1343

מוסדות להשכלה גבוהה
פעולות הביקורת
במועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( ,בוועדה לתכנו ולתקצוב שלה )ות"ת(,
באוניברסיטת תלאביב ובאוניברסיטת בראיל נבדקו היבטי שוני של
הפעלת התכניות המיוחדות )תכניות לימודי חותקציביות ותכניות לימודי
לאוכלוסיות ייעודיות( ,לרבות הלי קבלת ההחלטות בעניינ והפיקוח על
יישומ ,ניהול המידע הקיי בנושא וסוגיות הקשורות לתנאי העסקה של
המרצי המלמדי בתכניות ולתנאי הקבלה אליה.
במכללה האקדמית עמק יזרעאל נבדקו כמה נושאי הנוגעי לפעילותה.
בירורי וביקורת השלמה נעשו במל"ג ,בוות"ת ואצל הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר.
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תכניות לימודי מיוחדות באוניברסיטאות
תקציר
בעשור האחרו ) (20102000נקלעה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל למשבר כספי
עמוק ,בי היתר עקב קיצוצי תקציביי שהושתו עליה .המשבר המתמש הזה הניע
את האוניברסיטאות לפעול בדרכי שונות להגדלת הכנסותיה במטרה לשפר את
מצב הכספי .אחת הדרכי הייתה פיתוח תכניות לימודי מיוחדות ,נוס #על תכניות
הלימודי הרגילות ,שלבוגריה מוענק תואר אקדמי .תכניות אלו ,שנותנות מענה ג
לתופעה בולטת נוספת בתחו ההשכלה הגבוהה  עלייה בגיל של הסטודנטי
הנרשמי ללימודי ,נחלקות לשני סוגי עיקריי (1) :תכניות לימודי "חו&
תקציביות"  תכניות לימודי שהוועדה לתכנו ולתקצוב )להל  ות"ת( של המועצה
להשכלה גבוהה )להל  מל"ג( אינה משתתפת במימונ וששכר הלימוד המשול
עבור גבוה ,לעתי במידה ניכרת ,משכר הלימוד הרגיל )להל  תכניות לימודי חו&
תקציביות(; ) (2תכניות לימודי לאוכלוסיות תלמידי ייעודיות  תכניות שהותאמו
למקומות עבודה מסוימי ,לבעלי מקצועות מסוימי או למגזרי מסוימי בציבור,
כגו כוחות הביטחו ,אוכלוסיות חרדיות ובני מיעוטי )להל  תכניות לימודי
לאוכלוסיות ייעודיות( .שכר הלימוד עבור תכניות אלה אינו בהכרח גבוה משכר
הלימוד הרגיל ,והרווח מה טמו בכ שנרשמות אליה קבוצות תלמידי גדולות .שתי
התכניות ייקראו יחד בדוח זה "תכניות לימודי מיוחדות" או "תכניות מיוחדות".
1

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת הלימודי התשס"ט )(20092008
למדו באוניברסיטאות בס הכול כ 121,000סטודנטי .מנתוני שהעבירה ות"ת
למשרד מבקר המדינה ,המסתמכי על דיווחי שקיבלה במהל הביקורת
מהאוניברסיטאות ,עולה כי באותה שנה למדו בה בתכניות לימודי חו&תקציביות
 2,096סטודנטי ,2וכי מעל  90%מהתכניות היו תכניות לימודי לתואר שני .בתכניות
הלימודי לאוכלוסיות ייעודיות )לתואר ראשו ושני( למדו באותה שנה
באוניברסיטאות  2,114סטודנטי.3

פעולות הביקורת
בחודשי מר&דצמבר  2010לסירוגי בדק משרד מבקר המדינה את טיפול של מל"ג
ושל ות"ת בתכניות הלימודי המיוחדות באוניברסיטאות וכ היבטי שוני של
הפעלת התכניות על ידי שתי אוניברסיטאות .הבדיקה נעשתה במל"ג ובוות"ת,
באוניברסיטת תלאביב ,שהפעילה בעיקר תכניות לימודי חו&תקציביות,
ובאוניברסיטת בראיל ,שהפעילה בעיקר תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות.

__________________

1
2
3

שנת הלימודי במוסדות להשכלה גבוהה מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר.
לא כולל סטודנטי שלמדו בתכניות בילאומיות ברפואה.
הנתו חלקי בלבד מאחר שחלק מהאוניברסיטאות לא כללו בדיווחיה לוות"ת תכניות לימודי
לאוכלוסיות ייעודיות מסוימות.
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יובהר שמשרד מבקר המדינה לא בח את ההצדקה להפעלת של התכניות המיוחדות
ואי לראות בדוח זה משו חוות דעת כלשהי על רמת האקדמית ועל הצור בקיומ.
ההחלטות בענייני אלה נמצאות בתחו שיקול הדעת של מל"ג ,ות"ת והמוסדות
המנהלי של האוניברסיטאות.

