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מוסדות להשכלה גבוהה

המכללה האקדמית עמק יזרעאל
היבטי מינהליי
תקציר
המכללה האקדמית 1עמק יזרעאל על ש מקס שטר )להל  מכללת יזרעאל או
המכללה( הנמצאת סמו לעפולה ,הוקמה ביוזמת המכללה האזורית 2שקדמה לה.
המכללה התאגדה כחברה פרטית במאי  ,1996והחלה את פעילותה באוקטובר אותה
שנה .בנובמבר  1997הוכרה המכללה כמוסד אקדמי עצמאי על ידי המועצה להשכלה
3
גבוהה )להל  מל"ג( .באוקטובר  1999התאגדה המכללה כחברה לתועלת הציבור
)להל  חל" .(%משנת  1996המכללה מתוקצבת בידי הוועדה לתכנו ולתקצוב של
מל"ג )להל  ות"ת(.
במכללה לומדי תלמידי לתארי אקדמיי )ראשו ושני( ותלמידי במכינות קד
אקדמיות .בשנת הלימודי התשע"א )אוקטובר   2010ספטמבר  (2011למדו במכללה
ובמכינותיה הקדאקדמיות כ 5,000תלמידי בהיק) לימודי מלא וחלקי.
המכללה מקיימת  13מסלולי לימוד לתואר ראשו ושני מסלולי לתואר שני .בשנה זו
הועסקו במכללה  98חברי סגל אקדמי 284 ,חברי סגל אקדמי במעמד "עמיתי הוראה"
ו 135עובדי מינהליי .בשנת הלימודי התש"ע )אוקטובר   2009ספטמבר (2010
הסתכמו הכנסותיה של המכללה ב 97.2מיליו ש"ח ,והוצאותיה  ב 86.8מיליו
ש"ח .חלק ניכר ) (48%מהכנסות המכללה הוא מתשלומי סטודנטי וחלק אחר
) (44.4%מהקצבות ות"ת.

פעולות הביקורת
בחודשי אפריל   2011דצמבר  ,2011לסירוגי  ,בדק משרד מבקר המדינה ,כמה
נושאי הנוגעי לפעילותה של המכללה .בירורי וביקורת השלמה נעשו במל"ג,
בוות"ת ואצל הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל  הממונה על
השכר(.
__________________
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בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958נקבע כי מכללה אקדמית היא מוסד שביקש להשתמש
בכינוי זה ,והוא אחד מאלה" :מוסד להשכלה גבוהה ,שאינו אוניברסיטה ,שהוכר ]על ידי המועצה
להשכלה גבוהה על יסוד כללי שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה[ והוסמ" להעניק
לבוגריו תואר מוכר באחת או יותר מיחידותיו".
מכללות אזוריות הוקמו בשעת %על ידי גופי שוני ,ובכלל רשויות מקומיות ,ועסקו בהקניית השכלה
וידע בתחומי שוני לתושבי האזור .עד הסדרת ההפרדה המוחלטת בי %ההוראה האקדמית לכלל
פעילות המכללות האזוריות קיימו מקצת %ג מסלולי לימוד אקדמיי ,חלקיי או מלאי ,בשיתו&
אוניברסיטאות וקיבלו לש כ" תקצוב ממל"ג וממשרד החינו".
על פי סעי& 345א בחוק החברות ,התשנ"ט" ,1999חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו
מטרות ציבוריות בלבד וכ %איסור על חלוקת רווחי או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה".
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עיקרי הממצאי
התאגדות המכללה ותקנוניה
בהנחיות מל"ג משנת  1999נקבע כי הפעילות האקדמית של המכללות האקדמיות
המתוקצבות על ידי ות"ת תהיה במסגרת עמותה )ולא תאגיד מסוג אחר( ,וכי התקנו
של המכללה יהיה על בסיס תקנו שצור להנחיות )התקנו המצוי( .בדצמבר 2003
החליטה מל"ג כי גופי $אשר יבקשו להפו #למוסדות להשכלה גבוהה יפעלו כמוסד
ללא כוונת רווח ויתאגדו כעמותה או כחל" ,%בהתא $להנחיותיה בנושא )להל &
ההחלטה משנת  .(2003מל"ג לא עדכנה את הנחיותיה משנת  1999בהתא $להחלטה
משנת  .2003מל"ג לא פעלה בעקביות בעניי תקופת הכהונה המרבית המותרת לנשיא
המכללה ושינתה את הנחיותיה בנושא במהל #השני.$
הביקורת העלתה הבדלי $ניכרי ,$בי הנחיות מל"ג משנת ) 1999לרבות אלו שבאו
לידי ביטוי בתקנו המצוי( ,לבי תקנו המכללה 4בנושאי $האלה :הכפפת פעילות
המכללה להוראות מל"ג; מספר החברי $בתאגיד המכללה; ייצוג של גורמי$
חיצוניי $ופנימיי $בחבר הנאמני $של המכללה; מש #תקופת הכהונה של חברי חבר
הנאמני ;$מש #תקופת הכהונה של יו"ר חבר הנאמני ;$מש #תקופת הכהונה של
יו"ר הוועד המנהל; מש #תקופת הכהונה של נשיאת המכללה; מספר חברי הוועד
המנהל; הרכב הוועד המנהל; תדירות ההתכנסות של הוועד המנהל; ונכסי המכללה
לאחר פירוקה.

התקשרויות ע בכירי
ה ע ס ק ת מ נ ה ל מ ר כ ז :המכללה חתמה באוקטובר  2007על הסכ $העסקה אישי
ע $איש מקצוע מומחה בתחומו לתפקיד מנהל מרכז .בהסכ $נקבעו תנאי העסקה
חריגי .$הועלה כי שלא לפי הנחיות מל"ג קוד $להתקשרות ,לא ביקשה המכללה
אישור לכ #מהממונה על השכר ומוות"ת .רק כשנתיי $לאחר חתימת ההסכ $פנתה
המכללה לוות"ת וביקשה את אישורה בדיעבד להעסקה האמורה לעיל .בבקשתה לא
ציינה המכללה כי ההסכ $כבר נחת $שנתיי $קוד $לכ ולא פירטה את כל תנאי
העסקתו .באוקטובר  2009העבירה ות"ת את בקשת המכללה להתייחסות הממונה על
השכר וביקשה שתהלי #הבחינה של פניות כאלה על ידו ייעשה בשיתו עמה .במועד
סיו $הביקורת עדיי לא מסר הממונה על השכר את החלטתו בעניי.
ה ע ס ק ת ס ג  נ ש י א ל מ ח ק ר .1 :בסו  2010חתמה המכללה על הסכ $העסקה
אישי ע $מדע בכיר לתפקיד סג נשיא למחקר )להל & סג הנשיא( .הועלה כי
המכללה לא העבירה את ההסכ ,$אשר כלל תנאי $חריגי ,$לאישור של ות"ת ושל
הממונה על השכר קוד $חתימתו ,כמתחייב מהיותו גו נתמ .#יצוי כי נשיאת
המכללה חתמה קוד $לכ על זיכרו דברי $ע $סג הנשיא ,אשר כלל את התנאי$
החריגי $האמורי ,$בלי שביקשה אישור לכ #ממוסדות המכללה.
 .2ביוני  2011נשלח מכתב תלונה למשרד מבקר המדינה ולבעלי תפקידי $במל"ג,
בוות"ת ובמכללה ,בעניי התקשרות המכללה ע $סג הנשיא .בעקבות מכתב התלונה
__________________

4

להל בכל מקו בו מצוי "תקנו המכללה" הכוונה היא לנוסח הזהה שבשני תקנוני המכללה משנת
 2008ומשנת .2011
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הודיע מנכ"ל מל"ג וות"ת לנשיאת המכללה ולמנכ"ל המכללה כי תנאי ההעסקה של
סג הנשיא אינ $ראויי $ואינ $מקובלי $על ות"ת ,ובעקבות זאת קבעה ות"ת בתיאו$
ע $הממונה על השכר תנאי העסקה מצומצמי $והנחתה את המכללה להחיל אות $על
ההסכ $להעסקת סג הנשיא.
 .3המכללה שכרה חברת חקירות לאיתורו של כותב מכתב התלונה הנזכר .משרד
מבקר המדינה רואה בחומרה מעשה זה וא מל"ג הביעה את מורת רוחה מהמעשה
הנזכר.
 .4בסו אוקטובר  ,2011טר $שינתה המכללה את ההסכ $להעסקתו של סג
הנשיא כפי שהנחו אותה ות"ת והממונה על השכר .בנובמבר  2011קבעו הממונה על
השכר וות"ת הסדר חדש להעסקתו של סג הנשיא ובו אושרו בדיעבד חלק מהתנאי$
החריגי $שהעניקה לו המכללה.

התקשרויות ע ספקי
 .1ממצאי $שהעלתה הביקורת בתחו $הרכש והמכרזי $מלמדי $שפעולות
המכללה לא תמיד עלו בקנה אחד ע $חוק חובת המכרזי ,$התשנ"ב& ,1992וע $תקנות
חובת המכרזי) $התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( ,התש"ע& 2010שחלי $על
המכללה :נוהל הרכישות אינו נות מענה מפורט להתקשרויות ומכרזי $כפי שעולה
מתקנות המכרזי ;$אי במכללה תיבת מכרזי ;$המכללה לא הקפידה להעביר לוועדת
המכרזי $בקשות הפטורות ממכרז פומבי לסיווג אופ ההתקשרות; לא הקפידה לתעד
כנדרש דיוני ,$החלטות ונימוקי $של ועדת המכרזי ;$ועדת המכרזי $לא דיווחה
לוועדת הפטור על החלטותיה למת פטור ממכרז או על קיו $מכרז סגור אחת לרבעו;
המכללה לא ניהלה רשימת ספקי $גלויה למכרזי .$ממצאי הביקורת מלמדי $ג$
שפעולות המכללה לא תמיד עלו בקנה אחד ע $העקרונות שביסוד דיני המכרזי$
והמינהל התקי לפני החלת חוק חובת המכרזי $התקנות :המכללה קיימה
התקשרויות ללא חוזי $כלל או ללא חוזי $בתוק; המכללה נהגה להארי #את תקופת
ההתקשרות ע $ספקי $שוני $ללא פרסו $מכרזי $חדשי ;$כמו כ המכללה לא
הקפידה לשמור במרוכז ובמקו $אחד את כל מסמכי המכרזי.$
 .2התקשרות המכללה ע $היוע %המשפטי החיצוני שלה לא נעשתה תו #הקפדה על
כללי המינהל התקי .המכללה לא תיעדה את אופ הבחירה והשיקולי $לבחירתו של
היוע %המשפטי החיצוני שלה; לא הגדירה אתו ,מאז כניסתו לתפקידו בשנת ,2005
את סוג שירותי הייעו %המשפטי בריטיינר ,את היק השירותי $הנוספי $שעליו
לספק ואת התמורה .היעדר ההגדרה בדבר השירותי $הנזכרי $גר $לאי&בהירות
בקשר לסכומי $שעל המכללה לשל $ליוע %המשפטי החיצוני .אשר לאספקת
שירותי $משפטיי $מעורכי די נוספי ,$בתחומי $ייחודיי $ושלא על בסיס קבוע,
הועלה כי המכללה לא עשתה השוואה בי הסכומי $המבוקשי ,$תחומי התמחות$
ויתרונ $המקצועי של עורכי הדי שאליה $פנתה בנושא ולא חתמה ע $רוב $על
הסכ $התקשרות.
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ביקורת פנימית במכללה
 .1סמכות חבר הנאמני $לגבי מינוי ועדת הביקורת נמסרה לידי הוועד המנהל של
המכללה שלא בהתא $להוראות בחוק החברות ,התשנ"ט& ,1999ולתקנו המצוי של
מל"ג .ועדת הביקורת לא התכנסה בתדירות שנקבעה בחוק החברות ועל פי תקנו
המכללה .הוועדה לא דיווחה על פעולותיה לחבר הנאמני $ולוועד המנהל בתדירות
שנקבעה.
 .2המכללה לא הבטיחה את עצמאותו של מבקר הפני $כלפי הגופי $הביצועיי$
במכללה.

שימוש בכרטיסי אשראי
לנשיאת המכללה ולמנכ"ל הונפקו כרטיסי אשראי שההוצאות בה $נזקפות לחשבו
המכללה .אי במכללה נוהל או הנחיות להסדר השימוש בכרטיסי האשראי של
המכללה על ידי בעלי תפקידי $במכללה .המכללה לא קבעה מה ההוצאות המותרות
לבעלי התפקידי $באמצעות כרטיס האשראי ,מה $הסכומי $המותרי $להוצאה,
מיהו הגור $המאשר את ההוצאות ,ואילו אסמכתאות והסברי $דרושי $לאישור
ההוצאות .נשיאת המכללה והמנכ"ל לא צירפו אסמכתאות לחלק מההוצאות שביצעו
בכרטיס.

סיכו והמלצות
הממצאי $בדוח ביקורת זה מלמדי $על היעדר פיקוח ובקרה מספיקי $של מל"ג
וות"ת על היבטי $שוני $הנוגעי $לפעילות מכללת יזרעאל .כבר בדוח מיוחד משנת
 52009ציי מבקר המדינה כי כיוו שחלק ניכר מתקציב ומהכנסותיה של המכללות
המתוקצבות הוא מהקצבות המדינה ומכספי ציבור ,ונוכח משקל ההול #וגובר
במערכת ההשכלה הגבוהה ,ראוי שמל"ג וות"ת יישמו בהקד ,$כל אחת בתחומה ,את
הלקחי $וההמלצות לשיפור מנגנוני הפיקוח והבקרה שלה על פעילות המכללות,
ויוודאו שייקבעו בה סדרי בקרה נאותי $ושה יפעלו לפי כללי מינהל תקי .א$
יתברר שתנאי $אלו אינ $מתקיימי ,$על מל"ג וות"ת לממש את סמכויותיה ולנקוט
את כל הצעדי $המתחייבי $בעניי זה.
על מל"ג וות"ת לבחו את ממצאיו של דוח זה ג $ביחס לפעילות הפיקוח שלה בקשר
לכלל המכללות .בכלל זה יש לתת את הדעת על הנושאי $האלה :איסו מידע וקבלת
דיווח שוט על תחומי הפעילות במכללות האקדמיות; הצור #בקביעת המעמד
המשפטי הראוי של המכללות; ובחינת יישו $ההנחיות הנוגעות למכללות בנושא זה;
הצור #בפרסו $הנחיות מתאימות ותקנו לדוגמה למכללות במעמד של חל" .%על מל"ג
וות"ת ג $לסקור את תקנוניה של כל המכללות ולוודא שה $אינ $חורגי$
מהנחיותיה.
__________________
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על מכללת יזרעאל להקפיד למלא את הנחיות מל"ג וות"ת כנדרש ולהתאי $את
תקנונה להנחיות מל"ג; יש לקצוב את תקופת כהונת $של בכירי $בה בהתא$
להוראות שנקבעו; יש להקפיד כי התקשרות ע $בעלי תפקידי $בכירי $בהסכמי$
שבה $נכללי $תנאי $חריגי $תתבצע רק באישור מוקד $של ות"ת ושל הממונה על
השכר כנדרש; יש לוודא כי ההתקשרויות ע $ספקי $ונותני שירות ייעשו על פי חוק
חובת המכרזי $והתקנות על פיו וכ על פי כללי מינהל תקי .על המכללה להבהיר את
כללי השימוש בכרטיסי אשראי שלה; בעניי זה ,על מל"ג וות"ת לתת את דעת על
השימוש בכרטיסי אשראי בידי נושאי תפקידי $במוסדות להשכלה גבוהה ולקבוע
עמדה עקרונית והנחיות בנושא.
המכללות האקדמיות ,ובכלל מכללת יזרעאל ,ממלאות תפקיד ציבורי חשוב בשיפור
נגישות $של תושבי הפריפריה להשכלה הגבוהה ובהגדלת מספר התלמידי$
במוסדות להשכלה גבוהה .כדי שיושגו המטרות החשובות של קידו $המכללה
וההשכלה האקדמית בעמק יזרעאל ,על המוסדות המנהלי $של המכללה לתת בהקד$
את דעת $על ממצאי דוח זה והמלצותיו ולוודא שהנהלתה תתק את הדרוש תיקו.
עליה $ג $לקבוע את ההסדרי $ואת הבקרות הדרושי $כדי למנוע את הישנות $של
הליקויי $שפורטו בדוח זה.

♦
מבוא
המכללה האקדמית 6עמק יזרעאל על ש מקס שטר )להל  המכללה ,מכללת יזרעאל או המכללה
האקדמית( הנמצאת סמו לעפולה ,הוקמה ביוזמת המכללה האזורית 7שקדמה לה .המכללה
האקדמית התאגדה כחברה פרטית 8במאי  ,1996והחלה את פעילותה באוקטובר אותה שנה.
המועצה להשכלה גבוהה )להל  מל"ג( החליטה להכיר במכללה כמוסד אקדמי עצמאי באוגוסט
 ,1997והממשלה אישרה את ההחלטה בנובמבר אותה שנה .באוקטובר  1999התאגדה המכללה
כחברה לתועלת הציבור) 9להל  חל" (%ודירקטוריו החברה משמש כוועד המנהל של המכללה.
לפי הגדרות הוועדה לתכנו ולתקצוב של מל"ג )להל  ות"ת( המכללה היא מוסד גדול מבחינת
מספר תלמידיה והיא מתוקצבת בידי ות"ת משנת  .1996במכללה תלמידי הלומדי לתארי
אקדמיי )ראשו ושני( ותלמידי במכינות קד אקדמיות המכשירות אות ללימודי התואר
__________________

6

7

8
9

בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958נקבע כי מכללה אקדמית היא מוסד ,שביקש להשתמש
בכינוי זה ,והוא אחד מאלה" :מוסד להשכלה גבוהה ,שאינו אוניברסיטה ,שהוכר ]על ידי המועצה
להשכלה גבוהה על יסוד כללי שנקבעו על ידיה להכרה במוסדות להשכלה גבוהה[ והוסמ" להעניק
לבוגריו תואר מוכר באחת או יותר מיחידותיו".
מכללות אזוריות הוקמו בשעת %על ידי גופי שוני ,ובכלל רשויות מקומיות ,ועסקו בהקניית השכלה
וידע בתחומי שוני לתושבי האזור .עד להסדרת ההפרדה המוחלטת בי %ההוראה האקדמית לכלל
פעילות המכללות האזוריות קיימו מקצת %ג מסלולי לימוד אקדמיי ,חלקיי או מלאי ,בשיתו& ע
אוניברסיטאות וקיבלו לש כ" תקצוב ממל"ג וממשרד החינו".
ראו להל %את הפרק על התאגדות המכללה ותקנוניה.
על פי סעי& 345א בחוק החברות ,התשנ"ט" ,1999חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו
מטרות ציבוריות בלבד וכ %איסור על חלוקת רווחי או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה".
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הראשו  .להל מספר תלמידי המכללה לתארי אקדמיי בשנות הלימודי התשס"ח עד התשע"א
) (20112008במונחי של היק) לימודי מלא המשמש את ות"ת ככלי לתקצוב*:
˘˙ „ÂÓÈÏ
התשס"ח
התשס"ט
התש"ע
התשע"א
*

˙ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â
3,344
3,352
3,413
3,656

ÌÈ„ÈÓÏ˙ Î"‰Ò
3,361
3,407
3,495
3,759

˙È˘ ¯‡Â
17
55
82
103

מקור :דיווחי המכללה לוות"ת

בשנת התשע"א )אוקטובר   2010ספטמבר  (2011למדו במכללה ובמכינותיה הקדאקדמיות
כ 5,000תלמידי בהיק) לימודי מלא וחלקי .המכללה מקיימת  13מסלולי לימוד לתואר ראשו
ושני מסלולי לתואר שני .בשנה זו הועסקו במכללה  98חברי סגל אקדמי 284 ,חברי סגל אקדמי
במעמד של עמיתי הוראה ו 135עובדי מינהליי.
10

להל נתוני על ההכנסות ועל ההוצאות של המכללה בשנות הלימודי התשס"ט  התש"ע
)אוקטובר   2008ספטמבר  (2010במיליוני ש"ח ,על פי דוחותיה הכספיי:
Ë"Ò˘˙‰
Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ
ÌÈÈÏÈÓÂ
˙ÂÒÎ‰
הקצבות מוות"ת
הכנסות מסטודנטי
הכנסות אחרות*
˙ÂÒÎ‰ Î"‰Ò

˙Â‡ˆÂ‰
עלות הפעילויות
הנהלה וכלליות
פרסו ,שיווק וגיוס תרומות
˙Â‡ˆÂ‰ Î"‰Ò

‰˘Ï (ÔÂÚ¯È‚) ÂË ˙ÂÒÎ‰
נכסי
התחייבויות
ÂË ÌÈÒÎ
*
**

‡ÊÂÁ

Ú"˘˙‰
Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ
ÌÈÈÏÈÓÂ

‡ÊÂÁ

39.1
43.8
9.4
92.3

42.4
47.4
10.2
100

43.2
46.6
7.4
97.2

44.4
48.0
7.6
100

**84.3
11.8
3.4
99.5

84.7
11.9
3.4
100

69.1
12.6
5.1
86.8

79.6
14.5
5.9
100

)(7.2

10.4

85.9
53.2
32.7

94.6
51.8
42.8

כולל ג הכנסות מימו ,%תרומות.
בסעי& זה נכללו בהתשס"ט הוצאות בינוי בס" כ   17מיליוני ש"ח.

__________________

10

עקב שינוי שיטת ההצגה הכספית בדוחות של שני אלה איאפשר היה להשוות את הנתוני לשני
קודמות.
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מהנתוני עולה שמרבית הכנסות המכללה ה מתשלומי סטודנטי   48%ומהקצבות ות"ת 
 .44.4%למכללה היה עוד) נכסי על התחייבויות )נכסי נטו( של  32.7מיליו ש"ח ב 30.9.09וכ
 42.8מיליו ש"ח ב .30.9.10מהדוחות הכספיי של המכללה עולה ,כי היה לה עוד) הכנסות על
הוצאות של כ 10מיליו ש"ח בהתש"ע ,שלפי הסברי מנהל הכספי של המכללה ,מקורו
בתקציבי שהמכללה קיבלה מוות"ת א לא ניצלה אות במלוא בשנה זו .כ 40.4מיליוני ש"ח
)כ 30.1מיליוני ש"ח ב (30.9.09מהנכסי נטו של המכללה ב ,30.9.10ה נכסי שאי לגביה
הגבלה  כלומר למכללה שיקול דעת לגבי אופ השימוש בה .נכו ליו  30.9.10המכללה החליטה
לייעד כ 13.1מיליו ש"ח ,מכלל הנכסי נטו שלא קיימת לגביה הגבלה ,לפעילות מחקרית.
בחודשי אפריל   2011דצמבר  ,2011לסירוגי  ,בדק משרד מבקר המדינה ,כמה נושאי הנוגעי
לפעילותה של המכללה .בירורי וביקורת השלמה נעשו במל"ג ,בוות"ת ואצל הממונה על השכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל  הממונה על השכר במשרד האוצר(.

