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אוניברסיטת בראיל
סוגיות במינהל האוניברסיטה
תקציר
האוניברסיטה( היא עמותה רשומה ומוסד
אוניברסיטת בר איל )להל ג
להשכלה גבוהה על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח  .1958תקציב
אוניברסיטת בר איל הוא כמיליארד ש"ח בשנה; כ  60%ממנו הוא מתקציב
המדינה ,כ  25%ה הכנסות משכר לימוד ,והשאר הכנסות של הקרנות ,תקורות
והכנסות שונות.
בראשה של הנהלת האוניברסיטה עומד הנשיא ,והוא נושא באחריות לפני חבר
הנאמני ולפני הוועד המנהל לניהולה של האוניברסיטה ,לרמתה ולאיכותה.
בתפקידו הניהולי הנשיא משתמש בסמכויות שמעניקי לו תקנו האוניברסיטה,
חבר הנאמני והגופי המוסמכי.
במועד סיו הביקורת נשיא האוניברסיטה הוא פרופ' משה קוה ,המכה בתפקידו
זה משנת .1996
מנכ"ל האוניברסיטה עומד בראש היחידות המינהליות של האוניברסיטה .במועד
סיו הביקורת מנכ"ל האוניברסיטה הוא מר חיי גליק ,המכה בתפקידו מינואר
.2008

פעולות הביקורת
בחודשי פברואר ספטמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות
האוניברסיטה בנושאי שוני בשני האחרונות .השלמות של היבטי מסוימי
נעשו לאחר סיו הביקורת ועד יוני  .2012בדיקות השלמה נעשו באג* הממונה על
השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל הממונה על השכר(.
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עיקרי הממצאי
קביעת שכר של בכירי האוניברסיטה
שכר בכירי
באוניברסיטת בר איל פועלת ועדה לקביעת שכר הנשיא ,המשני לנשיא ,הרקטור,
סגני הנשיא ,המנכ"ל ,סג הרקטור והמבקר )להל הוועדה לקביעת שכר בכירי(.
ע זאת ,נשיא האוניברסיטה הוא שקבע בפועל את שכר הבכירי באוניברסיטה,
והוועדה לקביעת שכר בכירי שימשה למעשה חותמת גומי להמלצותיו .יתרה מזו,
כשהוועדה לקביעת שכר בכירי קיבלה החלטות שלא תאמו את רצו הנשיא ,ה לא
הוצאו אל הפועל אלא שונו למפרע לפי הנחיותיו.
בענייני מסוימי פעל נשיא האוניברסיטה למת תנאי חריגי לנושאי משרה
בכירי ,שלא באמצעות הוועדה לקביעת שכר בכירי וא* בלא להביא את הדבר
לידיעתה.
הוועדה לקביעת שכר בכירי ובראשה פרופ' יעקב נאמ  ,לא מילאו את תפקיד
בקביעת שכר הבכירי באופ אפקטיבי ואפשרו לנשיא האוניברסיטה להכתיב את
עמדותיו בנושא זה.
תנאי ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק
נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,הוא היחיד שחת בש האוניברסיטה על ההסכ
להעסקת המנכ"ל ,מר חיי גליק ,ללא חתימה נוספת וללא חותמת האוניברסיטה,
בניגוד לתקנו האוניברסיטה ולנהליה.
הסכ העסקת המנכ"ל כולל תנאי העסקה חריגי .תנאי אלה ניתנו בניגוד
להחלטת הוועדה לקביעת שכר בכירי ולא הובאו לפני הוועדה לקביעת שכר בכירי
או לפני ועדת הקבע.
על א* החלטת ועדת הקבע והמלצת הייעו +המשפטי החיצוני ,החליט נשיא
האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,שלא להעביר את תנאי ההעסקה של המנכ"ל החדש ,מר
חיי גליק ,לאישור הממונה על השכר כנדרש על פי הנחיותיה של המועצה
מל"ג( ועל פי קביעת ועדת הקבע של האוניברסיטה
להשכלה גבוהה )להל
כשהחליטה לאשר את המלצת ועדת האיתור ולבחור במר חיי גליק למנכ"ל.
פרופ' נאמ  ,שבתפקידו כיו"ר ועדת הקבע קבע כי "תנאי השכר של המנכ"ל הנכנס
טעוני אישור הממונה על השכר" ,אישר בתפקידו כיו"ר הוועדה לקביעת שכר
בכירי את מתווה הפעולה של נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,שלא להעביר את
תנאי ההעסקה של המנכ"ל לאישור הממונה על השכר כנדרש .בכ ,,תר פרופ'
נאמ למניעת המידע מהממונה על השכר.
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פחות משנה לאחר חתימת ההסכ המקורי להעסקת המנכ"ל ,הוועדה לקביעת שכר
בכירי נענתה לבקשת הנשיא ,בעקבות פניית המנכ"ל אליו ,ואישרה להעלות את
שכר המנכ"ל החל מיו החלטתה .נמצא כי הסכ העסקת המנכ"ל שונה שלא
באמצעות תיקו וחתימות לצדו ,או באמצעות נספח ע ציו מועד השינוי ,אלא
באמצעות השארת ההסכ המקורי בעינו לרבות התארי ,והחתימות המקוריי,
למעט החלפת העמוד המקורי שבו מצוי השכר בעמוד חדש ובו נקוב השכר המתוק .
בפועל הועלה שכרו של המנכ"ל למפרע מיו תחילת עבודתו ,בניגוד להחלטת
הוועדה לקביעת שכר בכירי.
בחוזה ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,הובטחה לו הטבה עבור
הצלחת פרויקט ה ) ERPמערכות מידע מוכללות( באוניברסיטה פרויקט שביצועו
טר אושר באוניברסיטה בעת חתימת חוזה ההעסקה .מדובר בהטבה עתידית של
 70,000ש"ח עבור כל שנת העסקה של המנכ"ל ,שתשול ע סיו העסקתו .הטבה
זו לא הובאה לדיו בוועדה לקביעת שכר בכירי ולא דווח עליה בוועדת הקבע
שאישרה את ביצוע הפרויקט.
ההטבה האמורה ניתנה בניגוד להחלטת הוועדה לקביעת שכר בכירי ,ולפיה
התנאי הנלווי לשכר המנכ"ל יהיו כמקובל באוניברסיטה לנושא תפקיד זה,
ובניגוד להמלצה המשפטית שקיבלה האוניברסיטה לבקשתה ממשרד עורכי די
המתמחה בדיני עבודה.
יתרה מזו ,א* שנשיא האוניברסיטה ומנכ"ל האוניברסיטה השתתפו בישיבה
שבמסגרתה ועדת הקבע דנה בשאלה א לאשר את ביצוע פרויקט ה ERP
באוניברסיטה ,ה לא דיווחו לוועדה על ההטבה האמורה למנכ"ל האוניברסיטה
בגי הפרויקט.
בחוזה ההעסקה של המנכ"ל הוענקה לו זכות להקצבה שנתית המקבילה לקר
קקמ"ב( ,בניגוד לדוח שפרסמה ועדת זוסמ
לקשרי מדע בי לאומיי )להל
)להל דוח זוסמ ( ,בניגוד להערות מבקר המדינה ,בניגוד למדיניות האוניברסיטה
עצמה ,כפי שבאה לידי ביטוי בהמלצות ועדת צ'חנובר ,2בניגוד לייעו +המשפטי
שנית לאוניברסיטה לבקשתה ממשרד עורכי די המתמחה בדיני עבודה ובניגוד
למטרת הקמת הקר עצמה השתלמות מדעית של חברי הסגל האקדמי ,העלאת
רמת המחקר וקידו קשרי מדע בי לאומיי.
1

יתר על כ  ,הטבה זו לא הובאה לדיו בישיבת הוועדה לקביעת שכר בכירי שדנה
בתנאי ההעסקה של המנכ"ל ,ולמותר לציי שהוועדה לא אישרה זאת.
__________________

1
2

במאי  1998מינה שר האוצר על פי סמכותו לפי חוק יסודות התקציב "ועדה ציבורית לקביעת שכר
ותנאי העסקה של בעלי תפקידי בגופי נתמכי" .בראש הוועדה עמד פרופ' זוסמ .ביולי 2001
סיכמה הוועדה את המלצותיה לקביעת תנאי שכר של בעלי תפקידי באוניברסיטאות.
דוח קוד של מבקר המדינה כבר עסק בנושא הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות; ראו מבקר
המדינה ,(2009) ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,עמ'  .80'13בעקבות פרסומו של הדוח
האמור הקימה אוניברסיטת בר'איל ועדה ציבורית ,בראשות ד"ר יוס( צ'חנובר ,שתבח את ההיבטי
השוני של הדוח.

7

דוח ביקורת

כאמור ,על חוזה ההעסקה בי מר גליק לאוניברסיטה חת בש האוניברסיטה
פרופ' קוה בלבד ללא חתימה נוספת ,בניגוד לתקנו ולנוהלי האוניברסיטה .בשל כ
צומצמה יכולת של גורמי בקרה לדעת על דבר קיומ של שתי ההטבות האמורות
)ה ERPוהקקמ"ב(.
לחוזה ההעסקה של המנכ"ל הוס" סעי" העוק" את מנגנוני הפיקוח של הממונה על
השכר .הסעי" קובע כי אחת היא מה יוחלט במשא ומת בי האוצר לאוניברסיטאות,
שכרו של המנכ"ל ,מר גליק ,ייוותר על כנו.

התנהלות נשיא האוניברסיטה  פרופ' משה קוה
בחירת נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,לכהונה נוספת
על פי תקנו האוניברסיטה ,לצור בחירת נשיא ,חבר הנאמני של האוניברסיטה
ממנה ועדת חיפוש לבחירת נשיא .על ועדת החיפוש להביא את מועמדה לאישור חבר
הנאמני ,שיבחר וימנה את הנשיא .הלי זה צרי להתבצע בדר שבה לא תהיה
לנשיא האוניברסיטה המכה שו נגיעה אליו ושו השפעה עליו .דברי אלה
מקבלי משנה תוק" בנסיבות שבה הנשיא המכה מועמד לכהונה נוספת.
עובר לישיבת חבר הנאמני ,שבה אמורה הייתה להתמנות ועדת חיפוש לבחירת
נשיא ,הכינה לשכת הנשיא במעורבות הנשיא טיוטת מסמ שבה כבר מצויני
שמותיה של כל חברי ועדת החיפוש שקיבלו את המלצת הגופי המוסמכי ,א"
שחבר הנאמני טר מינה אות .בטיוטה זו מצוינת החלטת להמלי #למנות את
פרופ' קוה לכהונה נוספת כנשיא.
נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,היה מעורב בהלי בחירתו שלו לכהונה נוספת
כנשיא האוניברסיטה .טיוטת המסמ של ההחלטה להמלי #על המש כהונתו
הוכנה בלשכתו ,והוא היה מעורב בניסוחה .ההחלטה על בחירתו לנשיא צוינה
בטיוטת המסמ עוד לפני שוועדת החיפוש החליטה על המינוי וא" לפני שחבר
הנאמני מינה ועדה זו .הוועדה לא פעלה לאיתור מועמדי אלא חתמה על ההמלצה
למינוי של פרופ' קוה שהוכנה בלשכתו.
מהממצאי עולה כי הנשיא הכתיב את עבודת הוועדה ,והתערב בהלי שבו אינו
אמור לקחת חלק ,לטובת אינטרס אישי ברור  המש כהונתו.
הפעלת מסעדה בבניי קורט שבאוניברסיטה
במכרז להפעלת מסעדה באוניברסיטה נבחרה חברה הקשורה לבני משפחתו של
נשיא האוניברסיטה :חברת הבת של החברה הזוכה היא חברה שאותה מנהל גיסו
של נשיא האוניברסיטה; אחותו של נשיא האוניברסיטה ,רעיית מנהל חברת הבת
האמורה ,היא מרצה בכירה באוניברסיטת בראיל; ואחיינו של נשיא
האוניברסיטה הוא בעל זכויות חתימה בה .חברת הבת לא יכלה להשתת" במכרז
מאחר שלא עמדה בתנאי הס" שלו.
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התנהלות מנכ"ל האוניברסיטה  מר חיי גליק
הפרשה לקר לקשרי מדע בי לאומיי )קקמ"ב(
כאמור ,חוזה ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,שחתמו עליו
הנשיא והמנכ"ל בלבד ,מעניק לו הקצבה המקבילה לזכות לקקמ"ב ,בניגוד לדוח
זוסמ ,בניגוד להערות מבקר המדינה ,בניגוד למדיניות האוניברסיטה עצמה ובניגוד
לייעו #המשפטי שנית לאוניברסיטה לבקשתה ממשרד עורכי די המתמחה בדיני
עבודה.
הממונה על השכר פנה לאוניברסיטת בראיל בבקשה להעביר אליו את שמות
העובדי בסגל המינהלי הנהני מתשלו לקר קשרי מדע ו/או תשלו אחר בגי
השתלמויות מקצועיות וביקורי בחו"ל במימו האוניברסיטה .מר גליק לא הכליל
עצמו ברשימה שהעביר לממונה על השכר ,למרות שהיה עליו להכליל עצמו נוכח
בקשת הממונה .בכ מנע מר גליק מ הממונה את היכולת לדעת שקיבל הקצבות
לקקמ"ב בשני המדווחות ,על כל המשתמע מכ .מר גליק העלי מידע זה מדיווח
שהעביר לממונה על השכר ,וביטל הטבה זו בהוראת טלפו לסמנכ"לית הכספי של
האוניברסיטה ,ללא תיעוד וללא תיקו החוזה כנדרש.
כפילות במימו אחזקת הרכב
מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,קיבל במש שנה ה רכב צמוד מקופת המדינה
)משירות בתי הסוהר( וה תגמול בשווי כספי של רכב צמוד מהאוניברסיטה ,הכולל
הוצאות שכירות ותחזוקה שוטפת.

כוח אד
במרוצת השני ועד מועד סיו הביקורת לא נקבע לאוניברסיטת בראיל תק,
הכולל את המבנה הארגוני שלה ,תיאור המשרות ,הגדרות תפקיד ,כפיפויות ,מתח
דרגות ותנאי נלווי שקופי ,קבועי וברורי .היעדר התק מקשה על
האוניברסיטה לפקח על קליטת העובדי בה ,לבקר את עבודת ולהבטיח את
פעולתה הקבועה על פי מהותה וצרכיה.
הלי קבלת העובדי המינהליי באוניברסיטת בראיל ,המכונה "מכרז" ,מאפשר
לממונה הרלוונטי לבחור את המועמד המועד" עליו ,ו"ועדת הקבלה" משמשת רק
חותמת גומי למימוש בחירתו .הלי זה אינו מבטיח מת הזדמנות שווה למועמדי
בכוח ,וקבלת עובדי משיקולי ענייניי בלבד ,ללא שרירות ומשוא פני .יתר על
כ ,במקרי רבי קודמו עובדי על סמ הנחיית נשיא או מנכ"ל בלי שהתקיי
"מכרז" כנדרש.
בנוגע להעסקת קרובי משפחה )נפוטיז( ,במועד סיו הביקורת נמצא כי כל עובד
חמישי לפחות הוא קרוב משפחה של עובד אחר.
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בביקורת נמצאו חוסר אחידות והיעדר קריטריוני ברורי ואובייקטיביי בנושאי
שכר והטבות לעובדי באוניברסיטה ,וכ היעדר נהלי המסדירי את ההטבות
לעובדי .במועד סיו הביקורת טר יושמו החלטות ועדת הקבע של האוניברסיטה
בדבר הצור בהגדרת אמות מידה אחידות ,כתובות ,ברורות ועקביות לקביעת השכר
והתנאי נלווי לקבוצות העובדי השונות בה.
האוניברסיטה מעסיקה נותני שירותי בהעסקה שיש בה סממני של יחסי עובד 
מעביד ,כגו שילוב בהיררכיה של האוניברסיטה ככפיפי לעובדי קבועי,
והעמדת שירותי מינהליי לרשות .העסקה זו מעלה חשש ,שעליו התריעו
היועצי המשפטיי והסמנכ"ל למשאבי אנוש דאז ,כי בדיעבד תתקבל קביעה
שיפוטית שלפיה התקיימו יחסי עובד  מעביד.
מחלקת משאבי אנוש באוניברסיטה אינה מנהלת חלק ניכר ממקבלי השכר
באוניברסיטה ואינה מפקחת עליה .חלק מועסקי ברשות המחקר על חשבו
תקציבי מחקר; חלק  א" חמור מכ  מועסקי ברשות המחקר שלא על חשבו
התקציבי המתנהלי בה ,והיא רק חותמת על הסכמי ההעסקה שלה ,ואי
עליה פיקוח או בקרה של גור כלשהו .המידע החלקי שבידי מער משאבי אנוש
ומעורבותו החלקית בכל הקשור לקליטה וניהול של כוח האד נוגדי כללי מינהל
תקי וא" עלולי לגרו לאוניברסיטה הפסד כספי.

תגליות
זה שני אי האוניברסיטה מגנה כיאות על זכויות קניינה הרוחני .היקפה של
הבעיה וחומרתה הועלו לפני הנהלת האוניברסיטה פעמי רבות וא" הובאו מקרי
קונקרטיי לטיפולה .הכללי למניעת זליגה של טכנולוגיות מהאוניברסיטה
קיימי ומוסדרי .למרות זאת ,במש שני ,לא התקבלה בעניי זה החלטה
מתאימה של הנהלת האוניברסיטה והנשיא בראשה.

שיו פירות לקרנות צמיתות
אוניברסיטת בראיל מנהלת תיקי נכסי כספיי בסכומי ניכרי .הכספי של
תיקי הנכסי מקור בתרומות ,בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות שונות.
א התור התנה את התרומה בהשקעת כספיה לצמיתות ובשימוש בפירות
ההשקעה בלבד למטרות שקבע ,על האוניברסיטה להקי קר צמיתה.
נמצא כי האוניברסיטה הורתה להקצות ריבית עודפת לקרנות צמיתות מסוימות,
שהתחייבה לה לריבית קבועה ,מקר האיזו של הקרנות ,משמע ,על חשבו תשואה
מכלל הקרנות ,במקו לממ זאת מתקציבה )הוראה שלא יושמה בפועל בטעות ,א
האוניברסיטה מצהירה כי זו מדיניותה(.
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סיכו והמלצות
אוניברסיטת בראיל היא עמותה רשומה לפי חוק העמותות ,והיא גו" נתמ לפי
סעי"  29לחוק יסודות התקציב.
במודל הארגוני והמשפטי של עמותות קיימות מערכות של איזוני ובלמי,
המיועדות להבטיח בקרות נאותות .כ בעמותת אוניברסיטת בראיל יש גורמי
ניהול בדמות הנשיא ,המנכ"ל וההנהלה הבכירה שתפקיד לעסוק בניהולה השוט"
של האוניברסיטה; גורמי הפיקוח ה חבר הנאמני ,הוועד המנהל וועדת הקבע
שתפקיד לקבוע את מדיניות האוניברסיטה ולבצע פיקוח שוט" על הפעלת
מדיניותה ותכניותיה; גורמי פני  היוע #המשפטי ,מבקר הפני וועדת הביקורת
שתפקיד ,בי היתר ,להבטיח את תקינות פעילותה של האוניברסיטה.
מהביקורת עולה כי זה שני רווח באוניברסיטת בראיל דפוס פעולה המתאפיי
בהתעלמות מהתרעות של בעלי תפקידי ,שומרי ס" ומוכיחי בשער .למשל ,היוע#
המשפטי התריע בענייני שוני והתעלמו מדבריו; היוע #המשפטי החיצוני ,חיווה
דעתו ,וג ממנה התעלמו; מר אליהו ספרוני ,סמנכ"ל משאבי אנוש דאז ,הסתייג
ללא הועיל ,עד שלבסו" נאל #להתפטר; מר יואב לאב ,מנהל מחלקת קרנות
והשקעות ,התריע ולא התקבלה דעתו; השופטת )בדימוס( ,בלהה כהנא ,חברת ועדת
הביקורת לשעבר ,התריעה פע אחר פע ונאלצה להתפטר; מר יחזקאל ברנהול,#
חבר דירקטוריו חברת המסחור וחבר ועדת הקבע והוועד המנהל לשעבר ,התריע
חזור ושנה ,וסופו שהתפטר; כ ג לגבי מבקר הפני.
מערכות של איזוני ובלמי בגופי ציבוריי נועדו להבטיח התנהלות על פי אמות
מידה ציבוריות ולמנוע התחזקות יתר של גור אחד או של גורמי ספורי שיפעלו
ללא ריסו וללא פיקוח ובקרה של ממש .מהביקורת עולה כי באוניברסיטת בראיל
מערכת האיזוני והבלמי כשלה .הלכה למעשה האוניברסיטה מתנהלת לפי רצונ
של נשיא האוניברסיטה והמנכ"ל ,תו כדי החלשת הפיקוח והבקרה על פעולותיה.
מצב זה פוגע בכוחה של האוניברסיטה לפעול על פי כללי מינהל תקי ,על יסוד
שיקולי ציבוריי ,על פי עקרו השמירה על הקופה הציבורית ובאופ המבטיח
הגנה על האינטרסי שלה.
ממכלול הממצאי המתוארי בדוח זה ,על חומרת ,כמות והיקפ ,משתקפת
תמונה קשה המלמדת על התנהלות בלתי תקינה של נשיא האוניברסיטה ,פרופ'
קוה ,ומנכ"ל האוניברסיטה ,מר גליק ,עד כדי חשש לפגיעה בטוהר המידות.
לדעת משרד מבקר המדינה ,יש להפסיק לאלתר מודל התנהלות זה .הממצאי
החמורי המתוארי בדוח זה מובאי להנהלת האוניברסיטה ולפתחו של חבר
הנאמני של האוניברסיטה ,של מל"גות"ת ושל הממונה על השכר ,כדי שיפעלו
ללא דיחוי לתיקו הליקויי ,כל אחד בתחומו.

♦
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מבוא
אוניברסיטת בר איל )להל ג האוניברסיטה( היא עמותה רשומה ומוסד להשכלה גבוהה על פי
חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח .1958
תקציב אוניברסיטת בר איל הוא כמיליארד ש"ח בשנה; כ  60%ממנו מקור בתקציב המדינה,
כ  25%ה הכנסות משכר לימוד והשאר הכנסות של הקרנות ,תקורות והכנסות שונות.
עמותת האוניברסיטה שמה לה למטרה לקיי ,לקד ,להחזיק ולנהל את האוניברסיטה כמוסד
להשכלה גבוהה ,כדי לטפח ולקד את הלימוד ואת המחקר בכל ענפי התורה והמדע ברוח תורת
ישראל ומסורת ישראל.
המוסד העליו של אוניברסיטת בר איל הוא חבר הנאמני ,ותפקידו ,בי השאר ,להתוות את
המדיניות הכללית של האוניברסיטה ואת יעדיה ,לקבוע א לאשר את תקציבה ולפקח על ניהולה
להשגת מטרותיה וקידומה.
חבר הנאמני של האוניברסיטה ממנה את הנשיא ,את היוע) המשפטי ,את רואה החשבו ואת
המבקר הפנימי של האוניברסיטה ונושא בסמכות השיורית בכל ענייני האוניברסיטה שהסמכות
בעניינ לא הוקנתה בתקנו לרשות או למוסד אחר.
בוועד המנהל של האוניברסיטה משתתפי חברי חבר הנאמני ,שה תושבי ישראל .מנכ"ל
האוניברסיטה חבר בוועד המנהל מתוק* תפקידו .הוועד המנהל מבצע את החלטות חבר הנאמני,
ובתקופות שבי אספה לאספה של חבר הנאמני הוא משמש מורשה של חבר הנאמני למלא את
כל הסמכויות והכוחות המסורי לחבר הנאמני ,למעט סמכויות שאינ ניתנות להעברה על פי
החוק.
את ועדת הקבע של האוניברסיטה ממנה הוועד המנהל מקרב חבריו .נשיא האוניברסיטה חבר
בוועדת הקבע מתוק* תפקידו .ועדת הקבע מקיימת פיקוח שוט* על יישו מדיניות האוניברסיטה
ותכניותיה ועל ביצוע החלטות חבר הנאמני והוועד המנהל .ועדת הקבע דנה בכל הענייני
המינהליי השוטפי בי ישיבות הוועד המנהל ,מקבלת החלטות לגבי ענייני אלה ומתפקדת
כוועד עמותת האוניברסיטה.
בראשה של הנהלת האוניברסיטה עומד הנשיא ,והוא נושא באחריות כלפי חבר הנאמני וכלפי
הוועד המנהל לניהולה של האוניברסיטה ,לרמתה ולאיכותה .בתפקידו הניהולי הנשיא משתמש
בסמכויות שמעניקי לו תקנו האוניברסיטה ,חבר הנאמני והגופי המוסמכי .נשיא
האוניברסיטה הנוכחי הוא פרופ' משה קוה ,והוא מכה בתפקידו זה משנת .1996
מנכ"ל האוניברסיטה עומד בראש היחידות המינהליות של האוניברסיטה .המנכ"ל הנוכחי הוא מר
חיי גליק ,והוא מכה בתפקידו מינואר .2008
בחודשי פברואר ספטמבר  2011בדק משרד מבקר המדינה את התנהלות האוניברסיטה בנושאי
שוני בשני האחרונות .השלמות של היבטי מסוימי נעשו לאחר סיו הביקורת ועד יוני .2012
בדיקות השלמה נעשו באג* הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל הממונה על
השכר(.
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קביעת שכר של בכירי האוניברסיטה
הקצבות המדינה ה מקור ההכנסה העיקרי של האוניברסיטאות .רוב הוצאותיה של
האוניברסיטאות מיועדות לתשלומי שכר ופנסיה .להוצאות השכר שלה ולתנאי השכר ,הפנסיה
והפרישה הנהוגי בה יש אפוא השפעה מכרעת על מצב הכספי ,על יציבות ועל יכולת למלא
כראוי את ייעוד העיקרי הוראה אקדמית ומחקר.3
אופ קביעת שכר בכירי באוניברסיטת בראיל
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה ) 1985להל חוק יסודות התקציב( ,4קובע כי גו* מתוקצב או גו*
נתמ ,לא יסכי לשינויי בשכר או להטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא ינהיג שינויי
או הטבות כאמור ,אלא בכפו* לאישורו של שר האוצר .שר האוצר מפקח על הסכמי השכר
באמצעות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל הממונה על השכר( .בשני
 1998 1997כיה פרופ' יעקב נאמ כשר האוצר ,ובתוק* סמכותו כשר האוצר אצל לממונה על
השכר את הסמכות לאשר הסכמי שכר חורגי ,לפקח עליה וא* לבטל.
הנחיות המועצה להשכלה גבוהה )להל מל"ג( למוסדות להשכלה גבוהה שאות מתקצבת
הוועדה לתכנו ולתקצוב )להל ות"ת( קובעות כי ")] (1העמותה[ תעסיק את העובדי וכל כוח
האד )לרבות סגל אקדמי ...מינהלי (...בה בהתא להסכמי שכר מאושרי ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ
 (2) .˙"˙Â ˙ÂÈÁ‰Ï Â‡\Â ¯ˆÂ‡· ¯Î˘‰כל 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(.
במש ,שני ניסה ועד ראשי האוניברסיטאות )להל ור"ה( להתנער מתחולת חוק יסודות התקציב
על האוניברסיטאות ,בטענה שהוראות חוק זה אינ מתיישבות ע החופש האקדמי והמינהלי
שזכאיות לו האוניברסיטאות לפי סעי*  15לחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ) 1958להל
חוק מל"ג( .5הממונה על השכר עמד על דעתו כי חוק יסודות התקציב חל על האוניברסיטאות,
וכי חופש אקדמי ומינהלי אי פירושו התנערות מפיקוח תקציבי.6
מבקר המדינה קבע 7כי "אי להשתמש בעקרו החופש האקדמי ,המעוג בסעי*  15לחוק המל"ג,
באופ גור* ,שכ אי באמור בסעי* זה כדי למנוע מהרשויות השונות )הממונה על השכר ,אג"ת,
החשכ"ל ,ות"ת וכו'( מלמלא את תפקידיה ואת חובותיה ומלפקח כנדרש על המוסדות להשכלה
גבוהה ,ובייחוד על המוסדות המקבלי כל אחד סיוע של מאות מיליוני שקלי בשנה מתקציב
המדינה ,שעמ נמנות האוניברסיטאות .לניסיו המתמש ,של האוניברסיטאות להתחמק מפיקוחו
של הממונה ומטיפולו בחריגות השכר הידועות לו אי אפוא כל מקו".
__________________

3
4
5

6
7

מבקר המדינה" ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות" ) ,(2009עמ' .13
סעי  29לחוק.
סעי  15לחוק המל"ג קובע כי "מוסד מוכר הוא ב $חורי $לכלכל ענייניו האקדמיי #והמינהליי,#
במסגרת תקציבו ,כטוב בעיניו .בסעי זה 'ענייני #אקדמיי #ומינהליי ' '#לרבות קביעת תוכנית מחקר
והוראה ,מינוי רשויות המוסד ,מינוי מורי #והעלאת #בדרגה ,קביעת שיטת הוראה ולימוד ,וכל
פעולה מדעית ,חינוכית או משקית אחרת".
וראו בעניי $זה את דוח מבקר המדינה )ראה הערה  2לעיל( ,עמ' .17
ש ,#עמ' .18
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„ :¯ËÈ‚ ˙„ÚÂ ÁÂבשנת  1985המליצה ועדה שמינה ור"ה ,ובה השתתפו אנשי ציבור המכהני
ועדת גיטר( ,על תנאי השכר של בעלי
במוסדות המינהליי של האוניברסיטאות )להל
התפקידי הבכירי באוניברסיטאות.8
„  : Ô Ó Ò Â Ê ˙ „ Ú Â Á Âבמאי  1998מינה שר האוצר ,9על פי סמכותו לפי חוק יסודות התקציב,
"ועדה ציבורית לקביעת שכר ותנאי העסקה של בעלי תפקידי בגופי נתמכי" )להל ועדת
זוסמ ( .ביולי  2001סיכמה הוועדה את המלצותיה לקביעת תנאי שכר של בעלי תפקידי
באוניברסיטאות.
יצוי כי תנאי השכר הניתני על פי המלצות ועדת זוסמ טובי פחות מאלו הניתני על פי
המלצות ועדת גיטר .ההפרשי בי תנאי השכר הניתני על פי המלצות ועדת זוסמ לתנאי השכר
הניתני על פי המלצות ועדת גיטר יכולי להתבטא באלפי שקלי בחודש ובעשרות אלפי שקלי
בשנה.
ב  2.8.01כתב הממונה על השכר דאז ,מר יובל רכלבסקי ,ליו"ר ות"ת כי החלטות ועדת זוסמ
מחייבות ,וכי ה יחולו על בעלי תפקידי שייכנסו לתפקיד מ .1.9.01
באוניברסיטת בר איל פועלת ועדה לקביעת שכר הנשיא ,המשני לנשיא ,הרקטור ,סגני הנשיא,
המנכ"ל ,סג הרקטור והמבקר )להל הוועדה לקביעת שכר בכירי( .ועדה זו הוקמה בעקבות
קביעתה של ועדת גיטר כי תנאי השכר וההעסקה לכל בעל תפקיד בכיר בכל מוסד ייקבעו בכפו*
להחלטותיה על ידי "ועדה פנימית" של המוסד ,ובלבד שרוב חבריה יהיו אנשי ציבור .חברי
הוועדה ממלאי את תפקיד בהתנדבות.
החל משנת  1999כיה פרופ' יעקב נאמ כיו"ר הוועד המנהל ויו"ר ועדת הקבע של האוניברסיטה.
פרופ' נאמ שימש בתקופה זו ג יו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי של האוניברסיטה .10פרופ'
נאמ פרש מתפקידיו באוניברסיטה ע מינויו לשר המשפטי ב .31.3.09
בישיבתה ב  25.5.03קבעה הוועדה לקביעת שכר בכירי כדלהל " :אנחנו מחליטי כי חובה
עלינו לאמ) באוניברסיטה 'החלטות ועדת זוסמ ' לגבי בעלי התפקידי שנמצאי תחת סמכות
החלטתנו כוועדה ,ואשר נכנסו לתפקיד החל מיו ) 1.9.2001להל ' :התארי ,הקובע'( .ברור כי
על הנהלת האוניברסיטה לייש החלטה זו ג לגבי יתר בעלי התפקידי המפורטי במכתבו של
הממונה על השכר מ  ,2.8.2001אשר נכנסו לתפקיד 'בתארי ,הקובע'".
בעקבות דוח ביקורת של מבקר המדינה משנת  2009בעניי הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות 11הקימה אוניברסיטת בר איל ועדה ציבורית בראשות ד"ר יוס* צ'חנובר )להל
ועדת צ'חנובר( כדי שתבח את ההיבטי השוני של הדוח .דוח הוועדה )להל דוח צ'חנובר(
הוגש לאוניברסיטה ב  ,29.12.09וההמלצות שהובאו בו אומצו בוועדת הקבע של האוניברסיטה
ב  14.1.10ובוועד המנהל שלה ב  .11.3.10בישיבה נוספת של ועדת הקבע ב  11.2.10הוחלט
לקבוע דרכי מעקב על יישו המלצות הוועדה.
__________________
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מדובר בתנאי השכר של הנשיא ,הרקטור ,סגני נשיא ,המנכ"ל ובעלי תפקידי #בכירי #אחרי.#
בשיתו נציגי משרד האוצר ,חברי הוועדה לגופי #נתמכי #ונציגי ות"ת.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ' ,16.2.12ציי $פרופ' נאמ $כי הוא מעול #לא מונה ליו"ר הוועדה
לקביעת שכר בכירי .#מהמסמכי #עולה כי פרופ' נאמ $שימש בפועל כיו"ר הוועדה ,וכ +התייחסה
אליו האוניברסיטה.
ראו בעניי $זה את דוח מבקר המדינה )ראה הערה  2לעיל( ,עמ' .13
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בדוח צ'חנובר נאמר כי "ביחס לעובדי בכירי חדשי שיכנסו לתפקיד מעתה ואיל ,,ממליצה
הוועדה לקבוע שכר לפי הכללי שנקבעו בדוח 'ועדת זוסמ ' כל עוד לא נקבע אחרת בדיוני
המתקיימי בימי אלה ע הממונה על השכר".
ב  13.2.11שאלה סמנכ"לית הכספי של אוניברסיטת בר איל  ,גב' רלי שביט ,את סמנכ"ל
משאבי אנוש של האוניברסיטה ,מר יעקב מילר" :שואלי אותי מאוניברסיטאות אחרות הא אנו
מפעילי זוסמ על עובדי חדשי" .ב  23.2.11ענה לה סמנכ"ל כוח אד" :קשה לענות על
השאלה .הקובעי יגידו שמפעילי את זוסמ אבל המספרי לא יאשרו את דעת הקובעי".
ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚ ˙ÏÚÂÙ ‰È‡ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
‰„ÚÂÂ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó ˜ÏÁ È·‚Ï .˙Ú·Â˜ ‡È‰ Ì¯Î˘ ˙‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÏÏÎ È·‚Ï
Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,¯ËÈ‚ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡ È·‚ÏÂ ,ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ˙Ó˘ÈÈÓ
.ÔÏ‰Ï

מעורבות הנשיא בהחלטות הוועדה לקביעת שכר בכירי
.1

שכר רקטור א'

ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰
ב  25.5.03החליטה הוועדה לקביעת שכר בכירי בעניי מי שנבחר לכה כרקטור האוניברסיטה
)להל רקטור א'( ,כדלהל " :אנחנו מחליטי כי חובה עלינו לאמ) באוניברסיטה 'החלטות ועדת
זוסמ ' לגבי בעלי התפקידי שנמצאי תחת סמכות החלטתנו כוועדה ,ואשר נכנסו לתפקיד החל
מיו ) 1.9.2001להל ' :התארי ,הקובע'(] ...לגבי[ שכרו של ]רקטור א'[ ...תחילת כהונתו מתארי,
 ,1.11.02דהיינו לאחר 'התארי ,הקובע' .שכר הרקטור יהיה לפי הקבוע ב 'החלטות ועדת זוסמ '.
החלטתנו האמורה ...תחול מיו תחולת כהונתו".
ב  13.7.03פנה רקטור א' אל מנכ"ל האוניברסיטה דאז ,ד"ר שבתאי לובל ,והודיע לו כי בכוונתו
לערער על החלטת הוועדה לקביעת שכר בכירי בנוגע לשכרו ,וביקש בשל כ ,להקפיא את
החלטת הוועדה עד הגשת הערעור )שכרו של רקטור א' כסג הרקטור ,ערב מינויו לתפקיד רקטור,
היה גבוה יותר מהשכר שצרי ,היה להשתל לו בתפקידו כרקטור על פי החלטת הוועדה לקביעת
שכר בכירי( .המנכ"ל דאז העביר את הבקשה לוועדה לקביעת שכר בכירי.
ב  20.7.03דנה הוועדה בבקשתו של רקטור א' להקפיא את החלטתה בעניי שכרו עד הגשת
הערעור וקבעה" :לא הומצא בפנינו שו נימוק לדבר ואיננו מוצאי מקו להקפיאה .אנו מביעי
תמיהה על כ ,שהחלטתנו הנ"ל לא בוצעה עד כה למרות שניתנה כבר לפני קרוב לחודשיי".
בנובמבר  2003ובאוגוסט  2004פנה רקטור א' למרכז הוועדה לקביעת שכר בכירי ,עו"ד דרור
פרנקל ,וציי כי הוא מעכב את הגשת הערעור על החלטת הוועדה בנוגע לשכרו משו שוות"ת
ומשרד האוצר בודקי מחדש את המלצותיה של ועדת זוסמ בדבר קביעת שכר הבכירי
באוניברסיטאות .ב  1.5.05פנה רקטור א' שוב למרכז הוועדה לקביעת שכר בכירי וציי " :אני
מרגיש חובה לחזור ולהבהיר בהמש ,למכתבי ששלחתי כמה וכמה פעמי במהל ,השנתיי
האחרונות שאינני מוותר על א* לא אחת מזכויותיי .אנא יידע את הגורמי הרלבנטיי".
ב  9.5.05ענה לו יו"ר הוועדה דאז ,פרופ' יעקב נאמ  ,כי "החלטת הוועדה שרירה וקיימת .ג
בדיו נוס* שנער ,לבקשת ,ב  20.7.03לא ראתה הוועדה לנכו לסטות מהכללי".
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ב  18.10.04פנה רקטור א' לפרופ' קוה וכתב" :בהמש ,לשיחותינו ,אני מבקש לאשר לי מקדמה
בס 100,000 ,ש"ח על חשבו הפרשי לשכרי" )ההדגשה אינה במקור( .ב  20.10.04אישר פרופ'
קוה את הבקשה והיא בוצעה.
"‰Ó„˜Ó" Ô˙Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ¯˘È‡ ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ
¯Î˘‰Ó ¯˙ÂÈ ‰Â·‚ ¯Î˘ Ô˙Ó ,¯·„ Ï˘ Â˘Â¯ÈÙ ;'‡ ¯ÂË˜¯Ï ¯Î˘‰ È˘¯Ù‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ
˘˜·‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ‰Ï·˜˙‰ "‰Ó„˜Ó"‰ ÌÂÏ˘˙ È·‚Ï ‰ËÏÁ‰‰ .‰„ÚÂÂ‰ ‰Ú
‰ÚÈ·˜Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ ‡Â‰ '‡ ¯ÂË˜¯Ï ÌÂÏ˘˙‰ ¯Â˘È‡ .‰ÚÂ„ÈÈ ‡ÏÏ Û‡Â
„.¯ÂË˜¯‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ È·‚Ï ‡È˘‰ Ï˘ ÂË˜Ù-‰
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ È„È· '‡ ¯ÂË˜¯Ï Á"˘ 100,000 ÍÒ· ÌÂÏ˘˙ ¯Â˘È‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
·‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ÏÂ ÌÈÏ‰Ï ËÏÁÂÓ „Â‚È·Â ÒÈÒ· ‡ÏÏÂ ˙ÂÎÓÒ ‡ÏÏ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÌÂÏ˘˙Ï ‰ÈÁ‰ ¯„‚· ‡Â‰ ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï
˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙ÙÈ˜Ú
˙"˙Â ¯"ÂÈ ÛÂ˙È˘· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