עיקרי הממצאי
החלטות מל"ג וות"ת וטיפול בתכניות הלימודי המיוחדות
 .1בידי מל"ג וות"ת לא היו נתוני מלאי ומעודכני על תכניות הלימודי
המיוחדות שהפעילו המוסדות להשכלה גבוהה ,ולכ ה לא יכלו לקיי בקרה ופיקוח
נאותי בנושא חשוב ומהותי זה.
 .2בנובמבר  2004קבעה מל"ג ,בי היתר ,כי היק #תכניות הלימודי לאוכלוסיות
ייעודיות הוא רחב הרבה יותר מהרצוי והחליטה כי על המוסדות המבקשי לקיי
תכניות לימודי כאלה לקבל את אישורה לפני פתיחת .מל"ג וות"ת לא פנו
לאוניברסיטאות בהמש להחלטה בדרישה חדמשמעית וברורה שידווחו לה על כל
תכנית לימודי ייעודית שה מפעילות ,בייחוד על תכניות שנדרש אישור להמש
הפעלת ועל התכניות החדשות שבכוונת להפעיל .הועלה כי האוניברסיטאות שנבדקו
כאמור בביקורת זו )בראיל ותלאביב( לא ביקשו את אישור מל"ג להמש הפעלת
של התכניות שעבור נדרש אישור כזה ,כפי שעולה מההחלטה ,וא #פתחו והפעילו
תכניות לימודי חדשות לאוכלוסיות ייעודיות בלי שעדכנו את מל"ג על כ ולמותר
לציי שלא קיבלו לכ את אישורה כנדרש.
אוניברסיטת בראיל העלתה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כמה טענות והשגות
לעניי סמכות של מל"ג וות"ת לקבוע הוראות בענייני שוני ,ולעניי מעמד של
החלטות והנחיות של מל"ג וות"ת בכלל ,וסמכויותיה לעניי התכניות המיוחדות
בפרט .בי היתר טענה האוניברסיטה כי מל"ג אינה מוסמכת להתנות כל תכנית
לימודי ,שנועדה להעניק תואר שאושר ,באישור מחודש ,וכי היא אינה מוסמכת
להחליט עבור האוניברסיטאות מה יהיה היק #התכניות המיוחדות .מל"ג ,שטענות
והשגות האוניברסיטה הובאו לידיעתה ,הודיעה למשרד מבקר המדינה כי היא דוחה
"מכל וכל את הטענות המטילות ספק באשר לסמכות ות"ת/מל"ג" .בי היתר ציינה
מל"ג כי היא וות"ת ה המוסמכות לדו בסוגיית תכניות הלימודי המיוחדות
במוסדות המתוקצבי על מכלול היבטיה ולגבש מסקנותיה ה באשר לעצ קיומ של
תכניות כאמור וה באשר לכללי לקיומ ,ככל שיחליטו שנית לקיימ.
על מל"ג וות"ת להבהיר במפורש לאוניברסיטת בראיל וליתר המוסדות להשכלה
גבוהה את מעמד מל"ג כגו #מאסדר )רגולטור( המוסמ להכיר במוסדות להשכלה
גבוהה ולאשר מת תארי אקדמאי ואת מעמד ות"ת  הממונה ,לפי החלטת
הממשלה ,על הפ התקציבי של תחו זה  ולא להותיר מצב של עמימות כלשהי בנוגע
לסמכויותיה .כ עליה להבהיר למוסדות אלה את ההוראות שלפיה עליה לפעול
ולאכו #הוראות אלה בעקביות.
 .3בשנת  2002נדרשה ות"ת לסוגיית התכניות החו&תקציביות .רק באפריל ,2007
כחמש שני מאז ,קיבלה מליאת ות"ת החלטה ולפיה אי לאשר תכניות חו&
תקציביות חדשות במוסדות המתוקצבי ואי להגדיל את מספר הסטודנטי
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הקיימי בתכניות החו&תקציביות של המוסדות המתוקצבי .העיכוב הרב של ות"ת
בגיבוש עמדתה בנושא חשוב זה ואיקביעת הנחיות או הוראות זמניות יצרו מצב שבו
בפועל התאפשרה פתיחת של תכניות חו&תקציביות חדשות רבות במהל חמש
השני האמורות .יובהר כי מל"ג וות"ת ידעו ,במש שני מספר ,על מציאות בלתי
תקינה זו ולא פעלו לשינויה.
החלטת ות"ת לא דנה בתנאי שבה פועלות התכניות החו&תקציביות הקיימות
ובה תנאי הקבלה אליה ,ולא הוטל על הגורמי המקצועיי במל"ג וות"ת 4לקבוע
כללי ותנאי להמש הפעלת של תכניות אלה.
ות"ת ומל"ג לא אכפו את ההחלטה דלעיל ,ובשל כ המשיכו המוסדות המתוקצבי
לפתוח תכניות חו&תקציביות חדשות ,דבר שהשפיע על מאפייני מערכת ההשכלה
הגבוהה כולה.
 .4יתר על כ ,ספי הקבלה שקבעו אוניברסיטת תלאביב ואוניברסיטת בראיל
עבור מועמדי לכמה תכניות מיוחדות היו נמוכי מספי הקבלה שקבעו עבור
מועמדי לתכניות הרגילות .מל"ג מצדה לא קיימה כל פיקוח ובקרה על
האוניברסיטאות בעניי זה.
 .5מליאת מל"ג לא דנה בנושא התכניות החו&תקציביות ,א #שלפי מסמכי המטה
המקצועי שלה ושל ות"ת ,לנושא זה כאמור השפעה מהותית  תקציבית ואקדמית 
על מערכת ההשכלה הגבוהה בכללותה .ות"ת מצדה לא יזמה דיו בנושא זה במליאת
מל"ג על א #החלטה מפורשת של מליאת ות"ת מיולי  2002ולפיה היא לא תקבל
החלטות בעניי זה לבדה אלא תעביר את העניי לדיו במל"ג.
 .6הפעלת של תכניות לימודי מיוחדות במוסדות להשכלה גבוהה הממומני
בעיקר מכספי מדינה עלולה במקרי מסוימי לגרו למצב בלתי רצוי ,שבו משאבי
ותשומות הממומני מכספי מדינה )סגל אקדמי ,סגל מינהלי ,תשתיות פיזיות(
שאמורי לשמש את הציבור הרחב יופנו לתכניות לימודי מיוחדות המיועדות לציבור
מסוי בלבד .לש מניעת מקרי כאלו נדרשת בקרה קפדנית על הקצאת המשאבי
והתשומות ,ובייחוד תשומות כוח אד )סגל אקדמי וסגל מינהלי( המופנות לתכניות
אלה במסגרת של עבודה נוספת.
בכללי שקבעה ות"ת בנושא עבודה נוספת של חברי סגל אקדמי )להל  כללי ות"ת(
אי התייחסות לעבודה נוספת של חברי סגל באוניברסיטה שבה ה מועסקי דר
קבע בכלל ,ולהעסקת בתכניות הלימודי המיוחדות בפרט ,א ות"ת מתייחסת
לעבודה כזאת ,במכתבי שהיא מוציאה למוסדות ,כמו לעבודה נוספת מחו& למוסדות.
ות"ת העירה לאוניברסיטאות שפעלו בניגוד לכללי ,א לא דרשה מה דיווח על
פעולותיה בעניי ולא נקטה שו פעולה ממשית ,ג כאשר היה מדובר בחריגות
חוזרות ונשנות ובחריגות מהותיות או בוטות במיוחד.
בביקורת הועלו מקרי שבה ,בניגוד למתחייב מחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה
 ,1985שילמו אוניברסיטת תלאביב ואוניברסיטת בראיל למרצי שלימדו בתכניות
המיוחדות ,ללא אישור ות"ת והממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל 
__________________

4

במל"ג וות"ת קיי מטה מקצועי המורכב מכלכלני ,חשבונאי ,סטטיסטיקאי ומשפטני המסייע
בידיה בקבלת החלטות בסוגיות הנוגעות לתחו ההשכלה הגבוהה.
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הממונה על השכר( ,שכר גבוה מהמותר .5מתשובות האוניברסיטאות למשרד מבקר
המדינה עולה כי עניי הפיקוח על השכר טר הוסדר שכ ה מסתייגות מהחלת חוק
יסודות התקציב עליה.