התאגדות המכללה ותקנוניה
ב 1997התנתה מל"ג את ההחלטה להכיר במכללה האקדמית כמוסד אקדמי עצמאי ,11בקיו
הפרדתה המוחלטת מ המכללה האזורית שקדמה לה.
בסו)  1999פרסמה מל"ג הנחיות למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי על ידי ות"ת )להל 
הנחיות מל"ג משנת  (1999בדבר אופ התאגדותו של מוסד להשכלה גבוהה ופעילותו ,וצירפה לה
את "התקנו המצוי של מוסד להשכלה גבוהה המתוקצב על ידי ות"ת" )להל  התקנו המצוי(.
בהנחיות קבעה מל"ג כי התקנו של המכללות האקדמיות יקבע על בסיס התקנו המצוי .בסו)
ספטמבר  2011העבירה המחלקה המשפטית של מל"ג ,מכתב ליוע %המשפטי של המכללה )להל 
מכתב מל"ג מספטמבר  ;(2011במכתב זה העירה מל"ג למכללה על אי ההתאמות בי הנחיותיה
לבי תקנו המכללה.
בהנחיות מל"ג משנת  1999נקבע ,בי היתר ,כי" :במקרי בה ק המוסד האקדמי מתו גו) אחר,
…לא אקדמי ,תהיה הפרדה מלאה  משפטית ,ניהולית ונכסית ,הלכה למעשה בי ]הארגו שיקי[
את המוסד האקדמי …לבי ]הגו) האחר[".
בתשובה לבירור של משרד מבקר המדינה כתבה היועצת המשפטית של מל"ג במר 2011 %כי
מטרותיה העיקריות של הנחיות מל"ג משנת  1999ה  :לוודא שהמוסד האקדמי יוק על ידי תאגיד
אשר בראש מעייניו תעמוד הפעילות האקדמית ואשר יפעל באורח תקי ; להבטיח את עצמאותו של
התאגיד ולהפרידו מגופי חיצוניי בעלי עניי  ,לרבות הגו) שמתוכו ק ,דוגמת רשויות מקומיות.
לצור זה "ההנחיות ]משנת  [1999קובעות  ...עקרונות לפיה מסמכי האגד של המוסד ,תקנונו,
מבנהו ונושאי המשרה בו ,יבטיחו את  ...עצמאותו האקדמית והמנהלית ואיהתלות של התאגיד
]בגו) אחר[ מבחינה משפטית".12

__________________

11
12

ראו לעיל הערה  1והערה .2
היועצת המשפטית כתבה במכתב זה כי הסקת המסקנות שהובילה לכתיבת ההנחיות נעשתה בהמש"
לממצאי דוח מבקר המדינה על המכללה האקדמית בתל חי; ראו בעניי %זה :מבקר המדינהÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰יולי  ,(2003בפרק על המכללה
האקדמית בתל חי ,עמ' .711
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אופ התאגדות של מוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי על ידי ות"ת
בהנחיות מל"ג משנת  1999נקבע ,בי היתר ,כי "הפעילות האקדמית של המכללות האקדמיות
המתוקצבות על ידי ות"ת תהיה במסגרת עמותה ) ,(¯Á‡ ‚ÂÒÓ „È‚‡˙ ‡ÏÂאשר התקנו שלה יהיה
על בסיס התקנו ]המצוי[ המצ"ב כנספח א' )....ג(...מוסד אשר קיבל הכרה מאת המועצה ]להשכלה
גבוהה[ ) "¯È·Ò ÔÓÊ ÍÂ˙· ‰Ï‡ ˙ÂÈÁ‰Ï Â˙ÂÏÈÚÙÂ Â˙Â„‚‡˙‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÈ‡˙Èההדגשות אינ
במקור(.
בדצמבר  2003החליטה מל"ג )להל  החלטת  ,(2003בי היתר ,כי "גופי אשר יבקשו ÍÂÙ‰Ï
למוסדות להשכלה גבוהה יפעלו כמלכ"ר ויתאגדו  ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯·ÁÎ Â‡ ‰˙ÂÓÚÎבהתא
להנחיות התאגידיות של מינהל המועצה ]להשכלה גבוהה[ וות"ת" )ההדגשה אינה במקור(.
·ÏÏÎ·Â ,ı"ÏÁÎ Â„‚‡˙‰˘ ˙ÂÏÏÎÓ ‡ˆÓ· ÂÈ‰ ¯·Î ,1999 ˙˘· ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰ ÌÂÒ¯Ù ˙Ú
˙˘Ó ‰ËÏÁ‰‰ Û‡Â Ô‰ÈÏ‡ ÂÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ‰Ï‡ ˙ÂÈÁ‰ ÌÏÂ‡ ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ˙ÏÏÎÓ ˙‡Ê
ı"ÏÁÎ ˙Â„‚Â‡Ó‰ ˙ÂÏÏÎÓ È·‚Ï ˘¯ÂÙÓ ¯„Ò‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓ .Ô‰ÈÏ‡ ‰ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï 2003
.2003 ˙˘ ÈÙÏ
¯„ÒÂ˙ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ Ï˘ ˙Â„‚‡˙‰‰ ˙¯Âˆ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ,‚"ÏÓÏ ÂÚÈÈÒÈ ‰Ï‡Î ˙ÂÈÁ‰ .‚"ÏÓ Ï˘ ˙Â¯Â¯·Â ˙ÂÈÚÓ˘Ó-„Á ˙ÂÈÁ‰
‚·ÔÎÂ Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÈÂ‡¯Î Úˆ·Ï ,Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ,˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂ˘¯ÏÂ ÌÓˆÚ ‰‰Â
.‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ˙ÂÈÁ‰‰Ó ˙Â‚È¯Á ¯˙‡Ï
בתשובתה מדצמבר  2011ציינה מל"ג "הנחיותינו משנת  1999התייחסו לעמותות בלבד אול
בימי אלה אנו שוקדי על כתיבת הנחיות מעודכנות אשר בי היתר יכללו התייחסות ]לחל"צי[
באופ שיישק) את המדיניות והחלטות מל"ג וות"ת בנושא  ...בהתא להחלטות ספציפיות
שהתקבלו במש השני ,תיקו חוק החברות בענייני חל"צי וניסיו שנרכש בנושא] .ה[הצעה
לעדכו ההנחיות  ...תובא לדיו בוות"ת ומל"ג בחודשי הקרובי ויישומ ייאכ) על ידי כל
המוסדות הרלוונטיי".
תקנו המכללה בהשוואה להנחיות מל"ג משנת 1999
 .1להנחיות מל"ג משנת  1999צור) התקנו המצוי אשר היה אמור לשמש בסיס לתקנו של כל
אחד מהמוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי על ידי ות"ת .בהנחיות נקבע כי תקנו מוסד להשכלה
גבוהה אמור להבטיח "את העצמאות האקדמית והמנהלית ואיהתלות של ]המוסד[ מבחינה
משפטית .אי התלות תהיה מכל גו) ציבורי או אחר ,חיצוני או פנימי".
בהנחיות מל"ג משנת  1999נקבע כי ÈÙÏ" ,פנייה לרש העמותות לרישו העמותה החדשה ,ימציא
המוסד למועצה להשכלה גבוהה את טיוטת הפנייה בצירו) התקנו " .מכללה קיימת נדרשת לפי
ההנחיות להמציא למל"ג "עותק מאושר של תקנו העמותה" .באשר לשינוי תקנו קיי נקבע
בתקנו המצוי כי "כל  ‰Úˆ‰לשינוי התקנו תוגש למועצה להשכלה גבוהה לש קבלת הערותיה.
הערות המועצה להשכלה גבוהה יובאו בפני חבר הנאמני של ]המכללה[ ÈÂÈ˘ ˙Úˆ‰· ÔÂÈ„‰ ÈÙÏ
) "ÔÂ˜˙‰ההדגשות אינ במקור( .במכתבה מספטמבר  2011חזרה מל"ג והדגישה חובות אלה.
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‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ˜˙ - ÔÏ‰Ï) ‰Â˜˙· ÌÈÈÂÈ˘ 2008 ˙˘· ¯˘È‡ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÓ‡‰ ¯·Á
‚"ÏÓ Ï‡ ÔÂÈ„‰ ÈÙÏ Â¯·ÚÂ‰ ÈÂÈ˘Ï ˙ÂÚˆ‰‰˘ ‡Ï· ,(2008 ˙˘Ó ÔÂ˜˙‰ Â‡ 2008 ˙˘Ó
ÔÏ‰Ï) ÔÂ˜˙· ÌÈÈÂÈ˘ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ¯˘È‡ 2011 ˙˘· Ì‚ .‰È˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜Ï
˙˜ÔÂ˜˙· ÌÈÙÈÚÒ ‰Ú·¯‡ ÂÂ˘ Â·˘ (2011 ˙˘Ó ÔÂ˜˙‰ Â‡ 2011 ˙˘Ó ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ
ÌÈÓ‡‰ ¯·Á˘ È¯Á‡ ÚÂ·˘ ˜¯ ;(ÌÈ‰Ê Â¯˙Â ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÈÚÒ‰) 2008 ˙˘Ó ‰ÏÏÎÓ‰
‡‰¯˘È‡ ‚"ÏÓ˘ ‡Ï· ‰È˙Â¯Ú‰Ï ‚"ÏÓÏ ÁÏ˘ ‡Â‰ 2011 ˙˘Ó ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ˜˙ ˙‡ ¯˘È
‡˙ ¯È·Ú‰ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ ‰Ê ÔÈÈÚ· .„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÌÈÈÂÈ˘‰
‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ Ï·˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ˜˙ ÈÂÈ˘Ï ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ÌÈÓ‡‰ ¯·ÁÏ
.ÌÈÈÂÈ˘Ï
 .2הביקורת העלתה הבדלי ניכרי ,בי הנחיות מל"ג משנת ) 1999לרבות אלו שבאו לידי ביטוי
בתקנו המצוי( ,לבי תקנו המכללה )להל בכל מקו בו מצוי "תקנו המכללה" הכוונה היא
לנוסח הזהה שבשני התקנוני הנזכרי של המכללה( בנושאי הבאי :הכפפת פעילות המכללה
להוראות מל"ג; מספר החברי בתאגיד המכללה; ייצוג של גורמי חיצוניי ופנימיי בחבר
הנאמני של המכללה; מש תקופת הכהונה של חברי חבר הנאמני; מש תקופת הכהונה של יו"ר
חבר הנאמני; מש תקופת הכהונה של יו"ר הוועד המנהל; מש תקופת הכהונה של נשיאת
המכללה; מספר חברי הוועד המנהל; הרכב הוועד המנהל; תדירות ההתכנסות של הוועד המנהל;
ונכסי המכללה לאחר פירוקה .להל דוגמאות עיקריות:
תדירות ההתכנסות של הוועד המנהל
בתקנו המצוי נקבע כי על הוועד המנהל להתכנס בדר כלל פע בחודש ולא פחות משמונה פעמי
בשנה .לעומת זאת בתקנו המכללה נקבע כי על הוועד המנהל להתכנס ארבע פעמי בשנה לפחות.
ÔÂ˜˙ ÈÙ ÏÚ ,Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˙˘‰ ˙Â·È˘È‰ Ï˘ È¯ÚÊÓ‰ Ô¯ÙÒÓ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
.ÈÂˆÓ‰ ÔÂ˜˙· ÔÈÂˆÓ‰ ˙ÂÈÂÒÎ˙‰‰ ¯ÙÒÓÓ ˙ÈˆÁÓ· ÔË˜ ,‰ÏÏÎÓ‰
בתשובתה מדצמבר  2011הודיעה המכללה כי "תפעל לתיקו הליקויי בהתא להנחיות מל"ג וכ
יקבע כי על הוועד המנהל להתכנס בדר כלל פע בחודש ולא פחות משמונה פעמי בשנה".
מש תקופת הכהונה של יו"ר חבר הנאמני
 .1בתקנו המצוי של מל"ג נכתב כי "תקופת הכהונה של יו"ר האסיפה הכללית היא לשלוש
שני .יו"ר האסיפה הכללית יוכל לשוב ולהיבחר לשתי תקופות כהונה נוספות" )כלומר תשע שני
לכל היותר(.
לעומת זאת בתקנו המכללה משנת  2008נכתב כי "יו"ר חבר הנאמני ומשנהו ...יכהנו בתפקיד 4
שני .חבר הנאמני רשאי להארי ]את[ תקופת כהונת ]של הנ"ל[ או לקצרה" .בתקנו המכללה
משנת  2011נכתב )לגבי נסיבות השינוי ראו להל ( ..." ,תקופת הכהונה של יו"ר חבר הנאמני תהיה
לקדנציה קצובה שלא תעלה על  5שני והיא ניתנת להארכה לתקופת כהונה קצובה נוספת אחת
שא) היא לא תעלה על  5שני" )כלומר עשר שני לכל היותר(.
¯·Á ¯"ÂÈ Ï˘ ˙Á‡ ‰Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ,2011 ˙˘Ó ÔÎ„ÂÚÓ‰ ÔÂ˜˙‰ ÈÙÏ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
.ÈÂˆÓ‰ ÔÂ˜˙· ‰·Â˜‰ ‰ÙÂ˜˙‰Ó ‰˘· ‰ÎÂ¯‡ ÌÈÓ‡‰
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 .2באוגוסט  2010כתבה מל"ג למכללה )להל  מכתב מל"ג מאוגוסט  (2010כי עליה להתאי
את תקנו המכללה לתקנו המצוי ,שצור) כאמור להנחיות מל"ג משנת  ,1999לגבי מש הכהונה
של יו"ר חבר הנאמני .בפברואר  2011השיבה המכללה למל"ג ,באמצעות בא כוחה המשפטי ,כי
תקנו המכללה יתוק וכי "תקופת כהונה של יו"ר חבר הנאמני תהיה לקדנציה קצובה שלא תעלה
על  5שני והיא ניתנת להארכה לתקופת כהונה קצובה נוספת אחת שא) היא לא תעלה על  5שני
)כלומר עשר שני לכל היותר( ...בישיבתו ביו  27.12.2010בחר חבר הנאמני של המכללה
]ביו"ר חבר הנאמני[ ,שכיה בתפקיד מאז דצמבר  ,2002לכהונה נוספת של קדנציה מקוצרת
)לשנתיי( כיו"ר חבר הנאמניÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ‰È‰È ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ¯"ÂÈÎ Â˙Â‰Î Í˘Ó˘ ÍÎ ,
) "‚"ÏÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ההדגשה אינה במקור( .במכתבה מספטמבר  2011חזרה מל"ג והעירה למכללה כי
תקופת הכהונה המצטברת של יו"ר חבר הנאמני היא תשע שני.
הביקורת העלתה כי יו"ר חבר הנאמני הנזכר נבחר לתקופת הכהונה הראשונה שלו בדצמבר 2002
ונבחר לתקופת כהונתו השנייה בדצמבר  ;2006לפי תקנו המכללה משנת  ,2008תקופת כהונתו
הייתה אמורה להסתיי בדצמבר  .2010חבר הנאמני שינה כאמור את תקנו המכללה בהקשר זה
בסו) דצמבר  ,2010ובכ ִאפשר ליו"ר חבר הנאמני להמשי ולכה בתפקידו שנתיי נוספות,
ובס הכול עשר שני ,בניגוד להנחיות המפורשות של מל"ג במכתביה למכללה.
2011 ˙˘Ó ÔÂ˜˙· ‰˜È˙ ÂÈÙÏÂ ,‚"ÏÓÏ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰ÁÂÂÈ„ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ÏÚ .˜ÈÂ„Ó ‰È‰ ‡Ï ,‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì‡˙‰· ÌÈÓ‡‰ ¯·Á Ï˘ ¯"ÂÈ‰ ˙Â‰Î Í˘Ó
¯"ÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï ˙ÂÏÂÚÙ· Ì„˜‰· ÏÈÁ˙‰ÏÂ 2011 ˙˘Ó ÔÂ˜˙‰ ˙‡ ˘¯„Î Ô˜˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰
.˘„Á
בתשובתה מדצמבר  2011הודיעה המכללה כי "תפעל לתיקו תקנונה בהתא להנחיות מל"ג כ
שתקופת כהונתו של יו"ר חבר הנאמני תהיה שלוש שני ע אפשרות לשתי תקופות כהונה
נוספות )סה"כ  9שני( ... .היו"ר ]הנוכחי[ עתיד לסיי את תפקידו בדצמבר ."2012
מש תקופת הכהונה של נשיאת המכללה
נושא תקופת כהונת המרבית של נשיאי מוסדות להשכלה גבוהה נידו בהרחבה בדוח הביקורת של
משרד מבקר המדינה שהתייחס למכללת שנקר  בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב )להל  הדוח על
שנקר( .13בדוח הנזכר הועלה שבשני האחרונות שינתה מל"ג ,פעמי מספר ,את החלטותיה בנושא
וכי היעדר עקביות והחלטיות של מל"ג פגע ביכולתה לאכו) את הוראותיה בעניי זה על המוסדות
להשכלה גבוהה .מל"ג לא ביצעה פעילות של ממש לאכיפת הנחיותיה כאמור ,א) שמדובר בעניי
הנוגע למשרה בכירה ביותר ,בעלת השפעה רבה על תפקוד האקדמי והניהולי של המוסדות.
 .1בתקנו המצוי ,שצור) כאמור להנחיות מל"ג משנת  ,1999נקבע כי מש תקופת כהונה של
נשיא מכללה הוא ארבע שני וכי הוא יכול לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד
)כלומר תקופה מצטברת מרבית של שמונה שני(; בנובמבר  2003האריכה מל"ג את תקופת
הכהונה המצטברת של כהונת נשיא לעשר שני; ביולי  2008החליטה מל"ג כי בתו תקופת
הכהונה המצטברת יוכל נשיא לכה שוב רק לאחר תקופת צינו בת ארבע שני .בדצמבר 2008
הורתה מל"ג ליו"ר המכללה ולנשיאת 6כי על חבר הנאמני להימנע מכל פעולה או החלטה
הנוגעות להעסקת נשיאת המכללה ללא אישורה המפורש.
__________________
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 .2בעקבות הדוח על שנקר הודיעה מל"ג באפריל  2010למוסדות להשכלה גבוהה ,ובכלל זה
למכללה ,על החלטתה ,ולפיה נשיא מוסד יוכל לכה שלוש תקופות כהונה לכל היותר שאורכ
המצטבר לא יעלה על  12שני.14
ÔÂ˜˙ Ì‡˙‰· Ô˜Â˙ ‡Ï 2010 ÏÈ¯Ù‡· ‚"ÏÓ ˙ÈÈÁ‰ ˙‡ˆÂ‰ Ê‡Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÈÎÂ ,ÌÈ˘ Ú·¯‡ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ¯Á·ÈÈ ‡È˘‰ ÈÎ Ú·˜ Â·˘ 2008 ˙˘Ó ‰ÏÏÎÓ‰
.‰Ï·‚‰ ÌÂ˘ ‡ÏÏ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÂ‰ÎÏ ¯Á·È‰ÏÂ ·Â˘Ï
 .3באוגוסט  2010הורתה מל"ג למכללה לשנות את תקנונה בעניי תקופת כהונת הנשיא בהתא
להנחיותיה הנזכרות .בהודעת מל"ג נקבע כי נשיאת המכללה הנוכחית תוכל להמשי ולכה
בתפקידה עד יולי  .152012המכללה נדרשה למנות ועדת חיפוש לנשיא חדש ולעדכ את מל"ג על
ביצוע הדבר עד ינואר  .2011כמו כ נדרשה המכללה להעביר לאישור מל"ג עד ינואר  2011את
הנוסח המתוק של הסעי) בעניי זה בתקנו המוסד.
בסו) ינואר  2011הודיעה המכללה למל"ג כי יו"ר הוועד המנהל מינה ועדת איתור לנשיא חדש
למכללה .ביוני  2011ג תיקנה המכללה סעי) זה בתקנונה ,על פי הנחיות מל"ג ,וקבעה בו כי
תקופת כהונה של נשיא המכללה תהיה בת ארבע שני ע אפשרות לשוב ולהיבחר לשתי תקופות
כהונה נוספות ,ובס הכול  12שני.
¯·ÓËÙÒ Ê‡Ó ˙ÂÙÈˆ¯· ‰„È˜Ù˙· ˙‰ÎÓ ¯‰˘ ‰ÊÈÏÚ 'ÙÂ¯Ù ‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡È˘ ÈÎ ‡ˆÓ
Ú·¯‡ ˙· ˙ÙÒÂ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰˙Â‰Î ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ËÈÏÁ‰ 2008 ¯·Óˆ„· ;1997
˘.(ÌÈ˘ 15-Î ÏÂÎ‰ ÍÒ) 2012 ¯·Óˆ„ „Ú ÂÈÈ‰„ ,ÌÈ
 .4יצוי כי עד מועד הוצאת ההנחיה של מל"ג משנת  2010ועד שינוי התקנו משנת  2011לא
תא הסעי) בתקנו המכללה ,העוסק במש כהונתו של נשיא ,את הנחיית מל"ג בתקנו המצוי:
פרופ' שנהר נבחרה על ידי חבר הנאמני של המכללה לתפקיד נשיאת המכללה בספטמבר 1997
וכיהנה ברציפות עד מועד סיו הביקורת בדצמבר  .2011במהל תקופה זו הארי חבר הנאמני את
כהונתה בתפקיד שלוש פעמי.
בתשובתה מדצמבר  2011הודיעה המכללה כי "תפעל לתיקו תקנונה בהתא להנחיות החדשות של
מל"ג".
בתשובתה מדצמבר  2011הסבירה מל"ג כי "נושא תקופות הכהונה של הנשיאי ]של המכללות[
היה מורכב ורגיש ביותר" עקב היות המייסדי של המכללות" .היו לאחר שחלה התייצבות
ובעקבות קבלת החלטה האחרונה של המל"ג ]באשר לתקופת כהונה מרבית של נשיאי[ והקמת
ועדת האכיפה] [16החלטתה של מל"ג בנושא כהונת הנשיאי אכ מתבצעת] ... .בנובמבר [2011
הודיע  ...יו"ר חבר הנאמני ]של המכללה[ על בחירתו של ]סג הנשיא[ לנשיא המכללה] .סג
הנשיא[ יחל ]ב[כהונתו ביולי .17"2012

__________________

14
15
16
17

לפני ההחלטה האמורה הייתה תקופת הכהונה המצטברת המרבית ,המותרת על ידי מל"ג ,עשר שני.
או עד סיו הקדנציה שלה נבחרה )בדצמבר  ,(2012לפי המועד המוקד מביניה.
ראו להל.%
ראו בעניי %זה בפרק הבא.
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‰È˙ÂËÏÁ‰˘ È„Î ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜Ï ‚"ÏÓ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÂ‡¯Î ÂÙ˜˙˘È ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÂ‰È ÔÈÈÚ· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ‰È˙ÂÈÁ‰Â ˙ÂÈÂ¯˜Ú‰
·ÔÙÂ‡· ,‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ Ì‚ ‚"ÏÓ ÏÚ .˙ÓÒ¯ÙÓ ‡È‰˘ ÌÈÈÓ˘¯‰ ÌÈÎÓÒÓ
˘.18‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ ,È·˜ÚÂ È˙ËÈ

