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סימוכין0044-2018 :

שלום רב,
הנדון :פניות מימים  24.12.2017ו22.1.2018 -

בפניותיכן מימים  24.12.2017ו 22.1.2018 -ביקשתם שההסתדרות הרפואית בישראל ("הר"י") תפרסם
באופן פומבי את דוחותיה הכספיים.
בפתח הדברים אציין כי תמהנו על פניותיכן אלינו בנושא זה ,בפרט כאשר במכתבכן אין כל הסבר מדוע יש
לתנועה לאיכות השלטון עניין בדוחות הכספיים של הר"י ומה המניע לפנייה ,כמו גם מדוע פנייתכן נעשית
דווקא בתזמון הנוכחי והאם היא נעשית בשם או למען גוף כלשהו אחר ,ומה בכוונת התנועה לעשות עם
הנתונים והמסמכים שביקשתם.
לגופו של עניין ,הר"י היא ארגון העובדים היציג של רופאי מדינת ישראל ,והיתה ארגון העובדים הראשון
שהוקם בישראל עוד בשנת  1912לפני  106שנים ,ומאוגדת כאגודה עותמאנית (בהתאם לחוקים הרלוונטיים
שהיו במועד הקמתה).
במסגרת פעילותה כארגון עובדים הר"י מנהלת משאים ומתנים עם המעסיקים וחותמת על הסכמים
קיבוציים שמסדירים את תנאי עבודתם ,שכרם ורווחתם של הרופאים .בנוסף ,הר"י פועלת כארגון מקצועי,
עצמאי ,בלתי תלוי ובלתי מפלגתי ,לקידום הרופאים והרפואה בישראל ,בין היתר במסגרת פעילות המועצה
המדעית והאיגודים הרפואיים המקצועיים.
הכנסותיה של הר"י מתקבלות ברובן מדמי חבר ודמי טיפול ארגוני שמשלמים הרופאים .מקורות הכנסה
נוספים הם בחינות ורישוי והכנסות ממספר מצומצם של נכסי נדל"ן שבבעלות הר"י .הר"י אינה מקבלת
תמיכה כספית כלשהי מהמדינה ואינה מקבלת תרומות.
כל הפעילות הכלכלית של הר"י מתבצעת תחת פיקוח ובקרה של מספר גורמים במקביל ובהם גזבר הר"י,
ועדת כספים ורווחה ,מבקר פנים ורואי-חשבון פנימי וחיצוני.
מאז ומתמיד הר"י נטלה על עצמה מרצון ,להקפיד להתנהל בשקיפות מרבית כלפי חבריה בכל התחומים
בהם הר"י עוסקת ,ובכלל זה בתחום הכספי.
מתוקף כך ובהתאם להוראות תקנון הר"י ,הדוחות הכספיים מוצגים ומובאים לאישור בפני הוועד המרכזי,
הוועידה הארצית ובפני מזכירות הר"י ,שהם המוסדות המוסמכים לכך בתקנון אליהם נבחרים רופאים חברי
הר"י.
הר"י אף מפרסמת באופן וולונטרי ופומבי באתר האינטרנט שלה הפתוח לכל ,את הנתונים הכספיים מתוך
הדוחות הכספיים אשר כוללים בין היתר פירוט הכנסות והוצאות ,ונתונים על שכר עובדי הר"י ובפרט חמשת
מקבלי השכר הגבוה.
מבלי לגרוע מכל האמור ,כידוע לכן וכפי שאף צוין במכתבכן ,להר"י כאגודה עותמאנית אין חובה חוקית
לפרסם באופן פומבי הפתוח לכל את הדוחות הכספיים שלה.

-2בוודאי אף ידוע לכן שהצעות חוק שונות שהועלו בשנים האחרונות שמטרתן להחיל על אגודות עותמאניות
חובות שונות החלות על עמותות ובהן חובת פרסום דוחות כספיים ,לא קודמו ולא התגבשו לכדי חקיקה ולא
בכדי ,עובדה המשקפת את עמדתו הברורה של המחוקק בעניין זה.
לא למותר להוסיף בהקשר זה ,כי בקרב אלו המתנגדים להטלת חובה חוקית המחייבת ארגוני עובדים
לפרסם דוחות כספיים ,עולה בעיקר החשש מכך שפרסום כזה ישרת את המעסיקים שיוכלו לעשות שימוש
לרעה ומסולף בנתונים כספיים כאלו ואחרים במסגרת מחלוקות ומאבקים שהם מנהלים כנגד אותו ארגון
עובדים וציבור העובדים שמיוצג על ידו .חשש זה מובן בהחלט ,ואני בטוחה שגם התנועה לאיכות השלטון
אינה תומכת בתוצאה שתוביל לפגיעה בארגוני עובדים ובזכויות העובדים המיוצגים על ידם.

לסיכום ,על אף שלא חלה על הר"י חובה חוקית לפרסם את דוחותיה הכספיים ,הר"י פועלת בשקיפות
ומפרסמת באופן וולונטרי ופומבי את נתוני הדוחות באתר האינטרנט ,ואני מפנה אתכן לעיין באתר הר"י,
אשר יש בו משום מענה מלא לפנייתכן.
בכבוד רב,
עו"ד לאה ופנר ,מזכ"ל
ההסתדרות הרפואית בישראל
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