תכניות לימודי חותקציביות באוניברסיטת תלאביב
 .1בשנות הלימודי התשנ"דהתשע"א ) (20111993החליטה אוניברסיטת תל
אביב )להל בפרק זה ג  האוניברסיטה( להפעיל  23תכניות לימודי חו&תקציביות
לתואר שני ובפועל פתחה  21מה .בשנת התשע"א הפעילה האוניברסיטה  19תכניות
חו&תקציביות .האוניברסיטה לא ביקשה את אישור מל"ג לשו תכנית מתכניות
אלה ,ג לא לאלה שאי לה כלל תכנית תקציבית מקבילה.
מלבד הסנט והוועדה המרכזת ,המשמשת כהנהלה האקדמית של האוניברסיטה ,לא
קיבלו מאז שנת  2005המוסדות המנהלי הנוספי של האוניברסיטה  הוועד המנהל
וחבר הנאמני  דיווח כלשהו מהנהלת האוניברסיטה על התכניות החו&תקציביות,
על חלק היחסי בתכניות הלימודי של האוניברסיטה ועל השפעת על דמותה של
האוניברסיטה ,א #שראוי היה לכלול דיווח כזה במסגרת הדיווח התקופתי על פעולות
האוניברסיטה המוגש לוועד המנהל.
 .2בנובמבר  2006מינה הרקטור ועדה לבדיקת נושא התכניות החו&תקציביות
באוניברסיטה ,ספי הקבלה לתכניות אלה ,הרמה האקדמית של הסטודנטי ,רמת
הלימודי ,השפעת הלימודי בתכניות אלה על הסגל האקדמי ,ואופ ניהול תכניות
אלה )להל  ועדת הבדיקה(; הוועדה הגישה את המלצותיה בפברואר  ,2007א חלק
מהותי מה לא יוש ,א #שהסנט החליט לאמצ .מדוח הוועדה ומדוחות ועדות המעקב
שמינתה האוניברסיטה לליווי תכניות הלימודי החו&תקציביות עולה כי התקבלו
לתכניות אלה ג תלמידי שאינ עומדי בתנאי הס #לקבלה ללימודי תואר שני
שנקבעו על ידי מל"ג ועל ידי האוניברסיטה ,וכי ספי הקבלה שנקבעו לתכניות אלו
ללא אישור כנדרש של מל"ג ,נמוכי וגמישי יותר מאשר ספי הקבלה של תכניות
הלימודי הרגילות לתואר שני .לדוגמה ,באחת התכניות שיעור התלמידי שלא עמדו
בתנאי הקבלה הרגילי מס התלמידי בתכנית זו היה כ.20%
 .3בשני  2006ו 2007התקשרה האוניברסיטה בהסכ ע חברת הדרכה פרטית
לצור הפעלת תכנית לימודי לתואר שני במינהל עסקי ) (MBAלמהנדסי ומנהלי
פרויקטי )להל  התכנית למהנדסי( בשני אלה .מממצאי הביקורת עולה כי
האוניברסיטה פעלה שלא על פי הקבוע בכללי מל"ג ,בהנחיותיה ובהחלטותיה :היא
נתנה אפשרות לסגל הוראה חיצוני השונה מסגל ההוראה הרגיל ללמד בתכנית
והציבה למועמדי לתכנית תנאי קבלה מקלי לעומת המועמדי ללימודי בתכנית
הרגילה לתואר שני במינהל עסקי ,וזאת בלי שהדבר נבח כנדרש ואושר על ידי מל"ג
וות"ת .כמו כ ,האוניברסיטה לא בחנה א הענקת בלעדיות על ניהול ההרשמה
לתכנית לחברת הדרכה פרטית וקביעת תנאי קבלה ולפיה רק מי שמעסיקו מוכ
להתחייב לשאת בעלויות שכר הלימוד שלו רשאי להירש לתכנית ,פגעו בשוויוניות
ומהווי פגיעה בעקרונות שנקבעו בחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז.2007
__________________