נכסי המכללה לאחר פירוקה
בתקנו המצוי נכתב כי במקרה של פירוק העמותה "כל רכוש של העמותה ,לאחר שייפרעו
חובותיה ,יועבר בסיו פעולות הפירוק לידי  ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ¯Á‡ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓכמשמעותו בסעי
 (2)9לפקודת מס הכנסה"‰È¯·Á ÔÈ· ˜ÏÂÁÈ ‡ÏÂ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È„È ÏÚ Ú·˜È ¯˘‡ ,
)ההדגשות אינ במקור(.
לעומת זאת בתקנו המכללה נקבע כי "במקרה של פירוק יועבר כל רכוש ]החברה[ לאחר שיפרעו
חובותיה למכללת עמק יזרעאל ע"ש מקס שטר שתעשה לכינו מוסד ציבורי או תאגיד חינוכי
ציבורי בעל מטרות דומות ככל האפשר שמקו פעולתו העיקרי בעמק יזרעאל ,ובלבד שהגו אליו
יועבר רכוש החברה כאמור הינו מוסד ציבורי שאושר לפי סעי  46לפקודת מס הכנסה ]נוסח
חדש[".
ÔÂ˜˙‰ ˙‡ ‰Ê ÔÈÈÚ· Ì‡Â˙ ÂÈ‡ ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ˜˙ Ï˘ ‰Ê ÁÒÂ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯ËÓÏ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ˘ ÁÈË·‰Ï Ô‰ ÂÈ˙Â¯ËÓ˘ ,ÈÂˆÓ‰
ÁÂ˜ÈÙÏ ÔÂ˙‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ ˜¯Â Í‡ ,Â˜Â¯ÈÙ ¯Á‡Ï Ì‚ ,Â˘Ó˘È ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰
‰ÏÎ˘‰‰ ÌÂÁ˙Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÓ¯Â‚ ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎÓ Â‰ÈÈ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂÓÏÂ ;˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ
‰„ÓÚÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó ÂÈ‡ ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ˜˙ ÔÎ ÂÓÎ .˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ È„È· ÌÈÁ˜ÂÙÓ ÌÈ‡Â ‰‰Â·‚‰
˘È¯Â·Èˆ‰ „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˙Â‰Ê ˙‡ Ú·˜˙ ‚"ÏÓ ˜¯ ÂÈÙÏÂ ,ÈÂˆÓ‰ ÔÂ˜˙· Ú·˜˘ ÈÙÎ ‚"ÏÓ Ï
È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÏ ÌÈÙÒÎ ˙¯·Ú‰ .‰˜Â¯ÈÙ ¯Á‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˘ÂÎ¯ ¯·ÚÂÈ ÂÈÏ‡˘ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
"˘ÔÂ˜˙· ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯ÂÓ‡‰ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰È‡ ,"Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ· È¯˜ÈÚ‰ Â˙ÏÂÚÙ ÌÂ˜Ó
.ÈÂˆÓ‰
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "תפעל לתיקו סעי  73בתקנונה בעניי נכסי המכללה
לאחר פירוקה בהתא להנחיות מל"ג בנושא".
·‡ÌÈÎ¯„ ˘·‚È ¯˘‡ ˙ÂÂˆ ˙ÂÓÏ" ‚"ÏÓ‰ Ï"ÎÓ ˙‡ ÍÈÓÒ‰Ï ‚"ÏÓ ‰ËÈÏÁ‰ 2007 ¯·ÂË˜Â
˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ˙ÂÈˆ˜Ò ÏÈË‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ¯˘‡· ‰È˙Â‡¯Â‰Â ‚"ÏÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÙÈÎ‡Ï
]˙„ÚÂ - ÔÏ‰Ï) "‰ˆÚÂÓ‰ ÈÏÏÎÂ ˙ÂÈÁ‰ ,˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ [‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
‡·˜ÚÓÏ ‰Ó˜Â‰˘ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ë„Ó‰ [˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï]" ‚"ÏÓ ‰ËÈÏÁ‰ 2009 ı¯Ó· .(‰ÙÈÎ
‡‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙Â‚È¯Á· ÏÂÙÈË Ì‚ ÏÂÏÎÈ˘ ÍÎ ,ÈÓ„˜‡‰ ÏÂ‰È‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á
‚·."˙"˙Â\‚"ÏÓ È˜ÂÁÂ ÌÈÏ‰ ,˙ÂËÏÁ‰ ,˙ÂÈÁ‰Ó ‰‰Â

__________________
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בדוח על שנקר ,עמ'  ,1372כבר העיר משרד מבקר המדינה כי "על מל"ג להשלי את הפעולות לגיבוש
מדיניות בנושא הניהול האקדמי ,ובכלל זאת מש" כהונת נשיאי המכללות ,ולאכו& אותה על המוסדות
בשיקול דעת ובאחריות".
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Ï˘ Ì˙Â‰Î Í˘Ó ÔÈÈÚ· ËÚÓÏ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ÈÂ˜˙ ˙‡ ‰˜„· ‡Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ
ÈÎ˘Ó· ‚"ÏÓ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ˙˜È„·Ó .ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘Â Ï˘Â ÌÈÏ‰Ó ˙Â„ÒÂÓ È¯·Á
‡˘Â· ‰È˙ÂÈÁ‰ ÁÒÂ· ÌÈÙÈÚÒ ‰Î„Ú ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘Â Ï˘ ‰Â‰Î‰
ÏÚ .˙ÂÈÁ‰‰ Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓÂ ÏÏÂÎ ÁÒÂ ‰ÓÒ¯Ù ‡Ï ÌÏÂ‡ ,‰Â‰Î‰ ˙ÂÙÂ˜˙ ˙‡ ‰ÎÈ¯‡‰Â
.‰È˙ÂÈÁ‰ Ï˘ ÈÎ„Ú ÁÒÂ Ì„˜‰· ÌÒ¯ÙÏ ‚"ÏÓ
ÈÎ¯„ ÔÈÈÚ· 1999 ˙˘Ó ‰È˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ‚"ÏÓ ‰ÓÒ¯Ù Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ „ˆÈÎ ‰˜„· ‡ÏÂ ‰È˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ‰Î„Ú ‡Ï ‡È‰ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ Ô˙Â„‚‡˙‰
‰˜„· ‡È‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÓ ˜ÏÁ) ‰Ï‡ ˙ÂÏÏÎÓ ÈÂ˜˙· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ‰È˙ÂÈÁ‰
·1999 ˙˘Ó ‰È˙ÂÈÁ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‚"ÏÓ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .(2011 ¯·ÓËÙÒ
ÏÎ ÈÂ˜˙ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÂ˘ ÌÈÙÈÚÒ· ‰˙˘Ú˘ ÌÈÈÂÈ˘Ï Ì‡˙‰· ÔÎ„ÚÏÂ
.‰Ï‡ ˙ÂÈÁ‰Ï Ì˙Ó‡˙‰Â ˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰

התקשרויות ע בכירי
העסקת מנהל מרכז במכללה
 .1בסו יוני  2007נשלח למנהל משאבי אנוש במכללה האקדמית מכתב החתו על ידי יו"ר חבר
הנאמני ,הנשיאה והמנכ"ל של המכללה ובו הודיעו לו שהנהלת המכללה וחוג מסוי מתכווני
להעסיק ,החל משנת הלימודי הקרובה ,איש מקצוע מומחה בתחומו כמנהל מרכז במכללה )להל
* מנהל המרכז( וכיוע +מקצועי בתחומי הפעילות שמקיי המרכז .במכתב צוי כי עבודתו של מנהל
המרכז תתפרס על שלושה ימי בשבוע ותנאיו יכללו :משכורת זהה למשכורת מנכ"ל מכללה
במשרה מלאה ,מכונית בנפח  2,000סמ"ק ועוד .מנהל משאבי אנוש התבקש להסדיר את הנדרש
בעניי העסקה זו.
 .2באוקטובר  2007חתמה המכללה על הסכ עבודה אישי ע בעל התפקיד האמור לתפקיד
מנהל מרכז במכללה )להל * ההסכ מאוקטובר  .(2007בהסכ נקבע ,בי היתר ,כי שכרו של מנהל
המרכז יהיה  31,000ש"ח לחודש ,רכב שירות צמוד ותנאי נוספי )דמי הבראה ,חופשה שנתית,
קר השתלמות ופנסיה( .כ צוי בהסכ כי "היק ההעסקה יהיה גמיש ויותא לצרכי הכלולי
בתיאור התפקיד ולא פחות מ* 3ימי עבודה מלאי"; בתשובתו מדצמבר  2011כתב מנהל המרכז
"בפועל אני נמצא במכללה בי  3ל* 4ימי בשבוע" .כ נקבע כי תוק ההסכ הוא לשנתיי והוא
יואר .אוטומטית מדי שנה כל עוד לא הודיע אחד הצדדי על סיומו.
על פי סעי  29לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה* ,1985גו מתוקצב או גו נתמ ,.לא יסכי על
שינויי בשכר או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא ינהיג שינויי או הטבות
כאמור ,אלא בהתא לאישורו של שר האוצר .שר האוצר מבצע את הפיקוח שלו באמצעות הממונה
על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל * הממונה על השכר( והשר האציל לממונה על
השכר סמכות לאשר ,לפקח וא לבטל הסכמי שכר חורגי .בשנת  ,1999פורסמו כאמור הנחיות
מל"ג למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי על ידי ות"ת ,בה צוי ,בי היתר ,כי ")] (1מוסד
להשכלה גבוהה יעסיק[ את העובדי וכל כוח האד )לרבות סגל אקדמי...,מינהלי (...בו בהתא
להסכמי שכר מאושרי  (2) .˙"˙Â ˙ÂÈÁ‰Ï Â‡\Â ¯ˆÂ‡· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂכל הסכמי
השכר ,לרבות הקיבוציי ÌÈÈ˘È‡‰ ,והאחרי יועברו לאישור הממונה על השכר באוצר או בות"ת,
בהתא לעניי) "Ì˙ÓÈ˙Á Ì¯Ë ,ההדגשות אינ במקור(.
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,Ï·˜˙ 2007 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ È„Î ÌÈ„Úˆ· ‰Ë˜ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
.˙"˙Â Ï˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ,˘¯„Î ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó
,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡˙ ÏÏÂÎ‰ ¯Î˘ ÌÎÒ‰· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì¯Ë ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ÓÂ ˙"˙ÂÂÓ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ Ï·˜Ï ‰È‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
.ÊÎ¯Ó‰ Ï‰Ó ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰
 .3רק בסו ספטמבר  ,2009כשנתיי לאחר חתימת ההסכ מאוקטובר  2007ע מנהל המרכז,
פנה מנכ"ל המכללה לוות"ת וביקש את אישורה בדיעבד להעסקת מנהל המרכז בשכר חודשי מקביל
לשכרו של מנכ"ל מכללה כולל תנאי סוציאליי נלווי וכ אחזקת רכב מלאה )להל * בקשת
המכללה(.
Ï‰Ó ÈÎ ¯ÂÓ‡‰ Â·˙ÎÓ· ÔÈÈˆÏ ‰È‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï"ÎÓ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‡˙‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ È˘È‡ ‰„Â·Ú ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÈ˙˘Î ‰ÊÓ ¯·Î ˜ÒÚÂÓ ÊÎ¯Ó‰
¯ÂÓ‡Î Ú·˜ 2007 ¯·ÂË˜Â‡Ó ÌÎÒ‰· ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰
˘‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .‰‡ÏÓ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‡ ‡ÏÂ „ÂÓˆ ˙Â¯È˘ ·Î¯ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ÓÏ ÔÓÓ˙ ‰ÏÏÎÓ‰
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÂÓÎ .˙"˙ÂÂÏ ‡˘Â· ‰˙ÈÈÙ ˙‡ Ì„˜‰· ‡ÂÙ‡ Ô˜˙Ï
·È‡˙ ¯Â˘È‡Ï Ì˙ÈÈÙÏ Û¯ˆÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰Ó Â˘¯„È ˙"˙ÂÂÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
.‰˜ÒÚ‰‰ ÌÎÒ‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ÌÈ‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰
בתשובת המכללה מדצמבר  2011נכתב "הממונה על השכר באוצר השתכנע בתקופה האחרונה
לאפשר למוסדות השוני דפוס העסקה שיש בו גמישות ניהולית ,שבו נית לאחר קבלת אישור,
להעניק תנאי מטיבי לחלק מחברי הסגל אשר המכללה חפצה ביקר".
,2007 ˙˘· ÊÎ¯Ó‰ Ï‰Ó ÌÚ ÌÎÒ‰ ‰˙¯Î ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ˙"˙ÂÂÓÂ ‚"ÏÓÓ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó ˘¯„Î ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜˘ ÈÙÏ
.˙"˙ÂÂ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ‰Ê ÌÎÒ‰ ¯˘Â‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú
באוקטובר  2009העבירה ות"ת את בקשת המכללה להתייחסות הממונה על השכר במשרד האוצר
וביקשה שתהלי .הבחינה של פניות כאלה על ידו יעשה בשיתו עמה .הודעה על העברת בקשת
המכללה בעניי מנהל המרכז לבדיקת הממונה על השכר ,נמסרה על ידי ות"ת למכללה.
 .4בסו יוני  2010פנה בכתב מנכ"ל המכללה לוות"ת וביקש לברר מה עלה בגורל הבקשה
הנזכרת .יו למחרת הוא נענה על ידי ות"ת כי הבקשה הועברה בזמנה לבדיקת הממונה על השכר
במשרד האוצר )נציגי ות"ת מסרו למשרד מבקר המדינה בנובמבר  2011כי כחודשיי קוד לכ ה
חזרו והזכירו בטלפו לממונה על השכר במשרד האוצר כי טר קיבלו תשובה בקשר לבקשה
האמורה של המכללה(.
È‡˙Ï ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÈÈÙ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙˘Ó ‰ÏÚÓÏ ,2011 ¯·Óˆ„ „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙Ï·˜ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‰Ê ‡˘Â· ‰Ï˘Ó ‰„ÓÚ ‚"ÏÓ ‰Ú·˜ ‡Ï ,ÊÎ¯Ó‰ Ï‰Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰
˘„ÂÁÏ „Ú ·È˘‰ ‡Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ì‚ .¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙„ÓÚ
.ÔÂ„· Â˙„ÓÚ ˙‡ ¯ÒÓ ‡ÏÂ Â˙˜È„·Ï ‰¯·ÚÂ‰˘ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙˘˜· ÏÚ ‰Ê
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בתשובת מל"ג מדצמבר  2011לנושא זה היא כתבה "אנו נקיי דיו בנושא תנאי העסקתו של ]מנהל
המרכז[ ע הממונה על השכר במשרד האוצר ,תו .שנביא בפניו את עמדתנו".
בסו דצמבר  2011כתב הממונה על השכר במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה" :הממונה על
השכר רואה בחומרה רבה את העובדה כי המכללה פנתה לקבלת אישור לתנאי שכר חריגי עבור
]עובד[ שנתיי לאחר שהתחילה להנהיג תנאי אלו בפועל .על פי חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה*
 ,1985כל עוד הממונה על השכר אינו מאשר תנאי שכר ועבודה אחרי הרי שהתנאי המותרי
בגו ]הנתמ [.ה אלו הנהוגי לגבי עובדי בשירות המדינה או כפי שהממונה על השכר אישר
בעבר בהתא לאישורו כאמור .משכ ,.כל עוד לא התייחס הממונה על השכר לבקשה של גו נתמ.
לאישור תנאי חריגי ,שקול הדבר לחוסר הסכמה בעניי .לפיכ ,.אי המכללה יכולה להיתלות
בטענה כי התמהמהות או חוסר מת תשובה לפניית ות"ת בדבר העסקת מנהל ]המרכז[ במכללה
כמוה כהסכמה לתנאי שכר חריגי ושומה הייתה על המכללה לחזור ולפנות לממונה על השכר
לקבלת אישורו להנהיג תנאי שכר מטיבי מהמותר בטר הפעיל .למפרע מתברר ,כי הסיבה
שהמכללה לא פנתה שוב בעניי הינה כי היא החליטה להנהיג את התנאי החורגי כשנתיי לפני
שפנתה לקבלת אישור בעניי".
בתשובת המכללה בנושא זה מדצמבר  2011היא כתבה "לנו ברור שאי התגובה ]של ות"ת ושל
הממונה על השכר במשרד האוצר[ לא באה מרשלנות או מעומס עבודה אלא מהחלטה לא לאכו
את החריגה ... .החל מ* 1.1.12ייחת חוזה העסקה חדש ע ]מנהל המרכז[ שיהיה תק לשנתיי
וישלח כמוב לכל הגורמי לאישור לפני חתימתו".
Ï‰Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈÚ· ‰È˜˙ È˙Ï·‰ ‰˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡˙· ‰˜ÒÚ‰Ï È‡˙ ‡È‰ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ÓÂ ˙"˙ÂÂÓ ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ .ÊÎ¯Ó‰
˙Â˘¯Ù‰ .ÌÈÈ˙˘ ¯Á‡Ï „·ÚÈ„· ‡ÏÂ ˘‡¯Ó ‰„È ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ‡˘Â· ‰ÈÈÙÂ
˘˙.‰ÈÂ‡¯ ‰È‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰·Â‚˙‰ ¯ÒÂÁÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰
Ô˙Ó· ˙Â‰Ó‰Ó˙‰‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˘‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ È„È ÏÚ Â˜ÚÂ‰˘ ÌÈ‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ È·‚Ï ˙"˙ÂÂÏ ‰·Â
Í˘ÂÓÓ ·ÂÎÈÚ .‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ¯Î˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÂ‚Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÈ· ˙Ú‚ÂÙ ,ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó
·Ï‰Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ‰Ï‡Î ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ È·‚Ï ‰·Â˘˙ Ô˙Ó
‡˙ .ÔÈ˜˙Â È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· Ì˙„Â·Ú
Ì˙„ÓÚ ˙‡ ,ÛÒÂ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ,ÚÂ·˜Ï ˙"˙Â ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ
·ÏÂÚÙÏÂ ÌÈ˘ Ú·¯‡Î ¯·Î ‰ÏÏÎÓ‰ È„È ÏÚ ˜ÒÚÂÓ‰ ÊÎ¯Ó‰ Ï‰Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡˙Ï Ú‚Â
.˙ÂÏÈÚÈ·Â ˙Â¯È‰Ó· ‰ÏÙÂË˙ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â˘˜·˘ ÍÎ

גיוס סג נשיא למחקר
˜‰˜ÒÚ‰ È‡˙Â ‰ËÈÏ
בסו  2010חתמה המכללה על הסכ העסקה אישי ע מדע בכיר בתחו הפסיכו*ביולוגיה )להל
* מדע בכיר( במטרה להעסיקו כסג נשיא למחקר .הועלה כי המכללה לא העבירה את ההסכ,
כנדרש בהנחיות מל"ג ,לאישור ות"ת קוד חתימתו .ההסכ כלל חריגות מהמקובל בהשוואה
להסכמי שכר של בעלי תפקידי דומי במכללות אחרות .להל הממצאי:
 .1באמצע  2010ניהלה המכללה משא ומת ע המדע הבכיר כדי שיחזור מחו"ל ויעמוד בראש
תחו התמחותו במכללה .באוגוסט  2010חתמה עמו נשיאת המכללה על זיכרו דברי להעסקתו
בשני  2014*2011כיוע +המעבדה הפסיכו*ביולוגית .בזיכרו הדברי נקבע כי עד סו ספטמבר
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 2011הוא יעבוד בחצי משרה וכי אחר כ ,.עד סיו תקופת העסקתו ,הוא יועסק במשרה מלאה
במעמד של פרופסור בשיא הוותק .נקבע כי בתקופה זו הוא ישתלב בעבודת המכללה באופ מדורג
)בס .הכול  425ימי במש .שלוש השני ,(19כיוו שעליו להשלי עבודות מחקר במקו עבודתו
הקוד בחו"ל .יצוי כי תנאי ההעסקה של המדע הבכיר כללו ג תשלו של שנת השתלמות בשכר
מלא 20לאחר שיעבוד שש שני במכללה; שכירת דירה מרוהטת בזיכרו יעקב ושכירת רכב עבורו.
¯Â˘È‡ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ,‰Ï·È˜Â ‰‡È˘‰ ‰˘˜È· Ì‰ÈÙÏÂ ,ÌÈÎÓÒÓ ‰ÏÏÎÓ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡˙Ï ,˙"˙ÂÂÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó ,21‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓÓ
˘˜·.‰ÏÏÎÓ‰ Ì˘· ‰Ó˙Á ÂÈÏÚ˘ ÌÈ¯·„‰ ÔÂ¯ÎÈÊ· ÂÚ
˙Â„ÒÂÓÓ ˘¯„Î ¯Â˘È‡ Ï·˜ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰‡È˘Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ¯·„‰ ÔÂ¯ÎÈÊ ÏÚ ‰˙ÓÈ˙Á ÈÙÏ ,‚"ÏÓÓÂ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó ,‰ÏÏÎÓ‰
 .2באמצע נובמבר  2010אישר הוועד המנהל של המכללה את מינויו של המדע הבכיר לתפקיד
סג נשיא למחקר ופיתוח )להל * סג הנשיא(; עשרה ימי לאחר מכ אישר ג חבר הנאמני מינוי
זה.
 .3בסו דצמבר  2010חתמה המכללה הסכ עבודה אישי ע סג הנשיא ,הנבדל בכמה פרטי
מזיכרו הדברי שעליו חתמה כאמור הנשיאה ,וללא אישור מוקד של הממונה על השכר במשרד
האוצר ושל ות"ת .מצד המכללה חתמו על ההסכ יו"ר חבר הנאמני ,יו"ר הוועד המנהל ונשיאת
המכללה .ההסכ כלל תנאי חריגי ,ובכלל :תשלו שכר לפי משרה מלאה ,א שבשנתיי
הראשונות לעבודתו הוא ישהה כאמור באר 180 +יו בלבד בכל שנה; מימו דירה מרוהטת בתל
אביב בי ינואר  2011ועד סו ) 2013כולל מסי(; מימו הוצאות נסיעה במונית מביתו בתל אביב
למכללה .יצוי כי בסו דצמבר  2010כתבה הנשיאה לסג הנשיא כי שכירת הדירה תהיה בעלות של
עד  15,000ש"ח לחודש.
 .4במר 2011 +נחת חוזה לשכירות בלתי מוגנת של דירה בתל אביב בי משכיר הדירה לבי סג
הנשיא ,נשיאת המכללה והמנכ"ל .המכללה התחייבה לשל דמי שכירות בס 10,000 .ש"ח לחודש
וכ לממ מסי ,תשלומי לעירייה ,דמי תפעול ,דמי ניהול ואחזקה של הדירה ועוד .להבטחת
העסקה נתנה המכללה 22שטר ביטחו של  30,000ש"ח .באמצע מאי  2011סיכמה המכללה ע סג
הנשיא כי תרכוש עבורו מוצרי חשמל על פי מפרט שמסר וכ פריטי ריהוט שוני .בסיכו נקבע כי
פריטי אלה יועברו לבעלותו של סג הנשיא בתו תקופת השכירות של הדירה הנזכרת.
 .5באמצע יוני  2011נשלח מכתב תלונה )להל * מכתב התלונה( בעניי התקשרות המכללה ע
סג הנשיא )ראו להל( אל משרד מבקר המדינה ,אל יו"ר ות"ת ואל מנכ"ל ות"ת ומל"ג ,אל יו"ר
חבר הנאמני של המכללה ,אל יו"ר הוועד המנהל שלה ואל יו"ר ועדת הביקורת שלה .בהמש.
לבירורי שער .משרד מבקר המדינה בנושא מסרה המכללה לוות"ת ביוני  2011את הפרטי אודות
תנאי העסקתו החריגי של סג הנשיא במכללה.

__________________

19
20
21
22

כלומר כ 50%מימי העבודה בפועל בתקופה זו.
נית %לנצל את הזכות לשבתו %זה באופ %יחסי.
הוועד המנהל וחבר הנאמני.
בחתימת הנשיאה והמנכ"ל.