˘¯Î

·ÌÈ¯ÈÎ

ÏÚ

È„È

˘‡È

ב  5.2.06שלח נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,מכתב ליו"ר ות"ת דאז ,פרופ' שלמה גרוסמ ,
בעניי שכר רקטור א' ובו כתב כי רקטור א' "נכנס לתפקידו כרקטור האוניברסיטה ב .1.11.02
לנוכח עובדה זאת ,אודה ל ,בא תודיענו ע"פ איזה טבלת שכר יש לשל את שכרו" .כאמור,
הוועדה לקביעת שכר בכירי קבעה את שכרו של רקטור א' כבר ב  ,25.5.03וחזרה על קביעתה זו
כמה פעמי לאחר מכ .
מכתבו של פרופ' קוה נשלח מלשכת הנשיא ,נשא את סמליל )לוגו( האוניברסיטה וסומ כמקובל
בלשכת הנשיא במספר הסידורי "נש  ."2006 80משרד מבקר המדינה מצא בלשכת הנשיא טיוטת
מכתב תשובה מפרופ' גרוסמ לפרופ' קוה ,שהוכנה בלשכת נשיא האוניברסיטה ,הנושאת מספר
סידורי עוקב למכתב הנשיא" :נש  ."2006 81טיוטה זו נושאת את אותו התארי ,של מכתב
הנשיא ,אול אינה נושאת את סמליל האוניברסיטה ואינה חתומה .נוסח טיוטת המכתב היה
כדלקמ " :במענה למכתב ...,הנני להשיב ,,כי לנוכח העובדה כי הרקטור נכנס לתפקידו ב
 1.11.02נית לשל לו כפי שנהגה האוניברסיטה עד אז לבעלי תפקידי אלה באמצעות הוועדה
הציבורית הקיימת בכל מוסד ומוסד ."...מכ ,עולה לכאורה כי נשיא האוניברסיטה ,או מי מטעמו,
הכי בלשכת הנשיא בזמ סמו ,וברצ* של סימול מספרי ה מכתב פנייה לפרופ' גרוסמ וה
טיוטת מענה למכתב זה עצמו בשמו של פרופ' גרוסמ .
ב  1.3.06ענה פרופ' גרוסמ לפרופ' קוה" :במענה למכתב ...,הנני להשיב ,כי חלות הוראות
הממונה על השכר לגבי בעלי תפקידי )דו"ח זוסמ ( היא מיו  27.5.03ולא לפני זה .מאחר
והרקטור נכנס לתפקידו ב  1.11.02דו"ח זוסמ לא חל עליו".
יצוי  ,כי פרופ' גרוסמ הועסק באוניברסיטת בר איל עד  1.10.02כפרופ' מ המניי  ,וב 1.10.02
החל לכה כיו"ר ות"ת לפי הסכ השאלה בינו ,בי האוניברסיטה ובי מל"ג )ות"ת( .סעי* 4.1.5
להסכ ההשאלה קובע כי "מוסכ שבזמנו הפנוי ,יוכל פרופ' גרוסמ להמשי ,בניהול עבודתו
המחקרית במעבדתו שבאוניברסיטת בר איל כל תקופת כהונתו כיו"ר ות"ת" )ההדגשה אינה
במקור( .בדצמבר  2003פג תוקפו של הסכ ההשאלה .ב  ,30.12.07לבקשת פרופ' גרוסמ  ,כתבו
נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,ויו"ר הוועד המנהל של האוניברסיטה ,פרופ' נאמ  ,לפרופ'
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גרוסמ  ,שעדיי כיה כיו"ר ות"ת" :הזכות להמשי ,ולנהל עבודת ,המחקרית במעבדת,
שבאוניברסיטת בר איל  ,בהתא לסעי*  4.1.5להסכ ,בתוקפה ג לאחר סיו תקופת כהונת,
כיו"ר ות"ת" )ההדגשה אינה במקור(.
,Ê‡„ ˙"˙Â ¯"ÂÈ ÌÚ ˙Ó„Â˜‰ Â˙Â¯ÎÈ‰ ˙‡ ÏˆÈ ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
‰˙ËÏÁ‰ ÈÂÈ˘Ï ‰ÈˆÓÈËÈ‚Ï Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘Î Â„ÓÚÓ ˙‡Â ,ÔÓÒÂ¯‚ 'ÙÂ¯Ù
˘‰·Â˘˙ ˙ËÂÈË ÔÈÎ‰ Û‡ ‡È˘‰˘ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÂÚ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï
¯"ÂÈ Ï˘ ˙ÈÓ˘¯ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÏÚ ÚÈÙ˘‰ ÍÎÂ ,˙"˙ÂÂ‰ ¯"ÂÈ Ï˘ ÂÓ˘· ‡Â‰ Â˙Ï‡˘Ï
ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ¯Î˘ ÏÚ ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÎÏ˘‰ ‰Ï ÂÈ‰˘ ‰ËÏÁ‰ ,˙"˙ÂÂ‰
).‰¯ÓÂÁ· ˙‡Ê ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .(ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ
˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ,¯ÂÓ‡Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ÂÙ‡ ¯Â¯· ‡Ï .ÍÏÈ‡Â 1.9.01-Ó ÏÁ‰ Ì„È˜Ù˙Ï ÂÒÎ˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÏÚ ˙ÂÏÁ ÔÓÒÂÊ
‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘Ï Â˙·Â˘˙· ÚÂ·˜Ï ÔÓÒÂ¯‚ 'ÙÂ¯Ù ¯Á· ÚÂ„Ó
."‰Ê ÈÙÏ ‡ÏÂ" 27.5.03-Ó Ì„È˜Ù˙Ï ÂÒÎ˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÏÚ ‰ÏÁ ¯Î˘‰ ÏÚ
˙"˙Â ¯"ÂÈÎ ‰„ÓÚ Ú·˜˘Î Â˙ÂÎÓÒÓ ‚¯Á ÔÓÒÂ¯‚ 'ÙÂ¯Ù ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·.ÂÓˆÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÓÚÏ „Â‚È· ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙ÏÂÁ˙ „ÚÂÓ ÔÈÈÚ
פרופ' גרוסמ ציר* לתשובתו מ  13.2.12למשרד מבקר המדינה מכתב שכתב מר יובל רכלבסקי
ב  12.2.12לבקשת פרופ' גרוסמ לאחר שהתבקשה תגובתו על טיוטת דוח מבקר המדינה.
במכתבו כותב מר רכלבסקי לפרופ' גרוסמ " :בהמש ,לפניית ,אלי ,לעניי תנאי שכר של מי
שנקלטו לעבודה לתפקיד ,לאחר ספטמבר  ,2001בחנתי את המסמכי שהועברו אלי ,ואנסה
להשיב ,כמיטב זכרוני ,על רקע 'העשור האבוד' ונסיבות הזמ  ...מועד חלות החלטתי להנחיות
ועדת זוסמ הוא חודש מאי ."2003
Â˙„ÓÚ ˙‡ ˙¯˙ÂÒ ‰Ê Â·˙ÎÓ· È˜Ò·ÏÎ¯ ¯Ó ‚ÈˆÓ˘ ‰„ÓÚ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘.ÏÈÚÏ ÔÈÂˆ˘ 2.8.01-Ó Â·˙ÎÓ· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ „È˜Ù˙· Ô‰ÈÎ˘Î Ë˜˘ ÂÏ
ב  23.3.06פנה פרופ' קוה אל הוועדה לקביעת שכר בכירי בבקשה לדו בשכרו של רקטור א' על
סמ ,מכתבו של פרופ' גרוסמ מ  .1.3.06בבקשתו ציי " :אבקשכ לדו בשכרו של הרקטור,
]רקטור א'[ ,בהתא לרמת השכר שהייתה נהוגה באוניברסיטה לפני דו"ח זוסמ " .ב 17.5.06
התכנסה הוועדה לקביעת שכר בכירי לדיו נוס* בשכרו של רקטור א' .בישיבה זו הוחלט כי
"לאור מכתבו הנ"ל של פרופ' שלמה גרוסמ  ,יו"ר ות"ת ,הקובע כי דוח זוסמ לא חל על הרקטור
]רקטור א'[ ,הרינו מתקני את החלטתנו מ  ...25.5.03שכרו של רקטור א' יהיה כשכר הרקטור
הקוד ...כפי שנקבע בדוחות ועדת גיטר ...תחולת הזכאות לתשלומי הנ"ל מיו ,1.11.2002
היו בו החל רקטור א' לכה כרקטור".
È„È· ‰Â˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯ÂË˜¯ ¯Î˘ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â˙ÈÈÙÏ ‡ÂÙ‡ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ;Â¯Î˘ ˙‡ ‰Ú·˜ ÔÎ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰
˘.Â˙ÂÎÓÒÓ ‚¯Á ÂÊ Â˙ÈÈÙ·Â ,˙"˙Â ¯"ÂÈÏ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï
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‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ '‡ ¯ÂË˜¯ Ï˘ Â¯Î˘ ˙‡ ‰Ú·˜ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰
È·‚Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ Â˙ÚÈ·˜ ÏÚ ¯ÊÁÂ Ú·˜ ,‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ,ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù .¯Î˘‰ ÏÚ
¯˜‰‡Â¯ ‰È‡ ‰„ÚÂÂ‰Â ,˙ÓÈÈ˜Â ‰¯È¯˘ - ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÈÈÁ‰ ÈÙÏ '‡ ¯ÂË
.‰ÚˆÂ· ‡Ï ‰˙ËÏÁ‰˘ ÏÚ ‰‰ÈÓ˙ ÚÈ·‰ Û‡ ‡Â‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈÏÏÎ‰ ÔÓ ˙ÂËÒÏ ÔÂÎÏ
‡˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ¯˙ÂÒ‰ ,ÔÓÒÂ¯‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â·˙ÎÓ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ï·È˜˘Ó ,ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û
‡È˘‰ ˙˘˜· ÈÂÏÈÓÏ "¯˘Î‰" Â· ‰˙‡¯ ‡È‰Â ‰Ê ·˙ÎÓ· ‰Ï ‰È‰ È„ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰
‰Ê ÔÈÈÚ ¯¯·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .'‡ ¯ÂË˜¯ Ï˘ Â¯Î˘ ¯ÂÙÈ˘Ï
ÔÓÒÂ¯‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â·˙ÎÓ ÏÚ ÍÓ˙Ò˙˘ ÈÙÏ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÌÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â¯Â˘‡Ï
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Ó„Â˜‰ ‰˙ËÏÁ‰ ˙ÎÈÙ‰ Ï˘ ‰‡ˆÂ˙‰ .˙Ó„Â˜‰ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÂÈ˘Ï ‰˜Ù˘Â‚Î
.ÌÈÏÏÎÏ „Â‚È· ÌÈÙÒÎ ÌÂÏ˘˙ ‡È‰
.2

שכר רקטור ב' וסג

רקטור ורקטור ג'

˘'· ¯ÂË˜¯ ¯Î
ב  4.9.06החליטה הוועדה לקביעת שכר בכירי בעניי שכרו של רקטור ב' ,שנבחר לכה כרקטור
האוניברסיטה ,כדלהל " :בהחלטתנו מיו  25.5.03אימצנו את 'החלטות ועדת זוסמ ' ...בהתא
לעדכו במכתבו של פרופ' גרוסמ  ,יו"ר ות"ת מ ' ,1.3.06חלות הוראות הממונה על השכר לגבי
בעלי תפקידי )דו"ח זוסמ ( היא מיו  ...'27.5.03אי לנו אלא לקבוע כי שכרו של ]רקטור ב'[
כרקטור החדש של האוניברסיטה יהיה על פי החלטות ועדת זוסמ ".
ב  11.4.07פנה נשיא האוניברסיטה פרופ' קוה ליו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי דאז פרופ'
יעקב נאמ בבקשה לכנס את הוועדה "כדי להשוות את שכרו של הרקטור לזה של כל עמיתיו ביתר
האוניברסיטאות" )ההדגשה במקור( .ב  29.4.07פנה שנית פרופ' קוה לפרופ' נאמ וציי " :הנני
ממלי) ששכרו של הרקטור יושווה לזה של עמיתיו בטכניו  ,באוניברסיטה העברית ,בחיפה ובב
גוריו  .וישול לו ע"פ דוח ועדת גיטר".
ב  1.5.07התכנסה שנית הוועדה לקביעת שכר בכירי בעניינו של רקטור ב' "על פי בקשתו של
פרופ' משה קוה" .בישיבה זו הוחלט להחיל על שכרו של רקטור ב' את המלצות דוח גיטר
"במתכונת שהחלנו לגבי הרקטור היוצא ]רקטור א'[ .תחולת החלטתנו זאת הינה מיו כניסתו
לתפקיד".
Ï˘ Â˙ÈÈÙ ˙Â·˜Ú· ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰˙È˘ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
˘ÌÂÈÓ Ú¯ÙÓÏ ,‡È˘‰ ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ ¯ÂË˜¯‰ ¯Î˘ ˙‡ ‰Ú·˜ ‰„ÚÂÂ‰ .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È
‰Ú·˜˘ ˙Â¯„‚‰Ï „Â‚È·Â ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ÈÈÁ‰Ï „Â‚È· ˙‡ÊÂ ,„È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈÎ
¯‡Â˙È˘ ÈÙÎ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯ÈÎ· Ï˘ Ì¯Î˘ ÏÚ ˙ÂÎÏ˘‰ ÂÊ ‰ËÏÁ‰Ï .‰ÓˆÚÏ
.ÔÏ‰Ï
˘'‚ ¯ÂË˜¯Â ¯ÂË˜¯ Ô‚Ò ¯Î
דוח זוסמ ד בשכר רקטור ,אול אינו עוסק בשכר סג רקטור .ב  25.5.03קבעה הוועדה לקביעת
שכר בכירי את השכר של סג רקטור באופ יחסי לתנאי השכר של רקטור ,כפי שנקבעו בדוח
זוסמ  .ב  1.7.07דנה הוועדה לקביעת שכר בכירי בעניי שכרו של סג רקטור ג' ,שהחל כהונתו
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בתפקיד זה ב  ,20.6.07בעת שרקטור ב' כיה כרקטור .הוועדה קבעה כי "בהתא למדיניותנו ,אנו
מחילי על ]סג רקטור ג'[ את המלצות ועדת זוסמ " .ב  ,12.2.09בעקבות פנייתו של סג רקטור
ג' ,12התכנסה הוועדה שנית לדו בתנאי שכרו וציינה כי ב  1.5.07היא דנה מחדש בשכרו של
רקטור ב' ,לנוכח דברי שכתב לה נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,החילה עליו את המלצות ועדת
גיטר והתאימה את שכרו לשכר של הרקטורי בשאר האוניברסיטאות .את שכרו של סג רקטור
ג' קבעה הוועדה "בהתא למצב הדברי שהיו בפנינו באותה עת" .ואול לאחר התאמת שכר
הרקטור להמלצות ועדת גיטר] Â¯Î˘· ˙ÂÂÈÚ ¯ˆÈ ¯ÂË˜¯‰ ¯Î˘ ÔÂÎ„Ú" ,של סג רקטור ג'["
)ההדגשה במקור( .לפיכ ,החליטה הוועדה להוסי* לסג רקטור ג' את התוספות האפשריות על פי
המלצות ועדת גיטר א* שה אסורות על פי המלצות ועדת זוסמ  .הוועדה החילה תוספות אלה
למפרע ,מיו כניסתו של סג רקטור ג' לתפקידו ).(20.6.07
'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Â·˙ÎÓ ˙Â·˜Ú· ¯ÂË˜¯‰ Ï˘ Â¯Î˘ È‡˙ ˙·Ë‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˜Ï˘ ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰Ï „Â‚È· ,¯ÂË˜¯‰ Ô‚Ò Ï˘ Â¯Î˘ È‡˙· Ì‚ ‰·Ë‰Ï ‰‡È·‰ ,‰Â
.Â‚ÒÂ ¯ÂË˜¯‰ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡˙ È·‚Ï ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰
ב  4.5.10מונה סג רקטור ג' לרקטור האוניברסיטה .ב  1.11.10דנה הוועדה לשכר בכירי בעניי
שכרו כרקטור וקבעה" ,בהתחשב ברמת שכרו הנוכחי של סג רקטור ג' כסג הרקטור ...אנו
קובעי כי שכרו של סג רקטור ג' כרקטור האוניברסיטה יהיה שכר הרקטור הקבוע בהוראות 'דוח
גיטר' ,כשכר הרקטור היוצא".
˙„ÚÂ ÈÙ ÏÚ Â¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ó - ¯ÂË˜¯ Ô‚ÒÎ ˘ÓÈ˘˘Î „ÂÚ '‚ ¯ÂË˜¯ Ï˘ Â¯Î˘ È‡˙ ˙·Ë‰
˙„ÚÂ ÈÙ ÏÚ Â¯Î˘ È‡˙ ˙ÚÈ·˜Ï ‰‡È·‰ - ¯ËÈ‚ ˙„ÚÂ ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ Â˙ÚÈ·˜ „ÚÂ ÔÓÒÂÊ
‚‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ‡ˆÂÈ .„È˜Ù˙· ÂÓ„Â˜ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡˙Ï ‰ÓÂ„· ,¯ÂË˜¯Ï ‰ÂÓ ¯˘‡Î ¯ËÈ
Ï˘ Â˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ¯ÂË˜¯‰ ¯Î˘ È·‚Ï ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˜˙ È˙Ï·‰
¯˜ÌÂ˘ÈÈÏÂ ˙¯˘¯˘ ˙·Â‚˙Ï ‰Ó¯‚ '· ¯ÂË˜¯ Ï˘ Â˙Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ '‡ ¯ÂË
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ,¯ÂË˜¯‰ ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜· ¯ËÈ‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰
.‰ÓˆÚÏ ‰Ú·˜˘ ˙Â¯„‚‰Ï „Â‚È·Â ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï

.3

שכר סגנית רקטור ד'

ב  1.4.04מונתה סגנית רקטור ד' .ג לגביה לא יושמה בפועל החלטת הוועדה לקביעת שכר
בכירי באשר להעמדת שכר סג רקטור באופ יחסי לתנאי השכר של רקטור כפי שנקבע בדוח
זוסמ  ,וזאת בלי ליידע את הוועדה על כ.,
ב  ,6.4.05שנה לאחר מינויה של הסגנית לתפקיד ,פנה נשיא האוניברסיטה לוועדה לקביעת שכר
בכירי בבקשה להסדיר את שכרה .ב  19.4.05התכנסה הוועדה וחזרה על קביעתה לגבי סג שכר
הרקטור מ  25.5.03היינו ,כי יש לשל לסג רקטור שכר בהתא לקביעת ועדת זוסמ  .ואול
החלטה לא יושמה לגבי סגנית רקטור ד'.
__________________

12

פנייה מ 4.12.08ליו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי דאז ,פרופ' יעקב נאמ.
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ב  7.6.05התכנסה הוועדה לדיו חוזר בשכרה של סגנית רקטור ד' על פי בקשת הנשיא "להעביר
לעיו הוועדה הצעה לשינוי גמול התפקיד לסגנית הרקטור" .לפי ההצעה יוגדל בסיס השכר שעל
פיו מחושב גמול התפקיד .הוועדה קבעה" :אנו מקבלי את המלצת הנשיא ...החלטתנו זו לא
תהווה בשו מקרה תקדי לבעלי תפקידי אחרי" .הוועדה החילה את החלטתה למפרע מיו
כניסתה לתפקיד של סגנית רקטור ד' .כמו כ ציינה" :אנו שבי ומביעי את מורת רוחנו על כ,
שלמרות ש]סגנית רקטור ד'[ החלה כהונתה ב  1.4.04לא יושמה החלטתנו בעניי שכר סג
הרקטור עד כה".
.4

שכר סג

הנשיא למחקר

על פי דוח זוסמ  ,אי חבר סגל זכאי לגמול מחקר נוס* על הגמול הגלובלי שאושר .ב  8.3.05דנה
הוועדה לקביעת שכר בכירי בעניי שכרו של מי שנבחר לכה כסג הנשיא למחקר ,וקבעה כי
שכרו יהיה על פי המלצות דוח זוסמ ויכלול תוספת גמול גלובלי בתפקיד בשיעור המרבי.
ב  30.5.05כתב פרופ' קוה לפרופ' יעקב נאמ  ,יו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי דאז" :בעקבות
שיחתנו בנושא גמול מחקר לסג הנשיא למחקר ,אבקש ,להביא לדיו הוועדה ...את המלצתי
לאשר לסג הנשיא למחקר גמול מחקר כמקובל לחוקר פעיל באוניברסיטה ...מ הראוי לציי
שמענק המחקר הראשי נלקח מתו ,המענק ולא מתקציב האוניברסיטה" .בעקבות פנייה זו
התכנסה הוועדה לקביעת שכר בכירי ב  7.6.05לדיו חוזר בהחלטתה לגבי שכרו של סג הנשיא
למחקר וקבעה כי "בהתחשב בהמלצתו של הנשיא והסבריו בדבר החשיבות המיוחדת בקיו
המחקר על ידי סג הנשיא למחקר ,ובעובדה שהתוספת אינה ממומנת מתקציב האוניברסיטה ,אנו
מאשרי באופ חד פעמי לסג הנשיא למחקר לקבל תוספת מחקר ...בנוס* לשכר והגמול שקבענו
לו .החלטתנו זו לא תהווה תקדי למקרי אחרי" .החלטה זו התקבלה א* על פי שהוועדה
הכירה בכ ,שתוספת זו אינה מותרת על פי דוח זוסמ .
˙Â·Ë‰ ¯·„· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì‰Ó˘ ÌÈ¯„Ò‰· ·˘Á˙‰·Â ,ÔÈÈÚ‰ ˙Â·ÈÒ· ,‰ÈÁ·Ó ‰˜Ó‰ ‡Ï· ÂÏ·˜˙‰˘ ,˙Â‚È¯Á
Û‡ Ô‰Â ,‰È˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙ÂÈÂ‡¯ ÔÈ‡ ,‰„ÚÂÂ‰ ‰˙ËÒ
˘.Â˙ÈÈÁ‰ ÈÙ ÏÚÂ ‡È˘‰ ˙ÈÈÙ ·˜Ú Ú¯ÙÓÏ ÂÂ

.5

שכר המשנה לנשיא א'

ב  15.5.07החליט חבר הנאמני למנות את המשנה לנשיא א' לתפקיד המשנה לנשיא
האוניברסיטה לתכנו ורה ארגו  ,וכי בד בבד ע כהונתו בתפקידו זה הוא ימשי ,את הפעילות
האקדמית שלו בחוג ללוגיסטיקה .ב  13.5.07פנה נשיא האוניברסיטה פרופ' קוה לפרופ' יעקב
נאמ  ,יו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי דאז ,בעניי תנאי שכרו של המשנה לנשיא א' בעתיד
וכתב כי "גובה שכרו החודשי ...כ  44,000ש"ח לחודש  +תנאי נלווי לנושא תפקיד זה" .שכרו
זה של המשנה לנשיא א' חושב על פי דוח גיטר .פרופ' קוה ציי כי במסגרת התנאי הנלווי יהיה
המשנה לנשיא א' זכאי לארבעה חודשי שבתו כמקובל לגבי נושא תפקיד אקדמי ,וכ כי בגי
המש ,פעילותו האקדמית הוא יזוכה בחודשי שבתו "לאחר תו כהונתו" .ב  14.5.07אישרה
הוועדה לשכר בכירי את תנאי השכר שקבע פרופ' קוה עבור המשנה לנשיא א' בכפו* לקבלת
אישור מהממונה על השכר.
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ב  6.6.07כתב הממונה על השכר לפרופ' יעקב נאמ כי על תנאי העסקתו של המשנה לנשיא א'
להיקבע לפי דוח זוסמ ולא לפי דוח גיטר .כמו כ ציי הממונה כי "אנו מתנגדי לבקשתכ
לזכות את המשנה לנשיא א' בחודשי שבתו באר) ע"ח האוניברסיטה לאחר תו כהונתו ,כפיצוי
נוס* על המש ,פעילותו ההוראתית .ואי זה מ הראוי לתת לו פיצוי כפול על אותה משרה".
ב  22.8.07אישרה הוועדה לשכר בכירי כי שכרו של המשנה לנשיא א' ייקבע על פי החלטת
הממונה על השכר.
‰„ÚÂÂÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Â˙ÈÈÙÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï·Â˜Ó‰Ó ‚¯ÂÁ‰ ,‰Â·‚ ¯Î˘ '‡ ‡È˘Ï ‰˘Ó‰ ¯Â·Ú ÚÂ·˜Ï ‰˘˜·· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï
.ÌÈ‚ÈÏÙÓ ÌÈÂÂÏ ÌÈ‡˙ ÏÏÂÎ‰ ¯Î˘ ,ÔÓÒÂÊ ÁÂ„ ÈÙÏ

.6

שכר המשנה לנשיא ב'

כאמור ,הוועד המנהל של האוניברסיטה אימ) את דוח צ'חנובר במר)  .2010דוח צ'חנובר קבע כי
לגבי "עובדי בכירי חדשי שיכנסו לתפקיד מעתה ואיל ,,ממליצה הוועדה לקבוע שכר לפי
הכללי שנקבעו בדוח 'ועדת זוסמ '" .על פי החלטתה של ועדת זוסמ  ,שכרו של משנה לנשיא
יהיה זהה לשכרו של סג הנשיא .כמו כ קבעה ועדת זוסמ כי "אי להעניק לבעל התפקיד תוספת
שכר בגי מחקר ...כל סכו שיתקבל בגי פעולות אלה יועבר לרשות המוסד".
ב  11.5.10מינה חבר הנאמני של האוניברסיטה את המשנה לנשיא ב' לתפקיד זה .לפי האמור
לעיל ,שכרה של המשנה לנשיא ב' היה אמור להיות זהה לשכרו של סג נשיא ללא תוספת תשלו
בגי מחקר אקדמי.
ב  6.6.10כתב סמנכ"ל משאבי אנוש לפרופ' קוה כי "בהתא לבקשת ,להצמיד את שכרה של
המשנה לנשיא ,המשנה לנשיא ב' ,לשכרו של סג נשיא למחקר ...להל פירוט שכרו ."...בפירוט
השכר כלל סמנכ"ל משאבי אנוש את התוספת שמקבל סג הנשיא למחקר בגי גמול מחקר א'
וציי כי "לאור בקשת פרופ' קוה ,האקוויוולנט של גמול מחקר א' לגבי העסקתה של המשנה
לנשיא ב' ,הוא גמול בגי הכנסות האוניברסיטה מתכניות מופרטות שתהיה ממונה עליה "
)ההדגשה אינה במקור( .ב  13.6.10פנה מרכז הוועדה לקביעת שכר הבכירי לסמנכ"ל משאבי
אנוש בבקשת הבהרה בדבר מהות של "הכנסות האוניברסיטה מתכניות מופרטות" .סמנכ"ל
משאבי אנוש פנה בעניי זה לנשיא האוניברסיטה ,והלה הנחה אותו במכתבו מ  15.6.10כי עליו
"לענות שהנושא בטיפול הנשיא ...שכרה ]של המשנה לנשיא ב'[ יוצמד לשכר סג נשיא למחקר
הנוכחי .ההכנסות מתכניות כאלו יהיו מיליוני שקלי לשנה ,היא לא תקבל בונוסי".
Ô‚Ò ¯Î˘Î ,ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ÈÙ ÏÚ ,Ú·˜È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ '· ‡È˘Ï ‰˘Ó‰ Ï˘ ‰¯Î˘ ,¯ÂÓ‡Î
˘,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ˙‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ,ÏÚÂÙ· .ÈÓ„˜‡ ¯˜ÁÓ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ ˙ÙÒÂ˙ ‡ÏÏ ‡È
."˙ÂË¯ÙÂÓ ˙ÂÈÎ˙Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÒÎ‰" ˙ÂÓ„· ÈÓ„˜‡‰ ¯˜ÁÓÏ ÈÙÂÏÁ ÌÂÏ˘˙ ‡ˆÓ
ÔÈ‚· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ „È˜Ù˙‰ ÏÚ·Ï ˜ÈÚ‰Ï ÔÈ‡" ‰ÈÙÏÂ ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ˙‡Ê
." ...¯˜ÁÓ
במכתבו של הנשיא אל סמנכ"ל משאבי אנוש מ  15.6.10הוא ציי כי "שכרה צרי ,להיות יותר
קרוב לרקטור מאשר לסג נשיא למחקר אבל לא רציתי לייצר דרגת שכר חדשה".
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ב  27.6.10דנה הוועדה לשכר בכירי בעניינה של המשנה לנשיא ב' .נשיא האוניברסיטה הוזמ
להשתת* בישיבה זו "על מנת להציג את הנושא ,למסור פרטי ולהשיב על שאלות" .13הוועדה
החליטה כי השכר שיש לקבוע לה "הינו קרוב יותר לשכר המשתל לרקטור לפי כללי דו"ח ועדת
זוסמ  ,מאשר לשכר המשתל לסג נשיא ,א ,בהפחתה מסוימת" ,וכי לעניי התנאי הנלווי
וההטבות ,יחולו על המשנה לנשיא ב' המלצות ועדת זוסמ "לפי הנקבע בנוגע לרקטור".
‡È˘Ï ‰˘Ó‰ Ï˘ ‰¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ÏÈ·Â‰˘ ‡Â‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
·'È‡˙Ó ˙‚¯ÂÁ ‰È‰˘ Û‡ Â˙„ÓÚ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰ÈÈÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ,
'· ‡È˘Ï ‰˘ÓÏ ˙˙Ï ˙È¯˘Ù‡‰ Í¯„‰ ˙‡ ‰ÂÂ˙‰ Û‡ ‡È˘‰ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ¯Î˘‰
‡˙ ÁÂ„· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ˆÓÈ‡˘ ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ,ÂÈÈÚ· ÈÂˆ¯‰ ¯Î˘‰
ˆ'.‰˘„Á ¯Î˘ ˙‚¯„ ¯ÂˆÈÏ ÔÈÈÂÚÓ ‡Â‰ ÔÈ‡ Ì‰ÈÙÏ ÂÈ¯·„Ï „Â‚È·Â ,¯·ÂÁ

.7

תנאי ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה  מר חיי גליק

˘Ï"ÎÓ‰ ¯Î
)‡(  :Ï " Î  Ó ‰ ¯ Î ˘ ¯ · „ · ˙ È ¯ Â ˜ Ó ‰ ‰ Ë Ï Á ‰ ‰ב  3.6.07מינה נשיא
האוניברסיטה ועדה לאיתור המנכ"ל הבא של אוניברסיטת בר איל  .ב  ,26.8.07לבקשת הנשיא,
כתב לו ממלא מקומו של סמנכ"ל למשאבי אנוש )כתוארו אז( ,מר יעקב מילר ,מכתב המפרט את
הנתוני הרלוונטיי לקביעת שכר מנכ"ל באוניברסיטה והציע ששכר זה יהיה כ  50,000ש"ח
ברוטו לחודש .ב  27.8.07פנה פרופ' קוה ליו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי דאז ,פרופ' יעקב
נאמ  ,וציי כי בכוונת ועדת האיתור לפנות למנכ"ל החדש שבחרה בהצעה לגבי שכרו .פרופ' קוה
ציר* את מכתבו האמור של מר מילר ,שבו הוצע שכר המנכ"ל שצוי לעיל ,וכתב לפרופ' נאמ כי
"אבקש ,להעניק לו לפחות שכר זה" .כמו כ ציי פרופ' קוה בכתב יד על גבי מכתבו לפרופ' נאמ
כי "אני נפגש איתו ]ע המנכ"ל המיועד[ מחר .חשוב לי לקבל הסכמת .,אתפנה בסביבות השעה
 14:00וארצה לקבל ממ ,ההסכמה .משה" )ההדגשה במקור( .באותו היו כתב פרופ' נאמ למרכז
הוועדה לשכר בכירי ,עו"ד דרור פרנקל ,כי "ההצעה נראית לי הגיונית .אבקש לכנס עוד השבוע
את הוועדה בנושא" .ב  6.9.07התכנסה הוועדה לקביעת שכר בכירי והחליטה כי שכר המנכ"ל
המיועד יהיה  50,000ש"ח לחודש ברוטו ,כפי שהומל).
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מ  16.2.12ציי פרופ' נאמ כי לא נת כל הסכמה או כל אישור
מראש לגבי השכר שביקש הנשיא ,אלא הביע עמדה שאינה סופית והיא מותנית בהחלטת הוועדה.
משרד מבקר המדינה סבור כי היה על פרופ' נאמ להשיב לנשיא האוניברסיטה כי הוועדה לשכר
בכירי היא שתדו בישיבתה בנושא שכר המנכ"ל ,כנדרש ,והיא שתחליט בנושא.
ÏÚÂÙ· ÈÎ ,˘˘Á ‰ÏÚÓ ,ÏÈÚÏ ‰Ë¯ÂÙ˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ÈÎÂ ,„ÚÂÈÓ‰ Ï"ÎÓ‰ Ï˘ Â¯Î˘ ˙Ï‡˘· ˘ÓÓ Ï˘ ÔÂÈ„ ‰„ÚÂÂ· ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï
˘ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù ÏÚ .˘‡¯Ó Ú·˜˘ ¯Î˘Ï ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘ÓÈ
‰„ÚÂÂ· È˘ÓÓ ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ÈÙ· ˘‡¯Ó Â˙Ú„ ÚÈ·‰ÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰È‰
˜.‰Úˆ‰‰ ¯Â˘È‡Ï Ì„Â
__________________
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אוניברסיטת בר איל

