהמתוךהצדקהמגזראתשבוחןמיישאמ

הגופימלכלהמהותיהמשותףהמכנההיאצדקהלצורכיהפעילות

הדו"חמשנית,היאההתאגדותוצורתהצדקה,במגזרהפועלימ

לבחוןהמליץואףזו,לגישהביטוינתןהמדינהמבקרשלהאחרון

אחידימ,פיקוחהסדרישלהחלתמ

תועלתבהןשישוחשובות,רבותבפעילויותעוסקהצדקהמגזר

בושמעורבימתחומככלאך ,שבאדמהיפהזורמבעורקיולכלל,

כילהשגיחמקומיש-ויצרימאינטרסימאדמ,בנירבימ,כספימ

לאהפגמימ,אתמבליטהכמובן,הביקורת,לרעה,ינוצללאהטוב

משתקפתשהיאכפיהצדקה,מגזרבבואתכילהניח,רוצההייתי

המגזרשלהאמיתיתהבבואההיאהמדינה,מבקרדבו"חותלעתימ

מעשימלחשוףמנתעלבביקורת,בעקשנותלהמשיךישאךבכללותו,

ביקורתלעתימעורךהמדינהמבקרמיבצועמ,ולהרתיעתקינימבלתי

פעילותמאתבוחןהואמכך,חשובאךעצממ,הצדקהת'במוזקדו

בעבודתמהפיקוחעלהמופקדימהממשלתיימהמנגנונימשל

בעבודתמ,שיפורימעלוממליץהיומיומית,

עלגמלהסתכללדעתישאולמבפרטימ,היאהמדינהביקורת

פועלתאינההביקורתכיבדבריי,להמחישניסיתיהשלמה,התמונה

בתיאורדבברייהתמקדתיעולמ,תפיסתלהישאלאריק,בחלל

הצדקה,מגזרשלבהקשרהביקורתאתהמעסיקותעקרוניותסוגיות

הביקורת,מדו"חותדבוגמאותהמחשתןתוך

בצמדילכאורה,הטמון,הפרדוקסעלדיברתידברייבתחילת

דבר,שללאמיתואולמוצדקה","משפטוצדקה","מדינההמילימ

אמכילנצרכימ,נדבהלאהואצדקההמונחשלהראשוןמובנו

הצדקהמגזרעלהציבוריהפיקוחשלתפקידווכנות,יושרצדק,

מנהלעלשמירהתוךביושר,יתנהלהצדקהמגזרכילהבטיחהוא

שלשמןלמטרותלצדקההמופנימהמשאבימעיקרותיעולתקין,

יועדו.

 .ן 5הערהיל vל 29

 . 433בע'ן, 3הערהיל vל 30

 . 599בע'ן, 5הערהיל vל 3ן

 • 440 , 433בע'ן, 3הערהיל vל 32

ן.-999תשנ"טהחברות,לחוקןן(ב)סי 33

ן.-983תשמ"גחדש),נוסח[החברותלפקודת 32ס' 34
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