מוסדות להשכלה גבוהה

1423

,‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡È˘ÏÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ,23ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘¯ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰ ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÏ‰Ó ÏÎ· ÈÎ ,‡È˘‰ Ô‚Ò ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ÂÓ˙Á
,˙"˙ÂÂÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Â˘˜È· ‡Ï˘ ÍÎ· ,‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰
.Â˙˜ÒÚ‰Ï ¯ÂÓ‡Î ÂÚ·˜˘ ÌÈ‚È¯Á‰ Â˙˜ÒÚ‰ È‡˙Ï ¯Â˘È‡ ,˜ÂÁ· ˘¯„Î
ÌÈÙÒÂ ÌÈÓ¯Â‚Â ˙"˙Â ˙Â·¯Ú˙‰
 .1במכתב התלונה האמור מיוני  2011קבל הכותב על ההוצאות הגבוהות של ההתקשרות ע סג
הנשיא ,ובכלל שכר הדירה הגבוה ,הוצאות הנסיעה במוניות ורכישת ריהוט; עוד קבל על חוסר
העדכו של ות"ת לגבי תנאי ההתקשרות הללו .למכתב צורפו אסמכתאות אחדות לפרטי שצוינו
בו.
ביוני  ,2011בעקבות מכתב התלונה ובירורי שקיי משרד מבקר המדינה בנושא במכללה ובמל"ג,
פירטו נשיאת המכללה והמנכ"ל במכתב שהעבירו לבקשת מנכ"ל מל"ג וות"ת את נסיבות ההסכ
שנחת ע סג הנשיא; ה הסבירו את ציפיית לגבי תרומתו למכללה ואת הצור .במת תנאי
מיוחדי" :קליטתו של ]סג הנשיא[ מחייבת יצירת תנאי אחרי ושוני לנוכח העובדה ,שהוא
יחלק במש 3*2 .שני את זמנו בי צירי ,.לסיו מחויבויות ש ,לבי ישראל ובתו התקופה תנאי
אלה יבוטלו .בנוס ,בביקור שקיי אשתקד הממונה על השכר באוצר ...במכללה ,הוצע על ידי
הממונה ,כי במקרי חריגי בה מבקשת המכללה לחזק עוצמה אקדמית ,תוכל ,מבלי לחרוג
מתנאי השכר ,לאפשר תנאי נלווי שוני ומיוחדי] ...תנאי אלה[ המקובלי באקדמיה שני
רבות ובמיוחד במקרה של מכללה ציבורית פריפריאלית ,העוברת תפנית אקדמית ומשמעותית
וכחלק מהגמישות הניהולית שהוסכ עליה בהסכ ההעסקה ע הסגל האקדמי ,ה סבירי
בהחלט" .במכתב צוינו בקצרה התנאי המיוחדי שניתנו כאמור לסג הנשיא בהסכ העסקתו.
באותו חודש השיב מנכ"ל מל"ג וות"ת לנשיאת המכללה ולמנכ"ל המכללה" :התנאי כפי שהוצגו
בפנינו בתשובתכ חורגי משמעותית מהנחיות ות"ת בעניי שכר הסגל האקדמי הבכיר ,ה אינ
ראויי ואינ מקובלי עלינו כלל ועיקר .מכל מקו ,כל חריגה מהנחיות ות"ת והממונה על השכר
]במשרד האוצר[ מחייבת אישור ות"ת והממונה על השכר מראש ,אישור אשר ממילא לא נית".
המכללה נדרשה להעביר לאישור ות"ת בתו .שבוע הסכ העסקה מתוק ע סג הנשיא "בהתא
להנחיות ות"ת והממונה על השכר ]במשרד האוצר[ תו .ביטול כל אות הטבות חריגות שניתנו ,ואת
התחייבותכ להימנע ממת תנאי נוספי מעבר לאמור בהסכ".
ביוני  2011ביקש ג הממונה על השכר מהמכללה להמציא לו את תנאי ההעסקה המלאי שנקבעו
בהסכ ע סג הנשיא .בסו אותו חודש העביר מנכ"ל המכללה לממונה את הפרטי המבוקשי.
 .2באמצע יוני  2011חתמה המכללה על הסכ קיבוצי מיוחד ע ארגו הסגל האקדמי הבכיר
במכללה .בהסכ צוי ,בי היתר ,כי בנושא גמישות ניהולית 24תהיה המכללה רשאית "להעסיק עד
 15אחוזי מס .חברי הסגל בהסכמי אישיי מטיבי ,בכפו לאישור הות"ת" .בסו יוני 2011
חתמה ות"ת על הסכ קיבוצי ע כלל המרצי הבכירי במכללות המתוקצבות ,והסעי בנושא
הגמישות הניהולית בניסוחו האמור נכלל ג בהסכ זה.

__________________

23
24

יצוי %כי יו"ר הוועד המנהל של המכללה ,אשר היה אחד החותמי על ההסכ ע סג %הנשיא ,כיה%
בעבר בתפקיד הממונה על השכר במשרד האוצר בשני .20051999
סעי&  20בהסכ זה.
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באותו החודש פנו נשיאת המכללה ומנכ"ל המכללה אל מנכ"ל מל"ג וות"ת בש ועד ראשי
המכללות) 25להל * ור"( וביקשו ממנו להבהיר את המונח "גמישות ניהולית" ,המצוי כאמור
בהסכ הקיבוצי של הסגל האקדמי הבכיר במכללות .במהל .יולי  2011המשיכו נשיאת המכללה
והמנכ"ל בבירור המושג האמור ע מנכ"ל ות"ת וע הממונה על השכר במשרד האוצר ובקביעת
הקריטריוני ליישומו ,והתבססו עליו לצור .נימוק התנאי שהעניקה המכללה לסג הנשיא.
בסו יולי  2011כתבה הממונה על תחו שכר ותנאי העסקה בוות"ת לנשיאת המכללה ולמנכ"ל כי
הסדר ההעסקה של סג הנשיא על ידי המכללה ,שאושר על ידי הממונה על השכר ,כולל השתתפות
בשכר דירה בגובה  3,500ש"ח בלבד ,בתנאי שהדירה תהיה בקרבת המכללה ולתקופה בת שלוש
שני ,והדגישה כי "למע הסר ספק ,השתתפות המכללה בשכר דירה עבור מגורי בתל אביב אינה
מאושרת"; כ ציינה כי הריהוט שנרכש עבור סג הנשיא הוא רכוש המכללה ,ועל כ לא יועבר לידו
כנקבע לאחר סיו ההתקשרות ,וכי אי התנגדות להסדר נסיעות עבור סג הנשיא מתל אביב בתנאי
שהנסיעות משמשות כמה עובדי או חברי סגל" .במכתב הודגש כי על סג הנשיא לשל מס כחוק
על כל התשלומי שאושרו וכי אי לגל את המס שלו בתשלומי המכללה.26
מאז אוגוסט  2011ממשי .נושא "הגמישות הניהולית" והפרשנות שלו להידו בי ור" בראשות
נשיאת המכללה ומנכ"ל המכללה לבי ות"ת.
˙Â˘ÈÓ‚"‰ ˙‡ Ì„˜‰· ¯È„‚‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â ,‚"ÏÓ ÏÚ
ÂÊ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰È‚ÂÒ· ÔÂÈ„‰ ˙ÓÏ˘‰Ï „Ú .‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ˙¯˙ÂÓ‰ "˙ÈÏÂ‰È‰
.‡˘Â· ‚"ÏÓ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ˙ÂÈÁ‰ÏÂ ÌÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÈ·ÈÂÁÓ
 .3הביקורת העלתה כי עד סו אוקטובר  ,2011טר תיקנה המכללה את ההסכ להעסקתו של
סג הנשיא כפי שהנחו כאמור הממונה על השכר וות"ת.
בסו אוגוסט  2011התקיימה במכללה ישיבה בהשתתפות יו"ר חבר הנאמני ,יו"ר הוועד המנהל,
יו"ר ועדת הביקורת ,הנשיאה ,המנכ"ל ,סג הנשיא והיוע +המשפטי של המכללה .סג הנשיא ציי
בישיבה כי" :א פרט שהובטח לי לא עמד במבח המציאות .זה כולל ג את השכר ."...יו"ר חבר
הנאמני ויו"ר הוועד המנהל העלו את האפשרות שסג הנשיא ייאל +להתפשר בעניי תנאי העסקתו
על פי האישורי של הממונה על השכר במשרד האוצר וות"ת .בישיבה הוחלט כי עד שהנושאי
בעניי תנאי העסקתו של סג הנשיא יובהרו יונפק לו תלוש שכר זהה לתלושי שכר קודמי שקיבל;
כשיהיו הסכמות בעניי זה ע מל"ג וע הממונה על השכר יבוצעו ההתאמות הדרושות.
בסו אוקטובר  2011התקיימה ישיבה בנושא תנאי העסקתו של סג הנשיא בהשתתפות נציגי
הממונה על השכר במשרד האוצר ,מל"ג וות"ת והמכללה .בעקבות הישיבה שלחה הממונה על
תחו שכר ותנאי העסקה בוות"ת בסו נובמבר  2011מכתב למכללה בו פירטה את תנאי ההעסקה
שאושרו לסג הנשיא )להל * מכתב תנאי העסקה( .במכתב נאמר כי בישיבה הנזכרת "ות"ת ציינה
שוב בפני המכללה כי תהלי .קביעת תנאי ההעסקה של ]סג הנשיא[ היה בלתי תקי ,ויש להימנע
מכ .להבא .כמו כ הובהר כי הסדר ההעסקה המקורי  ...חריג מאוד ויש לשנותו ... .מאחר
שהמכללה שכרה דירה ,ומחויבת להסכ שכירות עד יוני  ,2012יוכל ]סג הנשיא[ להמשי.
ולהתגורר בדירה זו) ,תו .תשלו מס כנדרש( עד יוני  .2012לתקופה זו בלבד ההשתתפות בשכר
דירה והוצאות דיור נלוות לא תעלה על  10,000ש"ח לחודש .החל מיולי ] 2012תקט ההשתתפות[
עד לגובה של  4,500ש"ח לחודש .ההשתתפות תתאפשר ...עד יוני  ... .2014ריהוט ]הדירה[ שנרכש
הוא רכוש המכללה בלבד .הסדר נסיעות * כמקובל לבעל תפקיד זה במכללה .הסדר חריג זה אושר
__________________

25
26

הנשיאה והמנכ"ל מכהני כיו"ר תורנית וכמנכ"ל תור %של ור".
יצוי %כי בהסכ ההעסקה של סג %הנשיא לא הייתה התייחסות לנושא זה.
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עבור קליטתו של ]סג הנשיא[ בלבד ,ולתקופה בה מועסק במכללה בפועל במשרה מלאה ... .יש
להדגיש כי הסדר זה מהווה חריג ,לאור הנסיבות המיוחדות ,ולא יהווה תקדי להעסקת סגל במוסד
או במוסדות אחרי" .המכללה נדרשה לדווח לוות"ת בתו .שלושה חודשי על יישו ההסדר
החדש .בסיפא לתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011ציינה מל"ג כי "ההסדר החדש
]מסו נובמבר  [2011מצמצ ומשנה את ההסדר המקורי ,תו .התחשבות בהתחייבויות שנבעו
מההסדר המקורי".
‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰· ÈÎ ‚"ÏÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯ÓÏ ,‡È˘‰ Ô‚ÒÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰˜ÈÚ‰˘ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ‡˙‰Ó ˜ÏÁ „·ÚÈ„· Â¯˘È‡ Ì‰
˘‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰˙‰ .‰Ï‡ ÌÈ‡˙Ï ˘¯„Î ¯Â˘È‡ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰
ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓ Ì‚˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÙÏÎ ˙"˙Â Ï˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ
ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÙ· ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ ‡˘Â· ˙Â‚È¯Á ˙Â¯Ó‚ÂÓ ˙Â„·ÂÚ Â‡È·È ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
Ì‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÏÂÎÈ Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎ·Â Ô˜ÏÁ· Â¯˘Â‡È Ô‰Â ˙"˙ÂÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰
·.‡˘Â
ÌÎÒ‰· ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏÂ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓÏ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .4
180 ‰· ‰‰˘È ‡Â‰ ‰ÏÏÎÓ· Â˙„Â·ÚÏ ˙ÂÂ˘‡¯‰ ÌÈÈ˙˘·˘ Ú·˜ ‡È˘‰ Ô‚Ò Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰
ÁÎÂ ˙‡ÊÂ ,ÌÈÙÒÂ‰ ÌÈ‡˙‰Â Â¯Î˘ ÌÂÏ˘˙· ÍÎ· ·˘Á˙‰Ï ˘È ÈÎÂ ,‰˘ ÏÎ· „·Ï· ÌÂÈ
˜·.‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰ ‰· ‰ÙÂ˜˙Ï ˜¯ Û˜˙ ¯„Ò‰‰˘ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÚÈ
בעקבות זאת כתבה מל"ג בשבוע הראשו בדצמבר  2011למכללה כי "בעקבות מידע שהועבר אלינו
ממשרד מבקר המדינה ,ובהמש .להסכ ההעסקה המקורי אשר המכללה חתמה בזמנו וללא אישור
מראש ע ]סג הנשיא[ והועבר עתה לבקשתנו ,ברצוננו להבהיר ]כי על פי מכתבנו אליכ מסו
נובמבר  [2011שכרו ,לרבות התנאי הנלווי ,של ]סג הנשיא[ ,מתייחסי להעסקה ·‰¯˘Ó
 . ...‰‡ÏÓלא מקובלת עלינו ההגדרה  ...שממנה נית להבי כי משרה מלאה מאפשרת ל]סג
הנשיא[ שהייה באר +של  180יו בשנה בלבד .יש להסדיר נושא זה ... ,מוב שיש לקזז את כל
התשלומי שנעשו עבור אות תקופות בה שהה ]סג הנשיא[ בחו"ל שלא במסגרת עבודתו
במכללה ומחויבותו למכללה" )ההדגשה במקור(.
בהמש .אותו חודש הודיעה המכללה למשרד מבקר המדינה "כי בהמש .להנחיות שקיבלה
]המכללה[ מוות"ת ומשרד האוצר ,היא הורתה למנהל הכספי לתק כבר במשכורת הקרובה,
רטרואקטיבית ואיל ,.את תנאי שכרו והעסקתו של ]סג הנשיא[ ,על פי לשונ המפורש של ההנחיות
]שהתקבלו[".
בתשובה למשרד מבקר המדינה מסו ינואר  2012כתב סג הנשיא כי חמור בעיניו שמכתב מל"ג
וההנחיות שבו נכתבו ללא שנער .לו קוד לכ שימוע.
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה מל"ג כי היא "תוציא תזכורת למוסדות להשכלה גבוהה על כ.
שחוזי העסקה שיש בה תנאי החורגי מהנחיות ות"ת או מתנאי מקובלי להעסקה ,חייבי
באישור ות"ת והממונה על השכר ]במשרד האוצר[ טר חתימת או הפעלת".
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·„˙Â¯È˜Á ˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˜È
 .1בישיבת הנהלת המכללה 27שהתקיימה בתחילת יולי  2011דיווח מנכ"ל המכללה כי בכוונת
המכללה לפנות לחברה חיצונית לעריכת סקר סיכוני בתחו האבטחה של מערכות המחשבי
במכללה .באותו יו דיווח המנכ"ל ליו"ר הוועד המנהל של המכללה כי הנהלת המכללה החליטה
לבצע את סקר הסיכוני האמור.
ממסמכי המכללה עולה כי כעבור חודש ביקש מנכ"ל המכללה מהיוע +המשפטי של המכללה לקבל
חוות דעת משפטית בקשר לתנאי העסקתו של סג הנשיא וציי כי" :הנושא הפ .לבעייתי
ולמעורבות של הממונה על השכר בעצמו וזאת בעקבות 'המכתב המפורס'] ,[28ע העתק למבקר
המדינה ,כי בתנאי רגילי הנושא היה פחות מורכב".
חמישה ימי לאחר משלוח מכתב המנכ"ל התכנסה הנהלת המכללה ,והנשיאה דיווחה לנוכחי על
"פנייה אנונימית שהועברה למבקר המדינה ולגורמי נוספי בהנהלת המכללה ומחוצה לה...
המכתב רווי בהשמצות גסות ובהכפשות אישיות .המכתב מלווה במסמכי פנימיי של המכללה
בנוגע להוצאות הכרוכות בקליטתו של ]סג הנשיא[  ...מדובר בפריצה באבטחת מידע במכללה
ובמעשה הפרת אמו ושימוש במסמכי פנימיי וסודיי של המוסד הנוגעי לתנאי העסקה של
העובדי .יש סכנה של דליפת מסמכי ג בנושא רכש ומכרזי" .בישיבה ציי סג הנשיא  ,בי
היתר ,כי "צרי .להיות ברור למי שכתב את המכתב הזה שהוא לא יוכל להישאר כא * ולו רק בגי
ההשמצה ובגי ההכפשה" .חברי ההנהלה החליטו 29כי "חקר האמת יתבצע בכל אמצעי שיתוא
ויאושר ע יו"ר חבר הנאמני ,יו"ר הוועד המנהל והיוע +המשפטי".
 .2הביקורת העלתה כי בעקבות קבלת החלטתה של הנהלת המכללה התקשרה המכללה ע
חברת חקירות להזמנת ביצוע סקר הסיכוני הנזכר על ביטחו המערכות הממוחשבות של המכללה.
במסגרת התקשרות זו הוזמנה ג חקירה לצור .איתור שולח מכתב התלונה .להל הפרטי:
30

ממכתב ששלח מנהל חברת חקירות )להל * החוקר הפרטי( ליוע +המשפטי החיצוני של המכללה
)להל * היוע +המשפטי החיצוני( ביו  ,22.6.11בהמש .לפגישה שקיי עימו באותו יו עולה כי
הוא הציע למכללה "לבדוק את רמת אבטחת המידע המחשבי Âהאחר"; זאת ,באמצעות החברה שלו
ובאמצעות חברה מסוימת )להל * חברה א'( המתמחה באבטחת מערכות מחשבי .בסו יוני 2011
כתב החוקר הפרטי למנכ"ל המכללה כי הוא שולח לו הצעה מפורטת וכי הוא צמצ במסגרתה את
מספר שעות החקירה המיועדות "לגילוי מדלי אפשרי" למינימו .בתחילת יולי  2011כתב מנכ"ל
המכללה לחוקר הפרטי כי הוא מתכוו לאשר את ההצעה למחרת בישיבת ההנהלה.
בתשובתו מדצמבר  2011כתב היוע +המשפטי החיצוני של המכללה למשרד מבקר המדינה ,כי
"סברתי שיתכ ויש ליקויי באבטחת המידע של המכללה )במיוחד בתחו רכש ומכרזי( ולכ
נפגשתי ביוזמתי ע ]החוקר הפרטי[; ]...הצעת החוקר הפרטי[ שנשלחה למשרדי בהמש .לפגישה
]שקיימתי עמו[ הועברה ]על ידי[ במישרי למנכ"ל המכללה ... .לא שותפתי בהמש .ההליכי
שנקטה המכללה בעניי זה".
הביקורת העלתה כי לוועדת המכרזי והרכש של המכללה הוגשו ארבע הצעות לביצוע סקר
הסיכוני למערכות הממוחשבות .רק ההצעה של חברה א' ,בסכו כולל של כ* 124,000ש"ח,
__________________

27
28
29
30

חברי ההנהלה של המכללה ה :הנשיאה ,המנכ"ל ,סג %הנשיא למחקר ,חשב המכללה ומנהלי אגפי
אחרי.
הכוונה למכתב התלונה.
שלא בנוכחות סג %הנשיא ,אשר יצא מהישיבה אחרי שנשא את דבריו וחזר רק לאחר קבלת ההחלטה
בנושא.
מעורבותו של היוע 3המשפטי החיצוני של המכללה בעניי %זה היא ג בתוק& תפקידו כיוע 3המשפטי
של ועדת המכרזי והרכש של המכללה.
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כללה ג  63שעות חקירה על ידי החוקר הפרטי לפי תשלו של  300ש"ח לשעה )בס .הכול
 18,900ש"ח( .בישיבת ועדת המכרזי והרכש שהתקיימה ביו  312.7.11ציי מנהל מערכות המידע
במכללה כי "הסקר נועד להמלי +כיצד לשפר את נושא מערכת אבטחת מידע בארגו" .מנכ"ל
המכללה ביקש לאשר את הצעת ]חברה א'[ א שהיא הייתה גבוהה יותר מהצעת של שני מציעי
אחרי וקטנה מסכומה של הצעה אחרת ,וזאת "בשל אמינות החברה והמלצות" .המנכ"ל לא הבהיר
בדיו הוועדה כי רק ההצעה של חברה א' כוללת כאמור נוס על ביצוע סקר הסיכוני ג  63שעות
חקירה על ידי החוקר הפרטי; חברי ועדת המכרזי מצד לא ביקשו הבהרות לגבי ההמלצה על
בחירת ההצעה הגבוהה יותר ולא התייחסו לכ .שהצעה זו כוללת מרכיב שלא נכלל בהצעות
האחרות .הוועדה החליטה להתקשר ע חברה א'.
‰˙Ú„ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ‰˙ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˘Î¯‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È·‚Ï Ï"ÎÓ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡Â ,‰Ï·È˜˘ ˙ÂÚˆ‰‰ Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰Ï
ÏÎ ˙‡ ‰˜„·˘ ‡Ï· ,(‰¯È˜Á‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ Ì‚ ‰ÏÏÎ˘) ‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÙÈ„Ú‰ ‰¯·Á‰
ÏÂ„‚ ‰È‰ ‰˙Úˆ‰ ÌÂÎÒ˘ ‰¯·Á· ‰¯ÈÁ·Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ‰˜ÓÈ˘ ‡Ï·Â ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈË¯Ù‰
.˙¯Á‡ ‰Úˆ‰ Ï˘ ‰ÓÂÎÒÓ ÔË˜Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚÈˆÓ È˘ Ï˘ Ì‰È˙ÂÚˆ‰ ÈÓÂÎÒÓ ¯˙ÂÈ
משרד מבקר המדינה מציי כי בישיבה הנזכרת של ועדת המכרזי ,בה נבחרה חברה א' ,לא השתת
כאמור היוע +המשפטי החיצוני של המכללה או נציג ממשרדו .בתשובתו מדצמבר  2011למשרד
מבקר המדינה כתב היוע +המשפטי החיצוני של המכללה ,המשמש כאמור ג כיוע +המשפטי של
ועדת המכרזי והרכש של המכללה ,כי לא ידע על קיומ של הצעות אחרות.
‰ÏÏÎ ˘Î¯‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ˙ÂÚˆ‰ Â˘È‚‰˘ ˙Â¯·Á‰ Ú·¯‡Ó ˙Á‡ ˜¯ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ
ÌÚ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÈÈ˜˘ ‰˘È‚Ù ˙Â·˜Ú· ‰˘‚Â‰˘ ÈË¯Ù ¯˜ÂÁ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ‰Úˆ‰
‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˘Î¯‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯˜ÂÁ‰
Ï˜ ,‰Ï‡ ÌÈÏ„·‰ ÔÂÁ·ÏÂ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÚˆ‰‰ Ï˘ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰ ÏÚ ‰˙Ú„ ˙˙Ï
.¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‰ÓÂÎÒ˘ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ‰ËÈÏÁ‰˘Ó ¯ÓÂÁÂ
 .3ביו  4.8.11כתבה מרכזת לשכת מנכ"ל המכללה לבעלי תפקידי שוני במכללה כי:
"בהמש .לסקר שהמכללה מבצעת באמצעות ]החוקר הפרטי[ אבקש להזמינ .לבדיקת פוליגר".
מבדיקת משרד מבקר המדינה עלה כי בדיקת הפוליגר שאמור היה לבצע החוקר הפרטי נועדה
לאתר את הגור שכתב את מכתב התלונה.
כעבור ארבעה ימי הודיע מנכ"ל המכללה לבעלי התפקידי הנזכרי שזומנו לבדיקת הפוליגר ,כי
בעקבות טרוניות שהעלו "משיקולי שוני החלטנו בשלב זה לא לקיי את בדיקת הפוליגר".
ביו  11.8.11הביא משרד מבקר המדינה ,באמצעות שיחה טלפונית ,את הממצאי שהעלה בעניי
פעולות המכללה בקשר לשכירת חוקר פרטי לאיתור כותב מכתב התלונה לידיעת יו"ר הוועד המנהל
של מכללת יזרעאל .יו"ר הוועד המנהל הודיע כי עצ שכירת החוקר הפרטי הייתה על דעתו
ובידיעתו ,א .מיד כשנודע לו דבר בדיקת הפוליגר האמורה ביקש מהנהלת המכללה לעצור אותה,
לקיי דיו מסודר ולקבל חוות דעת משפטית בנושא.
נוכח חומרת הממצאי שהועלו לגבי פעולות המכללה בעניי העסקת החוקר הפרטי ומטרת
העסקתו ואחרי שנכונות נבדקה ג ע מנכ"ל המכללה ,העביר אות משרד מבקר המדינה ביו
 12.8.11ג לידיעת מנכ"ל מל"ג וות"ת וביקש את טיפולו בעניי.
__________________