)·(  :Ï " Î  Ó ˙ ˜ Ò Ú ‰ Ì Î Ò ‰ Ï Ú ‰ Ó È ˙ Áב  ,6.11.07לאחר שכל המגעי לגבי
שכרו של מר גליק סוכמו כאמור לעיל ,החליטה ועדת הקבע לאשר את המלצת ועדת האיתור
ולבחור במר חיי גליק למנכ"ל האוניברסיטה.
על פי סעי*  15לתקנו האוניברסיטה ,זכות החתימה בש האוניברסיטה תוענק לגורמי שהוועד
המנהל או ועדת הקבע הסמיכו לכ" ,,ובלבד שתידרש חתימת של שני מורשי חתימה לפחות על
מנת לחייב את העמותה" .הוראות הנהלת האוניברסיטה בעניי "מורשי חתימה" 14קובעות כי "כל
מסמ ,היוצר התחייבות כספית של אוניברסיטת בר איל  ...חייב להיות חתו על ידי שני מורשי
חתימה בצירו* חותמת האוניברסיטה ,כמפורט בסעי*  4להל " )ההדגשה אינה במקור( .בהוראות
האמורות מפורטי ג בעלי זכויות החתימה.
חוזה ההעסקה בי אוניברסיטת בר איל לבי מר חיי גליק נושא את התארי .16 ,1528.10.07 ,על
פי החוזה תשל האוניברסיטה למר גליק בתקופת העסקתו משכורת חודשית של  50,000ש"ח
ברוטו .בש האוניברסיטה חת על החוזה פרופ' קוה בלבד ,ללא חתימה נוספת וללא חותמת
האוניברסיטה.
˙˜ÒÚ‰Ï ÌÎÒ‰‰ ÏÚ Ì˙Á˘ „ÈÁÈ‰ ‡Â‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
„Â‚È· ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ó˙ÂÁ ‡ÏÏÂ ˙ÙÒÂ ‰ÓÈ˙Á ‡ÏÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì˘· Ï"ÎÓ‰
È‡˙ ÏÏÂÎ Ï"ÎÓ‰ ˙˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰ÈÏ‰ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÂ˜˙Ï
‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· Â˙È ‰Ï‡ ÌÈ‡˙ .ÌÈ‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰
.17ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ÈÙÏ Â‡ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÙÏ Â‡·Â‰
,Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì˘· ‡È˘‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ Â˙ÓÈ˙Á ÈÎ ‡ˆÓ
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰Ú·˜ Ì˙Â‡ ÔÂ˜˙ÏÂ ÌÈÏ‰Ï ,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È· ‰˙˘Ú˘ ˜¯ ‡Ï
ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ÚÂ„ÈÈ ‡Ï· ,ÌÈ‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ Ô˙Ó ‰¯˘Ù‡ Ì‚ ‡Ï‡ ‰ÓˆÚ
.Ì¯Â˘È‡ ÈÏ·Â ÍÎÏ
 : ˙ È · È Ë ˜ ‡ Â ¯ Ë ¯ ¯ Î ˘ ˙ ‡ Ï Ú ‰ב  ,24.7.08פחות משנה לאחר חתימת הסכ
)ג(
ההעסקה עמו ,פנה מנכ"ל האוניברסיטה ,מר גליק ,לפרופ' קוה בבקשה להעלאת שכרו ל 90%
משכר הנשיא ולהצמדתו לשינויי שיחולו בשכר הנשיא .ב  3.11.08פנה פרופ' קוה ליו"ר הוועדה
לשכר בכירי דאז ,פרופ' נאמ  ,והמלי) להעלות את שכרו של מר גליק כפי שביקש .פרופ' קוה
ציר* להמלצתו מכתב מסמנכ"ל משאבי אנוש שנכתב לבקשת הנשיא ,18ובו מוצע ששכר המנכ"ל
יהיה בס 90% ,משכרו של הנשיא .ב  27.11.08התכנסה הוועדה לקביעת שכר בכירי לדיו
בשינוי שכר המנכ"ל ,על פי בקשת הנשיא ,והחליטה כי "הוועדה נענתה לבקשת הנשיא ...כי שכרו
של המנכ"ל יהיה מהיו  90%משכרו של הנשיא ...ההסכ ע המנכ"ל יתוק בהתא" )ההדגשה
אינה במקור(.
__________________
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הוראה .06001
מועד חתימת החוזה אינו מצוי על גבי החוזה ,כמו ג מועד כניסתו לתוק .מועד תחילת עבודתו
בפועל של מר חיי גליק הוא.13.1.08 :
החוזה נחת לשנתיי ע הארכה אוטומטית לעוד שלוש שני ,ואופציית הארכה נוספת.
ראו להל בפרק על תנאי ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,בנושא תשלומי נלווי
למנכ"ל.
מכתב מאת סמנכ"ל משאבי אנוש לנשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה  ).(2.10.08
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משרד מבקר המדינה ביקש מהאוניברסיטה את ההסכ המתוק של העסקת המנכ"ל לפי החלטת
הוועדה ,וקיבל את הסכ ההעסקה המקורי בי האוניברסיטה למנכ"ל מ  ,28.10.07אול העמוד
הרלוונטי לעניי שכר המנכ"ל )שבו נכללי סעיפי  5.1ו  5.2להסכ( הוצא מ ההסכ והוחל*
בעמוד חדש ,שבו שונו הסעיפי המתייחסי לשכר ועודכ בה השכר החדש .מכא יוצא
שלמראית עי ההסכ המתוק הוא הוא ההסכ המקורי מ  ,28.10.07ולא נית לדעת כי ההסכ
המקורי הכיל במקור תנאי אחרי על פי החלטה קודמת של הוועדה.
Â‡ ,Â„ˆÏ ˙ÂÓÈ˙ÁÂ ÔÂ˜È˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ÌÎÒ‰ ÈÂÈ˘ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡ÂÈÚ· È¯Â˜Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ˙¯‡˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ ,ÈÂÈ˘‰ „ÚÂÓ ÔÂÈˆ ÌÚ ÁÙÒ ˙ÂÚˆÓ
,¯Î˘‰ ÔÈÂˆ Â·˘ È¯Â˜Ó‰ „ÂÓÚ‰ ˙ÙÏÁ‰ ËÚÓÏ ,ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ˙ÂÓÈ˙Á‰Â ÍÈ¯‡˙‰ ˙Â·¯Ï
Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÂÈÈ‰„ ,‡ÂÂ˘ ‚ˆÓ ‚Èˆ‰Ï ÔÂÈÒÈ· ¯·Â„Ó ÈÎ ˘˘Á ¯¯ÂÚÏ ÏÂÏÚ
.È¯Â˜Ó‰ ÌÎÒ‰Î
Ï˘ Â¯Î˘" ‰ÈÙÏÂ 27.11.08-Ó ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ÈÎ ,‡ˆÓ
‰ÏÚÂ‰ ÏÚÂÙ· ,(¯Â˜Ó· ‰È‡ ‰˘‚„‰‰) "‡È˘‰ Ï˘ Â¯Î˘Ó 90% ÌÂÈ‰Ó ‰È‰È Ï"ÎÓ‰
˘.ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰˘ ËÚÓÎ ,13.1.08-· Â˙„Â·Ú ˙ÏÈÁ˙ ÌÂÈÓ Ú¯ÙÓÏ Ï"ÎÓ‰ Ï˘ Â¯Î
˘Â¯„Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚÂ ,ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰È‰ Ú¯ÙÓÏ ÌÂÏ˘˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ÂÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙ„ÂÚ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï Ï"ÎÓ‰ ÔÓ
˘.ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î
בתשובת האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה מ  1.4.12טענו באי כוחה של האוניברסיטה
ש"הגורמי באוניברסיטה הממוני על ביצועה ]של ההחלטה[ לא שמו לב למילה 'מהיו',
וההחלטה הובנה כאילו היא מורה על תיקו השכר החל מיו כניסת המנכ"ל לתפקידו ...התשלו
הרטרואקטיבי בוצע במקורו בשל טעות אנוש בתו לב ...התשלו עצמו אושר על ידי הוועדה
לקביעת שכר בכירי ,לאחר הפניית תשומת הלב מצד צוות הביקורת ,בנימוק שזו הייתה כוונתה
המקורית של הוועדה" .הוועדה לקביעת שכר בכירי בהרכבה הנוכחי קיבלה בישיבתה ב 5.2.11
החלטה חדשה ,המתקנת את החלטת הוועדה מ  ,27.11.08ולפיה שכרו של המנכ"ל יעודכ
למפרע מתחילת כהונתו.
Ô˜˙Ï Í¯„‰˘ È¯‰ ,·Ï ÌÂ˙· ÚˆÂ· Ú¯ÙÓÏ ÌÂÏ˘˙‰ Ì‡ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,„·ÚÈ„· È·ÈË˜‡Â¯Ë¯‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯˘Î‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÙÒÎ‰ ˙·˘‰ ‡Ï‡ Â˙¯˘Î‰ ‰È‡ ˙‡Ê
·‡·Î¯‰·Â ,ÔÎ ÈÙÏ ÌÈÈ˙˘Ó ‰ÏÚÓÏ ‰Ï·˜˙‰˘ ˙È¯Â˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÔÂ˜È˙ ˙ÂÚˆÓ
˙¯‡Â˙Ó‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰ ,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .(ÌÈ¯·Á Â¯˙Â˘ ÌÈÈ˘ ËÚÓÏ) ‰Â˘ ÌÈ¯·Á
.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÓ ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙Â‚È¯Á ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ÏÈÚÏ
ה ת נ ה ל ו ת מ ו ל ה מ מ ו נ ה ע ל ה ש כ ר  :שכר מנכ"ל האוניברסיטה ,שכיה ערב
)ד(
כניסתו של מר גליק לתפקיד ,היה כ  44,500ש"ח לחודש שכר הדומה לשכר מנכ"ל על פי דוח
גיטר והגבוה משכר מנכ"ל על פי דוח זוסמ  .19כאמור ,על פי בקשת הנשיא ,ב  6.9.07החליטה
הוועדה לשכר בכירי ששכרו החודשי של המנכ"ל החדש מר גליק יהיה  50,000ש"ח.
__________________
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כאמור ,ב  6.11.07החליטה ועדת הקבע "לאשר המלצת ועדת האיתור ולבחור במר חיי גליק
כמנכ"ל אוניברסיטת בר איל  .תנאי השכר של המנכ"ל הנכנס טעוני אישור הממונה על השכר
במשרד האוצר .הדבר נמסר ע"י הנשיא למנכ"ל החדש".
על הצור ,באישור הממונה על השכר לתנאי השכר של המנכ"ל החדש עמד ג יוע) משפטי
חיצוני המומחה לדיני עבודה )להל היוע) המשפטי החיצוני( במסגרת הייעו) המשפטי שנת
לאוניברסיטה בנוגע לתנאי העסקתו של המנכ"ל המיועד .ב  29.11.07כתב היוע) המשפטי
החיצוני לפרופ' קוה כי "המלצתנו היא שלגבי נוסח ההסכ הקיי ,יש לפנות לקבלת אישור
הממונה על השכר )מטעמי זהירות( או למצער ,להעניק למנכ"ל את תנאי ההעסקה המקובלי
היו לגבי מנכ"ל האוניברסיטה המכה ".
ב  12.11.07פנה פרופ' קוה ליו"ר הוועדה לשכר בכירי ,פרופ' נאמ  ,בעניי הפנייה לממונה על
השכר לצור ,אישור תנאי ההעסקה של המנכ"ל החדש ,מר גליק .פרופ' קוה ציי כי ור"ה נמצא
במחלוקת ע הממונה על השכר לגבי שכר בכירי ,ו"רק עתה התחלנו המו"מ ע הממונה על
השכר שלהערכתי כיו"ר ור"ה ימש ,מספר חודשי" .לפיכ ,ביקש פרופ' קוה את אישורו של
פרופ' נאמ להמתי ע הפנייה לממונה על השכר לאישור תנאי שכרו של מר גליק עד שיסתיי
המשא ומת ע הממונה .לבקשתו של פרופ' קוה אישר פרופ' נאמ בחתימתו את "מתווה
הפעולה" שהציע הנשיא .יצוי כי עד יוני  202012טר הסתיי המשא ומת ע הממונה על השכר.
‡È˘ ËÈÏÁ‰ ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ˙ˆÏÓ‰Â Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
¯Â˘È‡Ï ˘„Á‰ Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‡Ï˘ ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.ÂÓÚ ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á Ì˘Ï ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰
Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡˙" ÈÎ Ú·˜ Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙·˘ ,ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù ,ÂÊÓ ‰¯˙È
‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙· ¯˘È‡ ,"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ÌÈÂÚË ÒÎ‰
Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‡Ï˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ‰ÂÂ˙Ó ˙‡ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï
ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó Ú„ÈÓ‰ ˙ÚÈÓÏ ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù Ì¯˙ ,ÍÎ· .˘¯„Î ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï
.¯Î˘‰
בישיבת הוועדה לשכר בכירי מ  ,27.11.08שבה הוחלט להעלות את שכרו של המנכ"ל ל 90%
משכר הנשיא ,נקבע כי "יו"ר הוועדה ידווח לממונה על השכר על החלטת הוועדה".
ב  16.12.08פנה יו"ר הוועדה לשכר בכירי ,פרופ' נאמ  ,לממונה על השכר ודיווח לו על
החלטתה של הוועדה לקביעת שכר בכירי לגבי שכר המנכ"ל .ב  17.12.08השיב הממונה על
השכר לפרופ' נאמ כי "שכר המנכ"ל הינו חריגה מהשכר המאושר לתפקידי אלו .לפיכ ,יש
לקבוע את שכרו של מנכ"ל האוניברסיטה עד  170%משכר פרופ' מ המניי בשיא ותק ...נבקשכ
להודיעני בהקד כי בתיקו לאמור במכתב ...,אוניברסיטת בר איל פועלת בהתא לאמור
לעיל".
בעקבות מכתב זה כתב פרופ' קוה לראש לשכתו" :עודכנתי על ההתפתחויות האחרונות .לא היה
חכ לפנות לממונה על השכר כי הסכסו ,בנושא 'שכר בכירי' לא הסתיי ...ג בהחלטה
הקודמת הייתה פיסקה כזו ושכנעתי את נאמ לא לפעול עד להסדרת הסכסו .,נאמ )?( פנה
לממונה והדבר יצא משליטה!" )ההדגשות במקור(.
__________________
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במכתבו של פרופ' נאמ מ  5.1.09לממונה על השכר ,בתשובה על מכתבו מ  ,17.12.08הוא
הבהיר את הרקע להחלטת הוועדה לקביעת שכר בכירי בדבר העלאת שכר המנכ"ל וביקש
להותירה על כנה .ב  2.2.10כתב הממונה על השכר לפרופ' קוה בנושא זה כי "הובא לידיעתנו
לאחרונה כי אוניברסיטת בר איל אינה מיישמת את הוראתנו במכתב האמור .אודה על
התייחסות ,לנושא זה בהקד".
·˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ‰Ó˘ÈÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
.Ï"ÎÓ‰ ¯Î˘ È·‚Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰
Ï˘Â ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ˙ÂÏ‰˙‰‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÁ ¯Ó ,Ï"ÎÓ‰ Ï˘ Â¯Î˘ ÔÈÈÚ· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÂÓ ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰
‚.ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ˙„‚ÂÂ ÔÈËÂÏÁÏ ‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‰È‰ ,˜ÈÏ
˙˘Ï"ÎÓÏ ÌÈÂÂÏ ÌÈÓÂÏ
˙˘:(ERP) ˙ÂÏÏÎÂÓ Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â ‰ÈÈ· ¯Â·Ú ÌÂÏ
כאמור ,ב  6.9.07התכנסה הוועדה לקביעת שכר בכירי לדיו בתנאי שכרו של המנכ"ל המיועד,
מר חיי גליק ,וקבעה כי "התנאי הנלווי יהיו כמקובל באוניברסיטה לנושא תפקיד זה".
סעי*  5לחוזה ההעסקה של מר גליק עוסק ב"שכר ותשלומי נלווי" .סעי*  5.9.11לחוזה קובע:
"העובד יהיה אחראי לבניה והטמעה של מערכות מוכללות באוניברסיטה בכל התחומי שידרשו,
וזאת במסגרת ובנוס* למפורט בהסכ זה .בתמורה להצלחת הפרויקט תשל האוניברסיטה בסיו
העסקתו של העובד סכו של  50,000ש"ח בגי כל שנת העסקה ,ע"פ חוזה זה .סכו זה לא יהווה
שכר ולא יופרשו בגינו זכויות סוציאליות" .הסכו " "50,000נמחק ידנית בחוזה ותוק בכתב יד
ל " ."70,000ליד התיקו חתמו בראשי תיבות "מ.ק ".ו "ח.ג) ".משה קוה וחיי גליק(.
יצוי כי האוניברסיטה פנתה למשרד עורכי די חיצוני לקבלת ייעו) משפטי לגבי החוזה ע
המנכ"ל המיועד .ב  29.11.07כתב היוע) המשפטי החיצוני לפרופ' קוה בעניי תנאי העסקתו של
המנכ"ל המיועד כי "בחנו את תנאי ההעסקה הכלולי בטיוטת החוזה המיוחד וערכנו בו תיקוני
שאנו מציעי לערו ,כדלהל  ... :השמטנו הוראות בחוזה שעניינ הטבות שאינ מקובלות בשירות
המדינה לגבי מנהלי כלליי )למשל בנושא המענק של ."(70,000
‰ÈÈ· ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙Ï Ú‚Â‰ ÛÈÚÒ‰ ˙‡ ˜ÂÁÓÏ ÈÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ˆÏÓ‰ Û‡ ÏÚ
¯ÂÓ‡‰ ÛÈÚÒ‰ ˙‡ ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ¯È‡˘‰ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÏÏÎÂÓ ˙ÂÎ¯ÚÓ Ï˘ ‰ÚÓË‰Â
·.‰ÊÂÁ
בישיבת ועדת הקבע של האוניברסיטה מ  11.3.10הציג מר גליק את פרויקט ה  ERPוביקש
לאשרו .מר גליק לא ציי לפני ועדת הקבע כי על פי ההסכ שנחת בינו ובי האוניברסיטה הוא
זכאי לתמורה בעד בניית פרויקט ה  ERPוהטמעתו ,כפי שפורט לעיל )וראו בעניי זה להל ,
בפרק על התנהלות מנכ"ל האוניברסיטה פרויקט ה  .(ERPפרופ' קוה נכח בישיבה ,וא* הוא לא
העלה את נושא התמורה המיוחדת שיקבל מר גליק בעד בניית פרויקט ה  ERPוהטמעתו .הוועדה
החליטה למנות תת ועדה שתבח המלצות ותגבש מסקנות ,ואלה יובאו לדיו בישיבתה של ועדת
הקבע של האוניברסיטה .בישיבת ועדת הקבע מ  22.4.10נידו שוב פרויקט ה  ,ERPוהועלו
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ההמלצות של תת הוועדה האמורה .ג בישיבה זו לא דיווחו מר גליק או פרופ' קוה לוועדה על
עניי התמורה המיוחדת שיקבל מר גליק עבור הצלחת הפרוייקט .ועדת הקבע החליטה לאשר את
הפרויקט.
˙ÁÏˆ‰ ¯Â·Ú ‰·Ë‰ ÂÏ ‰ÁË·Â‰ ˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
˙˘ ÏÎ ¯Â·Ú Á"˘ 70,000 Ï˘ ˙È„È˙Ú ‰·Ë‰· ¯·Â„Ó .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ERP-‰ Ë˜ÈÂ¯Ù
ÁÂÂ„ ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ÂÊ ‰·Ë‰ .Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰
„Â‚È· ‰˙È ÂÊ ‰·Ë‰ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ ‰¯˘È‡˘ Ú·˜‰ ˙„ÚÂÂ· ‰ÈÏÚ
ÂÈ‰È Ï"ÎÓ‰ ¯Î˘Ï ÌÈÂÂÏ‰ ÌÈ‡˙‰ ‰ÈÙÏÂ ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï
.‰Ê „È˜Ù˙ ‡˘ÂÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ï·Â˜ÓÎ
‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì˘· Ì˙Á ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ˜ÈÏ‚ ¯Ó ÔÈ· ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ,¯ÂÓ‡Î
·‰ÓˆÓÂˆ ÍÎ Ï˘· .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÏ‰ÂÏÂ ÔÂ˜˙Ï „Â‚È· ,˙ÙÒÂ ‰ÓÈ˙Á ‡ÏÏ „·Ï
.‰ÓÂÈ˜ ¯·„ ÏÚ ˙Ú„Ï ‰¯˜· ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ
·˙˘¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ,ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ˙·Â
‡Ï ÌÏÂÚÓÂ ¯˘‡Ï ‰˘˜·˙ ‡Ï ¯Î˘‰ ˙„ÚÂ" :ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù ÔÈÈˆ ,16.2.12-Ó ‰È„Ó‰
‡ÈÙÎ ˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó ÌÚ ‰Â˜ ‰˘Ó ‡È˘‰ È„È ÏÚ Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ· ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ ‰¯˘È
˘."È˘„ÂÁ‰ ¯Î˘‰ ‰·Â‚· ˜¯ ‰˜ÒÚ ‰„ÚÂÂ‰ .˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰· ÌÈ¯‡Â˙Ó
„ÓÂÚ‰ ˙ÂÏ‰˙‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·¯‡˘ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ê ÔÈÈÚ· ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰
˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏÂ ˜ÈÏ‚ ¯Ó Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡˙ È·‚Ï ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ
È„È ÏÚ ‰¯˘Â‡ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰·Ë‰‰ ˙‡ ÏË·ÏÂ ÈÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰
Â‡¯) Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰· ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ‰˘Ú˘ ÈÙÎ ,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
.(ÔÏ‰Ï
 : Ì È È Ó Â ‡ Ï - Ô È · Ú „ Ó È ¯ ˘ ˜ Ï Ô ¯ ˜ Ï ‰ ˘ ¯ Ù ‰הקר לקשרי מדע בי לאומיי
)להל קקמ"ב או קק"מ( היא קר דולרית פנימית של האוניברסיטאות ,21שנוצרת מהקצבות שה
רושמות לזכות חברי הסגל האקדמי שלה  .22הקר מיועדת לקידו קשרי המדע של חברי הסגל
האקדמי ולהרחבת ידיעותיה המדעיות ,בייחוד באמצעות כנסי והשתלמויות קצרות בחו"ל.
הקצבות הקר ממומנות במלוא בידי האוניברסיטאות.
בדוח זוסמ נקבע כי בעלי תפקידי ובה מנכ"ל "אשר אינ מ האקדמיה ,זכאי לשכר זהה לזה
של נשיא/סג נשיא/מנכ"ל מ האקדמיה ללא התוספות המוענקות רק לחברי הסגל האקדמי
)שבתו  ,קק"מ ) "(...ההדגשה אינה במקור(.
בדוחות קודמי של מבקר המדינה 23צוי כי אוניברסיטת בר איל החילה על חלק מעובדיה
המינהליי הבכירי תנאי שכר שלפי הסכמי השכר זכאי לה אנשי הסגל האקדמי בלבד ,לרבות
הקצבה שנתית לקקמ"ב .מבקר המדינה ציי כי "יש לראות בחומרה את העובדה שעל א*
__________________

21
22
23

האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת חיפה ,אוניברסיטת תל אביב ,אוניברסיטת בראיל ,אוניברסיטת
ב גוריו ,האוניברסיטה הפתוחה ,הטכניו ומכו ויצמ.
זכאי להקצבה מהקר חבר הסגל המועסק בחצי משרה לפחות.
ראו מבקר המדינה ,(2009) ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,עמ' .8013
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הביקורת החוזרת ונשנית של מבקר המדינה ,המשיכה האוניברסיטה להעביר לקר במש ,שני
רבות סכומי עבור עובדי מינהלי א* על פי שעומדת לרשות קר השתלמות למטרות אלה.
מת הקצבות של הקר שנועדה להעלאת רמת המחקר וההוראה של הסגל האקדמי באוניברסיטה,
לעובדי מינהלי בכירי שאינ נמני ע סגל זה ,אינה עולה בקנה אחד ע מטרות הקר וע
סדרי מינהל תקי ".24
ועדת צ'חנובר שמינתה אוניברסיטת בר איל כדי שתבח את ההיבטי השוני של דוח מבקר
המדינה האמור ,קבעה ב  ,2009בי השאר ,כי "באשר לעצ הזכאות של העובדי המינהליי
הבכירי להקצבה אישית להשתלמות מקצועית ,מספר העובדי הזכאי לה כיו ...הינו מצומצ
ביותר ומדובר במקרי בודדי .ההסדר לפיו הוענקה לה הזכות יסודו בהחלטת ועדה ציבורית
משנת  1972ואי הוא מופעל מזה שני רבות לגבי עובדי חדשי ...אי לאפשר הטבה זאת ביחס
לעובדי מינהליי חדשי שאינ נמני כיו על הקבוצה המצומצמת הנ"ל".
אוניברסיטת בר איל ביקשה מיוע) משפטי חיצוני להתייחס לחוזה המוצע בי האוניברסיטה
למנכ"ל המיועד ,מר גליק ,שבו נכלל סעי* המעניק למנכ"ל הקצבה שנתית המקבילה לקקמ"ב.
ב  29.11.07שלח היוע) המשפטי החיצוני לנשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,את הערותיו לחוזה,
מחק את סעי* זה וכתב כי "השמטנו הוראות בחוזה שעניינ הטבות שאינ מקובלות בשירות
המדינה לגבי מנהלי כלליי".
חוזה ההעסקה של מר גליק כולל סעי* המעניק לו הטבות המקבילות לקקמ"ב .בהתא לכ,,
האוניברסיטה הפרישה עבורו כספי לקר הקקמ"ב בהתאמה.25
˙È˙˘ ‰·ˆ˜‰Ï ˙ÂÎÊ ÂÏ ‰˜ÚÂ‰ Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
˙ÂÈÈ„ÓÏ „Â‚È· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Â¯Ú‰Ï „Â‚È· ,ÔÓÒÂÊ ÁÂ„Ï „Â‚È· ·"Ó˜˜Ï ‰ÏÈ·˜Ó‰
ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈÏ „Â‚È· ,¯·ÂÁ'ˆ ÁÂ„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘ ÈÙÎ ,‰ÓˆÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˘˙¯ËÓÏ „Â‚È·Â ‰„Â·Ú ÈÈ„· ‰ÁÓ˙Ó‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÓ ‰˙˘˜·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ô˙È
¯˜ÁÓ‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰ ,ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÈÚ„Ó ˙ÂÓÏ˙˘‰ - ‰ÓˆÚ Ô¯˜‰ ˙Ó˜‰
.ÌÈÈÓÂ‡ÏÈ· Ú„Ó È¯˘˜ ÌÂ„È˜Â
È‡˙· ‰„˘ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· ÔÂÈ„Ï ‰‡·Â‰ ‡Ï ÂÊ ‰·Ë‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
.˙‡Ê ‰¯˘È‡ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ,Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰
,„·Ï· ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì˘· ÌÂ˙Á Ï"ÎÓ‰ ÌÚ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ,¯ÂÓ‡Î
.ÂÊ ‰·Ë‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ¯·„ ÏÚ ˙Ú„Ï ‰¯˜· ÈÓ¯Â‚ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ‰ÓˆÓÂˆ ÍÎÈÙÏÂ
,ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ˙·Â˘˙· ,¯ÂÓ‡Î
‡Ï ÌÏÂÚÓÂ ¯˘‡Ï ‰˘˜·˙ ‡Ï ¯Î˘‰ ˙„ÚÂ" :ÈÎ ÔÈÂˆ ,16.2.12-Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
‡ÈÙÎ ˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó ÌÚ ‰Â˜ ‰˘Ó ‡È˘‰ È„È ÏÚ Ì˙Á˘ ‰ÊÂÁ· ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ ‰¯˘È
˘."È˘„ÂÁ‰ ¯Î˘‰ ‰·Â‚· ˜¯ ‰˜ÒÚ ‰„ÚÂ‰ .˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯Ú‰· ÌÈ¯‡Â˙Ó
Ï"ÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ· ÏË·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ‰˘Ú˘ ÈÙÎ ,·"Ó˜˜Ï ‰ÓÂ„ ˙Â‡ÎÊ ÂÏ ˜ÈÚÓ‰ ÛÈÚÒ‰
·.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰
__________________

24
25

28

מבקר המדינה ,(2009) ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,עמ' .151
מדובר בהקצבה שנתית של כ 9,000דולר לשנה.

אוניברסיטת בראיל

"Ï"ÎÓ‰ ¯Î˘ "˙ÂÈÒÁ
סעי*  5.10להסכ ההעסקה בי אוניברסיטת בר איל לבי מר גליק קובע ש"מובהר כי
לאוניברסיטאות יש חילוקי דעות משפטיי ע הממונה על השכר במשרד האוצר .האוניברסיטה
תפעל כפי שיידרש או יוסכ ע משרד האוצר .יחד ע זאת ,אי בהבהרה זו כדי לפגוע בזכויותיו
המשפטיות של העובד כעובד האוניברסיטה ,ולא יהא על העובד להחזיר תמורה שקיבל ו/או
שהוא אמור לקבל עפ"י חוזה זה" )ההדגשה אינה במקור(.
מהביקורת עולה כי האוניברסיטה התחייבה לפני מר גליק כי א שכרו יימצא חורג מהסיכומי
שאליה יגיעו האוניברסיטאות ע משרד האוצר ,יישאר השכר "חסי " ,ומר גליק לא יצטר,
להשיב כספי לאוניברסיטה ,בניגוד להוראות הממונה על השכר.
ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÂ‚Ó ˙‡ Û˜ÂÚ Â˙ÂÈ‰· ,ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‡Â‰ ‰Ê ÛÈÚÒ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÏË·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ .¯Â·Èˆ‰ ˙˜˙ ˙‡ „‚Â ‰˘ÚÓÏÂ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï
˙ÙÂ˜˙ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ‰˘Ú˘ ÈÙÎ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ· ‰Ê ÛÈÚÒ
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰· ,˙¯Â˜È·‰
יתרה מזו ,הוועדה לשכר בכירי התנתה את מת התוק* להחלטותיה בכ ,שנושאי משרה ששכר
אושר בוועדה יחתמו על כתב הצהרה ואישור ולפיו ידוע לה כי מתקיימי מגעי ומשא ומת בי
ור"ה ובי הממונה על השכר ,וכי ה מסכימי כי הסיכומי שייקבעו במסגרת המשא ומת
האמור יחולו עליה ויחייבו אות למפרע .כלומר הסעי* האמור א* סותר תניה זו.
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˜ÈÏ‚ ¯Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ·˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯‡˘ È·‚Ï ‰‚‰˘ ÈÙÎ ,¯ÂÓ‡Î ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ˜ÈÏ‚ ¯Ó ˙‡ ‰ÓÈ˙Á‰ ‡ÏÂ ‰ÓˆÚ ÏÚ ‰‚‰ ‡Ï
·Û‡ ‡È‰˘ ‡Ï‡ ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ Ì¯Î˘˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È¯ÈÎ
¯ˆÂ‡‰ ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ËÏÁÂÈ ‰Ó ‡È‰ ˙Á‡ ÂÈÙÏÂ ÔÂ‚Ó ‰Ú·˜Â ˙ÎÏ ‰˜ÈÁ¯‰
.ÂÎ ÏÚ ¯˙ÂÂÈÈ ,˜ÈÏ‚ ¯Ó ,Ï"ÎÓ‰ Ï˘ Â¯Î˘ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï

✯

29

דוח ביקורת

·13.2.12-· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ‰Ù ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú
ÌÈ‚¯ÂÁ‰ Â˙˜ÒÚ‰Â Â¯Î˘ È‡˙ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ,26ÚÂÓÈ˘ ·˙ÎÓ· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓÏ
‰ÊÂÁ ÏÚ ˜ÈÏ‚ ¯Ó Ì˙Á ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· .·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ó ‰¯Â‡ÎÏ
Â˙ÏÂÁ˙ ¯˘‡ ,(Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰‰ - ÔÏ‰Ï ) Â˙˜ÒÚ‰ È‡˙Â Â¯Î˘ ˙Ó¯ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ô˜Â˙Ó
„Ú· ˙ÙÒÂ ‰¯ÂÓ˙ ˜ÈÏ‚ ¯ÓÏ Ô˙È˙ ‡Ï ÈÎ ˘¯ÂÙÓ· ÔÈÂˆ Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰· .1.4.12-Ó
˜ÈÏ‚ ¯ÓÏ ˜ÈÚÓ‰ ÛÈÚÒ‰ ÚÈÙÂÓ ‡Ï Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰· ;ERP-‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÚÓË‰ ˙ÁÏˆ‰
¯Î˘Ï "˙ÂÈÒÁ"‰ ÛÈÚÒ ˙‡ ÏÏÂÎ ÂÈ‡ Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ;·"Ó˜˜Ï ‰ÓÂ„‰ ˙È˙˘ ‰·ˆ˜‰
Ï˘ „ÈÁ‡ ÁÒÂ Ì˙ÁÈÈ˘ ÏÎÎ ÈÎ ,¯‰·ÂÈ" :Ú·Â˜ Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰‰ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .Ï"ÎÓ‰
˘·Â‚È˘ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÈÏÏÎ ÌÈÏ‰ÓÏ ÌÏÏÎ·Â ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï È˘È‡ ‰ÊÂÁ
·˙Â‡¯Â‰‰ ÏÂÏÎÓ ÂÈÏÚ ÏÂÁÈÂ ‰Ê ‰ÊÂÁ ÏÚ „·ÂÚ‰ ÌÂ˙ÁÈ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰"¯Â ÌÚ ‰ÓÎÒ‰
˘˙."Â· ˙ÂÚÂ·˜ ‰ÈÈ‰

פיקוח ועדת הביקורת בנושא מקבלי השכר הגבוה באוניברסיטה
סעי  30לחוק העמותות ,התש" ,1980עוסק בתפקידי ועדת הביקורת של העמותה וקובע כי
"אלה תפקידי ועדת הביקורת ...לבדוק את ענייניה הכספיי של העמותה ,את פנקסי החשבונות
שלה ואת תשלומי השכר בה".27
ב 15.9.09נכח הנשיא בישיבת ועדת הביקורת ובמסגרתה דיווח על שכר של חמשת מקבלי
השכר הגבוה באוניברסיטה לשנת  2008לצור #דיווח לרש העמותות .השופטת )בדימוס( בלהה
כהנא ציינה כי" :28חושבת שלא נמסרו מספיק נתוני כדי שחברי הועדה ימלאו את חובת על פי
דרישת רש העמותות .להבנתה ,הדרישה היא שחברי ועדת ביקורת יבינו את מרכיבי השכר ויבינו
מדוע נית( השכר שנית( .לאחר שהנשיא הציג את שכר הבכירי מעירה שיש לה שאלות רבות אליו
אול הנשיא נאל) ללכת לישיבה ע הממונה על השכר ולא יכל לענות על השאלות ...בשנה
שעברה אמרה דברי דומי ...בפע הזו עומדת על כ ,#חוששת שהועדה לא מילאה את תפקידה
על פי החוק".
ב 21.4.10הציג היוע) המשפטי של האוניברסיטה לוועדת הביקורת את הדוח המילולי ,הדוח
הכספי ורשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה לשנת  2009המדווחי לרש העמותות .פרופ' קוה
סקר את הרשימה האמורה .השופטת )בדימוס( כהנא ציינה כי "לא התקבל מספיק מידע המאפשר
לוועדה לאשר את רשימת מקבלי השכר הגבוה וכי העירה על כ #בעבר" .יו"ר ועדת הביקורת ,ד"ר
יהודה ב( מאיר ,אמר בתגובה לדברי" :נושא זה צרי #להיבדק באופ( יסודי .מבקש מהנשיא
להציג את רשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה באחת הישיבות הבאות ,ולקיי דיו( לגביה".
למרות דברי השופטת )בדימוס( כהנא ודברי יו"ר הוועדה בישיבה ,הוחלט להמלי) לחבר
הנאמני לאשר את הדוח הכספי והמילולי לשנת .2009
בישיבת ועדת הביקורת שנקבעה ל 16.9.10הוחלט שאחד הנושאי שעל סדר היו הוא הבהרת
נושא השכר של חמשת מקבלי השכר הגבוה באוניברסיטה .לאחר שנדונו בישיבה שאר הנושאי
__________________
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מכתב התראה לפני פגיעה בשכרו.
סעי  (5)30לחוק.
דבריה המובאי של השופטת )בדימוס( בלהה כהנא הוספו לפרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת
מ 15.9.09בישיבת ועדת הביקורת שלאחריה .זאת בהתא לבקשתה להוסי את דבריה שלא נכללו
בפרוטוקול.
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שעל סדר היו ,על פי בקשת נשיא האוניברסיטה ,התבקש היוע) המשפטי של האוניברסיטה,
עו"ד דרור פרנקל ,לצאת מ( הישיבה ,והחל דיו( בנושא השכר של חמשת מקבלי השכר הגבוה
באוניברסיטה .יו"ר ועדת הביקורת ,ד"ר ב( מאיר ,ציי( כי "בישיבה קודמת סוכ שהנשיא יבדוק
לעומק את הסוגיה וידווח לוועדה" .פרופ' קוה דיווח כי בדק ביסודיות סוגיה זו ,ובבדיקתו נמצאה
אנומליה ברשימת חמשת מקבלי השכר הגבוה באוניברסיטה ,אנומליה המתבטאת בשינויי
החלי מדי שנה ברשימה ,לכאורה ללא היגיו( .הוא הודיע שבכוונתו להביא את הסוגיה לדיו(
יסודי לפני ועדת הקבע ואולי א למנות ועדה שתבדוק את הסוגיה בשלמותה.
בישיבת ועדת הביקורת ב 30.11.10ציינה השופטת )בדימוס( כהנא כי "הופתעתי כשנודע לי שלא
הוקלט פרוטוקול בישיבה הקודמת שעסקה בדיו( בשכר בכירי .הדיו( היה אמנ בדלתיי סגורות
ונכחו בו רק הנשיא וחברי ועדת הביקורת ,א #לא יעלה על הדעת שלא יהיה פרוטוקול ...זאת כבר
פע שנייה שלא נרשמי דברי והסברי הנשיא בנושא שכר בכירי .הנשיא אישר שלאור #שני יש
תקלות בנושא שכר הבכירי .הסביר שרמות השכר הגבוהות לא אושרו על ידו ולא ידע עליה(
והבטיח שה( יתוקנו .על חברי הוועדה מוטלת החובה לטפל בנושא ,ועל הפרוטוקול לשק את
דיו( הוועדה לרבות את ההחלטות שנתקבלו ואת לוח הזמני שנקבע לטיפול בתקלות .ג לפני
הישיבה האחרונה וג לאחר ישיבת ועדת הביקורת האחרונה פנו גורמי שוני אלי ולחברי ועדת
ביקורת אחרי ודיווחו לנו שאושרו לעובדי חריגות שכר ובנוס דיווחו ג על נושאי אחרי
אשר על פניו נראי כמעשי לא תקיני בלשו( המעטה ...נראה לי שאי( לי מנוס אלא להתפטר
מהוועדה".
ב 13.1.11כתבה השופטת )בדימוס( כהנא ליו"ר הוועד המנהל כי "בהמש #להודעתי בישיבת
ועדת הביקורת מיו  ,30.11.10אבקש להודיע #כי החלטתי להתפטר מחברותי בועדת הביקורת,
בי( היתר מהנימוקי שהעליתי בישיבת הוועדה".
בישיבת ועדת הביקורת ב 25.1.11ציי( יו"ר הוועדה ,ד"ר ב( מאיר ,כי "השופטת בלהה כהנא
התפטרה מועדת הביקורת" .חבר נוס מוועדת הביקורת ציי( כי "הדברי שציינה השופטת כהנא
בישיבה הקודמת חמורי וטר באו לידי פתרו( ...צרי #לחשוב מדוע חברת וועדה התפטרה".
יו"ר הוועדה ציי( כי "נעשה מאמ) לקיי ישיבה בנושאי שהעלתה השופטת כהנא".
,ÌÈ¯ÈÎ·‰ ¯Î˘ ‡˘Â· ˜ÓÚ˙‰Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰˙Â¯ËÙ˙‰Ï ÛÂÒ·Ï ‡È·‰ Û‡ ¯˘‡Â ·Â˘Â ·Â˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙¯·Á˘ ‡˘Â
˙Ú‚Â‰ ˙È˙Â‰ÓÂ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰ÈÚ· Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ¯·„· ˘˘Á ˙Â¯¯ÂÚÓ ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ‰
‰ÏÁ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ „Á‡ ÏÎ ÏÚ .¯Î˘ ˙Â·Ë‰ ÈÈÈÚ· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ ˙ÂÏ‰˙‰Ï
˙Â·¯Ï ,ÌÈÈËÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ ‰Ê ‡˘Â Ï˘ ˘¯„‰ ¯Â¯È·‰ ÈÂˆÈÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰·ÂÁ
˘.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È
‡˘Â ÈÎ ,‰È¯·„Ï ,‰˘˘Á ,‡‰Î ‰‰Ï· (ÒÂÓÈ„·) ˙ËÙÂ˘‰ ,Ê‡„ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙¯·Á
˘Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚÂ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘· Ï‰˙Ó ÂÈ‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ¯Î
˙˜¯ÂÓ˘Ï ‰¯ËÓ· ‡˘Â· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÈˆÏ ‰ÈÂ‡¯ ˙Â˘ÈÁ· ‰ÏÚÙ ‡È‰ ÍÎ ·˜Ú .ÔÈ
ÌÈ‡˘Â Ï˘·Â ,¯ÂÓ‡Î ÌÈ¯·„· ÔÂ„Ï ˙ÂÂÎ ÔÈ‡˘ ˙Ú„Ï ‰ÁÎÂ˘Ó ÌÏÂ‡ .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÏÚ
.¯ËÙ˙‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ÌÈÙÒÂ
משרד מבקר המדינה בדק ומצא כי ככלל ,בישיבות ועדת הביקורת משתתפי נשיא האוניברסיטה
והמנכ"ל ,שאינ חברי בוועדה זו בהיות גורמי אות היא מבקרת.
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˙„ÚÂ ˙Â·È˘È· Ï"ÎÓ‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰˙ÂÏÈÚÙ· „ÂÒÈ ÔÂ¯˜Ú - ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏ˙-È‡· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ,˙ÂÚÈ·˜· ˙¯Â˜È·‰