5

בדוח שהוציא מבקר המדינה בשנת  2009בעניי זה )מבקר המדינה˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ,
 ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰שנת  (2009הובאה עמדת האוניברסיטאות אשר הסתייגו מהחלת חוק יסודות
התקציב עליה מאז שנת  1999ולא אפשרו לממונה על השכר לפקח עליה.
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 .4המרצי בתכניות החו&תקציביות ה ברוב חברי סגל אקדמי של
האוניברסיטה המלמדי בתכניות אלה במסגרת עבודה נוספת .בעניי זה הועלו
ליקויי אלה :נוהלי האוניברסיטה בעניי החובה להגיש אישורי לעבודה נוספת
באוניברסיטה לא היו מלאי וברורי דיי ולא היו מותאמי לכללי ות"ת
והנחיותיה; האוניברסיטה לא קיימה בקרה ופיקוח על עבודת חברי הסגל האקדמי
שלה בתכניות הלימודי החו&תקציביות ובעבודה נוספת מחו& לאוניברסיטה;
האוניברסיטה אינה פועלת על פי כללי ות"ת ,כאשר אינה דורשת בחלק מהמקרי
מחברי הסגל שלה לבקש אישור מראש לעבודה נוספת ולא אוסרת עבודה כזאת על מי
שאינו ממלא את כל חובותיו בתכניות הרגילות כלפיה.
האוניברסיטה אפשרה לחלק מחברי הסגל האקדמי שלה לעסוק בהוראה בתכניות
לימודי חו&תקציביות ובניהול על חשבו שעות הלימוד הרגילות שלה .מוסדות
האוניברסיטה )הסנט ,הוועדה לתואר שני( דנו בתופעה זו והחליטו להפסיקה ,אול
ה לא וידאו כי החלטת זו אכ יושמה על ידי האוניברסיטה.
 .5את הפעולות הכספיות של האוניברסיטה הכרוכות בהפעלת רוב התכניות החו&
תקציביות ,לרבות התשלומי לחברי הסגל האקדמי שלימדו בה ,ביצעו שני מכוני
חיצוניי 6שלה בלא שוות"ת קיימה בקרה בנושא .באמצעות המכוני ,שהיוו "מסלול
עוק "#להסדרה המחייבת ,שילמה האוניברסיטה לחברי סגל אלה שכר הגבוה
בשיעור ניכר מאוד )פי שלושה עד שמונה( מהשכר שנקבע על ידי ות"ת ואושר על ידי
הממונה על השכר .בדוח שהגישה ועדת הבדיקה היא המליצה על בחינה מחדש של
הפערי הגדולי מאוד בשכר המרצי בתכניות החו&תקציביות .לא נמצא כי
האוניברסיטה נקטה צעדי ליישו המלצה זו של הוועדה.
 .6תכניות הלימודי החו&תקציביות נעזרות בתשתיות מינהליות של
האוניברסיטה ומתקיימות במבני שלה שנבנו מכספי מדינה או מתרומות שניתנו
למטרות ציבוריות .האוניברסיטה א #שיפצה באיכות מיוחדת קומה שלמה בבניי בית
הספר למינהל עסקי ע"ש רקנאטי לשימוש אחד מהמכוני האמורי; הכניסה
לקומה זו אינה אפשרית לכלל הסטודנטי ,והיא מתבצעת באמצעות כרטיס אישי
המונפק רק לתלמידי המכו .חלק מהלימודי בתכנית החו&תקציבית מינהל עסקי
למנהלי מתקיימי בקומה זו.
ההכנסות מהתכניות החו&תקציביות מסייעות לאוניברסיטה ואולי א #תורמות
לתחזוקת התשתיות הפיזיות שלה .ע זאת השימוש שהיא עושה בתשתיות ציבוריות
אלה לצור התכניות האמורות מחייב בחינה עקרונית של הנושא.
 .7בעוד שסטודנטי הלומדי בתכניות הלימודי הרגילות יכולי לקבל
מהאוניברסיטה מלגות על פי אמות מידה שהיא קבעה ,ברוב התכניות החו&
תקציביות היא אינה מעניקה מלגות או הלוואות לתלמידי.