31

יצוי %כי היוע 3המשפטי של הוועדה לא נכח בישיבה זו.
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ביו  21.8.11כתב מנכ"ל מל"ג וות"ת לנשיאת המכללה כי בהמש .לשיחתו ע מנכ"ל המכללה
ולמידע שקיבל בנושא ממשרד מבקר המדינה "אני רוצה להביע את דאגתנו והסתייגותנו המוחלטת
מההתקשרות שביצעת ע חברת חקירות אשר לפי הבנתנו קיבלה על עצמה ג למצוא ולאתר את
העובדי אשר פנו בזמנו למבקר המדינה .ג רעיו הפעלת הפוליגר בקמפוס נראה לנו בלתי ראוי
לחלוטי ולא מתאי למסגרת של מוסד אקדמי ...איננו מתערבי בחופש האקדמי והניהולי]...א[.
מחובתנו לוודא שאת נמנעי מכל פעולה או אמירה או איו שיש בה לפגוע באופ בלתי מוצדק
בביטחו התעסוקתי של העובדי בכלל ובביטחו התעסוקתי של העובדי שפנו בזמנו למבקר
המדינה בפרט ,או בקידומ של עובדי אלה .נראה כי טוב תעשו מכל הבחינות א תחדלו מהפעלת
חברת חקירות לאלתר".
בראשית ספטמבר  2011הודיע היוע +המשפטי החיצוני של המכללה למשרד מבקר המדינה כי "לא
מתנהלת ולא תתנהל חקירה לאיתורו של גור אשר פנה למבקר המדינה ולמל"ג בנושא ]סג
הנשיא[".
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה מל"ג כי בתחילת אוקטובר  2011דנה ועדת האכיפה בנושא גיוס
חברת חקירות בידי המכללה ובעקבות הדיו נשלח מכתב לנשיאת המכללה ,ליו"ר חבר הנאמני,
ליו"ר הוועד המנהל ולמנכ"ל" .במכתב הובעה מורת רוחה של הוועדה מהתנהלות מסוג זה של
מוסד אקדמי והודעה על כ .כי ]הוועדה[ דוחה לחלוטי שימוש באמצעי אלה ודומיה מול חברי
סגל עובדי במוסד אקדמי .בנוס רשמה לפניה הוועדה שהבדיקה על ידי חברת החקירות הופסקה
לאחר פניית משרד מבקר המדינה ולאחר פניית מל"ג למכללה".
בסו דצמבר  2011כתב הממונה על השכר במשרד האוצר למשרד מבקר המדינה כי "לאור ממצאי
]משרד מבקר המדינה[ ,הממונה על השכר ישקול להנחות את יחידת האכיפה ]של האג לשכר
והסכמי עבודה במשרד האוצר[ לערו .ביקורת מקיפה בתנאי השכר והעבודה הנהוגי במכללת
עמק יזרעאל כחלק מתכנית העבודה שלה לשנת ."2012

✯
‚"ÏÓ Ï˘ ‰¯˜·‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚ „ÂÓÚÏ ÏÎÂ˙˘ È„Î ,‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙‡Â ˙"˙ÂÂ
.ÂÓ˙ÁÈÈ˘ Ì„Â˜ ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ‚È¯Á ÌÈÈ˘È‡ ‰˜ÒÚ‰ ÈÓÎÒ‰
˙¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ÏÂÏ˘Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„·ÂÚ ˜Â„·Ï ÔÂÈÒÈ‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰ÂÏ˙‰ ·˙ÎÓ ÁÏÂ˘ ˙‡ ¯˙‡Ï È„Î ˙Â¯È˜Á
.Û¯‚ÈÏÂÙ

התקשרויות
רכש ומכרזי
חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב*) 1992להל * חוק חובת המכרזי( מסדיר את תנאי ההתקשרות
במכרזי של משרדי ממשלה ,תאגידי ממשלתיי ,וגופי אחרי שנמנו בחוק חובת המכרזי
לביצוע עסקאות בטובי או במקרקעי ,לביצוע עבודה או לרכישת שירותי .שיטת המכרזי נועדה
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להבטיח למפרס המכרז התקשרות בתנאי המיטביי ,ולמציעי בכוח * שוויו הזדמנויות.
השיטה אמורה למנוע את האפשרות לפגיעה בטוהר מידות ולמשוא פני.
מבקר המדינה קבע ,בדוחות קודמי ,32כי א שחוק חובת המכרזי לא הוחל במפורש על המוסדות
להשכלה גבוהה ,חלי עליה העקרונות שביסוד דיני המכרזי וכללי המינהל התקי ,וכי מ הראוי
שהמוסדות הללו יפעלו בהתא לעקרונות אלה .זאת ועוד" ,מאחר שהתקשרויותיה העסקיות ]של
המוסדות[ ממומנות מכספי ציבור ,והיות שהתפקיד שלה נושא אופי ציבורי ,מוטלת עליה חובת
אמו כלפי הציבור .מ הראוי אפוא ,שהמוסדות יפעלו כ .שהתקשרויותיה יהיו יעילות ככל
האפשר ולא יפגעו בעקרונות העומדי ביסוד דיני המכרזי כפי שנקבעו לא אחת בפסיקת בית
המשפט העליו ומצאו את ביטויי בחוק".
בשנת  2006נקבע כי חוק חובת המכרזי חל ג על המוסדות להשכלה גבוהה ביו שהתקנות
בעניינ ייכנסו לתוק )להל * תיקו  2006לחוק חובת המכרזי( .בנובמבר  2008הותקנו תקנות
כאלו ,אשר היו אמורות להיכנס לתוק לאחר שישה חודשי ,אול בפועל רק באוגוסט  2010נכנסו
לתוק תקנות חובת המכרזי )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה( ,התש"ע*) 2010להל *
תקנות חובת המכרזי(.33
למכללה היה "נוהל מכרזי  ,"1998ובו הוראות בנושאי הקשורי בפרסו מכרזי לרכישת טובי
או להזמנת עבודה .סכומי הרכישות עודכנו כמה פעמי במש .השני .בעקבות התיקו האמור
משנת  2006לחוק חובת המכרזי ,נקבע במכללה בספטמבר " 2006נוהל רכישות" מתוק בהתא
לכ ;.במאי  2009נקבע "נוהל רכישות" חדש אשר עודכ במר 2010 +בהתא לשינויי שחלו
בתקנות חובת המכרזי לגבי מוסדות להשכלה גבוהה )להל * נוהל הרכישות( .במכללה פועלות
שלוש ועדות פנימיות העוסקות במכרזי והתקשרויות :ועדת מכרזי; ועדת רכש; ומאז מאי 2009
ג ועדת פטור .סמכויות ההחלטות של ועדת המכרזי והרכש ה בהתאמה לסכומי הרכישות.
משרד מבקר המדינה בדק א המכללה מקיימת בהתקשרויותיה את חוק חובת המכרזי ותקנות
חובת המכרזי שעל פיו )להל * חוק חובת המכרזי והתקנות( שהוחלו עליה כאמור באוגוסט
 2010ואת הוראות נוהל הרכישות .להל עיקרי הממצאי:
 : ˙ Â ˘ È Î ¯ ‰ Ï ‰ Â  .1הועלה כי נוהל הרכישות של המכללה אינו נות מענה מלא לנושא
ההתקשרויות והרכש כמפורט בתקנות חובת המכרזי.
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ˘Î¯ ,ÌÈÊ¯ÎÓ Ï‰Â Ì„˜‰· ÔÈ˜˙‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˙‡Ê .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ‰ÏÏÎÓ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ‡˘ÂÏ ‡ÏÓ ‰ÚÓ Ô˙ÈÈ
˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ,˘Î¯‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î
„ÂÚÈ˙ ˙·ÈÈÁÓ‰ ‰‡¯Â‰ Ï‰Â· ÏÂÏÎÏ ˘È ‰Ê ÏÏÎ· .‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ˙ÂÂ¯˙È‰ ·¯Ó
.‰Ï‡ ˙ÂËÏÁ‰ „ÂÒÈ· Â„ÓÚ ¯˘‡ ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ÌÂ˘È¯Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘ ‡ÏÓ
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "תפעל בהקד להקמת מחלקת מכרזי רכש
והתקשרויות ] ...ותפעל[ לרענו נהלי רכש ומכרזי בהתא לתקנות העדכניות".
 : Ì È Ê ¯ Î Ó ˙ · È ˙ .2בתקנות חובת המכרזי נקבע כי" :ההצעות למכרז יישמרו עד
לפתיחת ,במועד האחרו להגשת ההצעות או אחריו ,בתו .תיבה נעולה ,אחת או יותר ,אשר תיועד
לשמירת מסמכי מכרזי )בתקנות אלה * תיבת המכרז(".
__________________

32
33

מבקר המדינה,(2002) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„È‚‡˙· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
בפרק "מכרזי והתקשרויות במוסדות להשכלה גבוהה" ,עמ' .734
לעניי %השתלשלות הענייני בנושא התקנת התקנות וכניסת %לתוק& ,ראו מבקר המדינה·60 È˙˘ ÁÂ„ ,
) ,(2010עמ'  1433ואיל".

1430

דוח שנתי 62

הביקורת העלתה כי לא נעשה במכללה שימוש בתיבת מכרזי .מעטפות המכרזי של המציעי
מונחות במקו פתוח על אחד מארונות המשרדי או על שולחנו של אחד מחברי ועדת המכרזי.
‡Â˘ÓÓ ˘˘Á ÚÂÓÏÂ ÈÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙‡ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·È˙· ˘ÂÓÈ˘‰
ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ˙È¯˘Ù‡ ‰ÚÈ‚ÙÂ ÌÈÚÈˆÓ ÈÙÏÎ ÌÈÙ
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙ ÈÙÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ‰ÏÂÚ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙·È˙ ¯˙Ï‡Ï ÔÈ˜˙‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰
.‰Ê ÔÈÈÚÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "תתקי תיבת מכרזי ותרענ את נוהל פתיחת
המכרזי".
 : ˙ Â ¯ ˘ ˜ ˙ ‰ ‚ Â Â È Ò .3בנוהל הרכישות נקבע כי "כל התקשרות ללא מכרז או במכרז סגור
]פנייה לקבלת הצעות ממספר ספקי והתקשרויות[ תובא לדיו בוועדת מכרזי" .בתקנות חובת
המכרזי נקבע כי א החליטה ועדת מכרזי לאשר התקשרות שלא בדר .של מכרז פומבי רגיל,
עליה לסווג את ההתקשרות בהתא לתקנות.34
Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙÏ ˙Â˘˜· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯È·Ú‰Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‡˘Â· ˙˜ÓÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ì‡˙‰· Ô˙È˙Â Ô˙Â‡ ‚ÂÂÒ˙ ,ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ È„Î È·ÓÂÙ
ÏÚ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓÓ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯ÂËÙÏ Ô˙È Ì‰· ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈËÂÂÏ¯‰ ˙Â˘˜·‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‡È·‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰
ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ì‚ ‰ÈÏÚ .˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰ ‰„ÚÂÂ· ÌÈÈ˜ÏÂ ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï
·‚ÂÂÈÒ‰ ÔÎÂ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ‰ Ô˙ÓÏ ÌÈÓÚË‰ ÂÈÂˆÈ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
˘˜·˙Â˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÚÂˆÈ·‰ ˙‡ Â¯Ù˘È ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ .Ú
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ

35

 : Ì È Ï Â ˜ Â Ë Â ¯ Ù Ì Â ˘ È ¯ .4בתקנות חובת המכרזי נקבע כי במקרי שוועדת המכרזי
החליטה לאשר התקשרות שלא בדר .של מכרז פומבי החלטותיה "יהיו מנומקות ויירשמו
בפרוטוקול" .כללי המינהל התקי מחייבי רישו של פרוטוקולי מפורטי מישיבות של גופי
ציבוריי ובעיקר בדיוני שבה מתקבלות החלטות בעלות השלכות ניהוליות או כלכליות .על
הפרוטוקול לכלול את ההחלטות שהתקבלו ואת הנימוקי לה .זאת ,כדי שנית יהיה לדעת מהו
המידע שעמד בפני הוועדה ומה השיקולי שהנחו את הוועדה בהחלטותיה ,וכ .לוודא
שההחלטות התקבלו בהתא לחוק חובת המכרזי ,לתקנות חובת המכרזי ולנוהלי המכללה וללא
חשש ממשוא פני.
הביקורת העלתה כי הפרוטוקולי של ועדת המכרזי ושל ועדת הרכש של המכללה נרשמו בקצרה
ובתמציתיות יתר ולא כללו את כל הפרטי הנדרשי; במקרי אחדי ג לא צוי לאילו ספקי
פנתה המכללה בבקשה לקבלת הצעות מחיר ומהי זהות הספקי שהגישו הצעות; לא תמיד היה
ברור מהפרוטוקולי מה היו השיקולי שהביאו את ועדת המכרזי או את ועדת הרכש לבחור
בספק מסוי א שהצעתו לא הייתה הנמוכה ביותר; נמצאו מקרי שבה הובאו הצעות מעטות
יותר מהמספר הנדרש בלא שנית לכ .הסבר בפרוטוקול; נמצאו התקשרויות ע ספקי שוועדת
__________________

34
35

תקנות חובת המכרזי 11 ,9 ,7 ,3 :או  36מפרטות את המקרי שבה נית %לאשר התקשרות בדר" של
מכרז לא פומבי ואת סיווג.
לפי התקנות ,התקשרויות מסוימות הפטורות ממכרז ,כגו %התקשרויות דחופות ,אינ %מחייבות פנייה
לוועדת המכרזי.
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המכרזי האריכה עמ את ההתקשרות שנה אחר שנה בלא שהובאו בפרוטוקול הנימוקי )ראו
להל(.
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÏÂÏÎÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.¯ÂÓ‡Î ¯ÒÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˘Î¯‰ ˙„ÚÂÂ
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "תפעל בהקד לרענו הנהלי בעניי אופ עריכת
הפרוטוקולי" כ .שיפורטו בה כל מידע רלוונטי המצביע על ניהול מכרז ראוי.
 : ¯ Â Ë Ù ˙ „ Ú Â .5כאמור ,ממאי  2009קיימת במכללה ג ועדת פטור על פי נוהל המכללה.
בתקנות חובת המכרזי נקבע" :החליטה ועדת המכרזי על מת פטור ממכרז או על עריכת
התקשרות בדר .של מכרז סגור ,תדווח ועדת המכרזי לוועדת הפטור על החלטותיה ,אחת
לרבעו".
הביקורת העלתה כי אי במכללה מסמכי המצביעי על כ .שוועדת המכרזי דיווחה לוועדת
הפטור על החלטותיה למת פטור ממכרז או על החלטותיה לקיי מכרז סגור וקיבלה את אישור
ועדת הפטור לכ..
˙„ÚÂÂÏ ·˙Î· ÁÂÂ„Ï „ÈÙ˜‰Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙ ÈÙÏ ˘¯„Î ,ÌÈ¯ÂËÙ‰ ÔÈÈÚ· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ,ÔÂÚ·¯· ÌÚÙ ,¯ÂËÙ‰
.‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â· ‰È˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ‰˙Â‡ ‰¯˜· ¯˘Ù‡˙˙ ÍÎ .‰¯Â˘È‡ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "תפעל לרענו נהלי ותקבע הנחיות באשר למקרי
בה ידרשו הוועדות לפנות לוועדת פטור בהתא לקבוע בתקנות".
 : Ì È ˜ Ù Ò ˙ Ó È ˘ ¯ .6בנוהל הרכישות נקבע כי "ינוהלו רשימות מציעי למכרזי סגורי
לפי תחו העיסוק .נית להגיש בקשה בכתב להיכלל ברשימה והוועדה תחליט א לכלול את הפונה
ברשימה" .בתקנות חובת המכרזי נקבע כי לצור .מכרז סגור" 36תנהל ועדת המכרזי רשימות,
הערוכות לפי סוגי התקשרות של ספקי מתאימי .רשימת המציעי תעודכ אחת לשנה לפחות,
תנוהל באופ ממוכ ,תפורס ותהיה פתוחה לעיו הציבור באתר האינטרנט .ועדת המכרזי תפרס
הודעה בדבר כוונתה לערו .רשימת מציעי; כל הרוצה להיכלל ברשימת המציעי לסוג מסוי של
התקשרויות יגיש בקשה בכתב לוועדת המכרזי בצירו כל הפרטי והמסמכי הצריכי לעניי,
והוא ייכלל ברשימה א תמצא אותו ועדת המכרזי מתאי; ועדת המכרזי תודיע למבקש על
החלטתה ונימוקיה".
)א( הביקורת העלתה כי א שנוהל הרכישות ותקנות חובת המכרזי כאמור מחייבי עריכת
רשימת ספקי הפתוחה לעיו הציבור ,המכללה מנהלת רשימת ספקי הכוללת ספקי שפנו אליה
ביוזמת ,ספקי שהומלצו לפניה על ידי גורמי שוני וספקי שביצעו בעבר עבודות במכללה
לשביעות רצונה.
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "תפעל בהקד להקמת מחלקת מכרזי רכש
והתקשרויות ,אשר מתוק תפקידה תהא אחראית על רענו רשימת ספקי המכללה בהתא לתקנו".
)ב( הביקורת העלתה כי מאפריל  2008נהגה המכללה לרכוש טובי בסכומי של עד 30,000
ש"ח ומדצמבר  2010בסכומי של עד  50,000ש"ח ,באמצעות מערכת ממוחשבת )להל המערכת(
__________________

36

תקנה  7שבתקנות חובת המכרזי מפרטת את המקרי שבה מותר שלא לצאת למכרז פומבי אלא
למכרז סגור  פנייה לספקי לביצוע עבודה ,רכישת שירותי או טובי.%
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של חברה פרטית )להל * המפעיל( .המכללה מפרסמת באמצעות המערכת ,למנויי המערכת ,את
סוג הטובי הדרושי לה ואת כמות ,ואילו המערכת מאתרת מבי המנויי הללו שמות של ספקי
המעונייני להיענות לבקשה .כמו כ היא מבצעת השוואת מחירי בי ספקי אלה באופ
אלקטרוני מלא ,באמצעות האינטרנט .עבור שירות זה גובה המפעיל מהמכללה דמי מנוי בס .של
כ* 20,000ש"ח לשנה וג מהספקי המנויי אצלו הוא גובה דמי מינוי .37המערכת מאפשרת
להוסי למאגר ספקי נוספי ,ללא הגבלה וללא תשלו ,על פי שיקול דעתו של הלקוח.
הביקורת העלתה כי המכללה הוסיפה למאגר המערכת ,כמתאפשר ,ספקי שסיפקו לה בעבר טובי
לשביעות רצונה ואשר לא נרשמו למערכת מיוזמת .במקרי שוני רכשה המכללה שירותי
וטובי מספקי המנויי במערכת ,ובכלל זאת מספקי שצורפו כאמור למאגר על ידי המכללה ,א
שהצעת לא הייתה הנמוכה ביותר וללא שתועדו הסיבות לכ ..כ .למשל מאוגוסט  2010ועד
אפריל  2011הועלו עשרה מקרי שבה בחרה המכללה בספקי שהצעותיה היו יקרות יותר
מההצעות שהעלתה המערכת.
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "בהתא להערת המבקר הוחלט כי על ]עובד המכללה
המשתמש במערכת[ להחתי את מנהל הרכש בכל מקרה של בחירה בהצעה שאינה הזולה ביותר
ולתעד את הסיבות לכ.".
‰ÈÁ·‰ ÔÓ ˘Ó˙˘ÓÏ ˙È˙Â„È„ÈÂ ˙Ó„˜˙Ó ˙Î¯ÚÓ‰˘ Û‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ‡˘Â ‰˙ÓÊÂÈ· ˙Î¯ÚÓ· ‰·ÏÈ˘ ‡Ï˘ ÌÈ˜ÙÒ ˙ÁÙ˜Ó ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ¯˘Ù‡ ,˙È‚ÂÏÂÎË‰
,‰ÏÏÎÓÏ Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡ ÚÈˆ‰Ï ÌÈÈ¯˘Ù‡‰ ÌÈ˜ÙÒ‰ ÏÏÎÓ ÚÓ ÍÎ· .˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈÂÓ
‰Ï‡ ÌÈË·È‰ ÔÂÁ·Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .Ê¯ÎÓ‰ ÒÒ·˙Ó ÂÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜Ú Ú‚ÙÂ
.‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚÂ ‰ÏÏÎÓ· ˘Î¯‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ
Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÌÈÈ˜Ï ‰˙ÂÂÎ ¯·„· ‰Ú„Â‰ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘È‚È ‰Ê ¯‚‡Ó· ÏÏÎÈ‰Ï ‰ˆÂ¯‰ ˜ÙÒ ÏÎ˘ ÍÎ ,(¯‚‡Ó‰ - ÔÏ‰Ï) ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˘ÂÏ ÌÈÚÈˆÓ
·˜˘Â˙Ó‡˙‰ ˙‡ ˜Â„·˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ ,ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÎÓÒÓ‰Â ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ÛÂ¯Èˆ· ·˙Î· ‰
··Ò· ¯‚‡Ó‰ ÍÂ˙Ó ÌÈÚÈˆÓÏ ˙ÂÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .¯‚‡ÓÏ ÂÙ¯ˆÏ Ì‡ ËÈÏÁ˙Â
˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .‰ÏÏÎÓÏ ˙ÂÂ¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ ÁÈË·Ó‰ ,Ì‰ÈÈ· Ô‚Â‰Â ÈÂÈÂÂ˘ È¯ÂÊÁÓ
Â˙Úˆ‰˘ ˜ÙÒÓ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˘ÈÎ¯ È·‚Ï ‰È˙ÂËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡ „Ú˙ÏÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯‚‡Ó‰
Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ Ì‚ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .¯˙ÂÈ· ‰ÎÂÓ‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
˘.‰Ï

מכרזי והתקשרויות לטווח ארו
משרד מבקר המדינה בדק כמה מכרזי והתקשרויות לטווח רחוק ובסכומי גדולי שההתקשרות
עמ החלה טר החלת חוק חובת המכרזי ותקנותיו על פיו ונמשכה ג לאחר החלת; להל
הממצאי העיקריי:

__________________

37

בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאמצע נובמבר  2011ציי %המפעיל כי דמי המינוי השנתיי הנגבי
מהספקי ה "סימליי".
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ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ
על פי כללי המינהל התקי על המכללה לשמור את כל מסמכי המכרז כדי שאפשר יהיה לעמוד על
הסיבות להחלטות שקיבלה הוועדה .על המסמכי לכלול :נוסח המכרז שהתפרס; אומד הוצאות
)א נעשה(; הצעות מחיר שהתקבלו; ופרוטוקול מנומק של החלטות ועדת המכרזי וועדת הרכש
לאופ בחירת הספק.
הביקורת העלתה כי מסמכי המכרזי שביצעה המכללה לא רוכזו במאגר אחד הנמצא ביחידה אחת
של המכללה וכי ה פזורי בחלק במחלקת הכספי ובחלק במחלקת הרכש .עקב כ .קשה
לבדוק ,לפקח ולעקוב אחר תהליכי ביצוע המכרזי שנקטה המכללה.
ÊÎ¯ÏÂ „ÁÈ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ÏÎ ˙‡ ¯ÂÓ˘Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ,ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ,ÌÈ˜ÙÒÏ ‰ÈÈÙ‰ ÁÒÂ ,ÌÒ¯Ù˙‰˘ Ê¯ÎÓ‰ ÁÒÂ :ÔÈÈÚ· „ÂÚÈ˙‰ ÏÎ
ÈËÂÂÏ¯ ÍÓÒÓ ÏÎÂ ‰ÎÂÊ‰ ˜ÙÒ‰ ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂ· ‰ËÏÁ‰‰Â ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù
‡·¯Ó ˙˜Ù‰Â Â˙ÂÈ˜˙Â Ê¯ÎÓ‰ ÍÏ‰Ó ÏÚ ÌÈÏÈÚÈ ·˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ ,‰¯˜· ¯˘Ù‡Ï È„Î ˙‡Ê ,¯Á
.‰ÏÏÎÓÏ ˙ÂÂ¯˙È‰
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "מחלקת המכרזי והרכש החדשה שתוק תהא
אחראית לפעול לריכוז המסמכי של המכרזי ולשמירת בצורה מסודרת".
ÔÂÈ‚ Ê¯ÎÓ
בשנת  2004פנתה המכללה במסגרת מכרז סגור למציעי אחדי לקבלת הצעות להספקת עבודות
גינו וחצרנות .באוגוסט  2004נפתחו מעטפות ההצעה של ארבעה קבלני שהגישו את הצעותיה
למכללה .נמצא כי קבל מסוי )להל * קבל הגינו( הציע את המחיר הנמו .ביותר וזכה במכרז;
בהמש .לכ .נחת עמו חוזה התקשרות לשנה אחת מספטמבר  2004ועד סו אוגוסט  2005ע
אפשרות להארי .את תקופת החוזה בשנה נוספת בלבד .בחוזה נקבע כי המכללה תשל לקבל
עבור עבודות גינו במכללה סכו חודשי של  6,600ש"ח ובגי עבודות גינו במעונות הסטודנטי
סכו חודשי של  2,200ש"ח בחודש.38
:ÔÂÈ‚‰ ÔÏ·˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰ÓÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˘ÓÁ - 2011 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ „Ú ÔÏ·˜‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ‰ÎÈ¯‡‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ .1
˘ÏÎ· ,‰Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰ÈÈˆ˘ ‡Ï·Â ,ÂÓÚ ˙¯Î˘ ‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÓÏ ¯·ÚÓ ÌÈ
.Â˙‡ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙Î¯‡‰Ï ‰˙ËÏÁ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡ ,ÌÈ¯˜Ó‰
ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÌÈÈÓÚÙ ÂÏÚÂ‰ ÔÏ·˜‰ ÌÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘Ó· .2
˘˘.˘„Á È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ‡Ï· ,ÂÏ ÂÓÏÂ
ËÒÂ‚Â‡ „ÚÂ 2010 ËÒÂ‚Â‡Ó ˙ÙÒÂ ‰˘· ‰ÊÂÁ‰ Û˜Â˙ ˙‡ ‰ÎÈ¯‡‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ .3
ÌÈÚÈˆÓ ‰ÓÎÏ ˙È˙Â¯Á˙ ‰ÈÈÙ ‰Ê ÍÈ¯‡˙Ó ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙Ï „Â‚È· ,2011
.¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï

__________________

38

לא כולל מע".
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בתשובה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011כתב קבל הגינו כי התשלומי הועלו בגלל הגדלת
שטחי הגינו ובגלל עלייה בעלויות התשומות.
,ÔÂÈ‚‰ ÔÏ·˜ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÈÙÈÚÒ· Ú·˜Ï Ì‡˙‰· ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÚÓÈ‰ÏÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ¯ÁÂ‡Ó‰ ÏÎÏ ÌÈÈ˙˘ ¯Á‡Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· ËÂ˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰
Ë¯ÙÓ· ¯ÂÓ‡Î ÏÁ˘ ÈÂÈ˘‰ ÁÎÂ ,˙‡Ê .˘„Á È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÌÂÎÒ ˙Ï„‚‰Ó
.˙ÂÓÂ˘˙‰ ˙ÂÈÂÏÚ· ‰ÈÈÏÚÂ ÔÂÈ‚‰ ÁË˘ ˙Ï„‚‰ ·˜Ú ‰„Â·Ú‰
˙ÂÙÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â˜˙ Û˜Â˙Ó ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
·„Â‚È· ˙Â¯˘˜˙‰‰ Û˜Â˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‡ÏÂ ,2010 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ· ÌÈÚÈˆÓ ‰ÓÎÏ ¯Â‚Ò Ê¯ÎÓ
Í˘Ó‰ .ÔÂÈ‚ È˙Â¯È˘Ï ˘„Á Ê¯ÎÓ ¯˙Ï‡Ï ÌÒ¯ÙÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .ÌÎÒ‰ÏÂ ˙Â˜˙Ï ,˜ÂÁÏ
ÔÂ¯˜Ú· Ú‚ÂÙ ,‚Ù ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‰ÊÂÁ˘ È¯Á‡ ÌÈ˘ ˘ÓÁ ,ÔÏ·˜ Â˙Â‡ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰
˘.ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÏ‡ÈˆËÂÙ ÌÈÚÈˆÓ·Â ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ
בתשובתה מדצמבר  2011הודיעה המכללה כי "בספטמבר  2011התקיי מכרז לקבלת שרותי גינו,
נבחר ספק חדש ונקצבה תקופת ההתקשרות איתו".
‰·È˙Î È¯È˘ÎÓÂ ÌÈ¯ÙÒ ˙ÂÁ ˙ÏÚÙ‰
בתחומי המכללה פעלה חנות של רשת חברה מסוימת )להל * רשת הספרי א'( למכירת ספרי,
ציוד משרדי ,עיתוני כתבי עת ,עזרי לימוד ועוד .נמצא כי המכללה חתמה ע רשת הספרי א' על
חוזה הפעלה של החנות למש .חמש שני )מנובמבר  2001עד סו ספטמבר  ,(2006ובתמורה
שילמה רשת ספרי זו למכללה סכו שווה ער .ל* 2,000דולרי בחודש בש"ח ,על פי שער הדולר
ביו התשלו.
מהמסמכי עולה כי ביוני  2006הועברה הפעלת החנות לידי חברה אחרת )להל * רשת הספרי ב'(
אשר קיבלה עליה את כל הזכויות והחובות על פי ההסכ שנחת כאמור בי רשת הספרי א'
למכללה בעניי הפעלת חנות הספרי ומכשירי הכתיבה.
הביקורת העלתה כי מאז תו תקופת ההתקשרות ע רשת הספרי א' )ספטמבר  (2006ועד אוגוסט
 ,2011כחמש שני ,המשיכה רשת הספרי ב' להפעיל את חנות הספרי במכללה בלי שנחת בינה
לבי המכללה הסכ הפעלה; רק בישיבת ועדת המכרזי שהתקיימה במאי  ,2011במהל .הביקורת
של משרד מבקר המדינה בנושא ,הועלה עניי היעדר ההסכ ע רשת הספרי ב' והוחלט לקיי
מכרז סגור להפעלת חנות הספרי.
È˜ÒÚ Ì¯Â‚ ÌÚ ,ÌÈ˘ ˘ÓÁÎ ‰Ê ,Û˜˙ ˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÈÈ„ ˙ÂÂ¯˜Ú ÌÚÂ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ,‰ÏÏÎÓ‰ ÌÂÁ˙· ÏÚÂÙ‰
.ÌÈÊ¯ÎÓ‰
בתשובתה מדצמבר  2011ציינה המכללה כי "בחודש יוני ] [2011נער .מכרז להפעלת חנות ספרי
ומכשירי כתיבה ,נבחר זכיי ונקצבה תקופת ההסכ".
משרד מבקר המדינה בדק כאמור כמה מכרזי ארוכי טווח בסכומי גדולי שבוצעו בשני שקדמו
להחלת חוק חובת המכרזי ותקנותיו ,ולהל עיקרי הממצאי:
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‰ÁË·‡Â ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ Ê¯ÎÓ
ממסמ .שכותרתו "פרוטוקול בחירת חברת שמירה" של ועדת המכרזי והרכש מאוגוסט 2000
עולה כי במועד זה פנתה המכללה לשלוש חברות שמירה במכרז סגור ,כדי לקבל מה הצעות מחיר
לשירותי שמירה ואבטחה .במכרז שהתקיי באותו חודש זכתה חברה מסוימת )להל * חברת
אבטחה א'( שנתנה את ההצעה הנמוכה ביותר .במכתב של מנהל הרכש של המכללה מאוגוסט
 2000הוא הודיע לחברת אבטחה א' כי ההתקשרות עמה תתחיל בספטמבר  2000א .הוא לא ציי
במכתב את מועד סיו ההתקשרות .נמצא כי ההתקשרות ע חברת אבטחה א' נמשכה כתשע שני,
עד .2009
הביקורת העלתה כי אי בתיקי המכללה הסכ התקשרות בינה לבי חברת אבטחה א' וג לאחר
שבדצמבר  2007הגדילה המכללה לחברת אבטחה א' את התשלו בגי שעת שמירה ,היא לא כרתה
39
עמה הסכ .המכללה שילמה לחברת אבטחה א' בשנת  2008סכו של כ* 1.6מיליו ש"ח וב*2009
סכו של כ* 1.4מיליו ש"ח.
בינואר  2012כתבה למשרד מבקר המדינה היועצת המשפטית של חברת אבטחה א' כי "החברה לא
מחזיקה בהסכ חתו ] ...וכי[ החברה החלה לעבוד במכללה לאחר שהצעתה נבחרה כהצעה
הזוכה .במהל .השני נער .מו"מ בי הצדדי ולאחר הגעת הצדדי להסכמה ,המשיכה החברה את
עבודתה בהתא".
ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜Ú· ˙Ú‚ÂÙ '‡ ‰¯·Á ÌÚ ÌÈ˘ ˙ÎÂ¯‡ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÈ„ ˙ÂÂ¯˜Ú ÒÈÒ··˘ ÌÈ˜ÙÒ‰ ÔÈ· ˙‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰
˙Ú˘Ï ÌÂÏ˘˙‰ ¯ÂÓ‡Î Ï„‚Â‰ 2007-·˘ Û‡ ˘„Á È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï Ì‚ ‰ÏÏÎÓ‰
˘Ú·˘Î ‰Ê ‰¯ÈÓ˘ È˙Â¯È˘ ,‰Ê „ÚÂÓ „Ú ,‰Ï ‰˜ÙÈÒ ¯·Î '‡ ‰ÁË·‡ ˙¯·Á˘ Û‡Â ,‰¯ÈÓ
˘‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ ¯˘˜˙‰ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .ÌÈ
.ÌÈÓÂ˙Á ÌÈÊÂÁ· ˜¯ ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ
‰„ÚÒ‰ È˙Â¯È˘ Ê¯ÎÓ
במכללה פועלות שתי קפיטריות לשירותי הסעדה ,חלבית ובשרית ,המשמשות את באי המכללה.
המכללה פנתה במסגרת מכרז סגור לכמה מפעילי לקבלת הצעות .חברה מסוימת )להל * חברת
ההסעדה( זכתה במכרז ,והמכללה חתמה אתה על חוזה לשנתיי ,מתחילת אוקטובר  402005ועד
ספטמבר  ,2007ע אפשרות להארכת החוזה בשנתיי נוספות.
המכללה מימשה את האפשרות הנזכרת והאריכה את ההתקשרות ע חברת ההסעדה בשנתיי
נוספות )עד סו אוגוסט  ;(2009בסיו תקופה זו חתמה המכללה על הסכ התקשרות נוס
לשנתיי ע חברת ההסעדה )מספטמבר  2009ועד סו אוגוסט  (2011ע אפשרות להארי .את
החוזה בשנה נוספת בכל פע .ע זאת צוי בחוזה כי על א החתימה על תקופת ההתקשרות
הנזכרת "המכללה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להביא את החוזה לידי סיו ,בכל עת
בתקופת החוזה ...בלא שתצטר .לנמק את הסיבות לסיו ההתקשרות".
הביקורת העלתה כי מאפריל  2009ואיל .הגיע להנהלת המכללה מידע על התנהלות בלתי תקינה
של חברת ההסעדה וכ התקבלו במכללה תלונות נגד החברה כגו :גביית מחירי גבוהי יותר
מאלה שנקבע עמה בהסכ ,אי*הצבת מחירוני ותפריטי במקומות הנראי לעי ,התייחסות לא
__________________

39
40

עד חודש אוגוסט בשנה זו שבו הסתיימה תקופת ההתקשרות.
ההסכ נער" ביו .1.2.06
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נאותה של איש צוות מסוי שעבד בקפיטריה ,אי*הקפדה על ניקיו וסדר; אי*חיטוי הירקות;
החזקת אריזות מזו שתפוגת פגה ועוד .הועלה כי מנהל הקפיטריה התנצל לפני מנכ"ל המכללה
ולפני מנהל הכספי על התנהלות הקפטריה א .בבדיקות שערכה חברה לייעו +פיקוח ובקרה
למערכות מזו )להל * חברת פיקוח ובקרה( ששכרה המכללה כדי לבדוק את מער .ההסעדה ,צוי
בשני הדוחות שהוגשו ביוני " :2010התרשמתי שהזכיי לא הפני ולא התייחס להערות מהביקורת
הקודמת ולמעשה למעט תיקוני קלי שנעשו ...כל שאר ההמלצות לבטיחות מזו ולהתנהלות
תקינה ) "ÂÓ˘ÂÈ ‡Ïההדגשה במקור(.
‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„·ÂÚÂ ‰„ÚÒ‰‰ ˙¯·Á ˙ÂÏ‰˙‰ È·‚Ï ¯ÂÓ‡Î ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÂÏ˙‰ ÁÎÂ
„¯˘Ó .˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó ÔÈÈÚ· ‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰˙ÂÎÊ ˙‡ ˘ÓÓ˙˘ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÂÁ·Ï
˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‡˘Â· ˘„Á Ê¯ÎÓ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
.‰ÏÏÎÓÏ ˙ÂÂ¯˙È‰ ·¯Ó ÈÂˆÈÓ
בתשובתה מדצמבר  2011כתבה המכללה כי "ביולי  2011נער .מכרז לבחירת זכיי להפעלת
הקפיטריות .זכיי חדש נבחר ,נחת עמו הסכ ונקצבה תקופת ההסכ".
ÔÂÈ˜È È˙Â¯È˘ Ê¯ÎÓ
באוקטובר  2006פנתה המכללה במכרז סגור לשישה ספקי לקבלת הצעות מחיר לשירותי ניקיו;
ארבעה מה הגישו הצעות ואחת מה )להל * חברת הניקיו( ,שהגישה את ההצעה הנמוכה ביותר
בסכו של  1,333,279ש"ח זכתה במכרז .המכללה חתמה עמה על חוזה התקשרות לשנה אחת
)מתחילת נובמבר  2006עד סו אוקטובר  .(2007בחוזה צוי כי בתו התקופה "רשאית המכללה
בתיאו ע הספק להארי .החוזה לתקופה נוספת של שנה אחת".
הביקורת העלתה כי ועדת המכרזי האריכה את חוזה ההתקשרות ע חברת הניקיו בכשנתיי
נוספות ,עד סו אוגוסט  ,412010בניגוד למוסכ בחוזה ובלא שהמכללה חתמה אתה על חוזה
התקשרות לתקופה זו.
˙¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ Ì‡ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Û˜Â˙· ‰ÊÂÁ ‡Ï· ‰˜ÈÒÚ‰Ï ‡ÏÂ ˘„Á ‰ÊÂÁ ÏÚ ‰˙‡ ÌÂ˙ÁÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÔÂÈ˜È‰
בתשובת המכללה מדצמבר  2011נכתב כי "בחודש יולי  2010התקיי מכרז פומבי ובסיומו נבחרה
חברת ניקיו ונחת עימה הסכ בו נקצבה תקופת ההסכ".

__________________
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במאי  2008האריכה ועדת המכרזי את החוזה עד סו& אוגוסט  2009ובמר 2010 3היא האריכה אותו
עד סו& אוגוסט .2010
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˘Î¯‰ ÌÂÁ˙· ‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÈÈ„ ˙ÂÂ¯˜Ú ÌÚ ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰˜· „ÈÓ˙ ÂÏÚ ‡Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Â
ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡ˆÓ .‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÌÈÏÁ˘ ˙Â˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÌÚÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
„Ú˙Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‡È‰ ;ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ ÏÎ ˙‡ ÊÎÂ¯Ó· ¯ÂÓ˘Ï ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰
˙ÓÈ˘¯ ‰Ï‰È ‡Ï ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ ;‰Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈ˜ÂÓÈÂ ˙ÂËÏÁ‰ ,ÌÈÂÈ„ ˘¯„Î
‡ÏÏ ‰ÓÂÈÒ ¯Á‡Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ‰‚‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ;ÌÈÊ¯ÎÓÏ ‰ÈÂÏ‚ ÌÈ˜ÙÒ
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰ÓÈÈ˜ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈÈ˙Â¯Á˙ ÌÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ Â‡ ÌÈ˘„Á ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù
.Û˜Â˙· ÌÈÊÂÁ ‡ÏÏ Â‡ ÏÏÎ ÌÈÊÂÁ ‡ÏÏ
ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜Ï ‰È˙Â„ÒÂÓÂ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏÂ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ÂÚˆÂ·È ‰Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÏÎ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰
˙·ÂÁ ˙Â˜˙Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰„Ù˜‰ .ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
˙Â¯È˘‰ Ô˙Â ˙‡ ˙ÈÚÂˆ˜ÓÂ ‰ÏÈÚÈ ,˙ÈÂÈÂÂ˘ Í¯„· ¯ÂÁ·Ï ‰ÏÏÎÓÏ ¯˘Ù‡˙ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ÍÂÒÁÏÂ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ ‰È·‡˘Ó ˙‡ ÏˆÏ ,‰ÈÎ¯ˆÏ ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰
בתשובת המכללה מדצמבר  2011צוי כי המכללה "תפעל בהקד להקמת מחלקת מכרזי ,רכש
והתקשרויות וכ ,תפעל לרענו נהלי רכש ומכרזי בהתא לתקנות העדכניות ...לאחרונה קיימה
המכללה מכרז פנימי ובחרה מנהל מחלקת רכש חדש".
שירותי ייעו משפטי למכללה
המכללה מקבלת שירותי משפטיי חיצוניי משישה עורכי די .המכללה התקשרה ע עור .די
המכה כיוע +משפטי חיצוני שלה )להל כאמור * היוע +המשפטי החיצוני( מינואר  2005ומקבל
מהמכללה תשלו חודשי קבוע )להל * ריטיינר( בגי ייעו +משפטי שוט וכ תשלומי נוספי
עבור טיפול בנושאי משפטיי שוני .חמישה עורכי די חיצוניי נוספי נותני למכללה
שירותי בתחומי משפטיי ייחודיי ,שלא על בסיס קבוע.
הביקורת העלתה ליקויי בהתקשרויות של המכללה לקבלת שירותי משפטיי:
) .1א( אי במכללה מסמכי המתעדי את אופ הבחירה ביוע +המשפטי החיצוני לתפקידו
בריטיינר ואת השיקולי שהביאו לבחירתו ,ועל כ אי*אפשר לדעת כיצד התקבלה בזמנו ההחלטה
בנושא זה ומה הנתוני שהיו מונחי לפני מקבלי ההחלטה .המכללה מסרה למשרד מבקר
המדינה מסמ ,.ללא תארי ,.שנושאו "טבלת השוואה עורכי די" ,ובו רשימה של שישה משרדי
עורכי די ,כתובת ,דרישות שכר הטרחה שלה והערות לגבי תחומי התמחות .שמו של היוע+
המשפטי החיצוני ,שנבחר כאמור לתפקיד ,אינו מצוי ברשימה זו .מנהל הכספי של המכללה
הסביר למשרד מבקר המדינה כי הטבלה נכתבה במועד סמו .להתקשרות.
באוגוסט  2011הסביר היוע +המשפטי החיצוני למשרד מבקר המדינה כי קיבל מהמכללה פנייה
בעל פה למת שירותי משפטיי ,וכי נבחר על ידי המכללה כיוו שהציע את המחיר הזול ביותר
למת לשירותי אלה .בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011כתב היוע +המשפטי
החיצוני כי בדצמבר  2004הוא מסר למנהל הכספי דאז של המכללה הצעה כתובה )להל * הצעה
מ* (2004לאספקת שירותי משפטיי וכי שכר הטרחה שביקש תמורת שירותי אלה היה כאמור
נמו .ביותר בהשוואה למשרדי אחרי של עורכי די.
בתשובת המכללה מדצמבר  2011נכתב כי בשנת  2004היא פנתה למספר משרדי של עורכי די
ובכלל היוע +המשפטי החיצוני ,שנמצאו ראויי לדעתה לתת לה שירותי יעו +משפטי שוט,
וביקשה לקבל הצעות .לאחר שבחנה את ההצעות העבירה את המלצתה לחבר הנאמני ,שאישר
בישיבתו פה אחד את בחירתו של היוע +המשפטי החיצוני כיוע +משפטי למכללה.
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„ÂÚÈ˙ .‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ ËÂ¯ÈÙ· „Ú˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ÈÏÏÎ
ÌÈÚÈˆÓ‰ Ï‡ ‰ÈÈÙÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ,ÌÈÂ˘ ÌÈÚÈˆÓÏ ˙ÂÈÙ‰ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÂÏÎÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ê
ÔÙÂ‡ È·‚Ï Ë¯ÂÙÓ‰ „ÂÚÈ˙‰ ¯„ÚÈ‰ .Ô‰Ï ÌÈ˜ÂÓÈ‰ ˙‡Â ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ,ÂÏÏ‰
ÌÈÈÂ˜Ï Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Ï È„Î Â· ˘È Â„È˜Ù˙Ï ÈÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ· ‰¯ÈÁ·‰
·.‰ÏÏÎÓ
)ב( אשר להספקת שירותי משפטיי מחמשת עורכי הדי הנוספי ,בנושאי משפטיי
ייחודיי ושלא על בסיס קבוע ,נמצא כי התקבלו במכללה הצעות מחיר משלושה משרדי עורכי די
העוסקי באות תחומי; אי בתיקי המכללה הצעות של שני עורכי הדי הנוספי כאמור שעמ
התקשרה המכללה .מנכ"ל המכללה מסר למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2011כי המכללה
התקשרה במישרי ולפי הצור .ע משרדי עורכי די המתמחי בנושאי משפטיי ייחודיי שעמדו
על סדר היו שלה .נמצא כי רק ע עור .די אחד מבי החמישה חתמה המכללה על הסכ
התקשרות .מהנתוני במכללה עולה כי בגי קבלת ייעו +משפטי בנושאי ייחודיי היא שילמה בי
אפריל  2008עד מאי  2011כ* 370,000ש"ח לחמשת עורכי הדי האמורי.
Ï˘ Ì‰È˙ÂÚˆ‰ Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰ ˙Ï·Ë ÍÂ¯ÚÏ ‰È‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈ„ÂÁÈÈ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ‡˘Â· ÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈÏ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ‰˙Ù Ì‰ÈÏ‡˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì‰ÈÈÈÙ‡Ó ˙‡Â Ì˙ÂÁÓ˙‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ,Ì„È ÏÚ ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏÂ
˙È·ËÈÓ‰ ˙ÂÏÚ·Â ‰˘Â¯„‰ ‰Ó¯· ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘ Ï·˜˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î
.‰˙ÈÁ·Ó
.Â¯Á·ÈÈ˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ ÌÚ ·˙Î· ÌÎÒ‰· ¯˘˜˙‰ÏÂ ÍÈÏ‰‰ ˙‡ „Ú˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
בתשובה נוספת של המכללה מדצמבר  2011היא הודיעה כי המכללה "תפעל להכנת הסכמי
התקשרות מפורטי ע נותני השירות המשפטי .בנוס המכללה הנחתה את ]יועצה[ המשפטי
להכי ,על בסיס הערות ]משרד[ מבקר המדינה ובהתא לחוק המכרזי ,נוהל להעסקת עורכי די
ויועצי".
 .2הביקורת העלתה כי א שהמכללה החלה להעסיק כאמור את היוע +המשפטי החיצוני של
המכללה כבר בראשית  ,2005היא לא הגדירה עמו עד אוגוסט  ,2011במסמ .כתוב ,את שירותי
הייעו +המשפטי השוטפי שעליו לספק במסגרת הריטיינר; את היקפ של השירותי הללו; את
שירותי הייעו +המשפטי הנוספי שעליו לספק ובכלל זאת את התמורה שתשל לו המכללה בגינ.
כ הועלה כי הבסיס לתשלומי של המכללה ליוע +המשפטי החיצוני הוא ההצעה משנת 2004
כאמור למנהל הכספי דאז של המכללה ,שבה ציי" :עבור יעו +משפטי שוט כמבוקש ע"י
המכללה )לפי ההסבר שקיבלנו ממ .בישיבה( ,הננו מבקשי ]שכר טרחה[ בס .של  1,000דולר
ארה"ב לחודש .נושאי נוספי ,כגו תביעות משפטיות כנגד המכללה ,עסקאות מקרקעי ,יטופלו
ע"י משרדנו תמורת ]שכר טרחה[ כפי שיסוכ בנפרד" .יצוי כי אי במכללה מסמכי נוספי
המתעדי את ההסדר שנקבע להעסקת היוע +המשפטי החיצוני.
הביקורת העלתה כי עקב היעדר קביעה מוסכמת בדבר היק "הייעו +המשפטי השוט" ובדבר
אופ חישוב שכר הטרחה ל"טיפול בנושאי נוספי" ,התגלעו במהל .השני חילוקי דעות ,לעתי
חריפי ,בי המכללה ליוע +המשפטי החיצוני להל דוגמאות:
)א( בעקבות בקשת היוע +המשפטי החיצוני לקבל מקדמה על ס 20,000 .דולרי על חשבו
שכר טרחה בנושא תקנו המכללה השיב לו מנכ"ל המכללה באוגוסט " :2008בתדהמה ובהפתעה
קיבלנו את דרישתכ לתשלו ...הננו מחזירי את החשבו תו .כדי מחאה שכ ]בי היתר מדובר