✯
ÌÈ¯ÈÎ·‰ ¯Î˘ ˙‡ ÏÚÂÙ· Ú·˜˘ ‡Â‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
.ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁÎ ‰˘ÚÓÏ ‰˘ÓÈ˘ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·
,‡È˘‰ ÔÂˆ¯ ˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰˘Î ,ÂÊÓ ‰¯˙È
.ÂÈ˙ÂÈÁ‰ ÈÙÏ Ú¯ÙÓÏ ÂÂ˘ ‡Ï‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÂ‰ ‡Ï Ô‰
,ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘ÂÏ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡˙ Ô˙ÓÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ÏÚÙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÈÚ·
.‰˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‡Ï· Û‡Â ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘
„Â‚È· ,Ï"ÎÓ‰ ˙˜ÒÚ‰Ï ÌÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì˘· Â„·Ï Ì˙Á ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘
ÂÊ ‡Ï ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì˘· ‡È˘‰ Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ Â˙ÓÈ˙Á .‰ÈÏ‰ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÂ˜˙Ï
,ÌÈ‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰ È‡˙ Ô˙Ó ‰¯˘Ù‡ Ì‚˘ ‡Ï‡ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏ „Â‚È· ‰˙˘Ú˘ „·Ï·
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ÂÈÁ‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ÓÂ ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ
.‰Ê ÔÈÈÚ·
ÏÚ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙Â¯ÎÈ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
˜ÈÚ‰ „Á‡ „ˆÓ - ¯È˘È ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ÏÙÈË˘ ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘
˙ÂÂÈÒÈ ÏÎÈÒ ¯Á‡ „ˆÓÂ ,ÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙ È˙ËÈ˘Â Í˘Ó˙Ó ÔÙÂ‡· ‰È¯ÈÎ·Ï
.ÔÈ„Î ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ
¯Î˘ ˙ÚÈ·˜· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ,ÔÓ‡ ·˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù ‰˘‡¯·Â ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘Ï ‰„ÚÂÂ‰
.‰Ê ‡˘Â· ÂÈ˙Â„ÓÚ ˙‡ ·È˙Î‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘Ï Â¯˘Ù‡Â È·ÈË˜Ù‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰
ÍÂÒÁÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ·ÈÎ¯Ó Ô‰ ¯Î˘‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰
¯˜ÁÓÂ ˙ÈÓ„˜‡ ‰‡¯Â‰ - È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ ÈÂÏÈÓÏ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·‡˘Ó ˙ÂÙ‰Ï È„Î ÌÈÙÒÎ
¯˘Ù‡ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯Î˘ ˙Â‚È¯ÁÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙ ˙ÚÈÓ ‡È‰ ,Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÎ ˘ÓÈ˘˘ ,ÔÓ‡ 'ÙÂ¯ÙÓÂ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ,‰Â˜ 'ÙÂ¯ÙÓ ˙ÂÙˆÏ
ÈÓÎ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÎÂ Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÎ
È„Î ˘¯„˘ ÏÎ ˙‡ Â˘ÚÈ˘ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰ÏÂ‰È ÏÚÂ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ˘
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ,ÌÏÂ‡Â .¯Î˘ ˙Â‚È¯ÁÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙ ˙˜Ú‰Ó ÚÓÈ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘
ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó ÂÚÓÂ ˙Â˘ÚÏ ÂÏÈ„‚‰˘ ‡Ï‡ ,˘¯„Î ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ
.ÏÈÚÈÂ È˘ÓÓ ÁÂ˜ÈÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯Î˘‰
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÌÈÓÎÒÂÓ ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Ï·˜˙Â ÔÂ„˙ ,‰„·Ï ‡È‰ ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï
‡ÏÂ È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ,ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ,ÌÏÂÎÏ ÌÈÂÂ˘‰ ÌÈÙÂ˜˘Â ÌÈ„ÈÁ‡
.˙ÂÙÈ˜˘·Â ˙ÂÈÂÈÂÂ˘· ,˙ÂÈÚÂˆ˜Ó· ,ÈÂÏ˙
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בתשובתו של יו"ר ועדת הביקורת ,ד"ר יהודה ב( מאיר ,למשרד מבקר המדינה מ ,27.3.12ציי(
היו"ר כי בעקבות טיוטת דוח מבקר המדינה ,החליטה ועדת הביקורת להטיל על מבקר
האוניברסיטה ,לאחר קבלת הדוח הסופי של הביקורת ,לבקר את תפקודה של הוועדה לקביעת
שכר בכירי.
˙"˙Â ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ì‰·Â ,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡ ‰˙ÙÂ˜Ï ·È˘‰Ï ÏÚÙ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ È„Î ˙Â˘ÈÁ· ÏÂÚÙÏ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰Â
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È¯ÈÎ·Ï ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰

התנהלות נשיא האוניברסיטה  פרופ' משה קוה
האיסור להימצא בניגוד ענייני החל על עובד ציבור ,הוא עיקרו( מרכזי בשיטתנו המשפטית.
המאפיי( מצב של ניגוד ענייני הוא הימצאותו של עובד ציבור במצב שבו עולה ניגוד בי(
האינטרס שעליו מופקד העובד לבי( אינטרס אחר כלשהו.
כדברי השופט חשי( בעניי( ניגוד ענייני של עובד ציבור" :29עיקר בהלכה הוא ,כידוע ,שאסור
הוא איש הציבור המחזיק בשררה ובשלטו( להיקלע למצב של ניגוד ענייני :ניגוד ענייני בי(
עניי( ציבורי שהופקד בידו לבי( עניי( אחר :עניי( אישי או עניי( שיש לו בתוק תפקיד ציבורי אחר
שהוא מחזיק בו .האינטרס האישי או האינטרס הציבורי האחר יכולי שיערפלו את מחשבתו
הנקייה של איש הציבור  מחשבה האמורה להטביע עצמה א #באינטרס שהוא מופקד על קידומו
 יסטו אותו מדר #הישר וירחיקו את ליבו מ( העיקר שהוא חייב בו .א בהשפעות חיצוניות
יעשה ,ייפג אמו( הציבור בו ,ועלכ( אסור הוא איש הציבור להימצא במצב שבו יילכד בצבת של
ניגוד אינטרסי ...טעמו של הכלל האוסר ניגוד ענייני הוא כפול :ראשית ,הוא נועד להבטיח כי
עובד הציבור ישקול שיקולי ענייניי בלבד; שנית ,הוא מיעד למנוע פגיעה באמו( הציבור
במערכת השלטונית ומראית עי( של התנהלות בלתי תקינה".
ברור כי ככל שמעמדו של עובד הציבור בכיר יותר וככל שיש לו זיקה רבה יותר לאינטרס האחר,
כ #גדלה עצמת ניגוד הענייני .עמד על כ #בית המשפט בפרשת שבס 30בדבריו אלה" :ככל
שעוצמת ניגוד הענייני חריפה יותר ,כ( מתחזקת האפשרות לפגיעה מהותית באמו( הציבור,
בטוהר המידות או בתקינות פעולת המינהל ...לא הרי ניגוד ענייני המבוסס על קשר כספי אישי
או אינטרס כלכלי כהרי ניגוד ענייני המבוסס על קשר מוסדי ...ככל שמעמדו של עובד הציבור
ר יותר ,כ( עשוי ניגוד הענייני שבו הוא מצוי להגביר את הפגיעה המהותית בער #המוג( על ידי
האיסור הפלילי .לא הרי ניגוד ענייני של המפקח הכללי של המשטרה כהרי ניגוד הענייני של
שוטר מהשורה; לא הרי עובד ציבור הממונה על מספר רב של עובדי המבקשי ללמוד ממנו
ולחקות אותו ,כהרי עובד ציבור שאי( לו תפקיד של ניהול".

__________________

29
30

בג"  ,˙ÒÎ‰ ˙„ÚÂ ' ÔÂËÏ˘‰ ˙ÂÎÈ‡Ï ‰ÚÂ˙‰ 971/99פ"ד נו).117 (6
דנ"פ  ,Ò·˘ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 1397/03פ"ד נט) ,385 (4עמ' .419 ,418
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בחירת נשיא האוניברסיטה לכהונה נוספת
סעי .8ו.2.א .לתקנו( האוניברסיטה קובע כי "הנשיא ייבחר וימונה על ידי חבר הנאמני...
לתקופת כהונה בת ארבע שני ע אפשרות לשוב ולהיבחר לתקופות כהונה נוספות בנות ארבע
שני כל אחת".
סעי .8ו.2.ב .לתקנו( האוניברסיטה קובע כי "לצור #בחירת הנשיא תוק ועדת חיפוש שתמונה
על ידי חבר הנאמני ...תוק ועדת חיפוש חדשה לקראת כל תקופת כהונה של נשיא .הוועדה
תוכל להמלי) על מינוי הנשיא המכה( לתקופת כהונה נוספת".
נשיאה של האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,מכה( כנשיא אוניברסיטת בראיל( משנת  .1996תקופת
כהונתו הקודמת של פרופ' קוה כנשיא הסתיימה ביוני .2009
מהאמור לעיל עולה כי על פי התקנו( ,לפני יוני  2009היה על חבר הנאמני של האוניברסיטה
למנות ועדת חיפוש לבחירת נשיא .על ועדת החיפוש היה להביא את מועמדה לאישור חבר
הנאמני ,שיבחר וימנה את הנשיא .הלי #זה צרי #להתבצע בדר #שבה לא תהיה לנשיא
האוניברסיטה המכה( שו נגיעה אליו ושו השפעה עליו .דברי אלה מקבלי משנה תוק
בנסיבות שבה( הנשיא המכה( מועמד לכהונה נוספת.
ב 26.2.08כתב יו"ר הוועד המנהל דאז ,פרופ' יעקב נאמ( ,לרקטור כי "ע"פ תקנו(
האוניברסיטה ...חבר הנאמני בישיבתו הקרובה בתארי 4.6.08 #יקי ועדת חיפוש לבחירת נשיא
האוניברסיטה".
לפני ישיבת חבר הנאמני האמורה כתב נשיא האוניברסיטה לראש לשכתו מכתב פנימי ,כדלהל(:
") ...דחו( ]חסוי[ ,א תוכלי להסתכל  3שני אחורה מה היו הפרוצדורות לועדת חיפוש לנשיא:
) ...יתכ( שנביא את ...לרכז הנושא( לפי זכרוני בלבד... :צרי #לכנס ועדת חיפוש .לאחר בחירת
ועדת החיפוש ,את זה נעשה בסו חבר הנאמני ...יו"ר ועדת החיפוש הוא יו"ר חבר הנאמני
וכמוב( שיו"ר ועד המנהל ג הוא חבר הועדה .נא להמציא לי את חברי הועדה אז".
ב ,1.6.08שלושה ימי לפני ישיבת חבר הנאמני ,שעל סדר יומה הקמת ועדת חיפוש לבחירת
נשיא האוניברסיטה ,הוכ( בלשכת הנשיא מסמ #שסומ( כמקובל בלשכת הנשיא במספר סידורי
"נש  ,"2008392ובו נכתבו הדברי האלה" :אנו חברי ועדת החיפוש לבחירת נשיא
האוניברסיטה ,שהתמנינו ע"פ תקנו( האוניברסיטה  סעי ) 8ו.2.ב( ע"י חבר הנאמני בישיבתו
בא' בסיוו( תשס"ח 4 ,ביוני  ,2008ממליצי על פרופ' משה קוה כנשיא האוניברסיטה לכהונה
נוספת של  4שני ע"פ תקנו( האוניברסיטה סעי ) 8ו.2.א(" .בהמש #המכתב מצויני שמותיה
של תשעת חברי הוועדה ע מקו לחתימה ליד כל ש.
על טיוטת המסמ #האמור כתבה ראש לשכת הנשיא לנשיא בכתב יד את אלה" :התקשרתי ל...
לברר מועד הישיבה ,היא הציעה לי שלא לציי( ליד שמה של' ...סגנית יו"ר ח .הנאמני' ...נא
אישור) #לכ( הורדתי את כל התארי(" .הנשיא השלי בכתב ידו ,ליד שמו של כל אחד מחברי
הוועדה המצויני במסמ ,#את תוארו .המסמ #תוק( בהתא להשלמות הנשיא ,ועל גבי המסמ#
המתוק( נכתב בכתב יד " 17:00 1.6.08נשלח לנשיא בפקס".
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי שמות חברי
ועדת החיפוש שפורטו במסמ #האמור כוללי את מומלצי הסנט והוועד המנהל ,שאות ה בחרו
בהתא לתקנו( האוניברסיטה ,ללא מעורבות הנשיא.
משרד מבקר המדינה מעיר ,כי אכ( שמות חברי ועדת החיפוש המופיעי במסמ #כללו את אלה
שהומלצו על ידי הוועד המנהל והסנט .אול על פי תקנו( האוניברסיטה ,הוועד המנהל והסנט
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ממליצי ,א #חבר הנאמני הוא הממנה את ועדת החיפוש .כלומר ,הלי #בחירת הנשיא צרי#
להיות מנותק ממעורבות הנשיא המכה( או המועמד לתפקיד.
˙„ÚÂ ˙ÂÓ˙‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰¯ÂÓ‡ ‰·˘ ,ÌÈÓ‡‰ ¯·Á ˙·È˘ÈÏ ¯·ÂÚ ÈÎ ,‰ÏÂÚ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ
¯·Î ‰·˘ ÍÓÒÓ ˙ËÂÈË - ‡È˘‰ ˙Â·¯ÂÚÓ· - ‡È˘‰ ˙Î˘Ï ‰ÈÎ‰ ,‡È˘ ˙¯ÈÁ·Ï ˘ÂÙÈÁ
,ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÎ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÌÈÈÂˆÓ
‡˙‡ ˙ÂÓÏ ıÈÏÓ‰Ï Ì˙ËÏÁ‰ ˙ÈÂˆÓ ÂÊ ‰ËÂÈË· .Ì˙Â‡ ‰ÈÓ Ì¯Ë ÌÈÓ‡‰ ¯·Á˘ Û
.‡È˘Î ˙ÙÒÂ ‰Â‰ÎÏ ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù
בישיבת חבר הנאמני שהתכנסה ב 4.6.08הוחלט שחברי הוועדה שצוינו בטיוטת המסמ #האמור
ימונו לחברי הוועדה לחיפוש נשיא .באותו היו נחת המסמ #האמור כלשונו ,ותאריכו תוק(
בכתב יד מ 1.6.08ל .4.6.08חברי הוועדה לחיפוש נשיא חתמו על החלטת למנות את פרופ'
קוה לכהונה נוספת באותו היו שבו מונו.
,ÌÈÓ‡‰ ¯·Á È„È ÏÚ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ ‰˙ÂÓ ÈÓ˘¯ ÔÙÂ‡·˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
‡È˘Î ˙ÙÒÂ ‰Â‰ÎÏ ÂÏ˘ Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰·Â ‰ÈÂÈÓ· ·¯ÂÚÓ ÂÓˆÚ ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ‰È‰
,Â˙Î˘Ï· ‰ÎÂ‰ Â˙Â‰Î Í˘Ó‰ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ Ï˘ ÍÓÒÓ‰ ˙ËÂÈË .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÙÏ „ÂÚ ÍÓÒÓ‰ ˙ËÂÈË· ‰ÈÂˆ ‡È˘Ï Â˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ .‰ÁÂÒÈ· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Â‰Â
˘.ÂÊ ‰„ÚÂ ‰ÈÓ ÌÈÓ‡‰ ¯·Á˘ ÈÙÏ Û‡Â ÈÂÈÓ‰ ÏÚ ‰ËÈÏÁ‰ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ
'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÈÂÈÓÏ ‰ˆÏÓ‰‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡Ï‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â˙È‡Ï ‰ÏÚÙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,‰˘ÚÓÏ
˜·¯Ú˙‰Â ,‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ·È˙Î‰ ‡È˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó .Â˙Î˘Ï· ‰ÎÂ‰˘ ‰Â
·.Â˙Â‰Î Í˘Ó‰ - ¯Â¯· È˘È‡ Ò¯ËÈ‡ ˙·ÂËÏ ,˜ÏÁ ˙Á˜Ï ¯ÂÓ‡ ÂÈ‡ Â·˘ ÍÈÏ‰
‰Â‰ÎÏ „ÓÚÂÓÂ Ô‰ÎÓ ‡È˘ ¯Â˙· ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯‡Â˙ÓÎ Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· ‡È˘‰ ˙Â·¯ÂÚÓ .Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎÓ ÂÓˆÚ ¯„ÓÏ ,˙ÙÒÂ
‡˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ‡È‰Â ,˙ÓÏÂ‰ ‰È
.‡È˘‰
בתשובת האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה מ 11.9.12טענו באיכוחה של האוניברסיטה ש:
"לשכת הנשיא נתנה ˘ ÈÎË ˙Â¯Èבלבד ,בנסיבות מיוחדות שבה( לא היה גור אחר שהיה ביכולתו
לתת שירות זה" )ההדגשה במקור(.
ÈÎÂ ,‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰˙· ‡È˘‰ ˙Â·¯ÂÚÓ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ÌÈÈ˜ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÍÈÏ‰˙· ÌÈ·¯ÂÚÓ ÂÈ‰È Â˙Î˘Ï ‡ÏÂ ‡Â‰ ‡Ï˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ ‰È‰

התקשרות ע חברה להפעלת מסעדה באוניברסיטה
בפברואר  2010פרסמה אוניברסיטת בראיל( מכרז להפעלת מסעדה בבניי( קורט לשפות .למכרז
ניגש מציע אחד בלבד )להל(  חברה א'( .ב 27.4.10התכנסה ועדת המכרזי של האוניברסיטה
והחליטה לקבל את הצעתה של חברה א' .ב 3.5.10הודיע סמנכ"ל תכנו( ,ארגו( ולוגיסטיקה,
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לחברה א' כי ועדת המכרזי החליטה לקבל את הצעתה .בעקבות הזכייה נחת בי( חברה א'
לאוניברסיטה הסכ זיכיו( להפעלת המסעדה.
ב 28.6.10הודיע מר א' בש חברה א' לסמנכ"ל תכנו( ,ארגו( ולוגיסטיקה באוניברסיטה כי בכל
הקשור לזכיית החברה במכרז להפעלת מסעדה בשרית בבני( קורט לשפות ,תעמוד חברה ב' ,אשר
הוקמה על ידי חברה א' ,בקשרי ע האוניברסיטה.
ב 13.7.10כתב מר א' לאוניברסיטת בראיל( בש חברה א' כי חברה ב' הינה חברת בת של חברה
א ,שהוקמה לצור #מימוש החוזה ע זכיית חברה א' במכרז.
בעקבות פניית מר א' כאמור כתבה ראש לשכת היוע) המשפטי לעובד מחלקת תכנו( וארגו(
באוניברסיטה כי "במכרז זכתה ]חברה א'[ ...תנאי הס קפדניי מאד .על פי ההסכ לא נית(
להעביר זכויות ללא אישור האוניברסיטה".
ב 21.7.10כתב היוע) המשפטי של האוניברסיטה לסמנכ"ל לתכנו( ,ארגו( ולוגיסטיקה בעניי(
"מסעדה בבניי( קורט  שינוי תנאי המכרז" כדלקמ(" :התבקשתי להכי( מסמ #המעג( העברת
הרשאה להפעלת מסעדה בבניי( קורט מספק שזכה במכרז לחברת בת שלו :מדובר בשינוי בדיעבד
של תנאי המכרז ...בתנאי הס שבמכרז נקבעו מספר דרישות מהמציעי המעידות על ניסיו( קוד,
היק פעילות ומחזור מינימאלי .כ( נדרש המציע להיות תאגיד הרשו כדי( בישראל במש #ארבע
השני שקדמו למועד פרסו המכרז ,אשר מפעיל ומנהל מסעדה אחת לפחות בעלת רישיו( עסק
תק .חברת הבת ]חברה ב'[ לא עונה על תנאי אלו ,ולו הייתה ניגשת למכרז הייתה נפסלת ללא
דיו( לאור אי עמידתה בתנאי הס ...מהלכה של החברה הזוכה הינו ניסיו( להכשיר זכייה במכרז
של חברה שמלכתחילה לא הייתה יכולה להתמודד" ) ההדגשה אינה במקור(.
יתרה מזו ,היוע) המשפטי של האוניברסיטה הוסי במכתבו האמור כי "העובדה שרק חברה אחת
הציעה הצעתה במכרז מעלה חשש שמא תנאי הס היו מחמירי מדי ,ודווקא במצב דברי זה 
היה ותתקבל בקשת הזוכה  יוכלו חברות אחרות לטעו( שה( היו מתמודדות לולא תנאי הס".
¯Ó È¯·„Ï˘ ‰¯·Á‰ - '· ‰¯·Á È·‚Ï ˙Â¯·Á‰ Ì˘¯ ÈÓÂ˘È¯ ˙‡ ˜„· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡' ",'· ‰¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ ."Ê¯ÎÓ· ['‡ ‰¯·Á] ˙ÈÈÎÊ ÌÚ ‰ÊÂÁ‰ ˘ÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ‰Ó˜Â‰
‡Â‰ ,‰Ï˘ ˙Â¯ÈÎÓ‰ Ï‰Ó ,'‡ ¯Ó˘ ‰¯·Á ‡È‰ ,Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ˙·‰ ˙¯·Á
‚Ï‰Ó ,'‡ ¯Ó ˙ÈÈÚ¯ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Â˙ÂÁ‡ ;‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ ÂÒÈ
¯Ó Ï˘ Â·Â ;ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰¯ÈÎ· ‰ˆ¯Ó ‡È‰ ,‰¯ÂÓ‡‰ ˙·‰ ˙¯·Á Ï˘ ˙Â¯ÈÎÓ‰
‡' .‰Ï˘ ‰ÓÈ˙Á‰ ‰˘¯ÂÓ ‡Â‰ - ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ ÂÈÈÁ‡ -
˙Ó ÏÚ Ê¯ÎÓ· ‰„„ÂÓ˙‰ ‰ÎÂÊ‰ ‰¯·Á‰ ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï‰Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ ÂÒÈ‚˘ ,'· ‰¯·Á - ‰Ï˘ ˙·‰ ˙¯·ÁÏ ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï
˘‡Ï˘ ¯Á‡Ó Ê¯ÎÓÏ ˙˘‚Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï '· ‰¯·Á .‰· ‰ÓÈ˙Á ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ· ‡Â‰ ÂÈÈÁ‡Â ,‰Ï
.Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÛÒ‰ È‡˙· ‰„ÓÚ
ב 23.1.11פנה מדור התקבולי של האוניברסיטה ליוע) המשפטי בשאלה הזאת]" :חברה א'[
העבירה המחאה ע"ש ]חברה ג'[ ...הא יש מניעה לקבל את התקבולי".
ב 30.1.11פנה מדור תקבולי באוניברסיטה לחברה א' בעניי( ההסכ להפעלת המסעדה וציי( כי
"באפריל  2010חתמה ]חברה א'[ ,כמי שזכתה במכרז ,על הסכ זיכיו( להפעלת מסעדה ...לפני
כשבועיי קיבלתי מחברה ג' המחאה לתשלו עבור שכירות המסעדה לחודש דצמבר  ...2010לא
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ברור לנו כיצד התקבל צ'ק על ידי גור זר ...אי קבלת התשלו מאת מי שזכה במכרז והתחייב
להפעיל את המסעדה מהווה הפרת ההסכ".
ב 29.6.11הורתה לשכת הסמנכ"ל לתכנו( ,ארגו( ולוגיסטיקה שהמסעדה "צריכה להעביר הזמנות
תשלו ע"ש ]חברה א'[ ולא ]חברה ג'[ ולכ( אי( להעביר תשלו ]לחברה ג'[ אלא ]לחברה א'[".
באותו היו כתב סמנכ"ל תכנו( ,ארגו( ולוגיסטיקה ליוע) המשפטי" :עצרתי את התשלומי
]לחברה ג'[ מאחר ולא ה זכו במכרז".
בביקורת נמצא שבפועל שובר החיוב בכרטיס אשראי ,המונפק ללקוחות המסעדה ,הוא על ש
]חברה ג'[" )להל(  חברה ג'(.
‡˙ ÈÙ ÏÚ .‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ - Â˙ÂÁ‡ Ô· - ¯ÂÓ‡‰ ÂÈÈÁ‡ „ÒÈÈ '‚ ‰¯·Á
¯‡È˘ Ï˘ ÂÈÈÁ‡ Ï˘ ÔÚÓ‰ ‡Â‰ ‰¯·Á‰ ÔÚÓ ,˙Â¯·Á‰ Ì˘¯· ‰¯·Á‰ ÈÓÂ˘È
‰˜ÈÊÁÓ '‚ ‰¯·Á ˙ÂÈÓÓ 50%-· .‰¯·Á· ¯ÂË˜¯È„ ˘Ó˘Ó Ì‚ ÔÈÈÁ‡‰Â ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡È˘ Ï˘ - Â˙ÂÁ‡ Ï˘ ‰ÏÚ· - ÂÒÈ‚ ,'‡ ¯Ó ˜ÈÊÁÓ ‰ÓÓ 99%-˘,˙ÙÒÂ ‰¯·Á
.‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ‡È˘‰ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó È· ÌÈ·¯ÂÚÓ ‰·˘ ,'‡ ‰¯·Á ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
È· ÌÈ„ÓÂÚ ‰È¯ÂÁ‡Ó ÌÏÂ‡ ,Ê¯ÎÓ· ‰˙ÎÊ ,ÌÂ˙ „Ú ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯‰·Â‰
.'‚ ‰¯·Á ˙ÂÓ„· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó
חוק העמותות קובע כי על כל עמותה להגיש ע הדוח הכספי ג דוח מילולי ,הכולל פירוט
בענייני המנויי בתוספת השלישית לחוק .על פי סעי ) (9לתוספת השלישית לחוק ,יש לדווח
על עסקאות של העמותה ע "צדדי קשורי" ,שה :חברי העמותה ,עובדי העמותה ...קרובי
של כל הנ"ל או תאגידי שאחד מכל הנ"ל )כולל הקרובי( מחזיק ב 25%לפחות של המניות
בה או של כוח ההצבעה בה או מכה( בה כנושא משרה או בתפקיד מקביל לנושא משרה...
"˜¯ ,"·Âלעניי( זה ,הינו ב( זוג ,אח או אחות ...או ב( זוגו של כל אחד מאלה".
ב 10.3.11כתב היוע) המשפטי של אוניברסיטת בראיל( לנשיא האוניברסיטה כי "לצור #הכנת
הדוח המילולי של עמותת אוניברסיטת בראיל( לשנת תש"ע )אוקטובר   2009ספטמבר ,(2010
ולאור תפקיד #בעמותה ...נבקש #למסור הפרטי הבאי ...מצ"ב טופס למילוי הפרטי" .פרופ'
קוה הצהיר בחתימתו לרש העמותות בטופס המצור כי אי( עסקאות בי( האוניברסיטה ובי( מי
מקרוביו או ע תאגיד שמי מקרוביו החזיק ב 25%לפחות של המניות או של כוח ההצבעה בו.
‡‰·ÈÈÁ ‡Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰ - '‡ ‰¯·Á ÌÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰¯˘˜˙‰ ˙ÈÓ˘¯‰ ‰ÈÁ·‰Ó ÌÓ
„‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰„ÚÒÓ‰ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ‰ ‰¯·Á‰ ,˙È˙Â‰Ó ÌÏÂ‡ .È˙ÁÙ˘Ó ¯˘˜ ÏÚ ÁÂÂÈ
˙¯·Á Ï˘ ˙Â¯ÈÎÓ‰ Ï‰Ó ˘Ó˘ÓÂ ‰Ó˘· ÏÚÂÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ ÂÒÈ‚˘ ‰¯·Á ‡È‰
ÏÚ Ú·ËÂÓ‰ Ì˘‰Â ,‰Ï˘ ‰ÓÈ˙Á ‰˘¯ÂÓ ‡Â‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ ÂÈÈÁ‡ .‰Ï˘ ˙·‰
˘.ÒÈ‚‰ ˙ËÈÏ˘·˘ ‰¯·Á‰ Ì˘ ‡Â‰ ‰· ÌÈ˜ÙÂÓ‰ ·ÂÈÁ‰ È¯·Â
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באיכוחה של האוניברסיטה כי לא קמה חובת
דיווח על פי החוק לרש העמותות משו שהחברה שזכתה פורמאלית במכרז לא קשורה לנשיא,
ולכ( לא התקיימו א אחת מהזיקות המחייבות דיווח.
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˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ‰ ‰¯·Á‰ Ì‰ÈÙÏÂ ,¯‡Â˙ÓÎ ÌÈ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˘¯Ï ÁÂÂ„Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ÏÚ ‰È‰ ,Â˙ÁÙ˘Ó È·· ‰¯Â˘˜ ÏÚÂÙ· ‰„ÚÒÓ‰
.¯ÂÓ‡Î ˙Â¯·Á‰ ÌÚ Â˙ÁÙ˘Ó È¯˘˜ ÏÚ ˙Â˙ÂÓÚ‰
בתגובה לאמור לעיל ,טע( פרופ' קוה ,כי עד שמשרד מבקר המדינה פנה אליו הוא לא ידע על
הקשר בי( גיסו ואחיינו לחברה שזכתה במכרז להפעלת מסעדה בבניי( קורט.

✯
‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù - ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ˙ÂÏ‰˙‰· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰
‰˙„Â·Ú ˙‡ ·È˙Î‰ ,Û˙˙˘‰Ï ¯ÂÓ‡ ÂÈ‡ Â·˘ ÍÈÏ‰ - ‡È˘Ï ÂÓˆÚ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· ·¯Ú˙‰
˘˙‡ ˙˜ÊÁÓ ÂÊ ˙Â·¯ÂÚÓ .¯Â¯· È˘È‡ Ò¯ËÈ‡ ˙·ÂËÏ ‡È˘ ˙¯ÈÁ·Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ Ï
˙ÏÚÙ‰Ï Ê¯ÎÓ· ;‡È˘‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó È·Ï ‰¯Â˘˜‰ ‰¯·Á ‰¯Á· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰„ÚÒÓ
.‰¯ÓÂÁ· ˙‡Ê ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

התנהלות מנכ"ל האוניברסיטה  מר חיי גליק
.1

הפרשה לקר לקשרי מדע בילאומיי )קקמ"ב(

כאמור ,לחוזה ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,הוס סעי המעניק לו הקצבה
שנתית המקבילה לזכות לקקמ"ב ,שלא לפי החלטת הוועדה לקביעת שכר בכירי ,בלא שהדבר
הובא לידיעתה ולאישורה ובניגוד לכללי מינהל תקי( )ראו לעיל בפרק :תנאי ההעסקה של מנכ"ל
האוניברסיטה  הפרשה לקר( לקשרי מדע בי(לאומיי(.
ב 17.12.08כתב הממונה על השכר ליו"ר הוועדה לקביעת שכר בכירי ,פרופ' נאמ( ,בעניי( תנאי
שכרו של המנכ"ל כי "יובהר כי בעל תפקיד שאינו מ( האקדמיה לא יהיה זכאי לזכויות המוענקות
לחברי הסגל האקדמי )שבתו( ,קק"מ וכו'(".
ב 19.9.10כתב מר ניר רייס ,סג( בכיר לממונה על השכר ,לנשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,בעניי(
תשלו לקקמ"ב לעובדי סגל מינהלי וביקש "לשלוח אלינו את שמות העובדי בסגל המינהלי
הנהני מתשלו לקר( קשרי מדע ו/או תשלו אחר בגי( השתלמויות מקצועיות וביקורי בחו"ל
במימו( האוניברסיטה" .מר רייס ביקש לצר עבור כל עובד בנפרד את סכו ההקצבות ואת הסכו
שנוצל בגי( השני  2009ו.2010
ב 4.10.10העביר פרופ' קוה את המכתב האמור לראש לשכתו ,וכ #כתב) ..." :דחו( חיי גליק
צרי #להעביר לו מכתב תשובה".
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ב 7.10.10כתב מנכ"ל האוניברסיטה ,מר גליק ,בתשובה למכתבו של מר רייס כי "הריני מעביר
בזאת את הנתוני המבוקשי במכתב "...#הנתוני שצורפו כללו פירוט של העובדי בסגל
המינהלי הנהני מתשלו לקקמ"ב  סכו ההקצבות וסכו הניצול עבור השני  2009ו.2010
מר גליק לא נכלל ברשימה זו ,א שהופרשו לו הקצבות לקקמ"ב מיו תחילת עבודתו )ינואר
 (2008ועד ספטמבר .2010
יודגש כי מר גליק ביקש את הנתוני הרלוונטיי מהגור האחראי להקצבות לקקמ"ב
באוניברסיטה ,ושמו הופיע ברשימת העובדי המינהליי ,שהופקדו לזכות כספי לקקמ"ב .א
על פי כ( ,לא הכליל עצמו מר גליק ברשימה שהעביר לממונה על השכר.
באותו יו ,7.10.10 ,כתבה גב' רלי שביט ,סמנכ"לית הכספי של האוניברסיטה ,למר אריה
יעקובובי) ,רמ"ד תשלומי סגל אקדמי באוניברסיטה )האחראי לנושא הקקמ"ב( כי "בעקבות
פנייה של מנכ"ל האוניברסיטה ,יש לבטל לחלוטי( את קר( הקקמ"ב שלו .נא טיפול."#
גב' שביט מסרה למשרד מבקר המדינה כי פנייתו האמורה של מנכ"ל האוניברסיטה אליה הייתה
בטלפו( וכי אי( בנמצא אסמכתה בכתב לעניי( זה .יתר על כ( ,נמצא כי חוזה ההעסקה של המנכ"ל,
הכולל את הסעי המעניק לו זכאות הדומה לקקמ"ב ,נשאר בעינו.
ÏÎ ÏÚ ·˙Î· ‰˙ÎÓÒ‡ ˘Â¯„Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÏ"ÎÓÒ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰·Ë‰ Ï˘ ‰Ù ÏÚ· ÏÂËÈ·· ¯·Â„Ó˘Î „ÂÁÈÈ· ,ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ‡˘Â· ·ÂÈÁ Â‡ ÈÂÎÈÊ ˙ÏÂÚÙ
.‰ÙÂÙÎ ‡È‰ ÂÏ ¯˘‡ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓÏ
לפי הוראת סמנכ"לית הכספי ,ההפרשות לקקמ"ב עבור מר גליק הופסקו ובוטלו למפרע
ב ,7.10.10ביו שבו שלח מר גליק תשובה כאמור לסג( הממונה על השכר.
˙Â¯ÓÏ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯È·Ú‰˘ ‰ÓÈ˘¯· ÂÓˆÚ ÏÈÏÎ‰ ‡Ï ˜ÈÏ‚ ¯Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
˘˙‡ ‰ÂÓÓ‰ ÔÓ ˜ÈÏ‚ ¯Ó ÚÓ ÍÎ· .‰ÂÓÓ‰ ˙˘˜· ÁÎÂ ÂÓˆÚ ÏÈÏÎ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰
.ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ,˙ÂÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ˘· ·"Ó˜˜Ï ˙Â·ˆ˜‰ Ï·È˜˘ ˙Ú„Ï ˙ÏÂÎÈ‰
ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÏ"ÎÓÒ ˙ÈÈÙ ˙Â·˜Ú· Ô˜Â˙ ‡Ï ˜ÈÏ‚ ¯Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ ,ÂÊÓ ‰¯˙È
˘˙.ÂÏ˘ ·"Ó˜˜‰ Ô¯˜ Ï˘ ÏÂËÈ· ‰˙ÈÏÎ
ÌÎÒ‰‰) ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÈ·Â ˜ÈÏ‚ ¯Ó ÔÈ· ˘„Á ÌÎÒ‰ Ì˙Á ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,¯ÂÓ‡Î
‰ÓÂ„‰ ˙È˙˘ ‰·ˆ˜‰ ˜ÈÏ‚ ¯ÓÏ ˜ÈÚÓ‰ ÛÈÚÒ‰ ÚÈÙÂÓ ‡Ï Ô˜Â˙Ó‰ ÌÎÒ‰· .(Ô˜Â˙Ó‰
.·"Ó˜˜Ï
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ˜ÈÏ‚ ¯Ó Ï˘ ‰ÚËÓ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
˘˘Á ÌÈÏÚÓ ¯˘‡ ,Ô¯˜Ï ‰˘¯Ù‰‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ÔÂÙÏË‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˙‡¯Â‰ ˙‡Â ¯ÂÓ‡Î
.˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ

.2

כפילות במימו החזקת הרכב

ב 6.9.07התכנסה הוועדה לקביעת שכר בכירי לדיו( בתנאי שכרו של מנכ"ל האוניברסיטה
החדש ,מר חיי גליק ,וקבעה כי "התנאי הנלווי יהיו כמקובל באוניברסיטה לנושא תפקיד זה".
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סעי  5.3לחוזה ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,קובע כי "העובד יהיה זכאי
לקבל מהאוניברסיטה רכב בליסינג בנפח מנוע של עד  2,000סמ"ק .הוצאות השכירות והתחזוקה
השוטפת ימומנו על ידי האוניברסיטה".
עובר לתחילת כהונתו של מר חיי גליק כמנכ"ל האוניברסיטה ,הועסק מר גליק בשירות בתי
הסוהר )להל(  שב"ס( .נוהל שב"ס בעניי( הקצאת רכב בחופשת פרישה קובע כי" :לקצי(...
היוצא לחופשת פרישה ,יוקצה רכב למש #חופשת הפרישה ...ברכב שהועמד לרשות הקצי( אי(
להשתמש לצורכי עבודה אזרחית ,א #הקצי( רשאי להשתמש בו כדי להגיע למקו העבודה
ולחזור ממנו ...הועמד לרשות קצי( רכב צמוד על ידי מקו עבודתו החדש ,יחזיר את רכב השירות
שברשותו".
ב 18.2.08כתב מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,לסמנכ"ל משאבי אנוש ,מר יעקב מילר,
וציי( כי "בשנת העסקתי הראשונה עד  1.2.09אני זכאי להשתמש ברכב הצמוד שלי מהשב"ס.
בנסיבות אלו ,בקשתי לקבל את עלות הרכב והשימוש בו כפי שאמורה הייתה להיות
לאוניברסיטה .מדובר בהוצאה בגי( הליסינג ,וכ( ,הוצאות בגי( אחזקת הרכב ...הנושא הוצג בפני
הנשיא וקיבל את אישורו" .ב 21.2.08כתב מר מילר לראש מדור משכורת כלהל(" :מצ"ב מכתבו
של מנכ"ל האוניברסיטה ...הינ #מתבקש להוסי לשכרו החודשי של מנכ"ל האוניברסיטה סכו
של  7,653שקלי לחודש ,החל מיו תחילת עבודתו באוניברסיטה ועד ."1.2.09
‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó „ÂÓˆ ·Î¯ Ô‰ ‰˘ Í˘Ó· Ï·È˜ ˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
)˙Â¯ÈÎ˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÂÎ‰ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó „ÂÓˆ ·Î¯ Ï˘ ÈÙÒÎ ÈÂÂ˘· ÏÂÓ‚˙ Ô‰Â (Ò"·˘Ó
˜ÈÏ‚ ¯Ó Ï˘ ˙È˘È‡ ‰‡¯Â‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ¯Â˘È‡ ¯Á‡Ï ˙‡ÊÂ ,˙ÙËÂ˘ ‰˜ÂÊÁ˙Â
.ÂÏ ÛÂÙÎ‰ ˘Â‡ È·‡˘Ó Ï"ÎÓÒÏ
˜ÈÏ‚ ¯ÓÏ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙·˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‚.·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ ÏÙÎ ÔÈ
‡È˘Ï ÚÂÓÈ˘ ·˙ÎÓ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÁÏ˘ ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,10.6.12-· ÈÎ ÔÈÂˆÈ
.Ï"ÎÓ‰ Ï·È˜˘ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÏÈÙÎ ‡˘Â· Ï"ÎÓÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

.3

פרויקט הERP

)א( כאמור ,בחוזה ההעסקה של מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,שנחת באוקטובר ,2007
הוענקה לו הטבה עבור בנייה והטמעה של פרויקט ה) ERPמערכות מידע מוכללות(
באוניברסיטה .מדובר בהטבה עתידית של  70,000ש"ח עבור כל שנת העסקתו כמנכ"ל .על החוזה
חתומי מר גליק ופרופ' קוה בלבד )ראו לעיל בפרק על תשלו עבור בנייה והטמעה של מערכות
מידע מוכללות ].([ERP
בישיבת ועדת הקבע של האוניברסיטה מ 11.3.10הציג מר גליק לפני הוועדה את פרויקט
ה ERPוביקש את אישורה לבצעו באוניברסיטה .מר גליק לא דיווח לוועדה על ההטבה תמורת
בניית פרויקט ה ERPוהטמעתו ,הטבה שהיה זכאי לה על פי ההסכ בינו ובי( האוניברסיטה .ג
נשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,לא דיווח לוועדה על ההטבה האמורה .מר גליק ציי( כי "אינו
מסוגל להבי( כיצד נית( לנהל את האוניברסיטה ללא מערכות מוכללות ...סבור שזו משימה
ראשונה במעלה המוצבת כיו בפני האוניברסיטה" .נוס על כ" #הבהיר כי ללא מעורבות ניהולית
של ראש המערכת )מנכ"ל(  יש סבירות שהפרויקט יכשל" ,והציע "לאשר את המתווה המוצע של
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ה ."ERPועדת הקבע החליטה למנות תתועדה אשר תבח( ותבדוק את המתווה שהוצע,
והמלצותיה ומסקנותיה יובאו לדיו( בוועדת הקבע.
בישיבת ועדת הקבע של האוניברסיטה מ 22.4.10התקיי דיו( נוס לגבי פרויקט ה,ERP
והועלו ההמלצות של תתהוועדה האמורה בנושא זה .ג בישיבה זו לא דיווחו מר גליק או פרופ'
קוה לוועדה על ההטבה שנקבעה בחוזה ההעסקה האישי של מר גליק בעניי( הפרויקט ,וועדת
הקבע החליטה לאשר את הפרויקט.
Â‚ˆÂÈ ,Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ÈÙ· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‚ˆ‰ ˙Ú·˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÍÎ ÏÚ ¯ˆ‰Ï ˘ÈÂ ,Ï"ÎÓ‰ ‰ÊÂÁ· ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÁË·Â‰˘ ‰·Ë‰‰ ˙Â„Â‡ ÌÈÂ˙ Ì‚ ‰ÈÙ
˘.‰Ê ÔÂ˙ ‰ÏÈ‚ ‡Ï ˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó Ï"ÎÓ‰
)ב( בישיבת ועדת הקבע של האוניברסיטה מ 11.3.10ציי( מבקר הפני של האוניברסיטה
שוועדת הקבע תוכל לקבל עליה את האחריות לאישור בנייתו של פרויקט ה ERPרק לאחר
שהנהלת האוניברסיטה תציג לה מידע מפורט והערכת סיכוני לגביו .סוכ כי מבקר הפני יציג
בכתב את עמדתו בעניי( תפקידיה של ועדת הקבע בתהלי #אישור הפרויקט .ב 18.3.10כתב מבקר
האוניברסיטה ליו"ר הוועד המנהל ,ד"ר רוזנצוויג ,את עמדתו בעניי( זה .הוא ציי( ,בי( השאר ,כי
מינוי תתהוועדה על ידי ועדת הקבע כדי לבחו( את היבטי הפרויקט אינו תחלי להצגת מידע
מפורט לפני ועדת הקבע" .מבחינת הפיקוח הציבורי והאחריות המוטלת על  ÏÎחברי ועדת הקבע,
מ( הראוי לתת לכל חברי הוועדה אפשרות לקבל הבהרות לנתוני שיוגשו על ידי הנהלת
האוניברסיטה" )ההדגשה במקור(.
בישיבת ועדת הביקורת ב 21.4.10הציע יו"ר ועדת הביקורת ,ד"ר יהודה ב( מאיר ,לדחות את
הדיו( בחוות הדעת שהגיש מבקר הפני בעניי( פרויקט ה ERPבגלל חוסר הזמ( ומורכבות
הנושא .פרופ' קוה ציי( כי "מחר תקבל ועדת הקבע החלטה א לאשר את הפרויקט ) ."(ERPמר
גליק ציי( כי "א המבקר רוצה להיכנס לרזולוציה כפי שבאה לידי ביטוי בחוות הדעת שלו ,עליו
להשתת בתהלי #קבלת החלטות ...הצעתי למבקר להיות חבר בועדת ההיגוי שבראשותי
ולהשתת בתהלי #קבלת ההחלטות ,אול המבקר דחה את הצעתי ...המבקר אינו יכול לחוות
דעתו כאשר הוא אינו שות בתהלי #קבלת ההחלטות" .יו"ר ועדת הביקורת ציי( כי "צודק המבקר
שאינו מוכ( להשתת בועדת ההיגוי ,המבקר אינו צרי #להיות חלק מתהלי #קבלת ההחלטות".
בהמש #ישיבת ועדת הביקורת האמורה ציינה השופטת )בדימוס( כהנא ,חברת ועדת הביקורת
דאז ,כי יש לה דברי לומר בנושא ,אול יו"ר ועדת הביקורת ענה כי "הנושא אינו עולה לדיו(
אלא לידיעה בלבד" .מבקר הפני ציי( כי "לאור הניסיו( המר שהיה לאוניברסיטה בעבר בנושא
ה ,ERPצריכה להיות בקרה ציבורית הדוקה כפי שמפורט בחוות הדעת" .כאמור ,למחרת אישרה
ועדת הקבע את פרויקט ה.ERP
Ú„ÈÓ Ï·˜˙ Ú·˜‰ ˙„ÚÂÂ˘ ˘˜È· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
Ë˜ÈÂ¯Ù ¯˘‡˙˘ ÈÙÏ ,‰„ÚÂ-˙˙ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ˜Ù˙Ò˙ ‡ÏÂ ,ÌÈÂ˙Â ˙Â¯‰·‰ ,Ë¯ÂÙÓ
˘‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙¯ÎÈ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰· ÍÂ¯ÎÂ ¯·Ú· ˙ÂÂÏ˘ÈÎ Â· ÂÈ‰
,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â¯Ú‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÍÂ˙ ¯˙ÂÈ ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó
.Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Â Â˙Â·Î¯ÂÓ ÁÎÂ ˙‡ÊÂ
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בתשובת יו"ר ועדת הביקורת ,ד"ר יהודה ב( מאיר ,למשרד מבקר המדינה מ ,27.3.12ציי( היו"ר
כי "אני סבור שאכ( היה מקו שוועדת הביקורת הייתה עומדת יותר על הצור #להדק את הפיקוח
על ידי ועדת הקבע על פרויקט ה ,ERPוזאת עד למועד עלייתו לאוויר ...נושא ה ERPיזכה
בעתיד למלוא תשומת הלב של הוועדה ,אשר תשי דגש מיוחד למעקב אחר פרויקט חשוב ויקר
זה".

✯
˘˜È· ˜ÈÏ‚ ¯Ó .˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓ ˙ÂÏ‰˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰
Â˙ÂÈ‰· ‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó „ÂÓˆ ·Î¯ :‰ÏÂÙÎ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó Ï·È˜Â
·.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ‰‡ÏÓ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‡ ÔÎÂ ‰˘È¯Ù ˙˘ÙÂÁ
‰·ˆ˜‰ ÂÏ ˜ÈÚÓ ,„·Ï· Ï"ÎÓ‰Â ‡È˘‰ ÂÈÏÚ ÂÓ˙Á˘ ,˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ
ÁÂ„Ï „Â‚È· ,ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ,·"Ó˜˜Ï ˙ÂÎÊÏ ‰ÏÈ·˜Ó‰
„Â‚È·Â ‰ÓˆÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ „Â‚È· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Â¯Ú‰Ï „Â‚È· ,ÔÓÒÂÊ
.‰„Â·Ú ÈÈ„· ‰ÁÓ˙Ó‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÓ ‰˙˘˜·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ô˙È˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈÏ
˙‡¯Â‰· ÂÊ ‰·Ë‰ ÏËÈ·Â ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯È·Ú‰˘ ÁÂÂÈ„Ó ‰Ê Ú„ÈÓ ÌÈÏÚ‰ ˜ÈÏ‚ ¯Ó
‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˘¯„Î ‰ÊÂÁ‰ ˙‡ Ô˜È˙˘ ‡Ï·Â ‰˙Â‡ „ÚÈ˙˘ ‡Ï· ÔÂÙÏË
·¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ,Ï"ÎÓ‰Â ‡È˘‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏ‰˙‰‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ
.˙Â„ÈÓ‰

כוח אד
תק ומבנה ארגוני לעובדי מינהליי באוניברסיטה
תק( כוח האד )להל(  תק(( של ארגו( מציג את המשרות בארגו( ואת הדרגות הצמודות לה(.
התק( קובע את המבנה הארגוני ,מגדיר את המשרות ומספר( ואת הכפיפות הניהולית של ממלאי
המשרות .הוא נועד להבטיח את פעולתו הקבועה של הארגו( על פי מהותו ועל פי צרכיו ,ולא על
פי צורכיה של בעלי התפקידי בו .נוס על כ #משמש התק( כלי לפיקוח על מספר המשרות
בארגו( ,על דרגותיה של העובדי ועל היחס ביניה( תו #ניתוק בי( התק( לממלאי המשרות.31
כאמור ,אוניברסיטת בראיל( היא מוסד להשכלה גבוהה על פי חוק המל"ג ,וכ 60%מתקציבה
נסמ #על תקציב המדינה .הקצבות המדינה ה( מקור ההכנסה העיקרי של האוניברסיטה ,ורוב
הוצאותיה מיועדות לתשלומי שכר .בהיותה גו מתוקצב ומאחר שעלות העסקת עובדיה ,כמו זו
של עובדי השירות הציבורי ,ממומנת ברובה מכספי ציבור ,הנורמות החלות בשירות הציבורי
__________________

31
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בנוגע להעסקת כוח אד חלות ג עליה .בעניי( העסקת כוח אד האוניברסיטה מתנהלת על פי
מושגי תק( ,דירוג ודרגה המקובלי בשירות המדינה.
לאוניברסיטה מסמ #שכותרתו "הוראת הנהלה מספר  "05014מ 5.1.88ועניינו "העסקת כוח
אד מינהלי" .מטרת ההוראה "לקבוע את הגורמי האחראי לתקצוב ואישור התקני
המינהליי ,המעקב והדיווח אחר אופ( ניצול" .ההוראה מגדירה תק( מינהלי כ"מספר המשרות
המינהליות ביחידה תקציבית ,כפי שנקבע ואושר במסגרת התקציב הרגיל של האוניברסיטה"
)סעי  2לנוהל(.
.˙˜ÙÒÓ ‰È‡ „·Ï· ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓÎ ÈÏ‰ÈÓ‰ Ô˜˙‰ ˙¯„‚‰˘ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï‰ÈÓ Ï˘ ÈÂ‚¯‡‰ ‰·Ó‰ ˙‡ Ú·Â˜ ÂÈ‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ÈÏ‰ÈÓ‰ Ô˜˙‰ ,ÔÎ‡Â
,˙Â¯˘ÓÏ ÌÈÂ˘ ÌÈ‚Â¯È„ Ú·Â˜ ÂÈ‡ ,˙ÈÏÂ‰È‰ ˙ÂÙÈÙÎ‰ ˙‡ ¯È„‚Ó ÂÈ‡ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡Ï˘ ˙Â‚¯„‰ Á˙Ó ˙‡Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˜ÈÒÚ˙˘ ‚Â¯È„ ÏÎ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÔÈÈˆÓ ÂÈ
ÂÈ‡Â ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ¯˘Ù‡Ó ÂÈ‡ ‡Â‰ ÍÎ ÌÂ˘Ó .‰¯˘Ó ÏÎ
ÔÙÂ‡· ‰ÈÎ¯ˆÂ ‰˙Â‰Ó ÈÙ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰ÚÂ·˜‰ ˙ÈÏ‰ÈÓ‰ ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÁÈË·Ó
.ÏÈÚÈÂ ÈÂÎÒÁ
ב 16.6.08כתב מנכ"ל האוניברסיטה מר חיי גליק לסמנכ"ל משאבי אנוש מר יעקב מילר ,בעניי(
בניית מערכת ארגונית מדורגת לעובדי המינהל באוניברסיטה ,כי "באוניברסיטה לא קיימת מערכת
מובנית של הגדרות תפקיד ,והגדרות התפקיד אינ( נקבעות תמיד על פי קריטריוני ידועי
וקבועי ,ואינ( מתבססות על ניתוח העיסוק של בעל התפקיד אלא לוקחות בחשבו( את הוותק
שלו ,מסירותו ,העומס עליו וכו'  פרמטרי שאינ רלוונטיי להגדרת התפקיד של העובד .לבעלי
הגדרות תפקיד זהות אי( את הזכויות והמעמד הנגזרי מהגדרת תפקיד בארגו( ...יש מקרי
שעובדי מבצעי עבודה זהה ,א #הגדרת תפקיד ומעמד אינו זהה .אי( דרגה מקסימאלית
להגדרת תפקיד וקיימי מקרי שעובד יכול להתקד בדרגתו ללא קשר להגדרת התפקיד שלו".
ב 22.6.08כתב מנכ"ל האוניברסיטה לסמנכ"ל משאבי אנוש בעניי( זה כי "אחד הנושאי עליו
הכרזתי ע כניסתי לתפקיד היה הטיפול במבנה הארגוני של האוניברסיטה ,שלמיטב הבנתי אינו
קיי ...מדובר בבניית מבנה ארגוני התוא את צרכי האוניברסיטה ,המבוסס על מדרג מסודר
וחופ תחומי ותהליכי באופ( איכותי ומסדיר בי( היתר ג את הגדרות התפקיד תנאי נלווי
וכדומה".
בישיבת ועדת הביקורת של האוניברסיטה ב 9.2.10סקר מנכ"ל האוניברסיטה את המבנה הארגוני
והתפקודי של יחידות המינהל באוניברסיטה ,כפי שהוא משתק ,למיטב הבנתו ,בפעילות
האוניברסיטה וציי( כי המבנה "אינו מופיע בנהלי האוניברסיטה ובתקנוני שלה".
¯Â‡È˙ ,ÈÂ‚¯‡ ‰·Ó ÏÏÂÎ‰ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ô˜˙ Ú·˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
,˙‡Ê .ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈÚÂ·˜ ÌÈÂÂÏ ÌÈ‡˙Â ˙Â‚¯„ Á˙Ó ,˙ÂÈÂÙÈÙÎ ,„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ,˙Â¯˘Ó‰
‡.˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ÈÙÏ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ‰ÊÎ Ô˜˙ ˙ÂÈÂÈÁ· ¯ÈÎ‰ Ï"ÎÓ‰˘ Û
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כאמור ,בעקבות דוח ביקורת מבקר המדינה משנת  2009בעניי( הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות ,32מינתה אוניברסיטת בראיל( ועדה ציבורית בראשות ד"ר יוס צ'חנובר כדי
שתבח( את ההיבטי השוני של הדוח.
דוח צ'חנובר קובע כי "לא קיימת אחידות בקביעת השכר ,תנאי העבודה והזכויות הניתנות
לעובדי במגזרי ,בתפקידי ובדירוגי השוני .במקרי לא מעטי נקבעת הטבת השכר אד
פרסונ ולא על פי קריטריו( מובהק וברור ...הוועדה מצאה אי אחידות בקביעת הכללי ,היעדר
בקרה ציבורית מספקת בקביעת שכר ותנאי ,וחוסר בקריטריוני ברורי לקביעת תנאי עבודה
ושכר" .האוניברסיטה אימצה את מסקנות ועדת צ'חנובר ב ,14.1.10באמצעות ועדת הקבע.
בישיבת ועדת הקבע ב 11.2.10הוחלט לקבוע דרכי למעקב אחר יישו המלצות הוועדה.
בישיבה זו הוחלט "לשאו ככל שנית( לקביעה ולהפעלה של אמות מידה אחידות ,כתובות,
ברורות ועקביות בקביעת שכר ותנאי נלווי לקבוצות העובדי השונות באוניברסיטה" ,וצוי( כי
"לצור #כ #ראוי לשקול קודיפיקציה חדשה של התנאי והנהלי הרבי ,לרבות בניית סולמות
שכר והטבות אחידי" .כמו כ( נקבע כי האחריות ליישו ההמלצות מסורה בידי המנכ"ל וסמנכ"ל
כוח האד ,וכי על ההתקדמות בנושא זה ידווח לוועדת הקבע בתו #שלושה עד שישה חודשי.
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ¯·„· Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë 332012 ÈÂÈ· ÈÎ ,‡ˆÓ
‡ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ÌÈÂÂÏ‰ ÌÈ‡˙‰Â ¯Î˘‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ·˜ÚÂ ˙Â¯Â¯· ,˙Â·Â˙Î ,˙Â„ÈÁ
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÂ˘‰

העסקת עובדי לפי שעות
ב 5.5.78נחת הסכ קיבוצי מיוחד בי( האוניברסיטה ,בי( העובדי המינהליי שלה באמצעות
ועד העובדי המינהליי ובי( המחלקה לאיגוד מקצועי של הפועל המזרחי )להל(  ההסכ
הקיבוצי(.
ההסכ הקיבוצי קובע כי עובד המתקבל לעבודה במשרה קבועה יקבל כתב מינוי של עובד זמני
לתקופת ניסיו( של שישה חודשי .ההנהלה רשאית להארי #את תקופת הניסיו( בשישה חודשי
נוספי והיא תימש #לא יותר משנה אחת .במש #תקופת הניסיו( רשאית ההנהלה לפטר את
העובד ,אול א הסתיימה תקופת הניסיו( שלו ,הוא יהפו #לעובד קבוע.
עוד קובע ההסכ הקיבוצי כי נית( להעסיק "עובד זמני" ,קרי עובד המועסק במשרה שאינה
קבועה ,לתקופה של עד שישה חודשי .במקרי מיוחדי נית( להארי #את העסקתו כאמור
לתקופה נוספת של שישה חודשי ,והעסקתו במעמד זה תימש #לא יותר משנה אחת .כמו כ(,
ההסכ קובע כי נית( להעסיק "עובד ארעי" ,קרי עובד המועסק במילוי מקו או בעבודה עונתית,
לעבודות עונתיות או ארעיות בשכר חודשי ,יומי ,או בשכר לפי שעות.
באוניברסיטת בראיל( מועסקי כ 40עובדי מינהליי העובדי בה ברציפות יותר מחמש שני
א #אינ עובדי קבועי במשרות בתק( ,אלא מקבלי שכר לפי שעות על פי חוזה המתחדש מדי
__________________
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מבקר המדינה" ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות" ,עמ' .13
מועד סיו השלמות הביקורת.

אוניברסיטת בר איל

פע בפע .עבודת של עובדי אלה זהה לזו של עובדי אחרי שה עובדי קבועי
המועסקי לפי התק( כדי(.
בפסיקת בתי הדי( לעבודה בעניי( תביעות של עובדי זמניי שהועסקו כמה שני במוסדות
ציבוריי שבה נהוגה קביעות ,ביקרו בתי הדי( את המעסיקי ותיארו את צורת ההעסקה האמורה
כפוגעת בזכויות העובדי.34
ÔÂÈ·ˆ· ˙Â˙ÈÓˆ ˙Â„Â·Ú· ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ˙Â¯˘Ú ˙˜ÒÚ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡‰˜ÒÚ‰‰ ˙¯Âˆ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ .ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰È
˙ÂÓ¯Â·Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ· ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ¯Âˆ· ,ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰· ·˘Á˙‰· ‰¯ÂÓ‡‰
.˜ÈÒÚÓÎ È‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÏ ˙ÂÈÂ‡¯‰
בתשובת למשרד מבקר המדינה מאפריל  2012ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי מדובר
בעובדי המועסקי בעבודות שאינ( צמיתות ,המתקיימות מפע לפע והיקפ( קט(.
˙ÂÁÙÏ ˙ÂÙÂˆ¯ ÌÈ˘ ˘ÓÁ Ï˘ ˜˙Â ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ· ¯·Â„Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ì˙˜ÒÚ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙ÂÙÈˆ¯· ÌÈ˘„ÂÁ 12 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ‰Ó„˜˘ ‰˘· Â„·Ú
.ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙È¯˘Ù‡ ‰È‡ Û‡ ÌÈÈ˙Ú˘ ÌÈ„·ÂÚÎ

קבלה וקידו של עובדי מינהליי
הלי קבלת עובדי

מינהליי

באוניברסיטת בראיל

מכרז מיועד להבטיח את בחירת הכשירי ביותר לכל משרה ,תו #כדי שמירה על שוויו(
הזדמנויות ,על היעדר שרירות ומשוא פני ועל ניתוק הלי #הבחירה משיקולי בלתי ענייניי
ומהקשרי פוליטיי.
ההסכ הקיבוצי קובע כי עובד לא יתקבל לעבודה אלא א כ( "נתקבל ע"י ועדת קבלה".35
משהתפנתה משרה או נוצרה משרה ויש לאיישה ,תפרס האוניברסיטה מכרז פנימי .36א לא
נמצא בי( עובדי האוניברסיטה עובד מתאי ,תפנה ההנהלה לשירות התעסוקה ותזמי( מועמדי
למשרה המוצעת .37א לא אוישה המשרה בדר #של מכרז פנימי או פנייה לשירות התעסוקה,
תפרס ההנהלה מכרז חיצוני שיהיה זהה בתנאיו למכרז הפנימי.
ההסכ הקיבוצי אינו מגדיר "ועדת קבלה" ואינו עוסק בדרכי פעולתה ובהלי #עבודתה .בפועל,
הלי #קבלת העובדי המינהליי באוניברסיטת בראיל( המכונה "מכרז" ,מתנהל בי( מועמדי
העומדי בתנאי הס ,והממונה העתידי בוחר את הזוכה .הממונה העתידי מעביר למער #משאבי
__________________

34
35
36
37

וראו בעניי זה ,ע"ע  ,ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂÈ·‰ „¯˘Ó - Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' 'Á‡Â ÔÂÒÁ ·˜ÚÈ 389/99תקאר
.125 ,(3)2003
למעט "עובד מיוחד"  עובד שהתקבל לעבודה לפי חוזה עבודה מיוחד ולפרק זמ קצוב ואינו עובר
את שלבי הקבלה ,בהסכמת ועד העובדי.#
סעי&  11להסכ.#
הפנייה לשירות התעסוקה תיעשה רק לגבי משרה שהדרגה הצמודה לה אינה גבוהה מדרגה יג בדירוג
האחיד או בדרגות המקבילות בדירוגי #האחרי) #סעי&  12להסכ.(#
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דוח ביקורת

אנוש את המלצתו לאיוש המשרה .מער #משאבי אנוש מזמי( את המועמד שנבחר ל"ועדת
קבלה ;"38על פי מסמכי האוניברסיטה ,תפקידה של ועדת הקבלה לאשר את קבלתו של המועמד
המועד ולסכ את תנאי העסקתו .יוצא ,כי ועדת הקבלה משמשת למעשה חותמת גומי לבחירת
הממונה.
ההלי #המתואר לא עוג( בנוהל רשמי של האוניברסיטה .הוא קבוע בטיוטת נוהל "קבלת עובדי
מינהליי לעבודה באוניברסיטה" ,ובמועד סיו הביקורת טר אושר.
 .1ב 1.1.07העבירה סמנכ"לית הכספי גב' רלי שביט למנכ"ל האוניברסיטה דאז ד"ר שבתאי
לובל את "תאור התפקיד עבור ]כא( צוי( שמה של מועמדת שלא הייתה באותה עת עובדת
האוניברסיטה; להל(  עובדת א'[ .אשמח א תקד הנושא .היא תשמח להתחיל בסו באפריל"
)ההדגשה אינה במקור( .ב 7.3.07כתבה סמנכ"לית הכספי למנכ"ל דאז כי היא מבקשת לקלוט
באג הכספי עובדת וציינה" :יש לי מועמדת מתאימה שתמלא התפקיד ...לאור הנ"ל אני
מבקשת את אישור #לגייסה באג הכספי".
ב 1.7.07פורס מכרז פנימי למשרת "מנהל/ת פרויקטי בתחו מערכות מידע בגזברות".
במסגרת מכרז זה לא התכנסה ועדת קבלה .ב 16.9.07כתבה סמנכ"לית הכספי לסמנכ"ל משאבי
אנוש" :דברתי ע הנשיא .הסברתי לו לגבי השכר של ]עובדת א'[ .הוא מוכ( לאשר ...עדי שכר
כולל של  20,000ש"ח ,חוזה אישי זה נראה לי נכו( יותר" .ב 25.11.07כתב סמנכ"ל משאבי אנוש
לראש מדור משכורת" :אבקש #לשל ל]עובדת א'[ מקדמה על חשבו( משכורת .הסכו לחודש
הוא  20,000ש"ח ברוטו לחודש] .עובדת א'[ החלה עבודתה באוניברסיטה ב."7.10.07
ב 13.2.08נחת ע עובדת א' חוזה מיוחד לתקופה של שנה ,ולפיו היא תועסק בתפקיד מנהלת
פרויקטי בתחו מערכות מידע בגזברות .החוזה הוחל למפרע מיו תחילת עבודתה  .7.10.07
ב 1.7.09הודיע מנכ"ל האוניברסיטה לסמנכ"ל משאבי אנוש כי אושרה לעובדת א' קביעות מיו
 ,1.7.09ובעקבות זאת התבטל החוזה המיוחד עמה.
˙„ÚÂ ‰ÒÎ˙‰ ‡Ï ,„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓÏ ÈÓÈÙ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˜·.Ê¯ÎÓ ‡ÏÏ ˙ÈÂˆÈÁ ˙„ÓÚÂÓ „È˜Ù˙Ï ‰Ï·˜˙‰ ÏÚÂÙ·Â ,‰Ï
 .2מ 1.1.07הועסקה עובדת ב' באוניברסיטה לפי שעות .ב 11.2.10פורס מכרז לתפקיד
"מתאמ/ת תקצוב וניהול תרומות במער #פיתוח משאבי עולמי" .ב 28.5.10כתבה המשנה
לנשיא האוניברסיטה ,אל מנכ"ל האוניברסיטה" :נאלצנו להעסיק את ]עובדת ב'[ מבלי שהסדרנו
את הנושא מול #ומול מר מילר ]סמנכ"ל משאבי אנוש[ כנדרש ...אודה ל #א ישול לה ס #של
 6,000ש"ח עבור עבודתה בחודש אפריל ו 6,000ש"ח עבור עבודתה בחודש מאי" .במכתב
מ ,30.5.10בעקבות פנייה נוספת של המשנה לנשיא האוניברסיטה למנכ"ל בעניי( זה ,צוי( כי
"כבר נשלח אישור מנכ"ל דר #יעקב מילר ]סמנכ"ל משאבי אנוש[" .ב 6.7.10התכנסה ועדת
קבלה ואישרה את מינויה של עובדת ב' לתפקיד .ב 12.7.10נחת עמה חוזה עבודה מיוחד
שהוחל למפרע מיו .6.4.10
 .3ב 22.2.11כתבה ממלאת מקו ראש מער #פיתוח משאבי עולמי לעוזרת ראשית לסמנכ"ל
למינהל ומשאבי אנוש בעניי( העסקת רכזת יחידת ביקורי ואירועי" :אבקש לקד את העסקתה
__________________
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ועדת הקבלה מורכבת מנציגי ההנהלה וועד העובדי :#הממונה ,יו"ר ועד העובדי ,#ע/ראשי לסמנכ"ל
למשאבי אנוש ,סמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש.

אוניברסיטת בראיל

של ]עובדת ג'[ בתפקיד רכזת יחידת ביקורי ואירועי" .ב ,24.3.11כעבור כחודש ,התכנסה
ועדת קבלה ואישרה את מינויה של עובדת ג' לתפקיד .ב ,10.3.11קוד התכנסותה של ועדת
הקבלה ,כתבה ראש מער #פיתוח משאבי עולמי" :אני מבקשת להעלות על הכתב את הבקשה
לגבי שכרה החודשי של ]עובדת ג'[] ...עובדת ג'[ מונתה למתאמת ביקורי ומשלחות" )ההדגשה
אינה במקור(.
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי כוונת( של
המילי "עובדת ג' מונתה" ,שלא נכתבו על ידי גור מתחו משאבי האנוש ,היא" :עובדת ג'
נבחרה".
¯ÂÁ·Ï ÈËÂÂÏ¯‰ ‰ÂÓÓÏ ¯˘Ù‡Ó ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰
‡˙ ˘ÂÓÈÓÏ ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ ˜¯ ¯ÂÓ‡Î ˙˘Ó˘Ó ‰Ï·˜‰ ˙„ÚÂ ÂÏÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Û„ÚÂÓ‰ „ÓÚÂÓ‰
·˙ÂÓ„Ê‰ ˙˙Ï ‰·ÂÁ‰ ÈÂÏÈÓ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ÍÈÏ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â˙¯ÈÁ
˘‡Â˘ÓÂ ˙Â¯È¯˘ ‡ÏÏ „·Ï· ÌÈÈÈÈÚ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÌÈ„·ÂÚ Ï·˜ÏÂ ÁÂÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ
.ÌÈÙ
בתשובת למשרד מבקר המדינה ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי "באוניברסיטה מתנהל
בשני האחרונות הלי #מתמיד של עדכו( ושיפור ההליכי המינהליי .במסגרת זו נערכת
בחודשי האחרוני ג עבודת מטה לטיוב הליכי הקבלה ,ונוהל מעודכ( שיהיה בו להבטיח עוד
יותר את השגת מטרות המכרז ,מצוי בהכנה .בי( היתר ,עומדת לדיו( השאלה ,א יהיה זה עדי
שבהלי #גיבוש ההמלצה על מועמד מסוי מבי( המועמדי שניגשו למכרז ,ייטלו חלק גורמי
נוספי מחו) ליחידה".
הימנעות ממכרז

כאמור ,על פי ההסכ הקיבוצי ,לא יתקבל עובד לעבודה אלא א כ( "נתקבל ע"י ועדת קבלה".
משהתפנתה משרה ו/או נוצרה משרה ויש לאיישה ,תפרס האוניברסיטה מכרז.39
ב 7.1.10כתבה העוזרת הראשית לסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש ,לעוזרת המנכ"ל כי כל שינוי
בהגדרת תפקיד שמשמעותו קידו במעמד או בשכר מחייב לפי ההסכ הקיבוצי ולפי נוהלי
האוניברסיטה פרסו מכרז.
˙¯„‚‰ ‰˙Â˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ,ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙‡ÏÏ Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙ ¯ÂÙÈ˘ È„Î ÍÂ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÂ˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì„È˜Ù
.Ê¯ÎÓ
 .1ב 7.1.10כתבה העוזרת הראשית לסמנכ"ל למינהל ומשאבי אנוש אל עוזרת המנכ"ל כי
"לטענה ש]עובדת ד' היא[ מרכזת דסק צפו( אמריקה אי( כל סימוכי( בתיקה האישי .כנראה
ש]ראש מער #המגביות דאז[ עשה שינוי פנימי מבלי ליידע את משאבי אנוש ...זה לא המקרה
הראשו( שבו ה עושי שינויי מבלי ליידע ולקבל אישור ממשאבי אנוש".
__________________
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 .2עד  1.8.08עבדה עובדת ה' באוניברסיטה בתפקיד עוזרת הנשיא וראש לשכה .ב,1.8.08
בהוראת מנכ"ל האוניברסיטה ,שונתה הגדרת תפקידה ל"עוזר בכיר לנשיא וראש הלשכה" ,ושכרה
הוגדל ל 25,000ש"ח ברוטו לחודש ,ללא מכרז.
 .3ב 23.7.08השתנה תפקידו של עובד ו' ממזכיר אקדמי ל"ראש מער #הנשיא ויוע) בכיר"
במינוי נשיא האוניברסיטה .ב 28.7.08אישרה ועדת הקבע את המינוי .ב 6.8.08ניתנה הוראה
במחלקת משאבי אנוש "לפעול ליישו החלטת המנכ"ל בעניי( שכרו של ]עובד ו'[".
 .4ב 8.3.06החל עובד ז' לעבוד באוניברסיטה בתפקיד "ראש מחלקת תמיכה במשתמש
במרכז לתקשוב ומידע" .ב 13.12.10מונה העובד ללא מכרז למנהל פרויקטי .משכורתו ברוטו
בה ְח ֵ5ר )ליסינג( ,טלפו( סלולרי והטבות נוספות.
הועלתה בכ 6,000ש"ח ,והוא קיבל רכב ֶ
Ê¯ÎÓ Ï˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ˘¯„Î ‰„ÈÙ˜Ó ‰È‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
˙ÈÈÁ‰ ÍÓÒ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ÂÓ„Â˜ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó Â‡ˆÓ ‰Ê ÏÏÎ· .ÌÓÂ„È˜ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜Ï
.Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· Ï"ÎÓ‰ Â‡ ‡È˘‰
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי האוניברסיטה
מקפידה על קיו הלי #מכרז לקבלת עובדי ,בהתא להוראות הסכ העבודה ולנורמות החלות
על גופי ציבוריי .הנחיות הנשיא והמנכ"ל ניתנו במסגרת סמכות ,ללא הפרה של הסכ
העבודה ובהסכמת ועד העובדי במקו שזו נדרשת בהסכ.
Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎÏÂ ÔÈ„Ï Ì‡˙‰· ‚Â‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙˜.ÌÈ„·ÂÚ‰ „ÚÂ ÌÚ ‰È˙ÂÓÎÒ‰ÏÂ ‰ÈÓÎÒ‰Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ÔÈ