__________________

6

בהוראת ההנהלה של האוניברסיטה "נוהל מכוני  בקרה אקדמית ,מנהלית וכספית" הוגדר מכו
חיצוני כ"תאגיד עצמאי ,בעל אופי אקדמי ,הנושא את ש האוניברסיטה ו/או הקשור בה".
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תכניות לימודי מיוחדות באוניברסיטת בראיל
 .1אוניברסיטת בראיל )להל בפרק זה ג  האוניברסיטה( הפעילה בשנת
הלימודי התש"ע  30תכניות מיוחדות 26 :תכניות לימודי ייעודיות לתואר ראשו
ולתואר שני ו 4תכניות לימודי חו&תקציביות לתואר שני.
האוניברסיטה לא ביקשה אישור ממל"ג להפעלת רוב התכניות הייעודיות שלה שהיו
קיימות עוד לפני החלטת מל"ג מנובמבר  .2004ג לאחר החלטת מל"ג לא ביקשה
האוניברסיטה את אישורה להמש הפעלת התכניות הייעודיות הקיימות ,שלגביה
נדרש אישור כזה .לא זו א #זו ,לאחר ההחלטה פתחה האוניברסיטה ללא אישור
שלוש תכניות לימודי חדשות לאוכלוסיות ייעודיות.
 .2האוניברסיטה קבעה לתכניות מיוחדות ספי קבלה נמוכי מספי הקבלה
לתכניות הלימודי הרגילות וא #נמוכי מספי הקבלה שקבעה מל"ג בנושא זה בלי
שקיבלה אישור מראש ממל"ג לעשות זאת ,כנדרש .לא נמצא שהדבר נעשה כדי לקד
אוכלוסיות חלשות מהבחינה הכלכליתחברתית ,ולא נמצאה כל אסמכתה המצביעה
על כ שבאוניברסיטה התקיי דיו יסודי בעניי זה.
 .3במסמ שאושר על ידי מל"ג במר&  2004נקבע כי אוניברסיטה לא תקבל כספי
מדינה במישרי או בעקיפי מכל גור שהוא ,לרבות משרדי ממשלה ,למעט הקצבות
ות"ת ,וכי ות"ת תוכל לאשר מראש לאוניברסיטה התקשרות ע גור כאמור למת
שירותי להוראה אקדמית לקראת תארי אקדמיי ,בנסיבות חריגות ועל פי שיקול
דעתה.
מאז אישרה מל"ג את המסמ החלה האוניברסיטה להפעיל שלוש תכניות ייעודיות
על סמ התקשרויות שלה ע משרד ראש הממשלה וע משרד הביטחו א היא לא
דיווחה על כ לוות"ת ומיותר לציי כי לא קיבלה לכ את אישורה כנדרש
להתקשרויות אלה ולהפעלת תכניות הלימודי שבגינ בוצעו ההתקשרויות.
בי האוניברסיטה לבי צה"ל או משרד הביטחו לא נחת הסכ המעג את
חובותיה וזכויותיה של כל אחד מהצדדי בהתקשרות להפעלת תכנית חו&
תקציבית מסוימת ובכלל זה בדבר התמורה שתקבל האוניברסיטה בגי הפעלת
התכנית והתנאי המפורטי לקבלת תמורה זאת .בהיעדר הסכ מפורט כאמור
התגלעו בשנת  2010חילוקי דעות בי הצדדי בנוגע לדרישת האוניברסיטה לקבל
מצה"ל או ממשרד הביטחו מיליו ש"ח המגיעי לה ,לטענתה ,בגי שנות הלימודי
התשס"חהתש"ע .במועד סיו הביקורת טר יושבו חילוקי הדעות כאמור.
 .4לרמת ,דרגת וכישוריה של מורי בתכניות הלימודי השונות יש השפעה
לא מבוטלת על רמת המקצועית של התכניות ,ולכ מצאה לנכו מל"ג ,בהנחיות
השונות שהיא מעבירה מפע לפע למוסדות ,להתייחס לענייני אלה .בעניי זה
הועלו הליקויי האלה:
האוניברסיטה לא קיימה את הנחיות מל"ג ,שקבעו כי כל המורי בתכניות הלימודי
לתואר שני יהיו בעלי תואר שלישי לפחות ושלפחות שני שליש מה יועסקו על ידי
האוניברסיטה במשרה תקנית ,שכ רק  8מ 21המורי שלימדו בתכנית לימודי
חו&תקציבית ,שהופעלה על ידי גור פרטי ,היו בעלי תואר שלישי ,וא #אחד מה
לא הועסק על ידי האוניברסיטה במשרה תקנית.
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האוניברסיטה שילמה לחברי הסגל האקדמי המועסקי בתכנית חו&תקציבית
אחרת ,המופעלת א #היא על ידי גור פרטי ,שכר הגבוה ב 100%50%מהשכר
הרגיל שהיא משלמת על פי התעריפי שקובעת ות"ת.
במסמכי האוניברסיטה לא נמצאו אסמכתאות המעידות שנעשתה על ידה בחינה של
היתרונות והחסרונות הכרוכי בהפעלת תכניות לימודי על ידי גור פרטי ,ולמעשה
לא התקיי כל דיו בעניי חשוב זה.
 .5האוניברסיטה הנהיגה הסדר תשלו למרצי המועסקי בתכניות המיוחדות,
שמשמעותו תשלו שכר שאינו תוא שעות הוראה בפועל ,העוק #למעשה את מגבלת
תשלו השכר למורי .בפועל שילמה האוניברסיטה על פי הסדר זה שכר גבוה
ב 50%מהשכר שנהוג לשל בהעסקות מעי אלה .יתרה מכ  ,מרצי בכירי
בתכניות חו&תקציביות קיבלו לעתי ,על סמ כללי שהתגבשו באוניברסיטה ,שכר
גבוה ב 100%מהשכר המאושר על ידי ות"ת ועל ידי הממונה על השכר .מת
התשלומי החריגי לא אושר על ידי אחד מהגופי המנהלי של האוניברסיטה )ועד
מנהל ,ועדת הקבע ,ועדת הכספי( ,והאוניברסיטה א #לא ביקשה מוות"ת ומהממונה
על השכר אישור לתשלומי חריגי אלה.
 .6האוניברסיטה ,באמצעות "תקנו הסנט לעבודה נוספת של חברי סגל אקדמי"
שהתקינה ,מאפשרת לחברי סגל אקדמי לעבוד שעות נוספות בהיק #גבוה מההיק#
שמתירה ות"ת בכלליה .מאישורי לעבודה נוספת שקיבלו חברי סגל אקדמי
המלמדי בתכניות המיוחדות אי לעתי אפשרות לוודא א העבודה הנוספת
הנעשית בפועל היא אכ זו שבגינה נית האישור .כתבי מינוי להוראה בקורסי קי&
בכלל ,ובתכניות מיוחדות בפרט ,ניתנו לעתי למרצי לאחר שכבר החלו ללמד;
במקרי אחדי ניתנו כתבי המינוי א #לאחר שסיימו לעבוד.

סיכו והמלצות
מממצאי הדוח עולה כי בטיפול בנושא תכניות הלימודי המיוחדות שמפעילי
המוסדות להשכלה גבוהה )ובמיוחד האוניברסיטאות( לצד התכניות הרגילות נכשלו
מל"ג וות"ת במילוי התפקידי שהוטלו עליה ובכ נפגעה יכולת לשמור על קיו
האינטרסי הציבוריי .בתחו התכניות לאוכלוסיות ייעודיות  ה לא הפעילו בקרה
על מנת לוודא שהמוסדות מבצעי את ההחלטות שקיבלו בדבר הגבלת התכניות הללו
ולא אכפו את החלטותיה; בתחו התכניות החו&תקציביות  ות"ת נמנעה מלקבל
החלטה במש זמ רב ,ובכ אפשרה למעשה למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח
ולהפעיל תכניות לימודי חו&תקציביות ללא בחינה ובקרה .מל"ג כלל לא דנה בנושא
עקרוני ומהותי זה.
הפעלת תכניות הלימודי המיוחדות על ידי אוניברסיטאות תלאביב ובראיל
נעשתה פעמי רבות בניגוד להנחיות מל"ג וות"ת ובלא קבלת אישור כנדרש; תנאי
הקבלה שנקבעו בחלק מהתכניות המיוחדות היו מקלי בהשוואה לתנאי הקבלה
שנקבעו בתכניות הלימודי הרגילות וזאת בלי שמל"ג וות"ת בחנו ואישרו הקלות אלו
כנדרש .מקרי אלו ראוי כי ייבחנו בקפידה ה על ידי האוניברסיטאות וה על ידי
מל"ג וות"ת ,וזאת על מנת להבטיח כי אי במצב זה כדי לפגוע בעקרו השוויו בקבלה
לתכניות לימודי; האוניברסיטאות האמורות שילמו לעתי לחברי הסגל שלה שכר

1352

דוח שנתי 62

גבוה מזה שה אמורי לקבל על פי הנחיות ות"ת ,אישור הממונה על השכר והסכמי
השכר הקיבוציי שה חתומות עליה.
הפעלת של התכניות המיוחדות במוסדות להשכלה גבוהה מחייבת את מל"ג וות"ת
לקיי פיקוח בנושא אשר ביסודו יקוימו הליכי בחינה ואישור לגבי כל תכנית .כמו כ
עליה לגבש את עמדת בנושא תכניות הלימודי החו&תקציביות ולגבש הנחיות
שיסדירו נושא זה ויאפשרו פיקוח ובקרה עליו.
מלבד פיקוח שוט #ופרטני נדרשות מל"ג וות"ת לקיי הערכה כוללת באשר למגמה
המסתמנת בתחו זה לאור השני ולבחו מכלול של היבטי תקציביי ,ארגוניי
ותכנוניי הנובעי מכ  .הגידול במספר התכניות המיוחדות ,הנובע במידה לא מעטה
מהבעיות התקציביות שעמ נאלצות האוניברסיטאות להתמודד במהל השני,
מחייב את מל"ג וות"ת לבצע הליכי בחינה והערכה יסודיי ,לרבות ניתוח היבטי
תקציביי כוללי.
יודגש כי מהגידול במספר התכניות החו&תקציביות והתכניות הייעודיות בלא קיו
הליכי פיקוח נאותי ובלא שתתקיי הערכה ובחינה כוללת בנושא עולי סממני
של הפרטה בלתי מתוכננת ובלתי מבוקרת.