מוסדות להשכלה גבוהה

1439

בנושא שהוא[ חלק אינטגרלי של עבודתכ השוטפת ...החשבו הנ"ל השאיר אצלנו טע רע,
וחבל".
)ב( בסו אוגוסט  2008כתב מנהל הכספי של המכללה ליוע +המשפטי החיצוני" :התקבל]ה[
במשרדנו בקשה לשכ"ט בתיק ...בס] 12,000 .דולרי[ .בהתא להחלטת הנהלת המכללה ,אי
באפשרותי להעביר חשבו זה ללא פירוט שעות ותעריפי שעה" )ראו להל(.
)ג( במענה למכתב של היוע +המשפטי החיצוני מפברואר  2009לבקשת שכר טרחה בס5,000 .
דולרי השיב לו מנכ"ל המכללה" :נדהמנו מבקשתכ להמציא לכ שכ"ט בעבור טיפולכ ;...לא
זכור לנו שמתברר הלי .משפטי בנושא ...נראה לנו שההשגות ...ה חלק אינטגרלי מהפעילות
השוטפת; החשבו מוחזר תו .מחאה".
)ד( ביוני  2009כתב ,בי היתר ,מנהל הכספי למנכ"ל המכללה בנושא שכר טרחה בתיק מסוי:
"התלוננתי בעבר על כ .שמשרד ]היוע +המשפטי החיצוני[ מחייב אותנו עפ"י שיטת ה'מצליח' ללא
ניהול רישו שעות ובקרה על השקעה שביצעו בתיקי שה מנהלי ...מנגנו תמחיר זה אינו יכול
לעמוד במבח בשו גו עסקי או ציבורי" .היוע +המשפטי החיצוני הסכי "למע הסדר הטוב...
להפחית ס .של ] 10,000דולרי[  +מע"מ מהיתרה" בטיפול שבתיק.
הביקורת העלתה כי מרבית התשלומי אשר שילמה המכללה ליוע +המשפטי החיצוני מאז 2005
היו בגי "טיפול בנושאי נוספי" שלא נכללו במסגרת הריטיינר .אי במכללה תיעוד של אופ
החישוב של תשלומי אלה ושל התערי שלפיה בוצעו .בעקבות אי*קביעה מראש של אופ
החישוב והתערי בגי טיפולו של היוע +המשפטי החיצוני ב"נושאי נוספי" טופלה בנפרד כל
בקשה שלו לקבלת שכר טרחה.42
היוע +המשפטי החיצוני כתב בתשובתו מדצמבר  2011למשרד מבקר המדינה כי הצעתו מ*2004
והארכת ההתקשרות עמו אושרו מדי שנה על ידי חבר הנאמני של המכללה וכי "עצ קבלת
ההצעה ]ואישורה השנתי בידי חבר הנאמני[ ,מהווה התקשרות משפטית לכל דבר ועניי" .כ כתב
כי שכר הטרחה שגבה תמורת ייעו +משפטי שוט למכללה ושכר הטרחה שגבה תמורת טיפול
בנושאי שלא נכללו בהגדרה של ייעו +משפטי שוט ,היה נמו .באופ משמעותי מהמקובל לשכר
טרחה בנושאי אלה והוא א נת למכללה הנחות משמעותיות בשכר הטרחה.
,¯È„‚‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ÈÓ‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÈÙÏ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ıÂÚÈÈ‰ È˙Â¯È˘ ‚ÂÒ ˙‡ ,·Â˙Î ÌÎÒ‰· ,ÈÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÈÁ˙ ÈÙÏ
ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÂÓÎ .¯ÈÈËÈ¯Î ‰ÏÏÎÓÏ ˜ÙÒÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ ¯˘‡ ÛËÂ˘‰ ÈËÙ˘Ó‰
·ÏÂÙÈË‰ ÔÈ‚· Â˙Á¯Ë ¯Î˘ ·Â˘ÈÁ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ ˙‡ ¯ÎÊ‰ ÍÓÒÓ
·˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ· Í¯Âˆ ‡ÏÏÂ ÌÈ˙Â‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÂÏ ÂÓÏÂ˘È˘ È„Î ˙‡Ê .ÌÈÙÒÂ ÌÈ‡˘Â
Ô˙È ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÏÚÂÙ· ‰¯˜˘ ÈÙÎ ,ÌÈÓÂÏ˘˙Ï Ú‚Â· ˙Â·‰-È‡Â
˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰Ï ÛÈÏÁ˙ ÈÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ 2004-Ó ‰Úˆ‰‰ ·˙ÎÓ· ˙Â‡¯Ï
.¯ÂÓ‡Î
הביקורת העלתה כי במש .כשבע שנות ההתקשרות ע היוע +המשפטי החיצוני לא בחנה המכללה
את הפעולות שביצע מול התשלו שקיבל וא לא בחנה את גובה התשלו בהשוואה למקובל
בעניי זה בענ הייעו +המשפטי .בתיקי המכללה יש בעניי זה רק מכתב אחד ,מדצמבר ,2005
__________________

42

מהמסמכי שהומצאו למשרד מבקר המדינה עולה כי התשלומי שהעבירה המכללה ליוע 3המשפטי
החיצוני מאז ינואר  2005ועד סו& אוגוסט  2011הסתכמו בס" של כ 1.4מיליו %ש"ח .סכו זה כולל
ריטיינר ,שכר טרחה בגי %טיפול בתביעות נגד המכללה ,החזר הוצאות משלוח ,כתבי הגנה ומע".
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ששלח היוע +המשפטי החיצוני אל מנכ"ל המכללה ,ובו פירוט הנושאי שבה טיפל מתחילת
אותה שנה ואומד שלו על אודות היק השעות שהקדיש לכל נושא .אי בתיקי המכללה מסמכי
כאלה מתארי .מאוחר יותר וזאת על א שבאוגוסט  2008החליטה הנהלת המכללה לדרוש ממנו
לספק לה פירוט של שעות עבודה בטר יאושר לו התשלו החודשי .יצוי כי במרוצת השני
הועלה סכו הריטיינר ליוע +המשפטי החיצוני בגי הייעו +המשפטי השוט פעמי מספר,
ובאוגוסט  2011הגיע התשלו לכדי פי שניי וחצי מהסכו המקורי )בערכי דולריי( ,כ .שעמד
על  2,500דולרי לחודש בתוספת מע".
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï·˜ ‡˘Â ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÂ˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ÌÈÈËÙ˘Ó‰
ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˜ÙÒÈ˘ ÔÈ„‰ Í¯ÂÚ ÌÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .ÂÈÙ ÏÚ ˙Â˜˙‰Â
·Â˘ÈÁÏ ÔÂ‚Ó‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ,˜ÙÒÈ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Â· Â¯„‚ÂÈ˘ Ë¯ÂÙÓ ÌÎÒ‰ ‰ÏÏÎÓÏ
˙ÂÂ·˘Á‰ ¯Â˘È‡ ÈÎÈÏ‰ ˙‡Â Â„È ÏÚ Â¯ÒÓÈÈ˘ ÌÈÙËÂ˘‰ ÁÂÂÈ„‰ È¯„Ò ˙‡ ,ÂÂÎ„ÚÂ ¯Î˘‰
·‚.Â˙Á¯Ë ¯Î˘ ÔÈ

היבטי של ביקורת ,פיקוח ובקרה
ביקורת פנימית במכללה
ביקורת פנימית היא "פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה וייעו +אשר מיועדת להוסי
ער .ולשפר את פעולות הארגו .היא מסייעת לארגו להשיג את יעדיו בהבאת גישה שיטתית
וממוסדת ,לש הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכוני ,בקרה וממשל תאגידי".43
עבודת הביקורת הפנימית מוסדרת ,בי היתר ,בחוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב*) 1992להל * חוק
הביקורת הפנימית( ,אשר חלק מהוראותיו הוחלו על מוסדות להשכלה גבוהה מכוח סעי 15א לחוק
המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח* ,1958ובחוק החברות ,התשנ"ט*) 1999להל * חוק החברות(.
המכללה היא כאמור חל" ,+ועל פי חוק החברות חלה עליה חובת מינוי מבקר פני )כיוו שמחזורה
השנתי עולה על  10מיליו ש"ח ( .44הוראות החוק הנזכרות קובעות ,בי היתר ,כי בכל גו ציבורי
תיעשה ביקורת פנימית על ידי מבקר פני ומפרטות ,בי השאר ,את ההיבטי האלה :הדרישות
מממלא המשרה; ציו תפקידיו של מבקר הפני והגדרת סמכויותיו ומעמדו; הגורמי שלה יגיש
את דיווחיו; וסדרי אישור תכנית העבודה שלו .נוס על כ .על המכללה ,בתוק היותה גו ציבורי
הנתמ .בכספי מדינה ,להקפיד להתנהל בחיסכו ,ביעילות ובטוהר מידות ,ועל כ ראוי שתקיי
ביקורת פנימית המאפשרת להנהלה העומדת בראשה לקבל הערכה בלתי תלויה בנושא תפקוד
המכללה במגוו תחומי פעילותה.
מאחר שארגוני נבדלי זה מזה בכל הנוגע לסביבת העבודה של מבקר הפני ,רצוי לקבוע בכל
ארגו נוהל פנימי המגדיר בבירור את מקומו ואת מעמדו של מבקר הפני בארגו .על הנוהל להגדיר
את יחסי הגומלי בי מבקר הפני לבי נושאי המשרה בדרגי השוני של הארגו ולעג את אי*
__________________

43
44

ראו "הגדרת מקצוע הביקורת הפנימית" באתר הבית של לשכת המבקרי הפנימיי בישראל:
.http://www.iia.org.il
יצוי כי ב 1998הייתה המכללה חברה פרטית; דר" הפיקוח על עבודת הביקורת מפורטת בסעי א
שבנוהל המכללה לגבי סדרי העבודה של ועדת הביקורת שכבר היה בתוק באותה עת ונשאר בתוק
כשהמכללה נרשמה כחל".#
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תלותו כדי שיוכל למלא את תפקידו ללא חשש .במאי  2003אישרה ועדת הביקורת של המכללה נוהל
ביקורת פנימית )להל * הנוהל( ,ובו נקבע ,בי היתר ,כי "אחריות ליישו הנוהל ]חלה[ על המנכ"ל
ועל המבקר לפי העניי".
המכללה מקיימת ביקורת פנימית באמצעות מבקר פני )ראו להל(.
˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ
ועדת הביקורת היא המוסד המנהל העליו במכללה האמו על קיו ביקורת פנימית שוטפת ויעילה.
על הוועדה להיות בלתי תלויה ,לדו בליקויי שעליה דיווח מבקר הפני בדוחותיו ולפקח על
תיקונ באמצעות העברת מסקנותיה והמלצותיה ליו"ר הוועד המנהל ,לנשיא המכללה ,למנכ"ל
המכללה ולמבקר הפני.
 .1המכללה מאוגדת כיו כחל" ,+והאספה הכללית שלה היא הגו המוסמ .על פי חוק החברות
למנות את ועדת הביקורת; כ .ג לפי התקנו המצוי שקבעה המל"ג בשנת  1999לצור .התנהלות
של מוסדות להשכלה גבוהה )כאמור ,לפי תקנו המכללה "חבר הנאמני הוא האספה הכללית של
החברה"(.
הביקורת העלתה כי חר האמור העניקה המכללה בתקנו שלה לוועד המנהל את הסמכויות
הנוגעות ל"מינוי ועדת הביקורת וקביעת סמכויותיה" ,תו .כדי שהיא מעניקה לחבר הנאמני
סמכות של "אשרור" המינוי וקביעת הסמכות של המבקר הפנימי .יצוי כי בסעי אחר בתקנו
מוצגת בצורה שונה חלוקת הסמכויות בי המוסדות המנהלי הללו בעניי מינוי ועדת הביקורת:
"חבר הנאמני ימנה את ועדת הביקורת עפ"י המלצת הועד המנהל".
„ÚÂÂ‰ È„ÈÏ ‰¯ÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÂÈÓ È·‚Ï ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ˙ÂÎÓÒ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.‚"ÏÓ Ï˘ ÈÂˆÓ‰ ÔÂ˜˙ÏÂ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ Ï‰Ó‰
ממסמכי המכללה עולה כי שלא על פי תקנו המכללה פעל בעצמו יו"ר ועדת הביקורת לאיתור
מועמדי לוועדת הביקורת ולקביעת הרכב הוועדה .מנכ"ל המכללה ,הממלא תפקיד ניהולי מרכזי
בה והכפו להחלטותיה של ועדת הביקורת ,א אישר מהל .זה.
45

‰Ï˘ ÔÂ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈ‡˙‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚"ÏÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰Ï ,ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÂÈÓ ‡˘Â
·Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ÚÓÈ ¯˘‡ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜ÏÂ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‡˘Â
·.‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈÓ ÔÈÈÚ· ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ

 .2כיוו שהמכללה מאוגדת כאמור על פי חוק החברות כחל" ,+חייבת ועדת הביקורת שלה
להתכנס "לפחות אחת לשלושה חודשי" ,46והמניי החוקי לפתיחת ישיבה של הוועדה הוא רוב
חבריה .47בנוהל נקבע כי" :ועדת הביקורת תתכנס לפחות  3פעמי בשנה ]ועל[ הועדה לעקוב אחר
ביצוע תוכנית עבודה של מבקר הפני ,לקבל את דוחותיו באורח שוט ,לפחות אחת ל* 3חודשי,
__________________

45
46
47

בעניי חוסר ההתאמה בנושאי אחרי ראו הפרק על התאגדות המכללה ותקנוניה.
על פי חוק החברות לגבי ועדת ביקורת בחברה לתועלת הציבור.
"אלא א כ נקבע אחרת בתקנו" – הכול כאמור בחוק החברות שהוחל בשינויי המחויבי ג על
ועדת ביקורת בחל".#
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לדו בה וביישו התיקוני והשיפורי המתחייבי מ הממצאי ,המסקנות וההמלצות של מבקר
הפני".
˙„ÚÂ ‰ÒÎ˙‰ (ÌÈ˘ ˘ÓÁÓ ‰ÏÚÓÏ) 2011 ÏÈ¯Ù‡ „ÚÂ 2007 ˙ÏÈÁ˙Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
„ÚÂ ,‰· ÌÈ¯·Á‰ ˙˘ÓÁÓ ˙Á‡ ‰„ÚÂÂ‰Ó ‰˘¯Ù 2007 ÛÂÒ· .48„·Ï· ÌÈÓÚÙ ˘ÓÁ ˙¯Â˜È·‰
‰„ÚÂÂ‰ ‰ÒÎ˙‰ 2010 ÈÂÈ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰ÓÂ˜Ó· ¯Á‡ ¯·Á ‰ÂÓ ‡Ï 2011 È‡Ó ˘„ÂÁ
·.„·Ï· ‰È¯·ÁÓ ÌÈÈ˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰
˙ÈÓÈÙ‰ ˙¯Â˜È·‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ„Úˆ ˙‡ ËÂ˜Ï ‰È˙Â„ÒÂÓÂ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
·‰Ú·˜˘ ˙Â¯È„˙· ÒÎ˙˙ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,ÈÂ‡¯Î ‰˘ÚÈ˙ ‰ÏÏÎÓ
·.¯ÂÓ‡‰ È˜ÂÁ‰ ÔÈÈÓ·Â ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ
 .3בתקנו המכללה נקבע ,בי היתר ,כי תפקידי ועדת הביקורת ה ,בי היתר" ,להציע לוועד
המנהל וחבר הנאמני דרכי לתיקו הליקויי בניהול ]המכללה[ ...לבדוק כל נושא ...הקשור
בפעילות ]המכללה[ ...להביא לפני הוועד המנהל וחבר הנאמני את מסקנותיה לאור הבדיקה".
על פי הסמכויות ונוהלי העבודה במכללה שאישר חבר הנאמני "ועדת הביקורת תמסור דיווח מלא
על פעילותה לפחות פע בשנה ,והוועד המנהל ידו בדוח ]הביקורת[".
,ÌÈÓÚÙ 14 Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÒÎ˙‰ ÔÎÏ‰Ó·˘ ,2011 ¯‡ÂÈ „Ú 2007 ÌÈ˘· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„Ï˘ ‰˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ,2008 ¯·Ó·Â· ,˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰ÁÂÂÈ
,ÌÈÓÚÙ ˘˘ ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ÒÎ˙‰ ÔÎÏ‰Ó·˘ ,2010 ¯·Óˆ„ „ÚÂ 2007 ÌÈ˘· .ÌÈÂÒÓ ‡˘Â
„¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÏÚ „·Ï· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ÌÈÓ‡‰ ¯·ÁÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÁÂÂÈ
.ÌÈÙ‰
‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ˜˙· Ú·˜Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.Ï‰Ó‰ „ÚÂÂÏÂ ÌÈÓ‡‰ ¯·ÁÏ ,‰˘Ï ˙Á‡ ˙ÂÁÙÏ ,‰˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ
ÌÈÙ ¯˜·Ó ˙˜ÒÚ‰
מינוי מבקר הפני הנוכחי
 .1לפי חוק החברות ,מבקר הפני אמור להתמנות על ידי המוסד המנהל המשמש דירקטוריו
החברה ולפי הצעת ועדת הביקורת .לפי תקנו המכללה ,הוועד המנהל של המכללה הוא דירקטוריו
החברה .יוצא אפוא שהוועד המנהל הוא המוסמ .למנות את מבקר הפני ,כפי שא עולה מהתקנו
המצוי .המכללה קבעה בתקנו שלה כי ועדת הביקורת אמורה להביא את מינוי מבקר הפני לאישור
הוועד המנהל וחבר הנאמני בנוהל שייקבע על ידה; לפי התקנו ,סמכותו של הוועד המנהל בנושא
מצטמצמת לכדי "אישור מינוי מבקר הפני לאחר היוועצות ע ועדת הביקורת ,ע הנשיא וע
המנכ"ל".
˙ÂÈ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ‰Ï˘ ÔÂ˜˙‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È‡ÏÓÓ „ˆÓ ‰Ê ÍÈÏ‰· ˙Â·¯ÂÚÓ ÚÂÓÏÂ ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÈÂÈÓ ÍÈÏ‰ ‡˘Â· ‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ‰
˙.‰ÏÏÎÓ‰ Ï"ÎÓ ÔÂ‚Î ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰ÏÏÎÓ· ÌÈ„È˜Ù
__________________

48

בדר" כלל פע בשנה ופעמיי בשנת .2008
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בתשובתה מדצמבר  2011הודיעה המכללה כי הנחתה את היוע +המשפטי שלה להכי נוהל בנושא
מינוי מבקר הפני בהתא להמלצת משרד מבקר המדינה.
 .2בדצמבר  2010ציי מנכ"ל המכללה לפני חבר הנאמני" :בשנת  2007אישרנו את בחירת
ועדת הביקורת ואת מבקר הפני ,באמצעות מכתב ששלחנו לחברי חבר הנאמני וקבלת הסכמת.
היינו חייבי בישיבה העוקבת לאשרר את בחירת א .הדבר נשכח מאיתנו ועל כ באיחור אנו
מביאי לאשרור את בחירתו של מבקר הפני  ...ואת חברי ועדת הביקורת" .בהמש .לכ .החליט
חבר הנאמני כי הוא "מאשרר פה אחד את בחירתו של מבקר הפני וחברי ועדת הביקורת".
הביקורת העלתה כי במכתב שהזכיר המנכ"ל בדבריו אלה התבקשו החברי לאשר ה מינוי של יו"ר
חדש לוועדת הביקורת וה צירו חבר נוס לוועדה ,אול מבקר הפני המוצע לא נזכר במכתב
כלל וממילא לא התבקשו החברי להסכי למינויו.
Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ÈÂ‡¯˘ ÍÎÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ·ÒÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÓ¯Â‚ „ˆÓ ˙Â·¯ÂÚÓ ÚÂÓÏ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰ÏÏÎÓ· ÌÈÈÚÂˆÈ·‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÂÓÏ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó
¯˜·Ó Ï˘Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ï˘ ¯Â˘È‡‰ Â‡ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙· ‰ÏÏÎÓ· ÌÈÈÏ‰ÈÓ
.ÌÈÙ‰
הפסקת העסקתו של מבקר הפני הקוד
בחוק הביקורת הפנימית ,49נקבע כי "לא תופסק כהונתו של מבקר פנימי שלא בהסכמתו לפני תו
התקופה אשר לה נתמנה ,והוא לא יושעה מתפקידו ]בגו ציבורי שאינו משרד ממשלתי או בנק
ישראל[ אלא א כ החליט על כ .הדירקטוריו או הגו הממלא תפקיד הדומה לתפקיד
הדירקטוריו ,...לאחר שניתנה הודעה כדי לכל חברי הדירקטוריו שדבר הפסקת הכהונה או
ההשעיה יידו באותה ישיבה ,ובאישור הדירקטוריו ברוב של שני שלישי מחבריו לאחר שניתנה
למבקר הפנימי אפשרות לשאת לפני הדירקטוריו את דברו בעניי" .יצוי כי ההלי .הנזכר נועד
להבטיח את אי*תלותו של מבקר הפני בממלאי תפקידי הנתוני לביקורתו.
בפברואר  2004התבקשה היועצת המשפטית דאז של המכללה לחוות את דעתה באשר להלי.
הדרוש לסיו כהונתו של מבקר הפני הקוד .בחוות הדעת שהכינה היועצת ,שהעתק ממנה נשלח
50
למנכ"ל המכללה ,צוי כי כדי להפסיק את כהונת מבקר הפני על הוועד המנהל של המכללה
לקבל החלטה מתאימה ברוב של שני שלישי מחבריו .כ צוי כי על ההחלטה להתקבל בישיבת
הוועד המנהל אחרי שניתנה הודעה כדי לכל חברי הוועד שדבר הפסקת הכהונה יידו באותה
ישיבה ואחרי שניתנה זכות טיעו למבקר במהל .הישיבה.
הביקורת העלתה כי באוגוסט  2006הודיע מנכ"ל המכללה למבקר הפני הקוד על החלטת
ההנהלה הפעילה 51של המכללה לסיי את תפקידו כמבקר המכללה .בישיבת ועדת הביקורת,
שהתקיימה בחודש לאחר מכ ,ביקש מנכ"ל המכללה לבחו את המש .העסקתו של מבקר הפני
וועדת הביקורת החליטה להפסיק את העסקתו ולאתר מבקר פני חדש; למחרת הישיבה הודיע
היו"ר דאז של הוועדה במכתב למבקר הקוד על החלטת הוועדה בנושא .רק כעבור כחודש דיווחה
יו"ר ועדת הביקורת דאז לוועד המנהל על סיו כהונתו של מבקר הפני ועל פנייה ללשכת
__________________