העסקת קרובי משפחה )נפוטיז(
בפברואר  2008התקיימה פגישה של סמנכ"לי באוניברסיטה בהשתתפות המנכ"ל והנשיא ובה
נדונו נושאי שוני .ב 10.4.08כתב נשיא האוניברסיטה פרופ' קוה למנכ"ל האוניברסיטה מר
חיי גליק" :מצ"ב דברי שהכנתי לפגישתנו ע הסמנכ"לי שנערכה לפני כחודשיי .נא לבדוק
ביצוע הנקודות שהועלו) .לגבי( דברי שלא בוצעו ,ארצה לקבל לוחות זמני .לישיבה בינינו
בהזדמנות הראשונה" .בי( הנקודות שהעלה ציי( הנשיא כי יש "תלונות קשות על בני זוג ומשפחה
המועסקי באוניברסיטה הדבר הגיע למימדי בעיתיי!!" )ההדגשה במקור(.
משרד מבקר המדינה בדק את היק העסקת של קרובי משפחה באוניברסיטה והעלה כי בתקופה
של שנה  מיוני  2010ועד מאי   2011לכ 20%ממקבלי השכר באוניברסיטה היה קרוב משפחה
מדרגה ראשונה 40המועסק בה ג הוא.
יתר על כ( ,באוניברסיטה מועסקי כמה מבני אותה משפחה .כ #לדוגמה ,מנהל כוח האד
האקדמי באוניברסיטה הוא גיסו של מנכ"ל האוניברסיטה הקוד וגיסו החורג של מנכ"ל
האוניברסיטה המכה( עתה ,ושני בניו וכלתו של מנהל כוח האד האקדמי באוניברסיטה עובדי
ג ה באוניברסיטה )כול החלו לעבוד בה זמ( רב לפני מינויו של מנכ"ל האוניברסיטה הנוכחי(.
__________________
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אשתו ,בנו וכלתו של המנכ"ל הקוד )שהוא כאמור גיסו של מנהל כוח אד האקדמי
באוניברסיטה( מועסקי ג ה באוניברסיטה.
‰Ï·˜‰ ÍÈÏ‰ .ÔÈ„Î ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜Ï ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„ÈÙ˜Ó ‰È‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ,¯ÂÓ‡Î
˘Û„ÚÂÓ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ÈËÂÂÏ¯‰ ‰ÂÓÓÏ ¯˘Ù‡Ó ÌÓÂ„È˜Â ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ Ï
ÈÙ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï ¯˘Ù‡Ó ‰Ê ·ˆÓ .Â˙¯ÈÁ· ˙‡ ˙¯¯˘‡Ó ˜¯ ‰Ï·˜‰ ˙„ÚÂÂ ,ÂÈÏÚ
˜˘¯·Â¯˜ ‡Â‰ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ È˘ÈÓÁ „·ÂÚ ÏÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Â·˘ ·ˆÓ È„ÎÏ „Ú ,Ì˙ÁÙ˘Ó È
.¯Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó
ברי שעל האוניברסיטה ,כמוסד ציבורי הנסמ #על תקציב המדינה ,לפעול לפי כללי מינהל תקי(
ולקבוע הסדרי שימנעו חשש לניגוד ענייני בעת העסקת של קרובי משפחה.
ב 30.4.08כתב מר גליק במענה לפרופ' קוה כי "בהמש #לבקשת #מצ"ב התייחסותי לנושאי
שהועלו בפגישה  ...העסקה של קרובי מדרגה ראשונה :טופל :יצא נוהל מנכ"ל כי אי( העסקה
של קרובי משפחה מדרגה ראשונה" .בביקורת לא נמצא נוהל כאמור .לשאלת משרד מבקר
המדינה בעניי( זה השיבה באוקטובר  2011לשכת המנכ"ל כי הנוהל עדיי( בהכנה.
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי א על פי שנוהל
העסקת קרובי עדיי( בהכנה ,מאז כניסתו של המנכ"ל הנוכחי לתפקידו ,האוניברסיטה מקפידה
שלא יתקבלו קרובי מדרגה ראשונה ,למעט באמצעות ועדת חריגי .עוד ציינו כי ממועד כניסתו
של המנכ"ל הנוכחי ועד מועד סיו הביקורת ,אחוז אחד בלבד ממי שהתקבלו לעבודה היו
עובדי שהצהירו על קרבת משפחה מדרגה ראשונה ,וכול אושרו בידי ועדת החריגי.
·Ï"ÎÓ ÁÂÂÈ„ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈ˘ ˘ÂÏ˘Î ,2011 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
Ï‰Â ÌÏ˘Â‰ Ì¯Ë ,ÏÙÂË ‰Â˘‡¯ ‰‚¯„Ó ÌÈ·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â ÈÎ ‰‡È˘Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
Ô˙È˙ ÌÓÂ„È˜Â ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜·˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„·ÂÚÏ ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó ÌÈ¯˘˜· ˙ÂÏ˙ ‡Ï·Â ÁÂÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰

תנאי העסקה
מת הטבות ותוספות שכר לעובדי

באוניברסיטת בראיל( פועלת ועדת קידו עובדי ,שבראשה סמנכ"ל משאבי אנוש .ועדה זו דנה
בקידו בדרגות ,שעות נוספות גלובליות ותוספת מכסת נסועה )קילומטרז'( )להל(  ההטבות(.
בדוח צ'חנובר נאמר בעניי( זה כי "לוועדה התברר כי תשלומי שוני הניתני לעובדי בנוס
לשכר היסוד כמו תשלומי קילומטראז' ושעות נוספות גלובאליות  משמשי למעשה כמכשיר
לתוספי שכר גרידא על א ששמ מעיד לכאורה על ייעוד".
בדוח צ'חנובר נאמר כי "הוועדה ממליצה לבצע שינוי באופ( קביעת הטבות השכר למיניה(
ולקבוע סול אחיד להטבות שיוצמדו לתפקידי ולרמות שכר במחלקות השונות ובכלל אלה
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גמולי תפקיד ,תוספת רכב ,שעות נוספות וכדומה .הוועדה מודעת לקושי הכרו #בבניית סולמות
אלו א #סבורה כי כללי מינהל תקי( מחייבי קביעת".
ÔÈÈÚ·Â ,˙Â·Ë‰‰ ÔÓ ˜ÏÁ ˙Ï·˜Ï ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
,ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ .Ô˙Ï·˜Ï ÛÒ È‡˙ ÌÈÚ·Â˜ ÌÈ‡˘ „·Ï· ÌÈÁÓ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÂÚ·˜ Ô˜ÏÁ
ÏÎÂÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,Â‡Ï Ì‡ ‰Ï È‡ÎÊ ‡Â‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ‰·Ë‰ ˙Ï·˜· ÔÈÈÂÚÓ‰ „·ÂÚ
.ÂÏ ‰˜ÈÚ‰Ï ‡Ï˘ ‰ËÏÁ‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ
יתר על כ( ,מהביקורת עולה כי במקרי רבי ניתנות ההטבות בעקבות החלטות מנכ"ל או נשיא,
ולא בעקבות הלי #סדור במער #משאבי אנוש .להל( דוגמאות:
.1

˙˙È˘È‡ ˙ÙÒÂ˙Â ¯Î˘ ˙ÙÒÂ

)א( מ 7.10.07הועסקה עובדת א' באוניברסיטת בראיל( לפי חוזה מיוחד .משכורתה נקבעה
בחוזה ל 20,000ש"ח ברוטו לחודש .בחוזה צוי( ,כי "גובה התמורה נקבע בהתחשב בעובדה ,כי
לו הייתה העובדת מתקבלת לעבודה באוניברסיטה שלא על פי תנאי חוזה מיוחד היה שכרה הכולל
כ 14,000ש"ח בחודש" .ב 2.7.09הודיע סמנכ"ל משאבי אנוש לעובדת א' כי על פי החלטת
המנכ"ל ,החל ב 1.7.12היא תועסק באוניברסיטה כעובדת קבועה ,וכי א שעל פי החוזה עמה
שכרה כולל ג פיצוי על היעדר קביעות" ,הסכי המנכ"ל באופ( חריג ויוצא מ( הכלל שלא
להקטי( את שכרה בהתא ,ולהשאיר אותו כפי שהוא משול היו".
)ב( ב 4.7.10ביקש הנשיא להעלות בדרגה את עובדת ח' ,מרכזת לשכתו .כשהתברר שאי(
הדבר אפשרי מאחר שהעלאתה בדרגה תשווה אותה לדרגה של הממונה עליה ,הומל) "במידה
ורוצי :הוספת כס לתוספת האישית".
)ג( כזכור ,ב ,1.8.08בהוראת מנכ"ל האוניברסיטה ,שונתה הגדרת תפקידה של עובדת ה'
ל"עוזר בכיר לנשיא וראש הלשכה" ,הוגדלה התוספת האישית המשולמת לה וניתנה לה תוספת
של  50%מהשכר המשולב הכולל ששול לה.
)ד( עוזרת המנכ"ל מועסקת באוניברסיטה לפי חוזה מיוחד מ .17.2.08ב 16.6.09כתב
המנכ"ל לסמנכ"ל משאבי אנוש כי הוא מבקש להוסי לשכרה סכו של  2,000ש"ח לחודש.
ב 3.12.08הנחה המנכ"ל את סמנכ"ל משאבי אנוש להצמיד את שכרה של עוזרת המנכ"ל
להסכמי הקיבוציי שיושמו באוניברסיטה לגבי עובדי המדורגי בדירוג המח"ר "וכ( להוסי
 1%לשנה בגי( ותק .הינ #מתבקש לפעול ליישו המפורט במכתב זה".
)ה( ב 24.11.08פנה הנשיא לעובד ט' במכתב שהעתקו נשלח למנכ"ל ובו כתב" :בהמש#
לפגישתנו ...הנני מסכ את מה שהסכמנו... :סוכ ששכר #יועלה מ 18,000ש"ח לחודש
ל 25,000ש"ח לחודש החל מ ."1.10.08עוזרת המנכ"ל העבירה את מכתב הנשיא לסמנכ"ל
משאבי אנוש וציינה" :נא טיפול #בהתא".
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.2

˙˘ÈÓÚÙ-„Á ÌÂÏ

ב 15.11.06הודיע סמנכ"ל משאבי אנוש דאז מר אליהו ספרוני לעובד ו' ,כי על פי המלצת הנשיא
אושר לו תשלו חדפעמי בס 150,000 #ש"ח בגי( ניהול אירועי שנת היובל לאוניברסיטה,
"מעבר לעבודת #הרגילה".
.3

„ÈÈ ÔÂÙÏË

עובד ו' ,ראש מער #הנשיא ויוע) בכיר ,ביקש ב 22.8.10מנשיא האוניברסיטה לאשר לו "העלאת
אחזקת הטלפו( הנייד ל 650ש"ח" .הנשיא אישר את בקשתו.
לעניי( מכשירי הטלפו( הניידי ,הודיע מנכ"ל האוניברסיטה בפורו הנהלה מ 14.12.09על
"הקמת ועדת פלאפוני לבדיקת הקריטריוני לנתינת פלאפוני לעובדי" .טיוטה של הוראות
ההנהלה בעניי( מכשירי טלפו( ניידי שמטרתה "לקבוע את הזכאי ואת תהלי #הקצאת טלפוני
ניידי לעובדי הנדרשי להשתמש בטלפוני ניידי לצור #עבודת וגובה השתתפות
האוניברסיטה בעליות או בשינויי שבעליות האלה" ,נמצאת בהכנה מאז .28.12.10
ÈÏÎ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÂ˘ ˙Â·Ë‰ Â˘ÓÈ˘ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
.ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ ˙„ÚÂÂ· ÌÈÈ˜˙Ó‰ ÏÈ‚¯‰ ÍÈÏ‰· ‡Ï˘ ¯Î˘ ˙‡ÏÚ‰Ï
כאמור ,ועדת הקבע של האוניברסיטה החליטה בעקבות דוח צ'חנובר בפברואר " 2012לשאו
ככל שנית(" לקבוע אמות מידה אחידות בכל הנוגע לקביעת השכר והתנאי הנלווי לקבוצות
העובדי השונות באוניברסיטה; היא קבעה שהאחריות לביצוע של אלה מסורה בידי המנכ"ל
וסמנכ"ל כוח האד ,וכי על ההתקדמות בנושא זה ידווח לה בתו #לא יותר מחצי שנה.
˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰ ÂÚ·˜ ‡Ï ,2011 ¯·ÓËÙÒ· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,‰Ï‡ ÏÎ ˙Â¯ÓÏ
,˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙¯„‚‰ ¯·„· Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰‰
˙ÂÂ˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂˆÂ·˜ Ï˘ ÌÈÂÂÏ‰ ÌÈ‡˙‰Â ¯Î˘‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ·˜ÚÂ ˙Â¯Â¯· ,˙Â·Â˙Î
·‡.‰ËÈÒ¯·ÈÂ

הקצאת רכב לעוזרת המנכ"ל והעלאת שכרה בסכו ההשתתפות
בהוצאות החזקת רכב

בפברואר  2008נחת הסכ העסקה בי( האוניברסיטה ובי( עוזרת המנכ"ל ולפיו היא תועסק
בתפקיד עוזרת בכירה למנכ"ל .הסכ ההעסקה אינו מקנה לעוזרת המנכ"ל זכות לקבל רכב או
קצובת השתתפות בהוצאות החזקת רכב )להל(  השתתפות בהחזקת רכב(.
ב 17.8.08כתבה מחלקת משאבי אנוש לעוזרת המנכ"ל" :הריני להודיע #כי בהתא להוראת
המנכ"ל ,מר ח .גליק ,הוחלט לאשר ל #השתתפות באחזקת רכב בשיעור של  750ק"מ לחודש
והשתתפות בהוצאות רישוי וביטוח בשיעור של ."100%
בפברואר  2011קיבלה עוזרת המנכ"ל רכב צמוד מהאוניברסיטה .ב 8.2.11כתב מנכ"ל
האוניברסיטה מר חיי גליק לסמנכ"ל משאבי אנוש" :בהמש #לקבלת הרכב שקיבלה ]עוזרת
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המנכ"ל[ ,אבקש להוריד את אחזקת הרכב שקיבלה עד עתה .יחד ע זאת ,בהמש #לעלייה
הדרמטית בפעילות לשכת המנכ"ל וקבלת האחריות על הקמת הפקולטה לרפואה בגליל והנגזרת
ממנו לפעילותה ואחריותה של ]עוזרת המנכ"ל[ ,החלטתי להמיר סכו זה ולהוסיפו לשכרה
כתמרי) לעלייה בהיק עבודתה" )ההדגשה אינה במקור(.
˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ÂÏ˘ ˙¯ÊÂÚÏ „ÂÓˆ ·Î¯ ˙˙Ï ‰¯Â‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
˘·Î¯ ‰Ï·È˜ ‡Ï ÂÏÈ‡ ˜¯ ÂÏ ˙È‡ÎÊ ‰˙ÈÈ‰˘ ,·Î¯‰ ˙˜ÊÁ‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÌÂÎÒ· ‰¯Î
ˆ.‰ÓÈÚ ‰Ó˙Á˘ ‰ÊÂÁ· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰·ÈÈÁ˙‰ Ì‰Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙Ï ¯·ÚÓ ˙‡ÊÂ ,„ÂÓ
ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ Ï˘ Ì¯„ÚÈ‰ ˙‡Â Â„ÓÚÓ ˙‡ ÏˆÈ ‡Ï˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓÓ ‰ÙÂˆÓ ‰È‰
·¯.ÂÏ˘ ˙¯ÊÂÚ‰ ÌÚ ·ÈËÈ‰Ï ˙Ó ÏÚ ,ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜Ï ÌÈÙÂ˜˘Â ÌÈ¯Â

✯
בתשובת למשרד מבקר המדינה ציינו באי כוחה של האוניברסיטה ,כי האוניברסיטה מקבלת את
הערת הביקורת שהקריטריוני שקבעה אינ מאפשרי לקבוע באורח חדמשמעי א עובד זכאי
התקנ ,(9שבמסגרתו
להטבה מסוימת .לדבריה ,עניי( זה צפוי לבוא על פתרונו במסגרת הליִ #
ייקבעו ג קריטריוני ברורי יותר ,תו #שמירת שיקול הדעת בהתא לנסיבות כל מקרה.
האוניברסיטה מקבלת ג את הערת הביקורת ,כי יש לעג( בנהלי את היחס בי( פעילותה של
הוועדה לקידו בשכר ,לבי( טיפול של הנשיא והמנכ"ל בהטבות.
Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó ÂÈ‡ ,ÌÈÈÂÏ‚Â ÌÈ˘¯ÂÙÓ ,ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ·Â˙Î ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰
Ô˙ÓÏ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ
ÏÎ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ,˙Â·Ë‰‰ Ô˙ÓÏ „ÈÁ‡Â ÈÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰ ‚È‰‰ÏÂ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÂ˘‰ ˙Â·Ë‰‰
·˜˘ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê .ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ ˙„ÚÂ ÈÙÏ ‡·Â˙ ‰·Ë‰ ˙Ï·˜Ï ‰
˘˜¯ .Ì˙˜ÒÚ‰ È‡˙· ˙Â·Ë‰ ˙Ï·˜ È·‚Ï ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÏÏÎ ÂÏÂÁÈ ÌÈ‰Ê Ì‚Â¯È„Â Ì„ÓÚÓ
·ÍÈÏ‰ Ì‚Â ,‡È˘‰ Â‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓ ˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â·Ë‰ Â˙ÈÈ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÈÈÚ
˜·.ÈÂÏ‚Â ¯Â¯· Ï‰Â· ¯„ÒÂÈ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï

נותני שירותי
העסקת יועצי:

יש שירותי שיכולי להינת( ה( על ידי עובד המועסק במוסד וה( על ידי נות( שירות שאי( עמו
יחסי עובדמעביד .לעתי עקב מאפייני ההתקשרות ע נות( השירות ,בתי הדי( לעבודה פוסקי
בדיעבד כי נות( השירות היה במהותו עובד על כל המשתמע מכ .#בבתי הדי( לעבודה התגבשה
התפיסה שכדי לקבוע א מדובר בהעסקה לפי חוזה למת( שירותי או בקיומ של יחסי עובד
מעביד ,יש לבחו( לא רק את צורת ההתקשרות אלא ג את מהותה ,לרבות סממני ההתקשרות
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ומאפייניה .41פסיקה זו מחייבת מעסיקי לכלכל את צעדיה כ #שיימנעו מקביעה בדיעבד של
יחסי עובדמעביד ,מקו שמלכתחילה אי( כוונה לעשות כ(.
 .1משנת  2008עבד עובד י' באוניברסיטת בראיל( כיוע) שות בצוות ההקמה של הפקולטה
לרפואה ,במעמד של יוע) בכיר למשנה לנשיא לתכנו( ופיתוח .במר)  2011חתמה האוניברסיטה
על הסכ עמו ,ולפיו הוא ימשי #לשמש באותו תפקיד בהיק של חצי משרה כספק עצמאי.
בהסכ נקבע כי "היוע) יהיה כפו למנכ"ל האוניברסיטה" ,וכי "יהיה זכאי להחזר הוצאות
שנעשו במסגרת מת( השירות ואלו ישולמו ישירות על ידי האוניברסיטה בכפו לאישור
האוניברסיטה מראש" .כמו כ( נקבע כי "הואיל ומת( שירותיו של היוע) כרו #לעיתי בנסיעות
מרובות ובעיקר לצפו( האר) ,לצור #זה תעמיד האוניברסיטה לרשות היוע) רכב של
האוניברסיטה ,ובלבד שנסיעה זו אושרה על ידי מנכ"ל האוניברסיטה".
 .2ב 9.9.08נחת הסכ בי( האוניברסיטה ובי( חברת תקשורת ,ולפיו יית( יוע) א'
לאוניברסיטה שירותי דוברות כיוע) חיצוני .בהסכ צוי( כי "לצור #בצוע השירות תעמיד
האוניברסיטה לרשות היוע) ונציגו שרותי משרד/חדר וצוות עובדי בהתא לשיקול דעתה" .על
גבי טיוטת ההסכ מ 6.8.08ציי( היוע) המשפטי של האוניברסיטה כי "חוזה זה אינו מתאי
לצורת ההעסקה האמיתית ,משו שבפועל הדובר אמור להיות מועסק במשרה מלאה ויחידה
באוניברסיטה וממונה על עובדיה ומנהל כא( צוות של" )ההדגשה אינה במקור(.
 .3ב 30.6.09נחת ע יוע) ב' הסכ למת( שירותי ייעו) תקשורתי ודוברות לנשיא
האוניברסיטה ,בתור ספק עצמאי .בהסכ צוי( כי יוע) ב' יועסק כיוע) תקשורת של האוניברסיטה
ולא ייחשב לעובד האוניברסיטה .ע זאת צוי( כי "]יוע) ב'[ יהיה כפו לנשיא האוניברסיטה או
למי שהוא ממנה" .ב 26.5.09כתב היוע) המשפטי של האוניברסיטה לסמנכ"ל משאבי אנוש כי
הוא "שוב חוזר ומזכיר שיש סיכוי גדול שמתקיימי יחסי עובד מעביד וקשה להתגונ( מפני זה".
ב 12.5.08כתב היוע) המשפטי של האוניברסיטה לסמנכ"ל משאבי אנוש בעניי( העסקת יוע) ב'
כי "הדר #שבה מתנהלי הדברי ,השינויי הדחופי במתכונות ההעסקה בעוד שמבחינה
מהותית לא חל שינוי ,לא במקו העבודה לא בטיבה ולא בזהות נות( השירותי בפועל ,מהווה
בסיס חזק לתביעה אפשרית בעתיד ...בעילת קיו יחסי עובד מעביד בינו לבי( האוניברסיטה".
העסקת כוח אד במער המגביות:

באוניברסיטה קיי מער #מגביות העוסק בהתרמה וגיוס כספי עבור האוניברסיטה .ב5.3.07
כתב נשיא האוניברסיטה לסמנכ"ל משאבי אנוש בעניי( "כללי לקביעת שכר ותנאי שכר לעובדי
מינהליי חדשי" כי בישיבת פורו הנשיא שהתקיימה ב 28.2.07הוחלט לגבי "עובדי
במחלקת מגביות:
א.

עובדי שמתקבלי ע"פ הכללי המקובלי לגבי עובדי האוניברסיטה.

ב.

עובדי בשכר גבוה  ישולבו בדירוג מומחי.

ג .עובדי בשכר גבוה שיועסקו כעוסקי מורשי או כחברה הנותנת שירותי .השכר
ותנאי השכר  יאושרו מראש ע"י הנשיא" )ההדגשה אינה במקור(.
__________________

41

דב"ע נב ,'Á‡Â ˙Â¯ ¯ÙÎ ' ˙‡È¯‰ Ï‡ ‰‡ÈÏÚ ÔÒÁ 142/פד"ע כד .535
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Â·˘ ÔÙÂ‡· ˜¯ ÈÂÏ˙ ÂÈ‡ „È·ÚÓ-„·ÂÚ ÈÒÁÈ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ÈÎ ,¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÂÙ·˘Î .‰˘¯ÂÓ ˜ÒÂÚÎ ˜ÒÚÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ „·ÂÚ .42ÌÈÒÁÈ‰ ˙‡ ˜ÈÒÚÓ‰ ¯È„‚Ó
Â˙„Â·Ú ¯Â·Ú ÌÂÏ˘˙‰ ˙¯Âˆ˘ ÈÓ Ì‚ „·ÂÚÏ ·˘ÁÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ,„È·ÚÓ-„·ÂÚ ÈÒÁÈ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó
.‰˘¯ÂÓ ˜ÒÂÚ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· ‡È‰
 .1ב 1.11.06החלה עובדת י"א לעבוד באוניברסיטה כמנהלת דסק צפו אמריקה .במר 2007
נשקלה האפשרות לסיי את העסקתה כעובדת האוניברסיטה ולהעסיקה באמצעות חברה חיצונית
"אשר יכולה להעניק ]לה[ תנאי העסקה אשר לאוניברסיטה אי יכולת להעניק" .האוניברסיטה
פנתה לייעו משפטי חיצוני בסוגיה זו .ב 13.3.07הציע היוע המשפטי החיצוני נקיטת פעולות
מתקנות שפירט במכתבו ,שתקטי "במידת מה ,א כי לא תעלי ,את הסיכו שא וככל ששאלת
'זהות המעביד' תובא להכרעה משפטית יקבע כי האוניברסיטה ולא החברה היא מעבידתה של
]עובדת י"א[ .יחד ע זאת ,עלינו לציי ולהדגיש ,כי עצ העובדה ש]עובדת י"א[ הועסקה תחילה
כעובדת האוניברסיטה ...ורק כיו מתבצע השינוי במתכונת ההעסקה ,למעשה משיקולי שכר
בלבד ,עלולה בסבירות גבוהה לעמוד לאוניברסיטה לרוע בעתיד ולהגדיל את הסיכוי שא וככל
שהעניי יגיע להכרעה משפטית ...יראו את האוניברסיטה כמעסיקה האמיתית של ]עובדת י"א[".
ב 25.7.07נחת חוזה העסקה מיוחד לתקופה קצובה בי האוניברסיטה ובי עובדת י"א ,ולפיו
היא תועסק בתפקיד "מנהל דסק צפו אמריקה" .החוזה הוחל למפרע מתארי' תחילת עבודתה
בפועל ) .(1.11.06בשנת  432011נחת בי האוניברסיטה ובי עובדת י"א הסכ למת שירותי
לפרק הזמ שמ 10.1.10עד  ,31.9.14וצוי בו כי "ע כניסת החוזה לתוק ,תפסיק נותנת
השירותי להיות עובדת האוניברסיטה על כל המשתמע".
 .2ב 26.6.08נחת בי האוניברסיטה ובי יוע ג' הסכ למת שירותי .בהסכ צוי כי היוע
"יהיה רשאי להזדהות כנציג האוניברסיטה" ,44וכי הוא "יהיה כפו ,למנהל דסק ישראל
באוניברסיטה" .45בטיוטת החוזה מ ,18.5.08שהעבירה לשכת הייעו המשפטי למער' המגביות
ולמחלקת משאבי אנוש ,ציינה לשכת הייעו המשפטי" :כללית אנו שוב מפני לבעייתיות
הרגילה של דפוס ההעסקה כקבל כאשר מהות העבודה ואופייה ה בעיקר של שכיר".
 .3ב 30.6.10נחת בי האוניברסיטה ובי יועצת ד' הסכ למת שירותי .בהסכ נקבע כי
"היועצת תבצע פעולות גיוס כספי ...התואר הרשמי של היועצת בו תציג את עצמה בקשריה ע
גורמי חו הוא בעברית' :מנהלת דסק צרפת' ...והיא תהיה רשאית להזדהות בתואר זה כנציגת
האוניברסיטה" .46עוד צוי בהסכ כי "היועצת תהיה כפופה למנהל דסק אירופה במער' פיתוח
משאבי עולמי באוניברסיטה" .47כמו כ קובע ההסכ 48כי "בנוס ,,זכאית היועצת לקבלת
החזרי חודשיי בגי הוצאות שוטפות במסגרת פעילותה באר ובחו"ל כמנהלת דסק צרפת,
כנגד הצגת קבלות" .בטיוטת ההסכ מ ,24.3.09שהעבירה לשכת הייעו המשפטי למער'
המגביות ולמחלקת משאבי אנוש ,צוי" :אנחנו מוצאי לנכו להציב פע נוספת את השאלה
מדוע היא לא מועסקת כעובדת רגילה במסגרת משאבי אנוש?".
__________________
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אוניברסיטת בר איל

ב 20.8.06כתב היוע המשפטי של האוניברסיטה לסג נשיא נלווה ולראש מער' קשרי החו
בעניי העסקת כוח אד במער' המגביות כי לדעתו "כל העסקה של כוח אד על ידי מער'
מגביות חייבת להיות מתואמת ע מער' משאבי אנוש".
ב 28.8.06כתב סמנכ"ל משאבי אנוש דאז מר אליהו ספרוני למנכ"ל האוניברסיטה דאז מר
שבתאי לובל בעניי העסקת כוח אד במער' המגביות כי "הקמת מער' המגביות במתכונתו
הנוכחית ,צורת הפעלת היועצי ...אינה עולה בקנה אחד ע תפיסת ניהול משאבי אנוש כפי שאני
מבי אותה וניסיתי לקדמה .היא ג היוותה אחת העילות הישירות להתפטרותי".
ב 20.12.06כתב היוע המשפטי לסג נשיא נלווה בעניי העסקת עובדי בכירי במגביות כנותני
שירותי ולא כעובדי" :אני חוזר ומתריע ,בפע המי יודע כמה ,כי מתכונת זו אינה ראויה ,אינה
נכונה ,ואינה אמיתית ,ובבוא עת פקודה ספק רב א תתקבל כמתכונת האמיתית של ההעסקה ,דבר
שעלול לגרו לאוניברסיטה נזקי רבי ,ה כספיי וה תדמיתיי .במיוחד חמור הדבר ...בעובד
כל כ' בכיר וכל כ' מרכזי במערכת ,שמהווה חלק ממשי ומהותי מהמערכת".

✯
בתשובת למשרד מבקר המדינה ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי הסיבה לכ' שמער'
המגביות מעסיק נותני שירותי על בסיס קבלני נעוצה בייחודיות של תפקידיה .ה בעלי
מומחיות מיוחדת ,וקשה עד בלתי אפשרי להעסיק כעובדי ברמות השכר המקובלות .הכנסת
תלויה בתרומות שה מצליחי לאסו ,,ולכ צורת העסקת אינה מתאימה להעסקת עובד קבוע.
Ì·ÂÏÈ˘ ÔÂ‚Î - „È·ÚÓ-„·ÂÚ ÈÒÁÈ Ï˘ ÌÈ ÓÓÒ ‰· ˘È˘ ˙Â¯È˘ È ˙Â Ï˘ ‰˜ÒÚ‰
·ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙„ÓÚ‰Â ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈÙÈÙÎÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÈÎ¯¯È‰
˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ Ï"Î ÓÒ‰Â ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ÂÚÈ¯˙‰ ÂÈÏÚ˘ ,˘˘Á ‰ÏÚÓ - Ì˙Â˘¯Ï
„‡˙Ú„Ï .„È·ÚÓ-„·ÂÚ ÈÒÁÈ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‰ÈÙÏ˘ ˙ÈËÂÙÈ˘ ‰ÚÈ·˜ Ï·˜˙˙ „·ÚÈ„· ÈÎ ,Ê
˘„ÁÓ ÔÁ·˙ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡˘ ÌÂ˜Ó ˘È ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.˙ÂÈ·‚Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙È·ËÈÓ‰ Ì˙˜ÒÚ‰ Í¯„ È‰Ó

העסקת כוח אד שלא באמצעות מחלקת משאבי אנוש

מחלקת משאבי אנוש אמונה על ניהול כוח האד ,ועליה להקפיד שקבלת של כלל עובדי
האוניברסיטה והעסקת ייעשו על פי הנורמות המחייבות.
משרד מבקר המדינה השווה בי מספר מקבלי השכר באוניברסיטה מיוני  2010ועד מאי  2011ובי
מספר העובדי באותה תקופה שהיו בפיקוחה של מחלקת משאבי אנוש על פי רישומיה .נמצא כי
מספר מקבלי השכר בתקופה שנבדקה היה  ,6,918ואילו מספר העובדי שהיו בפיקוחה של
מחלקת משאבי אנוש באותה תקופה היה .4,090
ÏÏÎÓ 40%-Î Ì‰˘ ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ¯Î˘ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„·ÂÚ 2,828 ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
.˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰ÏÂ‰È ·Â ‰ÁÂ˜ÈÙ· ÂÈ‰ ‡Ï ,‰ÙÂ˜˙‰ ‰˙Â‡· ¯Î˘‰ ÈÏ·˜Ó
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העסקת עובדי ברשות המחקר במימו תקציבי מחקר

האוניברסיטה מעסיקה ברשות המחקר כמה מאות עובדי המועסקי במסגרת רשות המחקר ולא
באמצעות מחלקת משאבי אנוש .מדובר בעובדי בעבודה אקדמית או מינהלית במכוני מחקר,
במרכזי מחקר ,בקתדרות ובמחקרי .שכר ממומ מתקציבי מחקר וה מועסקי על בסיס הסכמי
העסקה תקופתיי המתחדשי מפע לפע או לפי שעות.
מהביקורת עולה כי את שכר העובדי האמורי קובעי החוקרי הראשיי ,שלא על פי טבלאות
השכר והמקובל באוניברסיטה .דוח מבקר הפני של האוניברסיטה מ 6.5.10בנושא קביעת תנאי
שכר של עובדי המועסקי במימו תקציבי מחקר מעלה ,כי האוניברסיטה לא קיימה בקרה
נאותה של גובה השכר שקבעו החוקרי ,וסמנכ"ל משאבי אנוש אישר את הסכמי ההעסקה בלא
בדיקה ושיקול דעת.
יתר על כ ,מער' משאבי אנוש לא פיקח על נוכחות בעבודה של מרבית העובדי המועסקי על
בסיס הסכמי ההעסקה שבמימו תקציבי המחקר .חלק מעובדי אלה לא הגישו הצהרת נוכחות,
חלק לא החתימו כרטיסי נוכחות ולא דיווחו למער' משאבי אנוש באופ ידני על בסיס קבוע.
העובדי המועסקי לפי שעות במימו תקציבי המחקר אינ מחתימי כרטיס נוכחות .כיוו שכ'
אי בידי האוניברסיטה הנתוני הנדרשי לניהול פנקס שכר לעובדי אלה ,ואי היא יכולה לכלול
נתוני אלה בתלוש השכר שלה כנדרש בחוק הגנת השכר.
 .1הקר הלאומית למדע ביצעה בשני  20092008ביקורת באוניברסיטה בנושא מחקרי
הנעשי במימו הקר ,ובי השאר עלה נושא העסקת כוח אד ברשות המחקר .בביקורת שעשתה
הקר נמצא כי "אי מעקב ופיקוח על עבודת של עוזרי מחקר במחקר לא על ידי רשות המחקר
ולא על ידי מחלקת משאבי אנוש ...מספר שעות העבודה המדווח בטופס הידני של עוזרי המחקר
אינו נית לאימות על ידי א ,גור באוניברסיטה ...ברוב המוסדות שנבדקו על ידנו נמצא כי
הדיווח לקר התבצע על סמ' הפלטי ממערכת השכר .לעומת זאת ,באוניברסיטת בראיל,
התהלי' מתבצע באופ הפו'  הנתוני מרשות המחקר מוזרמי אל מחלקת השכר
באוניברסיטה ...לדעתנו ,הגור הראשוני אשר אמור לטפל בהעסקת עובדי ושכר הינו מחלקת
השכר באוניברסיטה ,ורק לאחר מכ על הנתוני להיות מועברי לרשות המחקר לצור' הדיווחי
לקר".
 .2ב 16.6.10כתב מנהל רשות המחקר ד"ר איסר ישראל פאר מסמ' בעניי דוח הביקורת של
הקר הלאומית למדע .כותרת המסמ' הייתה "פתרו בעיות" ,וציי בו כי "רשות המחקר מתפקדת
ג כיחידת משאבי אנוש ומעסיקה כ 800איש בשנה ,כמחצית בחוזי ויתר עובדי שעתיי.
אי לכ' אח ורע בא ,אוניברסיטה .הח"מ כמו ג סגני הנשיא למחקר ,התריעו על מצב לא תקי
זה ...אי פלא שדוחות הביקורת ,ה של הקר הלאומית למדע וה של המבקר הפנימי ,מתריעי כי
העסקת העובדי מתקציבי מחקר אינה נעשית בדר' הראויה .חשוב לציי שהביקורות עלו רק
באופ חלקי על הבעייתיות שבהתנהלות זו .על מנת לבצע כראוי העסקה של עובדי נדרשת
פעילות מקצועית של עובדי משאבי אנוש שאינה קיימת ברשות המחקר אלא ביחידה למשאבי
אנוש".
 .3בעקבות דוח מבקר הפני מ 6.5.10בנושא שכר של עובדי המועסקי על חשבו תקציבי
מחקר כתב ב 30.5.10מנכ"ל האוניברסיטה מר חיי גליק למנהל רשות המחקר ולסמנכ"ל משאבי
אנוש באוניברסיטה כי "עיו בדו"ח מלמד כי הליקויי חמורי והוא עוסק בכל תחומי העסקת
עובדי ברשות המחקר ...חמורה מכ' העובדה שג לאוניברסיטה אי שו נגישות לנושא ,ולא
קיי פיקוח של אג ,משאבי אנוש על התנהלות רשות המחקר לעניי זהÈ·˙ÎÓ ÌÂÒ¯ÙÓ ÏÁ‰ ...
¯˘‡ ,˘Â ‡ È·‡˘Ó Ï"Î ÓÒ Ï˘ ÂÈ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰ ÂÚË ¯˜ÁÓ ˙Â˘¯· ÈÏ‰ ÈÓ „·ÂÚ ÏÎ ˙˜ÒÚ‰ ,‰Ê
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"‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÏ‰Â Ï Ì‡˙‰· ÂÈ‡ ˙Â ¯Î˘‰ ,ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ˙Ó‡˙‰ ,„È˜Ù˙‰ ˙¯„‚‰ ˙‡ ˜Â„·È
)ההדגשה במקור(.
 .4ב 19.7.10כתב מנכ"ל האוניברסיטה מר חיי גליק לסג הנשיא למחקר "סיכו פגישה
בנושא דו"ח הקר הלאומית למדע ודו"ח מבקר האוניברסיטה ברשות המחקר" .במסמ' הסיכו
נכתב" :בכוונתי להעביר את הטיפול בכוח האד המועסק על ידי החוקרי ,לטיפולו של אג,
משאבי אנוש באוניברסיטה ,על מנת ליצור מערכת אחידה ונורמות בסיסיות להתנהלות שקופה
ומקצועית של תחו זה .הפיקוח על ההתנהלות הכספית יהודק ,וכולו יהיה במישור של ניהול
כספי הנדרש על ידי הנורמות והנהלי של האוניברסיטה וההסכמי עליה היא חתומה".
 .5סוגיית הפיקוח על עובדי המועסקי על חשבו תקציבי המחקר באה לידי ביטוי ג בדוח
מבקר הפני שהוגש ב .497.2.11בי השאר צוי בו כי "כיוו שרוב של העובדי המועסקי
במסגרת הסכמי העסקה במימו תקציבי מחקר אינ מדווחי על נוכחות בעבודה ,כולל דיווח
הנוגע לשירות המילואי שלה ,אי האוניברסיטה יכולה לתבוע מהמוסד לביטוח לאומי את
ההחזר הכספי בגי הימי בה נעדרו העובדי מהעבודה בגלל שירות מילואי .מאחר שמצב זה
נמש' במש' שני רבות ,קרוב לוודאי שנגרמו לאוניברסיטה עקב כ' הפסדי כספיי שלא נית
לאומד כיו".
 .6מנכ"ל האוניברסיטה ,בתגובתו על דוח מבקר הפני מ 7.2.11בנושא הפיקוח והבקרה על
נוכחות העובדי המועסקי על בסיס הסכמי העסקה במימו תקציבי מחקר ,ציי כי "הטיפול
בפעילות רשות מחקר וקשריה ע מער' משאבי אנוש מורכב וטעו שינוי יסודי והקצאת
משאבי ...בכוונתו להגדיל את משאבי כוח האד במער' משאבי אנוש במטרה להגביר ,בי
השאר ,את הפיקוח והבקרה על עבודת של העובדי המועסקי מתקציבי מחקר".
 .7בתגובתו על טיוטת דוח מבקר הפני מדצמבר  2011בנושא העסקת עובדי לפי שעות
במימו תקציבי מחקר ,ציי המנכ"ל כי "הכי מסמ' המתווה את סדרי הפיקוח והבקרה הנוגעי
לנושא האמור אשר נמצא בשלב של דיוני אחרוני ע סג הנשיא למחקר".
מנהל רשות המחקר ,בתגובתו על טיוטת דוח מבקר הפני האמור ,ציי כי "רשות המחקר אינה
הגו ,המתאי לניהול ובקרת כוח אד ובכלל זה אוכלוסיית העובדי המועסקי לפי שעות.
עובדי רשות המחקר לא הוכשרו לטפל בנושאי כוח אד ,ועיסוקה של רשות המחקר בנושא זה
מסיט את הרשות מיעודה לנהל את הגשת הצעות המחקר והמענקי ולהגדיל את תפוקות המחקר
של האוניברסיטה .מאז כניסתו לתפקיד ,התריע כמו ג סגני הנשיא למחקר הקודמי ,על כ'
שרשות המחקר אינה הגו ,המתאי לניהול ובקרת כוח אד ,וההנהלה הבטיחה שנושא זה יועבר
מרשות המחקר .המנכ"ל התחייב לפני כשנה להעביר את הטיפול בנושא למער' משאבי אנוש של
האוניברסיטה .המתווה שהכי המנכ"ל אינו נות מענה לסוגיית ניהול כוח האד המועסק
מתקציבי מחקר שכ הוא מנציח את המצב הקיי".
העסקה ברשות המחקר שלא במימו תקציבי מחקר