♦
מבוא
בעשור האחרו ) (20102000נקלעה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל למשבר כספי עמוק ,בי
היתר עקב קיצוצי תקציביי שהושתו עליה .המשבר המתמש! הזה הניע את האוניברסיטאות
לפעול בדרכי שונות להגדלת הכנסותיה במטרה לשפר את מצב הכספי .אחת הדרכי הייתה
פיתוח תכניות לימודי מיוחדות ,נוס #על תכניות הלימודי הרגילות ,שלבוגריה מוענק תואר
אקדמי .תכניות אלו ,שנותנות מענה ג לתופעה בולטת בתחו ההשכלה הגבוהה  עלייה בגיל
של הסטודנטי הנרשמי ללימודי ,נחלקות לשני סוגי עיקריי-ıÂÁ" ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ (1) :
˙˜ˆ  "˙ÂÈ·Èתכניות לימודי שהוועדה לתכנו ולתקצוב )להל  ות"ת( של המועצה להשכלה
גבוהה )להל  מל"ג( אינה משתתפת במימונ וששכר הלימוד המשול עבור גבוה ,לעתי במידה
ניכרת ,משכר הלימוד הרגיל )להל  תכניות לימודי חו&תקציביות(; )ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ (2
  ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ïתכניות שהותאמו למקומות עבודה מסוימי ,לבעלי מקצועות
מסוימי או למגזרי מסוימי בציבור ,כגו כוחות הביטחו ,אוכלוסיות חרדיות ובני מיעוטי
)להל  תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות או תכניות ייעודיות( .שכר הלימוד עבור תכניות אלה
אינו בהכרח גבוה משכר הלימוד הרגיל ,והרווח מה טמו בכ! שנרשמות אליה קבוצות תלמידי
גדולות."˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ Î˙" Â‡ "˙Â„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙" ‰Ê ÁÂ„· „ÁÈ Â‡¯˜ÈÈ ˙ÂÈ Î˙‰ È˙˘ .
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת הלימודי התשס"ט ) 7(20092008למדו
באוניברסיטאות בס! הכול כ 121,000סטודנטי .מנתוני שהעבירה ות"ת למשרד מבקר המדינה,
המסתמכי על דיווחי שקיבלה במהל! הביקורת מהאוניברסיטאות ,עולה כי באותה שנה למדו
בה בתכניות לימודי חו&תקציביות  2,096סטודנטי ,8מעל  90%מה לתואר שני .בתכניות
__________________
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שנת הלימודי במוסדות להשכלה גבוהה מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר.
לא כולל סטודנטי שלמדו בתכניות בילאומיות ברפואה.
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הלימודי לאוכלוסיות ייעודיות )לתואר ראשו ושני( למדו באותה שנה באוניברסיטאות 2,114
סטודנטי.9
בחודשי מר&דצמבר  2010לסירוגי בדק משרד מבקר המדינה את טיפול של מל"ג ושל ות"ת
בתכניות הלימודי המיוחדות באוניברסיטאות וכ היבטי שוני של הפעלת התכניות על ידי שתי
אוניברסיטאות .הבדיקה נעשתה במל"ג ובוות"ת ,באוניברסיטת תלאביב ,שהפעילה בעיקר תכניות
לימודי חו&תקציביות ,ובאוניברסיטת בראיל ,שהפעילה בעיקר תכניות לימודי לאוכלוסיות
ייעודיות.
יובהר שמשרד מבקר המדינה לא בח את ההצדקה להפעלת של התכניות המיוחדות ואי לראות
בדוח זה משו חוות דעת כלשהי על רמת האקדמית ועל הצור! בקיומ .ההחלטות בענייני אלה
נמצאות בתחו שיקול הדעת של מל"ג ,ות"ת והמוסדות המנהלי של האוניברסיטאות.