49
50
51

חוק הביקורת הוחל על מבקרי פני במוסדות להשכלה גבוהה לפי סעי 15א לחוק המועצה להשכלה
גבוהה.
המשמש כדירקטוריו החברה.
על פי תקנו המכללה "הוועד המנהל ימנה הנהלה פעילה שתורכב מנושאי תפקידי ]בכירי
במכללה["; בשנת  2006כללה ההנהלה הפעילה את הנשיאה ,את המנכ"ל ,את מנהל אג הכספי ואת
מנהל הרכש.
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המבקרי הפנימיי לקבלת שמות של מועמדי לתפקיד; ובדצמבר  2006היא דיווחה לחבר
הנאמני על סיו כהונתו של מבקר הפני ועל פרסו מכרז לבחירת מבקר פני חדש; במר2007 +
הודיעה יו"ר ועדת הביקורת לוועד המנהל על בחירת מבקר פני חדש )המבקר הנוכחי( ,והוועד
המנהל אישר את הבחירה.
ÍÓÒÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‰È‡ ¯˘‡ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÈÈÚ‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó
˙‡ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ Ï·È˜˘ Ì¯Â‚‰ ‰˙ÈÈ‰ ,ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï
˙„ÚÂÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ÏÚ .Ì„Â˜‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ÌÂÈÒ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰
˙ÂÂÁÂ ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÈÚ· ÏÂÚÙÏ ‰È‰ ˙¯Â˜È·‰
˙‡ ÂÊ ÌÈÈÈÚ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ˜ÈÙ‰Ï ÂÏÏ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙˘ÂÏ˘ ÏÚ .‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰
˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰
ÌÈÂ˙‰ ÌÈ„È˜Ù˙ È‡ÏÓÓÓ ˙·Î¯ÂÓ‰ ,‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰ ‰Ï‰‰‰ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ
.‰Ê ÍÈÏ‰˙· ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ˙¯Â˜È·Ï
הסכ ההתקשרות ע מבקר הפני הנוכחי
לאחר הפסקת כהונתו של מבקר הפני הקוד ,פרסו מכרז פומבי לתפקיד ובחירת המועמד
המועד ,נחת בפברואר  2007הסכ התקשרות ע מבקר הפני הנוכחי.
˙Â¯˘˜˙‰ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ 2009 ¯‡ÂÈ Ê‡Ó ‰ÏÏÎÓ‰ È„È ÏÚ ˜ÒÚÂÓ ¯˜·Ó‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·¯‰ÏÚÙ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Ï‰‰ ÈÎÂ ,‚Ù ÂÓÚ Ì˙Á˘ ÈÂ˘‡¯‰ ÌÎÒ‰‰ Û˜Â˙˘ ¯Á‡Ï ,Û˜Â˙-
˙Ú˘ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Ï‰‰ ‰ËÈÏÁ‰ 2010 ÈÂÈ· .ÌÎÒ‰‰ ˘Â„ÈÁÏ Ê‡Ó
Û˜È‰· ‰„Â·Ú ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÙ‰ ¯˜·ÓÏ ‰¯˘Â‡ ÏÏÎ Í¯„· ÈÎ ÔÈÂˆÈ .¯˜·Ó‰ Ï˘ ‰„Â·Ú
˘.‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÚ˘‰ Û˜È‰Ó 10%-Î Ô‰˘ ‰˘· ˙ÂÚ˘ 200-Î Ï
בתשובתה מדצמבר  2011ציינה המכללה כי "שכרו של מבקר הפני הוצמד על פי בקשתו לשכר
מבקרי פני בחברות הממשלתיות וכ .ג נקבע מנגנו עדכו ] לשכרו[ אובייקטיבי ושקו".
ÔÁ·ÈÈ ÈÎ ÈÂˆ¯ ÌÎÒ‰‰ ˘Â·È‚ ˙Ú· .ÌÎÒ‰· ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
.‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÚ˘‰ Û˜È‰Ó 10%-Î ÏÚ ÌÂÈ‰ „ÓÂÚ‰ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ Û˜È‰
אי*תלות מבקר הפני
52

 .1בדוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה שהתפרס במר 2009 +נכתב" :על ]נוהל מבקר
הפני[ להגדיר את יחסי הגומלי בי המבקר הפנימי ובי נושאי המשרה בדרגי השוני של
הארגו ולעג את אי*תלותו כדי שיוכל למלא את תפקידו ללא חשש".
בהסכ ההתקשרות ע מבקר הפני הנוכחי ,אשר תוקפו נקבע עד דצמבר  ,2008נכתב כי התשלו
עבור שירותיו של מבקר הפני ,שאיננו עובד המכללה ,ייעשה לפי מכסה של שעות עבודה,
שהיקפה לא נקבע בהסכ ,והוא עדיי נתו למשא ומת בי מבקר הפני לוועדת הביקורת ומנכ"ל
__________________

52

ראו מבקר המדינה ,(2009) ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,בפרק "המכללה האקדמית צפת
 היבטי מינהליי" ,עמ' .234
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המכללה .כ נקבע בהסכ כי שעות עבודה החורגות ממכסה זו יאושרו מראש על ידי מנכ"ל
המכללה .היק מכסת שעות העבודה האמור לא נקבע בהסכ אלא נותר פתוח למשא ומת בי
מבקר הפני למכללה.
 .2בנוהל המכללה לגבי ועדת הביקורת )סמכויות ,כהונה ,סדרי עבודה( נקבע ,בי היתר ,כי
בסמכות ועדת הביקורת "לאשר את תוכנית העבודה של מבקר הפני ,לאחר התייעצות עימו
ולהמלי +בפני הנשיא על התקציב הנכו לביצוע התוכנית לאישור במסגרת תקציב המכללה".
הביקורת העלתה כי הנהלת המכללה הייתה מעורבת בהקצאת שעות העבודה של מבקר הפני:
באוגוסט  2010הציע מבקר הפני לוועדת הביקורת היק שעות שנתי הנדרש לבדיקת שישה
נושאי שהציע לביצוע בשנת  .2011בספטמבר אותה שנה המלי +מנכ"ל המכללה למבקר הפני
על ביצוע ביקורת בשני נושאי מבי אלה שהציע המבקר .במכתבו הוא הציע חלוקת שעות עבודה
שונה מזו שהציע מבקר הפני 150 :שעות שנתיות לנושא אחד )במקו  180שעות שהציע המבקר(
ו* 50שעות לנושא אחר )במקו  40שעות שהציע המבקר( .כשבוע מאוחר יותר כתב יו"ר ועדת
הביקורת למנכ"ל המכללה כי הוא מסכי להצעת הנושאי שלו א .בחלוקת שעות שונה.
ÏÚ ¯˜Â·Ó ‡Â‰˘ ,‰ÏÏÎÓ‰ Ï"ÎÓ Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙ÂÏ˙-È‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰ ˙ÚÈ·˜· ,ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó È„È
˘Ì‚ ÔÎÏÂ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÈÎ˙ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ Ï‰Ó‰ „ÒÂÓ‰ .¯˜·Ó‰ Ï
‡˙ ˙„ÚÂ ,‰ÏÏÎÓ‰ Ï‰Â ÈÙ ÏÚ ,‡Â‰ ,˙ÈÎ˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˘¯„‰ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ Û˜È‰
‰ÏÂÎÈ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÈÎ˙· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ‡˘Â‰Â ÚÂˆÈ·Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÂÚ˘ ˙˜ÂÏÁ .˙¯Â˜È·‰
·˙ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ÈÂ‡¯ Í‡ ,‰ÏÏÎÓ‰ ˙Ï‰‰ ˙„ÓÚ· ˙Â·˘Á˙‰ ·‚‡ Ú·˜È‰Ï
.‰˙˘È¯„Ï ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓÚË‰ ˙‡ ÏÂÏÎÈ ¯˘‡Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰Ï‰‰‰ ÁÏ˘˙˘ Ë¯ÂÙÓ
·‡ÈÓÈÙ‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙Â‡ÓˆÚ ÏÚ ¯˙ÂÈ ·ÂË ÔÙÂ‡· ¯ÂÓ˘Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡ ‰Ê ÔÙÂ
.˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ì‡Â·· ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ Ï˘Â
מעקב אחר תיקו ליקויי
בנוהל הביקורת הפנימית של המכללה הנזכר לעיל נקבע כי" :כחלק מהתוכנית השנתית ,יקיי
המבקר מעקב מתמיד כדי לוודא כי היחידות המבוקרות נקטו באמצעי הדרושי ליישו המלצות
ומסקנות כאמור ,וידווח בכתב על אופ ]יישו ההמלצות והמסקנות של דוחות הביקורת[ למנכ"ל
ולועדת הביקורת".
הביקורת העלתה כי מבקר הפני לא דיווח בכתב למנכ"ל ולוועדת הביקורת על תיקו הליקויי
שעליה הצביע בדוחות שהגיש למכללה מאז  ,2007וכי ג ועדת הביקורת לא דרשה מהמבקר
דיווח כזה.
ÔÂ˜È˙ ¯Á‡ ,Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì˙ÂÚˆÓ‡·Â ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó Ï˘ ·˜ÚÓÏ
‰ÊÎ ·˜ÚÓ Ì„˜‰· Úˆ·Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÏÚ .‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á ˘È ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
ÈÎ ÌÂ˜Ó ˘È .ÌÂ˜È˙ ÏÚ Â‡Â·È ÂÈ˙ÂÁÂ„· ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ
˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ÌÂÎÈÒ ÏÚ È˙ÙÂ˜˙ ÁÂÂÈ„ Ï"ÎÓÏÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÂÒÓÈ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó
.ÂÈ˙ÂÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï
בתשובתו למשרד מבקר המדינה בסו נובמבר  2011כתב מבקר הפני כי בחודש ינואר  2012הוא
יציג בפני חברי ועדת הביקורת ,בישיבה שתתקיי ,דוח אודות מצב תיקו הליקויי עליה הצביע
בדוחות קודמי.
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שימוש בכרטיסי אשראי
המכללה הפקידה בידי נשיאת המכללה )להל * הנשיאה( והמנכ"ל כרטיסי אשראי בנקאיי שלה
)להל * כרטיסי אשראי( לתשלו הוצאות בתפקיד .חשבו הבנק של המכללה מחויב ישירות
בהוצאות המשולמות באמצעות כרטיסי אשראי אלה .הועלה כי כרטיס האשראי של הנשיאה משמש
את המכללה ג לרכישות ולהוצאות כלליות של המכללה .יצוי כי במכללה נהוגה ג קופה קטנה
להחזר הוצאות לעובדי המכללה בסכומי נמוכי ,ונמצא שג הנשיאה והמנכ"ל משתמשי בה.
 .1הביקורת העלתה כי אי במכללה נוהל או הנחיות להסדרת השימוש שעושי נושאי
התפקידי האמורי בכרטיסי האשראי שהעמידה המכללה לרשות .ממילא לא נקבע אילו הוצאות
מותר לבעלי התפקידי לבצע בכרטיסי ,מהו גובה הסכומי המותרי להוצאה ,מי הגור המאשר
את ההוצאות ומה האסמכתאות וההסברי הדרושי לאישור ההוצאות.
 .2מדי חודש הנשיאה והמנכ"ל מקבלי ,כל אחד ,מחברת כרטיסי האשראי דוח המפרט את
הרכישות שביצעו בכרטיס שהפקידה המכללה בידיה ,את מועד הרכישה ואת סכו ההוצאה.
בהמש .לכ .ה מעבירי את הדוח בצירו הקבלות והחשבוניות של ההוצאות )להל * אסמכתאות
להוצאות( ליחידת הנהלת החשבונות שבאג הכספי של המכללה .אחת מעובדות היחידה רושמת *
על גבי הדוח ליד כל סכו הוצאה בהתא לקבלות ולחשבוניות שהומצאו * את ההסבר להוצאות
על סמ .המידע הקיי באסמכתאות אלה .בדר .כלל ציינה העובדת כי ההוצאות היו בגי אכילה,
שתייה ,לינה )להל * אש"ל( ,אירוח וקשרי ציבור.
ÌÈ¯·Ò‰Â ËÂ¯ÈÙ Â˘È‚‰˘ ÁÂ„Ï Û¯ˆÏ Â‚‰ ‡Ï Ï"ÎÓ‰Â ‰‡È˘‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ˆ˜Ó· ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÏ·˜ÏÂ ˙ÂÈÂ·˘ÁÏ ¯·ÚÓ È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚˆÈ·˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï
ÌÈ¯·Ò‰Â ËÂ¯ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú .‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙Â˙ÎÓÒ‡ ÂÙ¯Èˆ ‡Ï Ì‚ Ì‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó
ÌÈË¯Ù ,53ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ,˙Ú„Ï ÏÂÎÈ ‰ÏÏÎÓ· ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ ‰È‰ ‡Ï ,˙Â‡˙ÎÓÒ‡Ï
‰Ê Ú„ÈÓ .Ì˜ÂÒÈÚ Â‡ Ì„È˜Ù˙ ,ÌÈ„ÚÂÒ‰ ˙ÂÓ˘ ,‰‡ˆÂ‰‰ ˙¯ËÓ ,‰‡ˆÂ‰‰ ‚ÂÒ ÔÂ‚Î ÌÈÈ˙Â‰Ó
¯ÒÈË¯Î ·ÈÂÁ ˙Â„Á‡ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ÈÙ ÏÚ Ï˘ÓÏ ÍÎ .‰¯Â˘È‡Â ‰‡ˆÂ‰‰ ˙ÈÁ· Í¯ÂˆÏ ÈËÂÂÏ
¯Â¯· ‡ÏÂ ÌÈ„ÚÂÒ‰ ˙ÂÓ˘ ˙‡ Ë¯ÈÙ ‡Ï Ï"ÎÓ‰ ;ÌÈ„Á‡ ÌÈ˘‡ ÌÚ ˙ÂÁÂ¯‡ ÔÈ‚· Ï"ÎÓ‰
‡Û‚‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘‡ Â‡ ‰Ï˘ ÌÈÁ¯Â‡ ,‰ÏÏÎÓ‰Ó ÌÈ„·ÂÚ ‰Ï‡ ÂÈ‰ Ì
Ï"ÎÓÏ ˙Â¯˙ÂÓ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙Â‡ˆÂ‰˘ Û‡ ,Ï"˘‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Ï ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó ÒÁÈÈ ÌÈÙÒÎ‰
¯˜ ·‚.54ÌÈ¯Á‡ ¯Â·Ú ‡ÏÂ ÂÓˆÚ ¯Â·Ú ÚˆÈ·˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ
בנובמבר  2008כתב מנהל הכספי לנשיאה ולמנכ"ל" :למרות פניותינו בעבר ,הדיווחי ]בדבר
הוצאות בכרטיסי אשראי[ עדי אינ עומדי בהתא לסדרי מינהל תקיני ולתקנות מס הכנסה".
לנוכח האמור הציע מנהל הכספי לנשיאה ולמנכ"ל להפקיד את "כרטיסי האשראי בכספת לצור.
נסיעות חו"ל בלבד ו]לעשות[ שימוש בכרטיס אשראי פרטי וקבלת החזר הוצאות בשכר" .ממסמכי
המכללה אי עולה כי עמדתו האמורה של מנהל הכספי נבחנה כראוי על ידי בעלי התפקידי
האמורי או שננקטו בעקבותיה פעולות כלשה.
יצוי כי במקרי שבה הוצאות האש"ל של הנשיאה ושל המנכ"ל בכרטיסי האשראי עלו על הסכו
שנקבע בתקנות מס הכנסה כהוצאה מוכרת למס ,שילמה המכללה מס הכנסה בגובה של  90%בגי
הוצאות עודפות אלה .מהאמור לעיל עולה כי בהיעדר הגבלה מצד המכללה על גובה סכומי
__________________

53
54

לעיתי אפשר היה להסיק את הפרטי מהדוח של חברת האשראי או מהאסמכתות.
א אי אלה הוצאות אש"ל יש לרשו אות כהוצאות אירוח וכו' ולהסביר מה הקשר של ההוצאות
למכללה.
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ההוצאות לאש"ל המותרי בכרטיסי האשראי שניתנו לנשיאה ולמנכ"ל נגרמו למכללה הוצאות
.מיותרות
[ כי "אי זה רצוי שעובד ]של מוסד להשכלה גבוהה551993*יצוי כי מבקרת המדינה העירה כבר ב
 שימוש בכרטיס אשראי שבאמצעותו מחויב אוטומטית חשבו."ישתמש בכרטיס אשראי מטעמה
 עלול לאפשר ביצוע תשלומי הוצאות קוד שנבחנה נאותות וקוד שקיבלו,הבנק של המכללה
.אישור כנדרש
È‡ÏÓÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ˙ËÈ˘Ï Ë¯ÂÙÓ Ï‰Â ÚÂ·˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ
Ì‰ ÔÈ‚·˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ‚ÂÒ ˙‡ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÚÂ·˜Ï ˘È Ï‰Â· ;‰ÏÏÎÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙
ÂÓÎ .˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â ‰‡ˆÂ‰‰ Ï˘ È·¯Ó‰ ÌÂÎÒ‰ ˙‡ ,ÌÈ¯ÊÁ‰ Ï·˜Ï ÌÈ‡ÎÊ
.Ô¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ˘È ÔÎ
‰ÈÏÚ ÂÊ ‰ÈÁ· ˙¯‚ÒÓ· .È‡¯˘‡‰ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌˆÚ ˙‡ ÔÁ·˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÔÂ‚Î ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„· ‡È˘‰ Ï˘Â Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÊÁ‰Ï ÌÈÈÙÂÏÁ ˙ÂÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ
ÚÈˆ‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ Û‚‡ Ï‰Ó˘ ÈÙÎ Â‡ ,‰ÓÈ„˜ ÈÓ„ Ô˙Ó ,‰Ë˜ ‰ÙÂ˜Ó ÌÈ¯ÊÁ‰
."¯Î˘· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ˙Ï·˜Â ...ÈË¯Ù È‡¯˘‡ ÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘" :2008 ¯·Ó·ÂÓ Â·˙ÎÓ·
ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡· ˜¯ ‰˘ÚÈÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ï˘ È‡¯˘‡ ÒÈË¯Î· ‰ÏÏÎÓ· „È˜Ù˙ È‡˘Â Ï˘ ˘ÂÓÈ˘
.˙¯Á‡ Í¯„· ÌÈÓÂÏ˘˙ Úˆ·Ï ¯˘Ù‡-È‡ Ì‰·˘ ÌÈ‚È¯Á
Ì‰· Ì‚ Ì‡ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓ· ˜Â„·Ï ˙"˙Â ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÂ·˜ÏÂ ‡˘Â‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,„ÒÂÓ‰Ó ÂÏ·È˜˘ È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î· ÌÈ„·ÂÚÂ ÌÈÏ‰Ó ÌÈ˘Ó˙˘Ó
˙ÂÈÁ‰ ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ê ‡˘Â· ‰ÎÂ¯Î‰ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·Ï ‰˙Ú„ ˙˙Ï ˙"˙Â ÏÚ .ÂÈ·‚Ï ‰˙„ÓÚ ˙‡
.Ì‰È„·ÂÚÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÏ‰ÓÏ „È˜Ù˙· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ÔÙÂ‡Ï ¯˘‡·
˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÏÎÏ" ‡˘Â· ¯·Î ‰˙Ù ÈÎ ‰ÈÈˆ ‡È‰ 2011 ¯·Óˆ„Ó ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙·Â˘˙·
˙‡ˆÂ‰ ˙Â·¯Ï ‡˘Â‰ ˙‡ [ÔÁ·˙] ÔÎÂ ˙ÈÎ„Ú ·ˆÓ ˙ÂÓ˙ ˙Ï·˜ Ì˘Ï [‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï]
Ï˘ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ÏÎÓ 2011 ¯·Óˆ„ ˙ÏÈÁ˙· ‰˘˜È· ˙"˙Â ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ."‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈÏÏÎ
ÈÒÈË¯Î ˙ÂÈÈ„Ó ÔÈÈÚ· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏ‰‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ‰Ï ¯ÂÒÓÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰
ÈÓÂ „ÒÂÓ‰ Ï˘ È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î Ï˘ È˙„·ÂÚ‰ ·ˆÓ‰ ˙‡" ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Ì‰Ï˘ „ÒÂÓ· È‡¯˘‡
ÌÈ·ÈÂÁÓ˘ ÌÈÈË¯Ù È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î Ï˘ È˙„·ÂÚ‰ ·ˆÓ‰ ˙Â·¯Ï ,˘ÂÓÈ˘ Â· ˙Â˘ÚÏ ÍÓÒÂÓ
."„ÒÂÓ‰ ÔÂ·˘ÁÏ ˙Â¯È˘È

__________________

 בפרק "התפטרותו של נשיא אוניברסיטת חיפה לשעבר,(1993) 44 È˙˘ ÁÂ„ ,ראו מבקר המדינה
.913 ' עמ,"ותוצאותיה
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סיכו
ÏÚ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Ï˘ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÔÈÈˆ 562009 ˙˘Ó „ÁÂÈÓ ÁÂ„· ¯·Î .Ï‡Ú¯ÊÈ ˙ÏÏÎÓ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˘ ÌÈË·È‰
‡Â‰ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÒÎ‰ÓÂ Ô·Èˆ˜˙Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ÔÂÂÈÎ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯·Â‚Â ÍÏÂ‰‰ ÔÏ˜˘Ó ÁÎÂÂ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓÂ ‰È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰Ó
¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ,‰ÓÂÁ˙· ˙Á‡ ÏÎ ,Ì„˜‰· ÂÓ˘ÈÈ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ˘ ÈÂ‡¯
‰¯˜· È¯„Ò Ô‰· ÂÚ·˜ÈÈ˘ Â‡„ÂÂÈÂ ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ô‰Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÂ‚Ó
ÏÚ ,ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ÌÈ‡ ÂÏ‡ ÌÈ‡˙˘ ¯¯·˙È Ì‡ .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÂÏÚÙÈ Ô‰˘Â ÌÈ˙Â‡
.‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ÏÂ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ
¯˘˜· Ô‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÒÁÈ· Ì‚ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ
˙Ï·˜Â Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ :‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â‰ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ‰Ê ÏÏÎ· .˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÏÎÏ
ÈËÙ˘Ó‰ „ÓÚÓ‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ ;˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓ· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„
ÌÂÒ¯Ù· Í¯Âˆ‰ ;‰Ê ‡˘Â· ˙ÂÏÏÎÓÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙ÈÁ·Â ;˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÈÂ‡¯‰
¯Â˜ÒÏ Ì‚ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ .ı"ÏÁ Ï˘ „ÓÚÓ· ˙ÂÏÏÎÓÏ ‰Ó‚Â„Ï ÔÂ˜˙Â ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈÁ‰
.Ô‰È˙ÂÈÁ‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ ÌÈ‡ Ì‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÎ Ï˘ Ô‰ÈÂ˜˙ ˙‡
‰Â˜˙ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ ˘¯„Î ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ „ÈÙ˜‰Ï Ï‡Ú¯ÊÈ ˙ÏÏÎÓ ÏÚ
;ÂÚ·˜˘ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ‰· ÌÈ¯ÈÎ· Ï˘ Ì˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ˙‡ ·Âˆ˜Ï ˘È ;‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰Ï
ÌÈ‡˙ ÌÈÏÏÎ Ì‰·˘ ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˘È ;˘¯„Î ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘Â ˙"˙Â Ï˘ Ì„˜ÂÓ ¯Â˘È‡· ˜¯ Úˆ·˙˙ ÌÈ‚È¯Á
ÂÈÙ ÏÚ ˙Â˜˙‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ˙Â¯È˘ È˙ÂÂ ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰
È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ¯È‰·‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÔÎÂ
È‡˘Â È„È· È‡¯˘‡ ÈÒÈË¯Î· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ Ô˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ;‰Ï˘
.‡˘Â· ˙ÂÈÁ‰Â ˙ÈÂ¯˜Ú ‰„ÓÚ ÚÂ·˜ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙
¯ÂÙÈ˘· ·Â˘Á È¯Â·Èˆ „È˜Ù˙ ˙Â‡ÏÓÓ ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˙ÏÏÎÓ ÔÏÏÎ·Â ,˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰
˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰·Â ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È·˘Â˙ Ï˘ Ì˙Â˘È‚
˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÎ˘‰‰Â ‰ÏÏÎÓ‰ ÌÂ„È˜ Ï˘ ˙Â·Â˘Á‰ ˙Â¯ËÓ‰ Â‚˘ÂÈ˘ È„Î .‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÏÚ Ì˙Ú„ ˙‡ Ì„˜‰· ˙˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ·
ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‚ Ì‰ÈÏÚ .ÔÂ˜È˙ ˘Â¯„‰ ˙‡ Ô˜˙˙ ‰˙Ï‰‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ‰Ê
.‰Ê ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â˘È‰ ˙‡ ÚÂÓÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ˙Â¯˜·‰ ˙‡Â

__________________

 בפרק "המכללה האקדמית,(2009) ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,ראו מבקר המדינה
.285 ' עמ,"צפת
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