עוד עולה מהביקורת ,כי רשות המחקר חותמת על הסכמי העסקה לעשרות עובדי ,שאינ
מקבלי את שכר מתקציבי המחקר .מאחר ועובדי אלה אינ מקבלי את שכר מתקציבי
__________________
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דוח מבקר הפני מ  7.2.11בנושא "הפיקוח והבקרה אחר נוכחות עובדי המועסקי על בסיס
הסכמי העסקה במימו תקציבי מחקר".
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המחקר ,רשות המחקר אינה מפקחת עליה ומנהלת אות .ג מחלקת משאבי אנוש אינה מפקחת
עליה ,אי גור באוניברסיטה שמפקח עליה או מבקר את עבודת.
ב 4.5.06כתב מנהל רשות המחקר ד"ר איסר ישראל פאר לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש דאז,
כי "ישנ גורמי באוניברסיטה שמסיבות היסטוריות תקציב מנוהל ברשות המחקר על א ,שאי
עתה כל פעילות מחקרית הכרוכה בכ' ,אול המנהלי של אות היחידות ממשיכי להפנות
לרשות דרישות להעסקת עובדי מתקציבי אלו .עניי זה הינו מאד בעייתי בלשו המעטה ואינו
חדש ...מוב מאליו שהבעיה ...לא נפתרה אלא העצימה ע הזמ ...לא יעלה על הדעת
שהאוניברסיטה תנפיק חוזה העסקה במחקר לתפקידי מזכירות ,דוברות ,מנהל חינוכי ,מנהל
אדמיניסטרטיבי ,מדרי' נגרות ,מורי לתלמידי בתיכו )ואלו רק מקצת הדוגמאות( לפעילויות
שהינ אולי חשובות כשלעצמ אול אי לכ' שו קשר לפעילות מחקרית כלשהיא ...מדובר
במצב בלתי אפשרי הרבה מעבר לביטוי ,מינהל לא תקי ...,אי צור' להוסי ,מילי על
השערורייה שתפרו א דבר זה ימש' ...הנושא השני הינו מת הוראות תשלו שכר לעובדי לפי
שעות ]הכוונה לעובדי שאי ביניה לבי האוניברסיטה חוזה העסקה אלא משלמי לה לפי
שעות עבודת בפועל[ ...נוצר מצב שמועברי לרשות המחקר בקשות לביצוע הוראות תשלו
שכר לעובדי שאי כל קשר בי מחקר לבי מהות עבודת ...אי לרשות המחקר ולאוניברסיטה
כל מושג או דרכי פיקוח על עבודת בתהלי' מוזר זה" )כל ההדגשות במקור(.
ב 7.11.11כתב מנהל רשות המחקר לסמנכ"ל למינהל ולמשאבי אנוש מר יעקב מילר ,במענה
לדרישתו שיחתו על חוזי ההעסקה של קבוצת עובדי שאינ מועסקי על חשבו תקציבי
מחקר" :כפי שהתרעתי בעבר מדובר בנוהל לא תקי והתנהלות לא רגילה של רשות המחקר ,כיוו
שכיו עובדי אלו כלל לא מועסקי מתקציבי המתנהלי ברשות המחקר ,ואי לה שו קשר
לרשות המחקר".
¯Î˘‰ ÈÏ·˜ÓÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ ˙Ï‰ Ó ‰ È‡ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
·‡È·Èˆ˜˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì˜ÏÁ .Ì‰ÈÏÚ ˙Á˜ÙÓ ‰ È‡Â ‰ËÈÒ¯·È Â
ÌÈ·Èˆ˜˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ - ÍÎÓ ¯ÂÓÁ Û‡ - Ì˜ÏÁ ;¯˜ÁÓ
‰¯˜· Â‡ ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ˙Ó˙ÂÁ ˜¯ ‡È‰Â ,‰· ÌÈÏ‰ ˙Ó‰
˘.Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ Ï
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי הביקורת של
משרד מבקר המדינה בפרק זה נשענת בעיקרה על ממצאי ביקורת של מבקר האוניברסיטה ושל
הקר הלאומית למדע ,וה ממצאי נכוני .מדובר בליקויי שנמשכו שני רבות ,וכעת עומדי
לפני תיקו .באג ,משאבי אנוש מוק בימי אלה מדור מיוחד ,אשר תפקידו לפקח על האופ שבו
רשות המחקר מטפלת בכוח האד שלה ,והוא ג ימלא חלק מהתפקידי הכרוכי בכ'.
Â˙Â·¯ÂÚÓÂ ˘Â ‡ È·‡˘Ó Í¯ÚÓ È„È·˘ È˜ÏÁ‰ Ú„ÈÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÏÂÏÚ Û‡Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÈ„‚Â Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ÏÂ‰È Â ‰ËÈÏ˜Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙È˜ÏÁ‰
È„·ÂÚ ÏÏÎ ˙‡ Ï‰ Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ ÏÚ .ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÌÂ¯‚Ï
.‡ÏÓ ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
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,Ô˜˙ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡Ï Ú·˜ ‡Ï ÌÈ ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ˜¯Ù· ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
˙Â‚¯„ Á˙Ó ,˙ÂÈÂÙÈÙÎ ,„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ,˙Â¯˘Ó‰ ¯Â‡È˙ ,‰Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ˙‡ ÏÏÂÎ‰
ÈÙ ÏÚ Û‡Â ¯·Â Á'ˆ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ˙‡Ê .ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈÚÂ·˜ ,ÌÈÙÂ˜˘ ÌÈÂÂÏ ÌÈ‡ ˙Â
ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯È‰ˆ‰Â Ô˜˙‰ ˙ÂÈ ÂÈÁ· ¯ÈÎ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï"Î Ó˘
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ËÈÏ˜ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰˘˜Ó Ô˜˙‰ ¯„ÚÈ‰ .ÍÎ· ÏÙËÈ˘ ˙¯Â˜È·‰
.‰ÈÎ¯ˆÂ ‰˙Â‰Ó ÈÙ ÏÚ ‰ÚÂ·˜‰ ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ¯˜·Ï ,‰·
Ô˜˙· ÌÈÓÈÈ˜ Ì È‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÌÈ„·ÂÚ Â ÈÓ Ï"Î Ó‰Â ‡È˘ ‰ ÈÎ ,˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ „ÂÚ
¯ÂˆÈÏ ‰‡¯Â‰ ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ‰ ˙È ÔÎÓ ¯Á‡Ï .˘„Á‰ Ì„È˜Ù˙ ¯Â·Ú ¯Î˘ Ì‰Ï ÂÚ·˜Â
ÈÎ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ .Ï"Î Ó‰Â ‡È˘ ‰ ÂÚ·˜˘ ¯Î˘ÏÂ ‰¯„‚‰Ï Ì‡˙‰· ‰¯˘Ó
ÈÎ¯Âˆ Ï˘· ‡ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓ Ì˘Ï ‰˙˘Ú ˙Â˘„Á‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙¯ÈˆÈ
ÌÈÎÈ¯ˆ Ô˙Â‡ ÌÈ‡ÏÓÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙Â ˙Â¯˘Ó‰ ˙¯„‚‰ .‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
.Ì ÂÒ¯Ù-„‡ Ï"Î Ó‰ Â‡ ‡È˘ ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ Ú·˜È‰Ï ‡ÏÂ Ô˜˙· ÌÈÚÂ·˜ ˙ÂÈ‰Ï
‰ ÂÓÓÏ ¯˘Ù‡Ó "Ê¯ÎÓ" ‰ ÂÎÓ‰ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰
ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ ˜¯ ˙˘Ó˘Ó "‰Ï·˜‰ ˙„ÚÂ"Â ,ÂÈÏÚ Û„ÚÂÓ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ÈË ÂÂÏ¯‰
˙Ï·˜Â ÁÂÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó ÁÈË·Ó Â È‡ ‰Ê ÍÈÏ‰ .Â˙¯ÈÁ· ˘ÂÓÈÓÏ
ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈ Ù ‡Â˘ÓÂ ˙Â¯È¯˘ ‡ÏÏ ,„·Ï· ÌÈÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÌÈ„·ÂÚ
.˘¯„ Î "Ê¯ÎÓ" ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· Ï"Î Ó Â‡ ‡È˘ ˙ÈÈÁ ‰ ÍÓÒ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ÂÓ„Â˜
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‰¯˘Ù‡ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰
˙ÂÁÙÏ È˘ÈÓÁ „·ÂÚ ÏÎ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·˘ ÍÎ È„Î „Ú ,ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó ÌÈ¯˘˜ ÈÙ ÏÚ
.¯Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ‡Â‰
¯Î˘ È‡˘Â · ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ¯„ÚÈ‰Â ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰
„ÚÂÓ·Â ,ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰‰ Ô˙Ó ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰ ÔÈ‡ .‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰Â
˙¯„‚‰· Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
˙ÂˆÂ·˜Ï ÌÈÂÂÏ ‰ ÌÈ‡ ˙‰Â ¯Î˘‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ·˜ÚÂ ˙Â¯Â¯· ,˙Â·Â˙Î ,˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡
·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ,ÌÈÈÂÏ‚Â ÌÈ˘¯ÂÙÓ ,ÌÈ„ÈÁ‡Â ÌÈ·Â˙Î ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰ .‰· ˙Â Â˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
.ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ÌÚ
Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ ÔÈ‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ¯Î˘‰ ÈÏ·˜ÓÓ (40%-Î) ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
‰Ú‚Ù Â ,˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰„È˜Ù˙Ó Ú¯‚ ÍÎ· .‰Ï˘ ˘Â ‡‰ È·‡˘Ó Í¯ÚÓ
˙Â·¯ÂÚÓ‰Â Ú„ÈÓ‰ ¯ÒÂÁ .˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯· ‰ËÈÒ¯·È Â‡· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙‡ Ï‰ Ï ‰˙ÏÂÎÈ
„‚Â Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ÏÂ‰È Â ‰ËÈÏ˜Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˘Â ‡ È·‡˘Ó Í¯ÚÓ Ï˘ „·Ï· ˙È˜ÏÁ‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ Û‡Â ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ˙‡
Ì‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚ ÏÏÎ ˙‡ Ï‰ Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ‰ È„Ó‰
.‡ÏÓ ÔÙÂ‡·
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תגליות
רקע
על פי תקנו התגליות והפטנטי של האוניברסיטה ,האוניברסיטה היא בעלת הזכויות והקניי
הרוחני על תגליות 50החוקרי .51על החוקר לדווח לוועדת התגליות על כל תגלית שהגיע אליה
במסגרת עבודתו באוניברסיטה .52ועדת התגליות רשאית להכריז על התגלית כתגלית מזכה,
הנשארת בבעלות האוניברסיטה .החוקר זכאי ל 40%מההכנסות נטו בעדה ,וא אי
האוניברסיטה מעוניינת למסחר אותה תשוחרר התגלית .א התגלית שוחררה לחוקר ,תהיה
האוניברסיטה זכאית לקבל  20%מרווחי מסחור התגלית בידי החוקר.
שחרור התגלית נעשה בהלי' מסודר שנתמ' בהסכ שחרור .הסכ שחרור הוא חוזה שנחת בי
האוניברסיטה ובי החוקר .בהסכ מוסדרות התחייבויות שונות של החוקר ,שנועדו לאפשר לא רק
בקרה ופיקוח על מימוש זכויות האוניברסיטה אלא א ,להבטיח כי לא ייעשה שימוש במשאבי
האוניברסיטה בהמש' פיתוח התגלית ,ולא תהיה זליגת טכנולוגיה מהאוניברסיטה .למשל ,בהסכ
נאסר על החוקר במפורש להמשי' לפתח במעבדות האוניברסיטה או במימו האוניברסיטה את
התגלית ששוחררה ,וכ מוטלת עליו החובה לדווח על כל התקשרות מסחרית בנוגע לפטנט
ששוחרר.
חברת "בראיל חברה למחקר ופיתוח בע"מ" )להל  החברה( ,הנמצאת בבעלותה המלאה של
אוניברסיטת בראיל ,היא הזרוע היישומית של האוניברסיטה ,והיא המורשית הבלעדית שלה
לניהול קניינה וליישו מסחרי של תגליות החוקרי .החברה פועלת כגו ,הממסחר המצאות וקניי
רוחני השייכי לאוניברסיטה .מטרת החברה היא לגשר בי אוצרות המידע והידע הנמצאי בידי
חוקרי האוניברסיטה ובי עול העסקי והתעשייה.
במסגרת החברה פועלי שני מרכזי רווח ,פרויקט השו"ת )שאלות ותשובות( והמרכז
להשתלמויות בניהול ,א' פעילותה העיקרית של החברה היא קידו ומסחור של הידע והתוצר
הרוחני של האוניברסיטה ,ובתחו זה מרוכזי עיקר משאביה .האוניברסיטה היא המקור היחיד
לטכנולוגיות שאות החברה יכולה למסחר .הצלחת החברה מותנית בפיתוח טכנולוגיות חדשניות
על ידי החוקרי.
מערכת היחסי בי האוניברסיטה לחברה הוסדרה בהסכ משנת  ,1997שחלו בו שינויי במרוצת
השני ותוקפו מואר' מדי פע בפע )להל  ההסכ(.
סעי2 ,א להסכ קובע כי "החברה תשמש כמורשית בלעדית של האוניברסיטה לניהול קניינה של
האוניברסיטה וליישו מסחרי של 'הפרויקטי'".53
__________________
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"תגלית" מוגדרת בתקנו )סעי  (2כאמצאה או ידע ,בי שהיא כשירת פטנט ובי שאינה כשירת
פטנט ,א יש בה משו חידוש והיא ניתנת לניצול כלכלי ולרבות כל שיפור ,השלמה ופיתוח של
הנ"ל.
תקנו הפטנטי והתגליות חל על "זכאי" ,המוגדר כ"עובד האוניברסיטה ,בי קבוע ובי ארעי ,בי
בסגל האקדמי ובי עובד מינהלי ,סטודנט ,תלמיד מחקר ,עובד מינהלי או חבר סגל אקדמי הנמצא
בשבתו או בהשתלמות מטע האוניברסיטה או בחל"ת" )סעי  2לתקנו (.
תגלית שהגיע אליה כולה או בחלקה עקב היותו "זכאי" ובתקופת זכאותו .א התגלית התגלתה לאחר
תו תקופת הזכאות של ה"זכאי" ,א נובעת מהזכאות ,יראו ג אותה כתגלית מזכה )סעי  2לתקנו (.
"פרויקטי" מוגדרי בהסכ כהמצאות ,תגליות ,מחקרי בעלי פוטנציאל יישומי ומסחרי בתחומי
שוני ושירותי מחקר לחברות מסחריות.
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זליגת טכנולוגיות
 .1מהביקורת עולה כי חוקרי רבי אינ פועלי על פי התחייבויותיה ועל פי תקנו
הפטנטי והתגליות או על פי הסכמי השחרור ,ובדרכי שונות מפתחי תגליות או ממסחרי
אות בניגוד להתחייבויותיה .לא אחת למדה הנהלת האוניברסיטה מהתקשורת על התקשרויות
מסוג זה ,שה עתירות ידע וכספי.
פיתוח תגליות ומסחור באופ עצמאי נעשה ה לגבי תגליות שלא דווח עליה לוועדת התגליות 
בניגוד לתקנו הפטנטי והתגליות ,וה לגבי תגליות ששוחררו  בניגוד להסכ השחרור.
ב 20.12.10ציי מר יחזקאל ברנהול ,חבר הדירקטוריו של החברה ,וחבר ועדת הקבע והוועד
המנהל של האוניברסיטה ,בישיבה משותפת של דירקטוריו החברה וועדת הבדיקה שהקימה
ועדת הקבע לש בדיקת החברה )ראו להל( כי "מראשית ימי בחברה ולאחר לימוד לעומקה ,לא
פסקתי מלטעו שהבעיה העיקרית המרכזית היא זליגת המידע כאשר מדעני המחויבי על פי
חוזי העבודה שלה ותקנו התגליות להעביר כל המצאה א' ורק דר' החברה ,מבריחי )שלא
להתבטא בחריפות יותר גונבי( המידע ומקימי חברות וממסחרי שלא דר' החברה".
למקסו עבודת המשותפת של רשות
ב 13.2.11כינס מנכ"ל האוניברסיטה פגישה בנושא מתווה ִ
המחקר והחברה .בפגישה ציי המנכ"ל כי "נמצא כי כל נושא שחרור התגליות אינו מפוקח
ולעיתי נוצרת מציאות שבה האוניברסיטה משחררת תגליות שנראות 'לכאורה' כלא מסחריות,
א' בפועל' ,מאחורי הקלעי' מתפתחת חברה מסחרית המנצלת באופ חד צדדי את תוצרי המחקר
והתגליות ומונעת זכויות מהאוניברסיטה מתגלית זו".
 .2עוד עולה מהביקורת כי חוקרי פיתחו ומסחרו בעצמ תגליות באמצעות שיתופי פעולה
בינ ובי גורמי חיצוניי במסווה של "ייעו" .למעשה ,הייעו הוא התקשרות ע גורמי
חיצוניי בלי לקבל כנדרש אישור מהגורמי המתאימי באוניברסיטה ובלי להבטיח את התמורה
שהיא זכאית לה בשל כ'.
ב"תקנו הסנט לעבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה" נקבעו סוגי עבודות נוספות
המותרות לחברי הסגל האקדמי ובה "ייעו מקצועי בתחו מומחיותו של חבר הסגל" .ייעו זה
יכול להינת ,מטבע הדברי ,לגורמי שוני מעול העסקי והתעשייה .בתקנו נקבע כי עבודות
אלה מותרות בתנאי ובמגבלות שונות ,לרבות הצור' לקבל מראש אישור של הדיק או של
הוועדה לעבודה נוספת של האוניברסיטה.
בישיבה מיו   20.12.10ציי מר ברנהול ,לגבי זליגת טכנולוגיות מ החברה ,כי "הפירצה
החמורה ביותר נמצאת בתקנו התגליות המתיר לחוקרי לתת "שירותי ייעו" לכל דורש .תמורת
הייעו ה מרוויחי סכומי נאי ומעבירי לגורמי זרי ידע השיי' למוסד".
ההסכ בי האוניברסיטה לחברה קובע כי "האוניברסיטה תנקוט בצעדי מתאימי ובכלל זה
צעדי מניעה ואכיפה ,למניעת מסחור עצמאי של ידע ו'תגליות'] [54על ידי ה'זכאי'] ...[55שלא
באמצעות החברה .הביטוי "ידע" האמור לעיל משמעו ג ייעו לגור מסחרי המבוסס על פעילות
מחקרית המתבצעת בקשר ובזמ פעילות מחקרית באוניברסיטה") 56ההדגשה אינה במקור(.
__________________
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55
56

ראו לעיל .הערה .50
ראו לעיל הערה .51
סעי 2ז להסכ.
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˜¯Â Í‡ ˙ÂÈÏ‚˙‰Â Ú„È‰ ¯ÂÁÒÓ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡ËÂ˜ÏÂ ;‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÈÏ‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜È Ï‚Ò‰ È¯·Á˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ;‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ
ˆ,"ıÂÚÈÈ" Í¯ÂˆÏ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ÌÈ¯˜ÂÁ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈ„Ú
˘·Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï ÈÏ· ‰˘Ú‰ ,˙ÂÈÏ‚˙Â Ú„È Ï˘ È‡ÓˆÚ ¯ÂÁÒÓ ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â˙Â‰Ó
.˙ÈÏ‚˙‰ ¯ÂÁÒÓ „Ú· ‰Ï ˙È‡ÎÊ ‡È‰˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ˙‡ Ï·˜˙˘ ÁÈË·‰Ï ÈÏ·Â ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

הטיפול בזליגת טכנולוגיות
כאמור ,על פי ההסכ בי האוניברסיטה לחברה" :57האוניברסיטה תנקוט בצעדי מתאימי
ובכלל זה צעדי מניעה ואכיפה ,למניעת מסחור עצמאי של ידע ו'תגליות' על ידי ה'זכאי' ...שלא
באמצעות החברה".
ב 25.9.05כתב מבקר הפני דאז כי נפגש ע סג הנשיא למחקר לפי בקשתו ,לדו בשמירה על
זכויות האוניברסיטה ברישו פטנטי ,וכי "]סג הנשיא למחקר[ ציי כי פנה ל 67חברי סגל
במכתב בו ביקש הסברי לרישו פטנטי על ידי אות חברי סגל למרות שעל פניו נראה שלא
קיבלו שחרור מהאוניברסיטה לגבי אות פטנטי] .סג הנשיא למחקר[ ,לדבריו ,קיבל תשובות
מכול ...ובה תשובות לא חד משמעיות או לא ברורות ...יש לעקוב אחרי נושא זה ...ולשקול א
יש מקו להכניס את הנושא לתכנית הביקורת".
·˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË ˙‚ÈÏÊ ‡˘Â· ÌÈÙ ˙¯Â˜È· ‰˙˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
·‡.ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,˙„ÓÂÚ ‰ÈÚ· ‰ÈÈÚ· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰˘ Û‡ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ
ב 11.10.05כתב היוע המשפטי של האוניברסיטה לסג הנשיא למחקר דאז ,כי "לאוניברסיטה
חובה לשמור על קניינה הרוחני .א ,דירקטוריו חברת בראיל למחקר ופיתוח בע"מ ,אשר רואה
את האוניברסיטה כאחראית על קניינה הרוחני ,פנה באמצעות מנכ"ל החברה לאוניברסיטה וביקש
כי הנושא יטופל ,זאת לאור הממצאי המדגמיי המעוררי שאלות ותהיות .הבעיה רחבה
ועמוקה ונוגעת לכל החוקרי".
ב 27.12.06התכנסה ישיבת פורו הנשיא שבה ציי מנכ"ל האוניברסיטה דאז ,מר שבתאי לובל,
כי "הטענה המרכזית היא שהחברה אינה מקבלת באופ שוט ,את פוטנציאל ההמצאות של
החוקרי באוניברסיטה ...יש בעיה נוספת של זליגת פטנטי מצד החוקרי ...מר גבי קינ ]מנכ"ל
החברה[ ומר ברנהול ]דירקטור בחברה[ זועקי שקיימת זליגת פטנטי .נערכו בדיקות והסתבר
ש 10חוקרי שלנו אכ רשמו על שמ פטנטי .יש לבדוק את הנושא ולשקול להעמיד לוועדת
משמעת .פרופ' משה קוה ביקש להפנות שאלה ליוע המשפטי ,מה הפרוצדורה המשפטית של
האוניברסיטה לגבי חוקרי שרשמו פטנטי על שמ מבלי שיידעו את המערכת וקיבלו אישור".
ב 22.1.07כתב היוע המשפטי לנשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,בעניי זליגת טכנולוגיות כי
"התבקשתי להתייחס לשאלת הפרוצדורה המשפטית של האוניברסיטה לגבי חוקרי שאינ
מדווחי לאוניברסיטה על פעולות מסחור שלה בתגליות ...פיתוח תגליות ומסחור באופ
עצמאי יכול לקרות בשני מקרי :האחד ,כאשר מדובר באמצאה שלא עברה דר' ועדת תגליות
__________________
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בכלל ,והשני כאשר מדובר באמצאה ששוחררה לחוקר והוא אינו מדווח כמתחייב על מסחור
והכנסות ממנו .בשני המקרי מדובר בהפרה של חובות חבר הסגל בניגוד לתקנו הפטנטי
והתגליות ,היינו :בהפרת משמעת ובהפרת התחייבויות כעובד כלפי המעסיק ...כאשר מדובר
בקניי רוחני ששוחרר לחבר הסגל ,ההפרה חמורה יותר משו שמדובר בנוס ,ג בהפרת הסכ
השחרור אשר נחת ע אותו חבר הסגל .בהסכ השחרור קיימת כדבר שבשגרה הוראה בדבר
חובת דיווח לאוניברסיטה על כל מסחור של התגלית ...במש' השני העליתי הנושא בוועדת
תגליות וא ,פניתי לסגני הנשיא למחקר שכיהנו מעת לעת והתרעתי נגד התופעה ...הצעד
המתבקש בענייני אלו הוא הלי' משמעתי".
ב 11.5.10הגיש מר יחזקאל ברנהול ,דירקטור בחברה ,ליו"ר החברה דאז מכתב התפטרות
מחברות בדירקטוריו החברה .במכתב ציי מר ברנהול כי "במש' כל שנות חברותי בדירקטוריו,
טענתי בתחושת בט שיש זליגת טכנולוגיות מתו' מעבדות האוניברסיטה וא כבר הומצאה
המצאה מבית מדרשה של בראיל ,היא מצאה את דרכה החוצה .נושא זה לא נבדק משו מה עד
היו על ידי האוניברסיטה .תפילה בליבי שתער' בדיקה ממצה בנושא על ידי מבקר האוניברסיטה
או ע"י בודק חיצוני בלתי תלוי".
ב 16.5.10כתב יו"ר החברה דאז לנשיא האוניברסיטה ,פרופ' קוה ,כי "אכ שות ,אני לדעה
שהביע מר ברנהול בשני האחרונות ,שיש מקו לביקורת עומק באשר לזליגת טכנולוגיה
מהאוניברסיטה ,דבר הפוגע בהכנסות החברה".
ב 6.9.10כתב מר ברנהול לפרופ' קוה בעניי ועדת בדיקה שאותה מינתה ועדת הקבע לש
בדיקת החברה והתריע כי "יש לבדוק למי מהמדעני שחררו פטנטי ,ומי באוניברסיטה עוקב מה
קרה לה אחרי שחרור? על הוועדה לבדוק בעצמה ,או על ידי חוקר מיוחד ,הא זלגה או זולגת
טכנולוגיה ,וזאת אפילו בעשר השני האחרונות ...במסגרת ישיבות הדירקטוריו הועלו לא פע
שמות ומקרי של פרופסורי שהקימו חברות ופועלי בתו' האוניברסיטה מבלי שלחברה יש כל
נגיעה ,זאת אומרת עקיפת החברה ,הא אי חובה לבדוק מקרי אלה?"
ב ,20.12.10ציי מר ברנהול בישיבה משותפת לדירקטוריו החברה ולוועדת הבדיקה האמורה:
"שו פעולת אכיפה או בקרה משמעותית לא נעשתה למיטב ידיעתי עד כה על ידי הנהלת המוסד
לא לגבי השימוש בפרצה זאת ולא לגבי תגליות ששוחררו על ידי האוניברסיטה לחוקרי לאחר
השחרור ,וכ' נפגעות הכנסות החברה ותקציב האוניברסיטה מפסיד .יושבי כא מספיק אנשי
שיאשרו שכמעט בכל ישיבה העליתי את נושא הזליגה ,ושלא נעשה דבר מאז שני לבדיקת
הנושא ...לפני מספר חודשי הגשתי את התפטרותי מהדירקטוריו מהכרתי שאי האוניברסיטה
מוכנה לבדוק אל נכו את נושא זליגת המידע".
ב 13.2.11כינס מנכ"ל האוניברסיטה פגישה בנושא מתווה למקסו עבודת המשותפת של רשות
המחקר והחברה .בסיכו הפגישה ציי מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,כי "נמצא כי חוסר
מקסו יכולת האוניברסיטה נובע מ'זליגות' בתחומי הבאי :אי עמידת החוקרי בתנאי
שמתחייבי על פי התקנו ...ובהמש' אל מול החברה עוד בשלבי של טרו ועדת התגליות...
ניצול סעיפי בתקנו המאפשרי מת ייעו ועל בסיס הרחבתו לכדי הקמת מיזמי או חברות
משותפות בניגוד לנוהלי האוניברסיטה ...שחרור תגליות  נמצא כי כל נושא שחרור התגליות
אינ מפוקחי ...מוסכ בנוס ,כי חלק מהזליגות ...ה תוצאה של אי אכיפת נהלי והסדרת
ניתנת בקלות יחסית באמצעות הגברת המשמעת הארגונית הלקויה מאד בתחו זה".
ב 28.2.11כתב היוע המשפטי למנכ"ל האוניברסיטה בעניי סיכו הפגישה האמורה כי "הבעיה
היא בפיקוח על קורות התגלית המשוחררת לאחר חתימת הסכ השחרור .כא יש טיפול לא
מספק .פניתי בכתב כמה פעמי לסגני נשיא לדורותיה .הנושא הובא על יד לפורו נשיא
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ובסופו של דבר לא הייתה שו החלטה אופרטיבית ...היינו לדעתי העדר פעילות אכיפה בהעדר
החלטה מתאימה של פורו נשיא ...התוצאה אובד שליטה ופיקוח עד אובד הפרויקט כולו.
הבעיה היא של אכיפה".
.ÈÁÂ¯‰ ‰ÈÈ˜ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ˙Â‡ÈÎ ‰‚Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÈ‡ ÌÈ˘ Í˘Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
Â‡·Â‰ Û‡Â ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ ÈÙÏ ÂÏÚÂ‰ ‰˙¯ÓÂÁÂ ‰ÈÚ·‰ Ï˘ ‰Ù˜È‰
ÌÈÓÈÈ˜ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË Ï˘ ‰‚ÈÏÊ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ .‰ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈË¯˜Â˜ ÌÈ¯˜Ó
˙Ï‰‰ Ï˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ËÏÁ‰ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ,ÌÈ˘ Í˘Ó· ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈ¯„ÒÂÓÂ
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ‡È˘‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÁÂ¯‰ ‰ÈÈ˜ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÂÏ˘ÈÎÏ ÌÈ‡¯Á‡ ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ‡È˘‰Â
.ÍÎ Ï˘· Ì¯‚‰ ÈÙÒÎ‰ „ÒÙ‰ÏÂ
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באיכוחה של האוניברסיטה כי" :הנשיא הוא זה
אשר אחז לראשונה את השור בקרניו ,והצביע על הצור' בבחינה מעמיקה של כשלי המסחור של
הקניי הרוחני האוניברסיטאי .התופעה המכונה 'זליגת ידע' הוא אחד הסימפטומי של כשלו זה
ולא סיבתו ...הנשיא ביקש אפוא ...לבנות את הסכר מחדש ,באופ התוא את סביבת העבודה
האוניברסיטאית שהשתנתה".
דוגמה מובהקת לזליגת טכנולוגיות מ האוניברסיטה ,בלא שהנהלת האוניברסיטה פעלה כנדרש
לעצור זאת ,היא פרויקט הסלסקא )ראו פירוט להל( על נגזרותיו.
בראשית שנות התשעי של המאה העשרי בוצע מחקר באוניברסיטה ,במסגרתו פותחו מכשיר,
ידע ,מוצרי ותהליכי בתחו סריקת תאי לאבחו מוקד של סרט ואבחוני רפואיי ובדיקות
ביולוגיות אחרות במערכת הידועה כמערכת הסלסקא.
בחלו ,השני התפתח פרויקט הסלסקא למיז רחב היק ,בעל נגזרות רבות .במש' השני ועד
סיו הביקורת נרשמו פטנטי ונחתמו הסכמי ע משקיעי ,קרנות וחברות שונות לגבי השקעה
וחלוקת רווחי מהפיתוחי השוני של פרויקט זה .באוניברסיטה הוק מרכז הסלסקא ע"ש
ג'רו שוטנסטי לגילוי מוקד של סרט )להל  מרכז שוטנסטי(.
מהביקורת עולה כי נגזרותיו של פרויקט הסלסקא ,לא עברו דר' החברה במרוצת השני ובמועד
הביקורת ,ואת ניהול ויישומ המסחרי ביצעו נשיא האוניברסיטה וסג הנשיא למחקר ולא
החברה.
נשיא האוניברסיטה כתב ,חת וניהל משא ומת ע משקיעי על גובה התמלוגי וכיוצא באלה
בעצמו ,ואילו החברה אינה צד בעניי .עקיפת החברה בדר' זו נעשית בניגוד לתקנו התגליות
והפטנטי ובניגוד להסכ שבי האוניברסיטה לחברה.
בדיוני פניאוניברסיטאיי בעניי זליגת טכנולוגיות )ראו להל בפרק על התגליות( הועלה
פרויקט הסלסקא כמה פעמי כדוגמה מובהקת ל"התערבות ההנהלה השוטפת בתהליכי המסחור
והוצאת נושאי מובהקי של המסחור מ המסגרת המקצועית של החברה".58
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ב 20.12.10ציי מר ברנהול כי "לדוגמא אציי כי בדיקה מעמיקה מאד של תוצאות החטיפה מ
החברה של פרויקט הסלסקא ...יית אל נכו לוועדה תמונה ברורה .הרי לא יתכ שבמש' כל
השני לא הומצאה במסגרת פרויקט זה ולו המצאה אחת הראויה למסחור!"
במכתבו של היוע המשפטי למנכ"ל האוניברסיטה מ 28.2.11צוי כי "ג פניות שלי בשני
עברו בנושא ובפרט לגבי תגלית חשובה ששוחררה ,לא טופלו .איני יודע מדוע ...הדגשתי בדיו
את הבעיה של התערבות ההנהלה השוטפת בתהליכי המסחור והוצאת נושאי מובהקי של
המסחור מ המסגרת המקצועית של החברה ...התוצאה  אובד שליטה ופיקוח עד אובד
הפרויקט כולו .נתתי בדיו דוגמא מובהקת אחת = הסלסקא".
כאמור ,פרופ' קוה מונה לנשיא אוניברסיטת בראיל בשנת  .1996בשני  1994ו ,1995שבה
שימש פרופ' קוה כרקטור ,הוא עסק בניהול הקשרי הבילאומיי ושימש כמדע ראשי של
פרויקט הסלסקא ,במסגרת הסכ בינו ובי חברה ד' .האוניברסיטה העבירה לחברה זו את
האחריות ואת הסמכות לביצוע עבודות המחקר והפיתוח של הפרויקט ,שבמסגרתו הועסק בה ג
מנהל המחקר .חברה ד' שילמה את שכר של מנהל המחקר ופרופ' קוה עבור עבודת בפרויקט
הסלסקא מתקציב המחקר של הפרויקט.
מהממצאי עולה כי פרופ' קוה ,שהועסק בעבר בפרויקט הסלסקא לצדו של מנהל המחקר,
מעורב בניהול המסחרי של פרויקטי ,שנטע כי ה נגזרות של פרויקט הסלסקא ,תו' הדרת
החברה ,בניגוד לתקנו התגליות והפטנטי וההסכ ע החברה.
ÔÈ· ÌÎÒ‰‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈËËÙ‰Â ˙ÂÈÏ‚˙‰ ÔÂ˜˙ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ï˘ Ò¯ËÈ‡‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ Â„ÚÂ - ‰¯·Á‰ - ‰Ï˘ ˙ÈÓÂ˘ÈÈ‰ ÚÂ¯ÊÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
,Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ .ÈÁÂ¯‰ ‰ÈÈ˜ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÏÚÂÙ· .‰È˙ÂÈÏ‚˙ ÏÏÎ È·‚Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÈÁÂ¯‰ ÔÈÈ˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚ „˜ÙÂÓ
·Ï˘ ÂÈ˙Â¯Ê‚ È·‚Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ò¯ËÈ‡ÓÂ ÌÈÏ‰‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ¯Á
.Ô‡˜ÒÏÒ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ,Ô‡˜ÒÏÒ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙Â¯Ê‚ È·‚Ï˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÓ
·¯‡˘¯ÂÁÒÓÏ Â„È Ô˙ Û‡ ‡È˘‰˘ ‡Ï‡ ‰È‚ÂÏÂÎË‰ ˙‚ÈÏÊ ˙‡ ‰ÚÓ ‡Ï ‡È˘‰ ˙Â
.‰¯·Á‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ‰È‚ÂÏÂÎË‰

החלפת דירקטוריו החברה
ב 24.6.10החליטה ועדת הקבע "למנות ועדה אשר תבח את מבנה החברה ,בעקבות התפתחות
דרמטית של האוניברסיטה במדע הניסיוני ,וזאת בהתייעצות ע אנשי כלכלה שוני וכ ע חברי
דירקטוריו של החברה ...המלצות הוועדה יובאו לאישור ועדת הקבע" )להל  ועדת הבדיקה(.
בישיבת פורו הנשיא מ 23.12.10דווח כי "ועדת הקבע מינתה ועדת מסחור אשר בחנה ובדקה
את פעילותה של החברה למחקר ופיתוח ותפקוד הדירקטוריו .הוצע 'לרענ' את הדירקטוריו
ולבחור חברי חדשי בעלי מעו ,,המתמחי בשיווק ובקניי רוחני ,אשר ימנפו את פעילותה של
החברה .בישיבת ועדת הקבע הקרובה יבחרו חברי דירקטוריו חדשי" ..בישיבת ועדת הקבע
מ 28.12.10אישרה ועדת הקבע פה אחד את מינוי של חברי הדירקטוריו החדשי.
בפועל מונו כדירקטורי בדירקטוריו החדש של החברה כל חברי ועדת הבדיקה ,למעט אחת.
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È¯·ÁÏ ÂÂÓ ,˙Á‡ ‰¯·Á ËÚÓÏ ,‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÎ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
.‰¯·Á‰ Ï˘ ˘„Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰
במכתבו של מר יחזקאל ברנהול ,חבר בדירקטוריו החברה היוצא ,מ 20.12.10צוי כי הוא
"מצפה שא ,אחד מחברי הוועדה לא יכה כדירקטור כי אחרת יוב שכל מטרת הוועדה הייתה
לצור' החלפת הדירקטוריו ומינוי חלק מכ כדירקטורי ,וזה לא יראה יפה .צדק צרי' להיעשות
ולהראות".
בתשובת למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12ציינו באי כוחה של האוניברסיטה כי חברי ועדת
הבדיקה ה בעלי רקע ,השכלה וניסיו מתאימי ובזכות זאת ג נבחרו ,לצד אחרי בעלי רקע
דומה ,לדירקטוריו החדש .מינוי של חברי ועדת הבדיקה לחברי דירקטוריו חסכה תקופת לימוד
ממושכת שהייתה נדרשת מחברי חדשי ,שלא הכירו את ענייני החברה לעומק .חברי
הדירקטוריו אינ מקבלי כל תמורה או גמול על חברות זו.
˙„ÚÂ È¯·ÁÏ ÂÂÓ˘ ÌÈ¯·Á Ì˙Â‡˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ÌÈÈ˜ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÈÎ ˘‚„ÂÈ .‰¯·Á‰ Ï˘ ˘„Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·ÁÎ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ÂÂÓ ‰˜È„·‰
.˘„Á‰ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ È¯·Á Ï˘ Ì‰È¯Â˘ÈÎ· ÈÙÂ„ ÏÈË‰Ï