החלטות מל"ג וות"ת וטיפול
בתכניות הלימודי המיוחדות
 .1מל"ג היא המוסד הממלכתי הממונה על ענייני השכלה גבוהה במדינה ,ואת חבריה ממנה
נשיא המדינה על פי הצעת הממשלה .היא פועלת כגו #עצמאי שמטרתו להסדיר את העיסוק
בהשכלה גבוהה ולפקח על תחו זה בלא מעורבותה הישירה של הממשלה .הקמת מל"ג
וסמכויותיה עוגנו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח) 1958להל  חוק מל"ג( .תפקידיה
העיקריי של מל"ג ה ,בי היתר ,הכרה במוסדות להשכלה גבוהה )להל ג  המוסדות( הטעונה
את אישור הממשלה והסמכת להעניק תארי אקדמיי שהיא מכירה בה; גיבוש הצעות לשיתו#
פעולה בי מוסדות ,לפיתוח תחומי מחקר והוראה ולהקמת מוסדות נוספי; ומת רישיו לשלוחות
של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל לפעול בישראל.
לעניי הענקת תארי נקבע בחוק מל"ג ,בי היתר ,כי מל"ג "רשאית להסמי! מוסד מוכר להעניק
תואר מוכר לפלוני או להעניק תארי מוכרי בדר! כלל ,על יסוד כללי שנקבעו על ידיה ...ורשאית
היא לקבוע כללי בדבר בחינות ממלכתיות שייערכו כתנאי להענקת תואר מוכר פלוני על ידי מוסד
מוכר פלוני".
 .2ות"ת היא ועדת משנה של מל"ג והזרוע המבצעת שלה ,כאשר המקור הנורמטיבי לפעילותה
ולסמכויותיה מתבסס ה על חוק מל"ג ,וה על החלטת ממשלה משנת  1977מכוח סמכותה על פי
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה) 1985להל  חוק יסודות התקציב(; ות"ת היא גו #בלתי תלוי
העומד בי הממשלה ובי המוסדות להשכלה גבוהה ותפקידו לחלק בי המוסדות המתוקצבי את
תקציב המדינה להשכלה גבוהה )חו& מ המכללות להכשרת עובדי הוראה שמקבלות הקצבות
מהמדינה באמצעות משרד החינו!( .סכו התקציב להשכלה גבוהה נקבע על ידי הממשלה ,לפי
המלצת ות"ת ,וטעו אישור הכנסת במסגרת אישור חוק התקציב השנתי .סמכויותיה ופעילותה של
ות"ת נקבעו בהחלטת הממשלה האמורה .ות"ת מחויבת על פי החלטה זו ,בי היתר ,לפעול לייעול
תפקוד של המוסדות ולעקוב אחר האופ שבו ה מנצלי את תקציביה כדי למנוע גירעונות או
חריגות .לשיטתה של ות"ת" ,הפרה של תנאי מתנאי התקצוב מאפשרת ]לה[ להטיל סנקציות
__________________
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הנתו חלקי בלבד מאחר שחלק מהאוניברסיטאות לא כללו בדיווחיה לוות"ת תכניות לימוד
לאוכלוסיות ייעודיות מסוימות .עוד בעניי זה ראו בהמש.
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במישור התקציבי בהתא לשיקול דעתה" .10ות"ת ג מסייעת ומייעצת למל"ג בדיוניה לגבי פתיחת
מוסדות חדשי וכ לגבי אישור יחידות  .ÌÈÓÈÈ˜ ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â˘„Á ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Âבנושאי
שוות"ת מוצאת לנכו היא מנחה את המוסדות שהיא מתקצבת כיצד לפעול.
) .3א( על פי "הנחיות להגשת בקשה לפתיחת מוסד להשכלה גבוהה  /תכנית לימודי חדשה"
)להל  ההנחיות לפתיחת מוסד ותכנית לימודי( שהעבירה מל"ג מפע לפע 11למוסדות
להשכלה גבוהה ה חייבי באישורה לצור! פתיחת תכניות לימודי אקדמיות חדשות או הסמכה
להעניק תארי אקדמיי .כ! ,מוסד המעוניי לפתוח תכניות לימודי חדשות צרי! להגיש בקשה
מיוחדת ומפורטת למל"ג עבור כל תכנית ולהעביר לה מידע בנושאי שוני הנוגעי לתכנית כגו
תכנית לימודי ,סגל הוראה ,תשתיות פיזיות ותנאי קבלה .על פי נוהלי העבודה שקבעה מל"ג
בעניי זה ,המפורטי בדוחות השנתיי שמוציאה ות"ת המופצי ג בי המוסדות להשכלה גבוהה,
החלטותיה בענייני אלה ניתנות רק לאחר חוות דעת של ות"ת בעניי תכניות הלימודי ,העוסקת
ה בהיבט התכנוני של צורכי המשק והחברה וה במשמעות הכספית של התכנית ובהשפעתה על
מצבו הכלכלי של המוסד .על פי ההנחיות האמורות הדיו במל"ג הוא לגבי כל תכנית לימודי
בנפרד ,והחלטותיה מתקבלות עבור כל בקשה לאישור תכנית לימודי.
)ב( בדוחות השנתיי של ות"ת בשני  ,20082001נאמר בי היתר" :מוסד מוכר )או שקיבל
היתר( המבקש לקיי לימודי אקדמיי ולהעניק בה תארי בתכניות נוספות על אלה שקיבל
בעבר ,חייב להגיש למועצה בקשה לגבי כל תכנית חדשה .לעניי זה ,תכנית חדשה  לרבות קיו
תכנית שאושרה בעבר והמוסד מבקש לקיימה באתר שונה ,בתנאי שוני מאלה שהוגשו בעת
ההגשה המקורית לאותה תכנית או לשנות את התואר האקדמי הנית".
¯Â¯· ÔÙÂ‡· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰ ‡Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈÎ˙Ï ˙Â˘˜· Â˘È‚È 12˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÍÎ ÏÚ ÂÁ˜ÈÙ ‡ÏÂ ÂÊ ‰ÈÁ‰ ÈÚÓ˘Ó-„ÁÂ
˙Ú· ÂÈ‰˘ ÂÏ‡Ó ÌÈÂ˘ ÌÈ‡˙· Â‡ ˙ÂÎ˙Ó· ,‰Â˘ ¯˙‡· ÁÂ˙ÙÏ Âˆ¯˘ ˙Â„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ
˘‡˙ÈÎ˙ ÁÂ˙ÙÏ ‰˙ˆ¯˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÏÎ ÏÚÂÙ· .‰Â˘‡¯Ï ˙ÈÎ˙‰ ˙‡ ‚"ÏÓ ‰¯˘È
.ÍÎÏ ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÎÈ ˙„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ
˙Â¯Â¯·Â ˙Â¯„ÂÒÓ ˙ÂÈÁ‰ ˙¯·Ú‰-È‡ Ï˘· ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.Ô¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ÂÁ˙ÙÂ ÁË˘· ˙Â„·ÂÚ Â¯ˆÂ Ô‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ¯ÒÂÁÂ
אוניברסיטת תלאביב טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011כי "ההסתמכות על
דוחות ות"ת כמקור מחייב אינה נכונה] ...וה[ אינ ערו& חילופי לפרסו הנחיות ...בפועל ,נוהל
מל"ג הנוגע לשינויי בתכניות הלימודי הקיימות הגיע לידינו רק בחודש מר&  ."2010ג
אוניברסיטת בראיל טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר  2012כי "דוח שנתי איננו
הנחייה" וכי כשמדובר על "תנאי שוני" של התכניות הכוונה היא לשינוי יסודי בה.

