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  הודעה לעיתונות

   תובעת לבדוק התנהלות לא תקינה בהסתדרות העובדים הלאומיתץ "אומ

  

והפנתה את תשומת  שטראוסנמיכה לינד) בדימוס(השופט , אל מבקר המדינה אתמולץ פנתה "תנועת אומ
ובקופת חולים  )ל"הע( בהסתדרות העובדים הלאומית שקיימות, חדשות לכאורה, ליבו לכמה תופעות פסולות

  .שני גופים שהיו נתונים בשנים האחרונות לביקורת מקיפה של משרד מבקר המדינה - לאומית
  

  :אל מבקר המדינה נאמר בין השאר, אריה אבנרי, ץ"ר הנהלת אומ"במכתב ששיגר יו
ב לאחר ששו, ח לאומית"התלוננה באחרונה בפני משרדי הבריאות והאוצר על המתרחש בקופ ץ"תנועת אומ"

ל "ובכללן אי הקמת ועדת איתור עצמאית למינוי מנכ, נתגלו בה מצבים של ניגוד עניינים והפרות חוק לכאורה
באמצעות קרן ששייכת להסתדרות העובדים הלאומית  " הזמני"ל הקופה "ביצוע תשלומים כספיים למנכ, כחוק

אי החזרת , עסקנים על הקופהתוך ניגוד עניינים חמור ובניגוד לכללי ההפרדה שנועדו למנוע שליטת ה
אלא , לא זו בלבד שלא צורפו לדירקטוריון אישי ציבור כאלה .ל המכהן ועוד"י המנכ"הפיצויים שנלקחו ע

למיטב ידיעתנו הדירקטוריון . שלמיטב ידיעתנו הקופה מתנהלת כיום אפילו ללא דירקטוריון אמיתי כמתחייב
ר דירקטוריון "וכן יו) אחד מהליכוד ואחת מקדימה(יטיים שניהם אנשים פול, אנשים 2הנוכחי כולל למעשה 
  ."שזה עתה בא לקופה

  
מליארד שקל לשנה לגוף  2ץ מפני מצב שבו המדינה תמשיך ותזרים "אומתנועת בהמשך פנייתה מתריעה 

 700,000גוף ציבורי שאחראי לבריאותם וחייהם של  -י דירקטוריון בן שלושה חברים בלבד "המתנהל ע
  .מבוטחים

  
עוד כי הנהלת קופת חולים לאומית מנהלת בימים אלה מגעים עם סגן הממונה על התקציבים  ץ טוענת"אומ

וזאת לאחר שמי שהיתה , ל הכספים"והיא מציעה לו את תפקיד סמנכ, מר חיים פרננדס, במשרד האוצר
 .טית של הקופהכבר הובאה לא מכבר לתפקיד היועצת המשפ, ימימה מזוז' הגב, היועצת המשפטית באוצר

  :ץ"בהקשר לכך נאמר בפניית אומ
, )לאחר תקופת צינון אמיתית(אין פסול בכך שעובדי מדינה שפורשים משתלבים בצמרת מוסדות אחרים "

, אולם כאשר פקידי המדינה מאפשרים לצמרת קופת חולים לאומית שלא לקיים התחייבויותיה למדינה
מתחיל " הזמני"ל "ובמקביל המנכ ל"ת איתור לאיתור מנכשלא להקים ועד, מאפשר לה שלא לפעול כחוק

קשה לצפות שהציבור  .טעם רע עולה מהמתרחש –משרות ותפקידים לפקידי מדינה בכירים שפורשים  לסדר
  ".כי רק מקרה הוא הדבר יאמין