שיו פירות לקרנות צמיתות
רקע
קרנות צמיתות ודרכי השקעת כספיה

אוניברסיטת בראיל מנהלת תיקי נכסי כספיי בסכומי ניכרי .הכספי שבתיקי הנכסי
מקור בתרומות ,בעודפי תזרי מפעילות שוטפת וביעודות שונות .א התור התנה את התרומה
בהשקעת כספיה לצמיתות ובשימוש בפירות ההשקעה בלבד למטרות שקבע ,על האוניברסיטה
להקי קר צמיתה .בשנת  2011היו לאוניברסיטת בראיל קרנות צמיתות בסכו של כ400
מיליו ש"ח.
מבחינת דרכי השקעת כספי הקרנות הצמיתות ,נית לחלק לשני סוגי) :א( קרנות משויכות,
שהתור נת לאוניברסיטה הוראות בדבר אופ השקעת כספיה; )ב( קרנות לא משויכות ,שבה
שיטת ההשקעה של כספי התרומה מסורה לשיקול דעתה של האוניברסיטה.
האוניברסיטה משקיעה את כספי הקרנות הצמיתות שאינ משויכות על פי מדיניות ועדת
ההשקעות שלה ,שאותה ממנה הוועד המנהל של האוניברסיטה .כספי קרנות אלה מושקעי
ב"סל" אחד ובאפיקי השקעה שוני לפי מדיניות ועדת ההשקעות .הנהלת החשבונות של
האוניברסיטה מבצעת רישו נפרד לכל קר ,והדבר מאפשר להנהלת האוניברסיטה לשיי' לקר
את התשואה הפירותית המתאימה על פי תנאי הקר.
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הקצאת פירות ההשקעה לקרנות הצמיתות

במסגרת קביעת התקציב של האוניברסיטה ואישורו בתחילת השנה מתבצע ג הלי' של הקצאת
פירות ההשקעה לשנת הפעילות .התקציב השנתי משמש בסיס לפעילות האוניברסיטה במהל'
השנה כולה .עודפי הפירות של הקרנות שלא הוקצו ,קרי ההפרש בי ההכנסות בפועל שהניב תיק
ההשקעות של הקרנות ובי ההקצאה בפועל ,נצברי בקר רזרבה כללית )להל  קר האיזו(.
קר האיזו נוסדה באוניברסיטה בשנת  2005במטרה לשמור על יציבות בפעילות הקרנות .אל קר
האיזו מופנות יתרות ההכנסה מהשקעת כספי הקרנות ,בתקופות שבה יש יתרות כאלה ,כדי
שיעמדו לרשות הקרנות בתקופות שבה לא יהיה אפשר להשיג את התשואות המתאימות לשמירת
הפעילות של הקרנות .קר האיזו צוברת כספי בשני שבה נוצר עוד ,פירות שלא הוקצה,
ונגרעי ממנה כספי בשני שבה נוצר גירעו כאמור .בסו ,כל שנה ,לאחר סיו תהלי'
ההקצאות וחישוב ההכנסות בפועל ,נבדק שיעור העוד ,או החוסר שיוזר לקר האיזו.
ההחלטה לגבי שיעור הקצאת הפירות בפועל לקרנות וכתוצאה מכ' גובה הרזרבה הכספית
שתועבר לקר האיזו ,מתקבלת ב"פורו נשיא".
הקצבות מקבילות )(matching

בשל מחסור במטבע חו ששרר באר בתחילת שנות השבעי של המאה העשרי ,ביקשה
המדינה לעודד תרומות מחו"ל ,ולכ נתנה לאוניברסיטאות הקצבות מקבילות בסכומי זהי
לתרומות שה גייסו להקמת קרנות צמיתות )להל  הקרנות הזכאיות( .באמצע שנות השבעי של
המאה העשרי הועבר הטיפול בנושא ההקצבות המקבילות ממשרד האוצר לוות"ת .בשנת 1980
שונתה השיטה ,וההקצבות המקבילות ניתנו בשיעור של  7%בשנה מהו הקרנות הזכאיות .בשנת
 1987הוחלט לחדול מלתת הקצבה מקבילה על תרומות .במועד סיו הביקורת הקרנות שהוקמו
עד  30.9.87ממשיכות לקבל מוות"ת הקצבה מקבילה בשיעור של כ 6%בשנה.
בשנת  2011היו לאוניברסיטה קרנות בסכו של כ 160מיליו ש"ח ,הזכאיות לתשלומי הקבלה
בס' של כ 11מיליו ש"ח בשנה.
האוניברסיטאות אינ חייבות להקצות את ההקצבות המקבילות לקרנות הצמיתות שבגינ התקבלו
ההקצבות ,אול לדעת משרד מבקר המדינה א התחייבה האוניברסיטה או הבטיחה לתור
שההקצבה המקבילה בגי הקר שהקי תתווס ,לפירות הקר ,עליה לעמוד בהתחייבותה.59
שיו פירות לקרנות הצמיתות
בתו' מאגר הקרנות הצמיתות הלא משויכות של האוניברסיטה מבדילי בי קרנות ששיעור
הקצאת הוא על פי החלטת ההנהלה כמפורט לעיל ,לבי קרנות ששיעור הקצאת אינו מותנה
בהחלטת ההנהלה ואשר לגביה נקבע שיעור הקצאה קבוע על פי חוזה .קרנות אלה נהנות מריבית
קבועה ,שלעתי היא גדולה מ הריבית המוקצית לכלל הקרנות הצמיתות של האוניברסיטה שאינ
משויכות )להל ריבית קבועה או ריבית מובטחת(.
__________________

59

ראו בעניי זה את מבקר המדינה ,·56 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק על השקעות פיננסיות באוניברסיטאות ),(2006
עמ' .958
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במועד סיו הביקורת היו באוניברסיטה  38קרנות שנהנו מריבית קבועה .רוב רוב 60של קרנות
אלה ה בנות יותר מ 20שנה ,קרנות שהאוניברסיטה מקבלת בגינ תשלומי הקבלה.
ב 2.5.11כתב מנהל מחלקת קרנות והשקעות באוניברסיטה ,מר יואב לאב ,לסמנכ"לית הכספי,
גב' רלי שביט ,כי "הרציונאל שעמד מאחורי ההחלטה של האוניברסיטה להקצות לקרנות ...פירות
בשיעור  10%הוא תשלומי המצ'ינג ) (7%אשר נשארי בידי האוניברסיטה!! .לוגיקה זו ג
מסבירה בדיעבד )ג א לא נכתב בפירוש( את הרציונאל לפיו במקרי מסוימי החליטה
האוניברסיטה להקצות לקרנות מסוימות פירות בשיעורי קבועי שאינ תלויי הרווחי בפועל
משוק ההו ,מאחר והיה בידיה כיסוי בדמות כספי המצ'ינג הישירי או העודפי הנשארי
בידיה".
מהביקורת עולה כי סמנכ"לית הכספי של האוניברסיטה ,גב' רלי שביט ,באישור מנכ"ל
האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,הורו למנהל מחלקת קרנות והשקעות באוניברסיטה ,מר יואב לאב,
בסו ,שנת  ,2010להקצות לקרנות ע שיעור ריבית קבוע את הריבית ה"עודפת" שהובטחה לה
מהתחשיב של קר האיזו ,ולא מתקציבה השוט ,של האוניברסיטה ,כפי שהיה נהוג עד אז.
כלומר ,הריבית המבוטחת של הקרנות ע שיעור ריבית קבוע תמומ באמצעות קר האיזו.
מימו עוד ,ההקצאה של הקרנות ע הריבית המובטחת על הקרנות האחרות על חשבו כלל
הכנסות הקרנות גור במישרי להקטנת קר האיזו עבור שאר הקרנות .כתוצאה מכ' ,הקרנות ע
הריבית המובטחת נהנות באופ גור ,ועדי ,מהכנסות כלל הקרנות.
ב 30.12.10כתב מנהל מחלקת קרנות והשקעות ,מר יואב לאב ,להנהלת האוניברסיטה בעניי קר
האיזו" :אנו סבורי כי בבואנו לחשב את עוד ,הפירות שלא הוקצו ,עלינו לנטרל את השפעתו
של שיעור ההקצאה המיוחד שאינו תוצאה של החלטת ההקצאה השנתית של ההנהלה ]הכוונה
לשיעור ההקצאה ה"עוד ",לקרנות ע שיעור ריבית קבוע[ .אי ביצוע הנטרול יגרו בפועל
שכספי רזרבה שהיו אמורי להיזק ,לקרנות האחרות ישמשו לכיסוי שיעור ההקצאה המפלה
שנקבע לקרנות המיוחדות".
ב 2.5.11כתב מר יואב לאב לסמנכ"לית הכספי ,גב' רלי שביט ,כי "עד שהוקמה קר האיזו,
הלכו כל עודפי ההכנסה משוק ההו שלא הוקצו לקרנות לטובת רווחי המימו של האוניברסיטה...
שונה הדבר לאחר שהוקמה קר האיזו .הבה נזכור שבמקרה המבח הראשו ,עת חל המשבר
בשוק ההו' ,התנערה' האוניברסיטה מאות עודפי רווחי שהועברו אליה מהקרנות במש' שני
רבות ,וטענה  לקרנות יש קר איזו ,הקרנות אמונות על בניית הרזרבה שלה .א אנו באי לבנות
קר איזו לקרנות ,לא יתכ לקזז מעודפי הרווחי של הקרנות את אות התחייבויות עבר של
האוניברסיטה אשר כנגד היה לה ויש לה מקור מימו .א אנו מנתחי את אות מקרי בה
האוניברסיטה התחייבה לפירות עודפי ,אזי שמדובר בתקופה בה נית היה לקבל מצ'ינג ,או
שמדובר בקרנות ישנות שנחתמו עימ ההסכמי בתקופה טר הקמתה של קר האיזו שאז
האוניברסיטה שימשה כקר רזרבה".
ב ,6.4.11בדיו בהשתתפות מנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,סמנכ"לית הכספי של
האוניברסיטה ,גב' רלי שביט ,ומנהל מחלקת קרנות והשקעות ,מר יואב לאב ,בדבר חישוב קר
האיזו בעניי קרנות שיש לה הסכ ריבית קבועה ,החליט מנכ"ל האוניברסיטה שלצור' חישוב
__________________
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רק שבע מ  38הקרנות אינ מתקופת ה  .matchingשלוש משבע הקרנות האמורות ה קרנות
מתכלות ,המממנות את עצמ  .מכא מדובר למעשה רק בארבע קרנות ע %ריבית קבועה מובטחת
שאינ מתקופת ה.matching-
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קר האיזו ימשיכו להפחית מההכנסות של הקרנות הצמיתות את כל ההקצאות לקרנות ,לרבות
ההקצאות לקרנות שלה מקצי ריבית בשיעור קבוע.
לשאלת הביקורת לגבי אומד ה"נזק" לקרנות שאי לה ריבית מובטחת בשל הפחתה מקר האיזו
בשיעור ההקצאה העודפת לקרנות בעלות ריבית בשיעור קבוע ,השיב מנהל מחלקת קרנות
והשקעות באוניברסיטה כי מדובר בכ 500,000ש"ח בשנה.
בתשובת האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה מ 1.4.12טענו באיכוחה של האוניברסיטה כי
"הנחייתה ]של סמנכ"לית הכספי[ שקיבלה את אישור המנכ"ל ניתנה לראשונה בשנת תשע"א,
ואמורה הייתה להיות מיושמת לראשונה ביחס לדוחות הכספיי של תש"ע ...מסתבר שבפועל,
הנחיית הסמנכ"לית והמנכ"ל לא בוצעה בדוחות הכספיי של תש"ע ,לטענת מר לאב בטעות...
נמצא שג א צודקת טענת הביקורת שעמדת הסמנכ"לית גורמת ל'נזק' לקרנות הלא מובטחות,
הרי שעד כה' ,הנזק' היה תיאורטי בלבד" )ההדגשה במקור(.
‰ÚÂ·˜‰ ˙È·È¯‰ ÔÂÓÈÓÏ È·Èˆ˜˙ ¯Â˜ÓÎ ÔÂÊÈ‡‰ Ô¯˜· ˘ÂÓÈ˘ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘ÔÂÊÈ‡‰ Ô¯˜ Ï˘ ‰˙¯ËÓ È·‚Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÂÚÈËÏ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ¯Ú¯ÚÓ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˜ Ï
 ‡ÂÏÈ‡ È¯‰˘ .ÌÈ˘˜ ÌÈÓÈÏ ÔÂÎ˙‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰˘ È„Ó ˙Â¯˜‰ ÈÁÂÂ¯ ÏÎ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰-È‚Â‡„Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ,‰·¯Ê¯ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ‰˘ È„Ó ÌÈÁÂÂ¯‰ ÏÎ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˙ˆ˜‰
.˙ÁË·ÂÓ ˙È·È¯ ÌÚ ˙ÂÙ„ÚÂÓ ˙Â¯˜ Ô˙Â‡Ï ¯Á‡ ÔÂÓÈÓ ¯Â˜ÓÏ
‰ÈÂÏ˙ ‰È‡˘ ‰ÚÂ·˜ ˙Â¯ÈÙ ˙‡ˆ˜‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÁÈË·‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰
·˘ÏÚ ‡ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ Úˆ·˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÂÊ ‰‡ˆ˜‰ ÌÏÂ‡ ,˙ÂÒÎ‰‰ ¯ÂÚÈ
Ï˘ ÔÂÊÈ‡‰ Ô¯˜Ó ‰ÚÂ·˜ ˙È·È¯ ÌÚ ˙Â¯˜Ï ˙Ù„ÂÚ ˙È·È¯ ˙‡ˆ˜‰ .˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ ÔÂ·˘Á
˙È·È¯ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙Â¯˜ ÈÙÏÎ ˙‚Â‰ ‰È‡˘ ,‰Ï‡ ˙Â¯˜ Ï˘ ‰Ù„Ú‰ ˙¯ˆÂÈ ˙Â¯˜‰ ÏÏÎ
.˙ÁË·ÂÓ
˙Â·¯Ê¯ ¯Ó˘Ï ËÈÏÁ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ "‡È˘‰ ÌÂ¯ÂÙÏ" Â‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰Ï ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ .Ô¯˜Ï ˙Â¯ÈÙÎ ‰ÒÎ‰‰ ÏÎ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï ‡ÏÂ ,˙Â¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÒÎ‰‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ
˙Â¯˜‰ ÏÏÎ Ï˘ ‰·¯Ê¯‰ ˙‡ ˙˙Ï È¯˜ ,˙ÂÏÙÓ ·Â˘ÈÁ ÈÎ¯„ ÏÚ ˙Â¯Â‰Ï ÌÈ‡˘¯ Ì‰
˜ÏÁ ÈÙÏÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙¯Ù‰ ‰ÚÓ˘Ó ÂÊ ‰ËÈ˘ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÈÚÙ .˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˜Ï
.ÌÈÓ¯Â˙‰Ó
בדיו האמור ב 6.4.11הסבירה סמנכ"לית הכספי את הסיבה למימו הריבית החריגה של
הקרנות ע שיעור ריבית קבוע באמצעות קר האיזו .לגישתה ,קר האיזו היא כללית ,דהיינו
מיועדת לכל הקרנות ,ואינה מוקצית פרטנית לכל קר; לכ ,לצור' חישוב קר האיזו מופחתות
מההכנסות של כלל הקרנות הצמיתות כל ההקצאות ,לרבות ההקצאות ה"עודפות"  לקרנות שלה
מקצי ריבית קבועה.
ב 7.4.11כתב מר יואב לאב למנכ"ל האוניברסיטה ,מר חיי גליק ,בעניי זה כי "הסמכות של
האוניברסיטה שלא לחלק לקרנות מדי שנה את כל הרווח המושג בגי השקעותיה שלה  נובעת
מהצהרתה שהיא מעוניינת לשמור עבור רזרבה ל'ימי קשי' .מכא שהרזרבה היא עבור הקרנות.
אי נפקות מעשית א הרזרבה נשמרת לכל קר בחשבונה היא או א הרזרבה נשמרת בחשבו
אחד כללי .זה נושא שמהותו היא 'טכנית' גרידא ,ואי בו כדי ללמד על הרשאה לביצוע התנהגות
מפלה".
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Ô‰ ,Ô‰È˙Â¯ÈÙ ˙‡ˆ˜‰ÏÂ ˙Â¯˜‰ ÏÂ‰ÈÏ Ú‚Â‰ ÏÎ· ‰·¯ ˙ÂÈ¯Á‡ ˙ÏËÂÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ
È‡¯Á‡Â ÔÈ˜˙ ÏÂ‰ÈÏ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÎ ‰˙Â·ÈÂÁÓ Ï˘· Ô‰Â ÌÈÓ¯Â˙‰ ÈÙÏÎ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ Ï˘·
.Ô‰È˙Â¯ÈÙ ÈÙÒÎÓ ˙ÂÓÂÓÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ Ï˘Â ˙Â¯˜‰ Ï˘
ÔÂÈˆÏ ‰ÈÂ‡¯ ˙Â˘ÈÁ· ÏÚÙ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÚ˜˘‰Â ˙Â¯˜ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ,·‡Ï ·‡ÂÈ ¯Ó
˙Â¯˜‰ ˙ÂÒÎ‰˘ È„Î Â˙ÏÂÎÈ ÏÎÎ ‰˘ÚÂ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÌÈÓ¯Â˙‰Â ˙Â¯˜‰ ÈÙÒÎ ˙¯ÈÓ˘Ï
.ÌÈÓ¯Â˙‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÈÙÏ Ô„ÂÚÈÈÏ ÂÙÂÈ
,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙ÈÏ"ÎÓÒ ,ËÈ·˘ ÈÏ¯ '·‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â¯˜‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ˙Â·¯Ï ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÒÎ Ï˘ ÔÂÎ ÏÂ‰È ÏÚ ‰„È˜Ù˙ Û˜Â˙· ˙„˜ÙÂÓ‰
˙Ù„ÂÚ ˙È·È¯ ˙Âˆ˜‰Ï ÏÎÂ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰˘ ÍÎÏ ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰˙ ,˙Â˙ÈÓˆ‰
Â·˙ÂÈ ˙Â¯˜‰ ÏÏÎ ÈÙÒÎ ÈÎ ‰ÁË·‰ ‡ÏÏ ,˙Â¯˜‰ ÏÏÎ Ï˘ ÔÂÊÈ‡‰ Ô¯˜Ó ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˜Ï
ÚˆÂ· Ì¯Ë ¯·„‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·) Ì¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ ÈÙ ÏÚ Ô„ÂÚÈÈÏ Ì‡˙‰· Ô‰È˙Â¯ËÓÏ
.(ÏÚÂÙ·

✯
‰È‚· ˙˜ÂÏÁÓ‰Â ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰˘ Û‡ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ˙¯Â˜È· ˜¯Ù Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ
˙Â¯˜Ï ˙Ù„ÂÚ ˙È·È¯ ˙Âˆ˜‰Ï ‰˙¯Â‰ ‡È‰ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ Ï˘ ‰˙Ú¯Î‰Ï ‰‡·Â‰
‰˙Â‡ ÔÓÓÏ ÌÂ˜Ó· ,˙Â¯˜‰ ÏÏÎÓ ‰‡Â˘˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ,Ô‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ,˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˙ÈÓˆ
ÂÊ ÈÎ ‰¯È‰ˆÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Í‡ ,˙ÂÚË· ÏÚÂÙ· ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï˘ ‰‡¯Â‰) ‰·Èˆ˜˙Ó
.(‰˙ÂÈÈ„Ó
„¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ê ‡˘Â· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÏ‰˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÊ ‰ÏÂÒÙ ‰ËÈ˘· ÏÂÚÙÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó
ÏÚ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯˜Ï ˙Ù„ÂÚ ˙È·È¯ ÔÂÓÈÓ ÚÂÓÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙"˙Â ÏÚ ,‰È„Ó‰
.˙Â¯Á‡ ˙Â¯˜ ÔÂ·˘Á

סיכו
˙Â·ˆ˜‰ ‡Â‰ (‰·Èˆ˜˙Ó 60%-Î) ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰ÒÎ‰‰ ¯Â˜Ó
Ï˘ ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï .¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙Ï „ÚÂÈÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ·Èˆ˜˙Ó 75%-Î .‰È„Ó‰
ÏÚ ,ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ‰ÚÙ˘‰ ‡ÂÙ‡ ˘È ‰· ÌÈ‚Â‰‰ ¯Î˘‰ È‡˙ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.¯˜ÁÓÂ ˙ÈÓ„˜‡ ‰‡¯Â‰ - È¯˜ÈÚ‰ ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‡ÏÓÏ ‰˙ÏÂÎÈ ÏÚÂ ‰˙Â·ÈˆÈ
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¯Î˘ ˙‡ ÏÚÂÙ· Ú·˜˘ ‡Â‰ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ,‰Â˜ ‰˘Ó 'ÙÂ¯Ù ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ ‰˘ÚÓÏ ‰˘ÓÈ˘ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰
˙‡ ÂÓ‡˙ ‡Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰˘Î ,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï
.ÂÈ˙ÂÈÁ‰ ÈÙÏ Ú¯ÙÓÏ ÂÂ˘ ‡Ï‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ Â‡ˆÂ‰ ‡Ï Ô‰ ,‡È˘‰ ÔÂˆ¯
,ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘ÂÏ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡˙ Ô˙ÓÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ÏÚÙ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÈÈÚ·
.‰˙ÚÈ„ÈÏ ¯·„‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ‡Ï· Û‡Â ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘
ÏÚ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙Â¯ÎÈ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
˜ÈÚ‰ „Á‡ „ˆÓ - ¯È˘È ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â· ÏÙÈË˘ ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘
˙ÂÂÈÒÈ ÏÎÈÒ ¯Á‡ „ˆÓÂ ,ÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙ È˙ËÈ˘Â Í˘Ó˙Ó ÔÙÂ‡· ‰È¯ÈÎ·Ï
.ÔÈ„Î ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ
¯Î˘ ˙ÚÈ·˜· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÈÓ ‡Ï ,ÔÓ‡ ·˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù ‰˘‡¯·Â ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘Ï ‰„ÚÂÂ‰
.‰Ê ‡˘Â· ÂÈ˙Â„ÓÚ ˙‡ ·È˙Î‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘Ï Â¯˘Ù‡Â È·ÈË˜Ù‡ ÔÙÂ‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰
,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ¯ÈÎ· ¯Î˘ ˙ÚÈ·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÎ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙· ,ÔÓ‡ 'ÙÂ¯Ù
.¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Ó Ú„ÈÓ ˙ÚÈÓÏ Ì¯˙
‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù - ‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ˙ÂÏ‰˙‰· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰
‰˙„Â·Ú ˙‡ ·È˙Î‰ ,Û˙˙˘‰Ï ¯ÂÓ‡ ÂÈ‡ Â·˘ ÍÈÏ‰ - ‡È˘Ï ÂÓˆÚ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· ·¯Ú˙‰
˙‡ ˙˜ÊÁÓ ÂÊ ˙Â·¯ÂÚÓ .¯Â¯· È˘È‡ Ò¯ËÈ‡ ˙·ÂËÏ ‡È˘ ˙¯ÈÁ·Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘
˙ÏÚÙ‰Ï Ê¯ÎÓ· ;‡È˘‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó È·Ï ‰¯Â˘˜‰ ‰¯·Á ‰¯Á· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰„ÚÒÓ
‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ .˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓ ˙ÂÏ‰˙‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰
ÂÏ ˜ÈÚÓ ,„·Ï· Ï"ÎÓ‰Â ‡È˘‰ ÂÈÏÚ ÂÓ˙Á˘ ,˜ÈÏ‚ ÌÈÈÁ ¯Ó ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï"ÎÓ Ï˘
,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Â¯Ú‰Ï „Â‚È· ,ÔÓÒÂÊ ÁÂ„Ï „Â‚È· ,·"Ó˜˜Ï ˙ÂÎÊÏ ‰ÏÈ·˜Ó‰ ‰·ˆ˜‰
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ô˙È˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈÏ „Â‚È·Â ‰ÓˆÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÈÈ„ÓÏ „Â‚È·
ÁÂÂÈ„Ó ‰Ê Ú„ÈÓ ÌÈÏÚ‰ ˜ÈÏ‚ ¯Ó .‰„Â·Ú ÈÈ„· ‰ÁÓ˙Ó‰ ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÓ ‰˙˘˜·Ï
‡Ï·Â ‰˙Â‡ „ÚÈ˙˘ ‡Ï· ÔÂÙÏË ˙‡¯Â‰· ÂÊ ‰·Ë‰ ÏËÈ·Â ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯È·Ú‰˘
‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏ‰˙‰‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˘¯„Î ‰ÊÂÁ‰ ˙‡ Ô˜È˙˘
.˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓ‰ ,Ï"ÎÓ‰Â ‡È˘‰ Ï˘
˙ÙÂ˜Ó „ÂÓˆ ·Î¯ :‰ÏÂÙÎ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó Ï·È˜Â ˘˜È· ˜ÈÏ‚ ¯Ó
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ‰‡ÏÓ ·Î¯ ˙˜ÊÁ‡ ÔÎÂ ‰˘È¯Ù ˙˘ÙÂÁ· Â˙ÂÈ‰· ‰È„Ó‰
ÁÂÎ ÌÂÁ˙· ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ‰ÏÂ‰ÈÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙‡ ÏÏÂÎ‰ Ô˜˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ú·˜ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·Â ÌÈ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· .Ì„‡‰
ÌÈ‡˙Â ˙Â‚¯„ Á˙Ó ,˙ÂÈÂÙÈÙÎ ,„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ ,˙Â¯˘Ó‰ ¯Â‡È˙ ,‰Ï˘ ÈÂ‚¯‡‰ ‰·Ó‰
˙ËÈÏ˜ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰˘˜Ó Ô˜˙‰ ¯„ÚÈ‰ .ÌÈ¯Â¯·Â ÌÈÚÂ·˜ ,ÌÈÙÂ˜˘ ÌÈÂÂÏ
.‰ÈÎ¯ˆÂ ‰˙Â‰Ó ÈÙ ÏÚ ‰ÚÂ·˜‰ ‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ Ì˙„Â·Ú ˙‡ ¯˜·Ï ,‰· ÌÈ„·ÂÚ‰
¯˘Ù‡Ó ,"Ê¯ÎÓ" ‰ÂÎÓ‰ ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÈÏ‰ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰
˜¯ ˙˘Ó˘Ó "‰Ï·˜‰ ˙„ÚÂ"Â ,ÂÈÏÚ Û„ÚÂÓ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ÈËÂÂÏ¯‰ ‰ÂÓÓÏ
,ÁÂÎ· ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ Ô˙Ó ÁÈË·Ó ÂÈ‡ ‰Ê ÍÈÏ‰ .Â˙¯ÈÁ· ˘ÂÓÈÓÏ ÈÓÂ‚ ˙Ó˙ÂÁ
ÌÈ¯˜Ó· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈÙ ‡Â˘ÓÂ ˙Â¯È¯˘ ‡ÏÏ ,„·Ï· ÌÈÈÈÈÚ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜Â
.˘¯„Î "Ê¯ÎÓ" ÌÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ· Ï"ÎÓ Â‡ ‡È˘ ˙ÈÈÁ‰ ÍÓÒ ÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ÂÓ„Â˜ ÌÈ·¯
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È˘ÈÓÁ „·ÂÚ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,(ÌÊÈËÂÙ) ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â·
.¯Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ ‡Â‰ ˙ÂÁÙÏ
¯Î˘ È‡˘Â· ÌÈÈ·ÈË˜ÈÈ·Â‡Â ÌÈ¯Â¯· ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ¯„ÚÈ‰Â ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ Â‡ˆÓ ˙¯Â˜È··
.ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰‰ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰ ¯„ÚÈ‰ ÔÎÂ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â·Ë‰Â
Í¯Âˆ‰ ¯·„· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
ÌÈÂÂÏ ÌÈ‡˙‰Â ¯Î˘‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˙ÂÈ·˜ÚÂ ˙Â¯Â¯· ,˙Â·Â˙Î ,˙Â„ÈÁ‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ˙¯„‚‰·
.‰· ˙ÂÂ˘‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂˆÂ·˜Ï
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯Î˘‰ ÈÏ·˜ÓÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ ˙Ï‰Ó ‰È‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˘Â‡ È·‡˘Ó ˙˜ÏÁÓ
- Ì˜ÏÁ ;¯˜ÁÓ È·Èˆ˜˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì˜ÏÁ .Ì‰ÈÏÚ ˙Á˜ÙÓ ‰È‡Â
,‰· ÌÈÏ‰˙Ó‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‡Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˘¯· ÌÈ˜ÒÚÂÓ - ÍÎÓ ¯ÂÓÁ Û‡
Ì¯Â‚ Ï˘ ‰¯˜· Â‡ ÁÂ˜ÈÙ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ˙Ó˙ÂÁ ˜¯ ‡È‰Â
¯Â˘˜‰ ÏÎ· ˙È˜ÏÁ‰ Â˙Â·¯ÂÚÓÂ ˘Â‡ È·‡˘Ó Í¯ÚÓ È„È·˘ È˜ÏÁ‰ Ú„ÈÓ‰ .Â‰˘ÏÎ
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÌÂ¯‚Ï ÌÈÏÂÏÚ Û‡Â ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÌÈ„‚Â Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï˘ ÏÂ‰ÈÂ ‰ËÈÏ˜Ï
.ÈÙÒÎ „ÒÙ‰
‰Ù˜È‰ .ÈÁÂ¯‰ ‰ÈÈ˜ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ˙Â‡ÈÎ ‰‚Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÈ‡ ÌÈ˘ ‰Ê ÈÎ „ÂÚ ‡ˆÓ
ÌÈ¯˜Ó Â‡·Â‰ Û‡Â ,˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ ÈÙÏ ÂÏÚÂ‰ ‰˙¯ÓÂÁÂ ‰ÈÚ·‰ Ï˘
ÌÈÓÈÈ˜ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˙ÂÈ‚ÂÏÂÎË Ï˘ ‰‚ÈÏÊ ˙ÚÈÓÏ ÌÈÏÏÎ‰ .‰ÏÂÙÈËÏ ÌÈÈË¯˜Â˜
˙Ï‰‰ Ï˘ ‰ÓÈ‡˙Ó ‰ËÏÁ‰ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ,ÌÈ˘ Í˘Ó· ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÌÈ¯„ÒÂÓÂ
ÌÈ‡¯Á‡ ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰ ‡È˘‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ .‰˘‡¯· ‡È˘‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.ÍÎ Ï˘· Ì¯‚‰ ÈÙÒÎ‰ „ÒÙ‰ÏÂ ÈÁÂ¯‰ ‰ÈÈ˜ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÂÏ˘ÈÎÏ
ÈÎ ‡ˆÓ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙Â˙ÈÓˆ‰ ˙Â¯˜Ï ÌÈÁÂÂ¯‰ ˙Â¯ÈÙ Ï˘ ‰‡ˆ˜‰Ï ¯˘‡
Ô‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â˙ÈÓˆ ˙Â¯˜Ï ˙Ù„ÂÚ ˙È·È¯ ˙Âˆ˜‰Ï ‰˙¯Â‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‰‡¯Â‰) ‰·Èˆ˜˙Ó ˙‡Ê ÔÓÓÏ ÌÂ˜Ó· ,˙Â¯˜‰ ÏÏÎÓ ‰‡Â˘˙ ÔÂ·˘Á ÏÚ ,‰ÚÂ·˜ ˙È·È¯Ï
Ï˘ ‰ÚÓ˘Ó .(‰˙ÂÈÈ„Ó ÂÊ ÈÎ ‰¯È‰ˆÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Í‡ ,˙ÂÚË· ÏÚÂÙ· ‰Ó˘ÂÈ ‡Ï˘
‡Ï˘ ˙Â¯˜‰˘ ÔÙÂ‡· ,˙Â¯˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÈÙÒÎ ÔÂÎÒÈÁ ‡È‰ ÂÊ ‰‡¯Â‰
‰˙ˆ˜Â‰˘ ˙Ù„ÂÚ‰ ˙È·È¯‰ ˙‡ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÌÂ˜Ó· ,ÂÓÓÈ ‰ÚÂ·˜ ˙È·È¯ Ô‰Ï ‰ÁË·Â‰
.‰ÚÂ·˜‰ ˙È·È¯‰ ˙ÂÏÚ· ˙Â¯˜Ï

♦
ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÍÓ˙ ÛÂ‚ ‡È‰Â ,˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ‰ÓÂ˘¯ ‰˙ÂÓÚ ‡È‰ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
.·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29
˙Â„ÚÂÈÓ‰ ,ÌÈÓÏ·Â ÌÈÂÊÈ‡ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰Â ÈÂ‚¯‡‰ Ï„ÂÓ·
,‡È˘‰ ˙ÂÓ„· ÏÂ‰È ÈÓ¯Â‚ ˘È ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ˙˙ÂÓÚ· ÍÎ .˙Â˙Â‡ ˙Â¯˜· ÁÈË·‰Ï
ÈÓ¯Â‚ ;‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ‰ÏÂ‰È· ˜ÂÒÚÏ Ì„È˜Ù˙˘ ‰¯ÈÎ·‰ ‰Ï‰‰‰Â Ï"ÎÓ‰
˙ÂÈÈ„Ó ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì„È˜Ù˙˘ Ú·˜‰ ˙„ÚÂÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,ÌÈÓ‡‰ ¯·Á Ì‰ ÁÂ˜ÈÙ‰
ıÚÂÈ‰ - ÌÈÙ ÈÓ¯Â‚ ;‰È˙ÂÈÎ˙Â ‰˙ÂÈÈ„Ó ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙ÂÈ˜˙ ˙‡ ÁÈË·‰Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ì„È˜Ù˙˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó ,ÈËÙ˘Ó‰
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ
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ÔÈÈÙ‡˙Ó‰ ‰ÏÂÚÙ ÒÂÙ„ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÁÂÂ¯ ÌÈ˘ ‰Ê ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó
ıÚÂÈ‰ ,Ï˘ÓÏ .¯Ú˘· ÌÈÁÈÎÂÓÂ ÛÒ È¯ÓÂ˘ ,ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙ÂÚ¯˙‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰·
‰ÂÂÈÁ ,ÈÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ;ÂÈ¯·„Ó ÂÓÏÚ˙‰Â ÌÈÂ˘ ÌÈÈÈÚ· ÚÈ¯˙‰ ÈËÙ˘Ó‰
‡ÏÏ ‚ÈÈ˙Ò‰ ,Ê‡„ ˘Â‡ È·‡˘Ó Ï"ÎÓÒ ,ÈÂ¯ÙÒ Â‰ÈÏ‡ ¯Ó ;ÂÓÏÚ˙‰ ‰ÓÓ Ì‚Â ,Â˙Ú„
ÚÈ¯˙‰ ,˙ÂÚ˜˘‰Â ˙Â¯˜ ˙˜ÏÁÓ Ï‰Ó ,·‡Ï ·‡ÂÈ ¯Ó ;¯ËÙ˙‰Ï ıÏ‡ ÛÂÒ·Ï˘ „Ú ,ÏÈÚÂ‰
,¯·Ú˘Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙¯·Á ,‡‰Î ‰‰Ï· ,(ÒÂÓÈ„·) ˙ËÙÂ˘‰ ;Â˙Ú„ ‰Ï·˜˙‰ ‡ÏÂ
˙¯·Á ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„ ¯·Á ,ıÏÂ‰¯· Ï‡˜ÊÁÈ ¯Ó ;¯ËÙ˙‰Ï ‰ˆÏ‡Â ÌÚÙ ¯Á‡ ÌÚÙ ‰ÚÈ¯˙‰
;¯ËÙ˙‰˘ ÂÙÂÒÂ ,‰˘Â ¯ÂÊÁ ÚÈ¯˙‰ ,¯·Ú˘Ï Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰Â Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ¯·ÁÂ ¯ÂÁÒÓ‰
.ÌÈÙ‰ ¯˜·Ó È·‚Ï Ì‚ ÍÎ
‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‰˙‰ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ÌÈÓÏ·Â ÌÈÂÊÈ‡ Ï˘ ˙ÂÎ¯ÚÓ
ÔÂÒÈ¯ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÈ˘ ÌÈ¯ÂÙÒ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ Â‡ „Á‡ Ì¯Â‚ Ï˘ ¯˙È ˙Â˜ÊÁ˙‰ ÚÂÓÏÂ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ
˙Î¯ÚÓ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰Ó .˘ÓÓ Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏÂ
‡È˘ Ï˘ ÌÂˆ¯ ÈÙÏ ˙Ï‰˙Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ .‰Ï˘Î ÌÈÓÏ·‰Â ÌÈÂÊÈ‡‰
Ú‚ÂÙ ‰Ê ·ˆÓ .Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙˘ÏÁ‰ È„Î ÍÂ˙ ,Ï"ÎÓ‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÏÚ ,ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÏÂ˜È˘ „ÂÒÈ ÏÚ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰ÁÂÎ·
.‰Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÏÚ ‰‚‰ ÁÈË·Ó‰ ÔÙÂ‡·Â ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÈÙ
‰ÂÓ˙ ˙Ù˜˙˘Ó ,ÌÙ˜È‰Â Ì˙ÂÓÎ ,Ì˙¯ÓÂÁ ÏÚ ,‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÏÂÏÎÓÓ
Ï"ÎÓÂ ,‰Â˜ 'ÙÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ Ï˘ ‰È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ˙„ÓÏÓ‰ ‰˘˜
.˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á È„Î „Ú ,˜ÈÏ‚ ¯Ó ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .‰Ê ˙ÂÏ‰˙‰ Ï„ÂÓ ¯˙Ï‡Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ ÌÈÓ‡‰ ¯·Á Ï˘ ÂÁ˙ÙÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰Ï ÌÈ‡·ÂÓ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈ¯‡Â˙Ó‰
ÔÂ˜È˙Ï ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÏÚÙÈ˘ È„Î ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘Â ˙"˙Â-‚"ÏÓ Ï˘ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
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מבקר המדינה
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