__________________

10
11
12

בעניי זה ראו מבקר המדינה ,‰‰Â·‚· ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ,שנת ) 2009להל  דוח
מבקר המדינה מ ,(2009עמ' .67
ההנחיות הועברו בשני  2002 ,1998ו.2005
דוח זה מתייחס לאוניברסיטאות ואינו מתייחס למוסדות להשכלה גבוהה אחרי ,כגו המכללות
האקדמיות.
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ÏÚ˘ ÌÈ‡˙· ÈÂÈ˘ ÏÁ Â·˘ ÌÂ˜Ó ÈÎ ‰Ï‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡˙ ˙‚ˆ‰ ÍÂ˙ ,‚"ÏÓÏ ‰ÈÈÙ ·ÈÈÁÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Ï ¯Â˘È‡ ¯·Ú· ‚"ÏÓ ‰˜ÈÚ‰ Ì‰ÈÙ
È„Î ˙‡Ê .(˙ÈÎ˙Ï ‰Ï·˜‰ È‡˙ ,ÌÈ¯ÂÓ‰ Ï‚Ò ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎ˙ ÔÂ‚Î) ÌÈÂ˘‰ ˙ÂÈÎ˙‰
˘˙‡ ÌÈÈ˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯˘Ù‡Ï Ì‡ ‰Ï‡ ÌÈÂ˙ ÒÈÒ· ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÏÎÂ˙ ‚"ÏÓ
·Â˘ ÁÂ˙ÙÏ Í¯Âˆ ˘È˘ Â‡ ,¯·Ú· Ô‰Ï Â˙È˘ ÌÈ¯Â˘È‡ ÍÓÒ ÏÚ ‰˘„Á‰ Ô˙ÂÎ˙Ó· ˙ÂÈÎ˙‰
·ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÁÂ˙ÙÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓÏ ‰ÎÓÒ‰ ‚"ÏÓ ˙˙Â ÂÙÂÒ·˘ ÏÈ‚¯‰ ÍÈÏ‰
.ÈÓ„˜‡ ¯‡Â˙ ‰È¯‚Â·Ï ˜ÈÚ‰ÏÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011הודיעה מל"ג כי היא נקטה לאחרונה כמה פעולות,
ובה חידוד האיסור שחל על המוסדות להשכלה גבוהה לפתוח תכניות לימודי מחו& לקמפוס
וחידוד הצור! בקבלת אישור מראש לפתיחת תכניות מיוחדות לאוכלוסיות ייחודיות ,וכי "פעולות
אלו ימנעו מעתה ואיל! פתיחת תכניות חו& תקציביות חדשות ללא אישור מראש של מל"ג".

תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות
בנובמבר  2004החליטה מל"ג בי היתר ,כי "היק #התכניות המיוחדות ]לאוכלוסיות ייעודיות[ כיו
הוא רחב הרבה יותר מהרצוי .ככלל ,על הלימודי להתקיי במסגרת תכניות הלימודי הרגילות של
המוסדות ,הפתוחות לכל הסטודנטי .תכניות לימוד מיוחדות ,א לזרועות הביטחו וא לקבוצות
אוכלוסייה אחרות ,צריכות להתקיי רק במקרי שה באופ ברור יוצאי מ הכלל" .13מל"ג קבעה
בהחלטה )להל  ההחלטה מנובמבר  ,(2004שהועברה לידיעת כל האוניברסיטאות ,כמה תנאי
לקיומ של תכניות הלימודי המיוחדות לאוכלוסיות ייעודיות ,ובה:
" .1תכניות הלימודי שנית יהיה להפעיל במסגרת מיוחדת יהיו רק כאלה שהמוסד קיבל אישור
מהמועצה להשכלה גבוהה להפעיל והסמכה להעניק עבור תואר אקדמי".
" .2תכניות הלימודי )תכני והיק (#סגל ההוראה ,תנאי הקבלה ,ספי הקבלה ,דרישות המעבר
ודרישות הסיו ,יהיו זהי בדר! כלל לאלה בתכניות הרגילות .רק במקרי מיוחדי נית לעשות
שינוי ,בכפו #לאישור המועצה להשכלה גבוהה".
 .3הלימודי יתקיימו בקמפוס המוסד .הוראה מחו& לקמפוס תהיה מוגבלת בהיקפה :היק#
הלימודי מחו& לקמפוס לתלמידי מכוחות הביטחו יהיה  ,50%ושישית לאוכלוסיות אחרות.
מגבלה זאת אינה חלה על תכניות לימודי ייעודיות לציבור החרדי.
" .4על המוסדות המבקשי לקיי תכניות לימודי מיוחדות לקבל אישור המועצה להשכלה
גבוהה לפני פתיחת".
עוד החליטה מל"ג כי מוסדות שכבר הפעילו תכניות לימודי ייעודיות יתאימו החל משנת התשס"ו
את פעילות לתנאי שקבעה וידווחו לה על כ! .מכא שמוסד שהפעיל לפני החלטת מל"ג תכנית
כאמור ,שתנאיה לא היו זהי לתנאי התכנית הרגילה המקבילה לה ,היה צרי! לפנות למל"ג ולבקש
את אישורה להמש! הפעלת התכנית.

__________________
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כל ההדגשות שבציטוטי המובאי בדוח זה מופיעות במקור ,אלא א כ צוי אחרת.
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‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰Ï Í˘Ó‰· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÂÙ ‡Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·„¯,˙ÂÏÈÚÙÓ Ô‰˘ ˙È„ÂÚÈÈ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÏÎ ÏÚ Ô‰Ï ÂÁÂÂ„È˘ ‰¯Â¯·Â ˙ÈÚÓ˘Ó-„Á ‰˘È
·Ô˙ÂÂÎ·˘ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÏÚÂ Ô˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï ¯Â˘È‡ ˘¯„˘ ˙ÂÈÎ˙ ÏÚ „ÂÁÈÈ
‡Ï (·È·‡-Ï˙Â ÔÏÈ‡-¯·) ÂÊ ˙¯Â˜È·· ¯ÂÓ‡Î Â˜„·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ .ÏÈÚÙ‰Ï
·ÂÈ‰ ‡Ï Ô‰È‡˙˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È
‚"ÏÓ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÎ˙ ÂÏÈÚÙ‰Â ÂÁ˙Ù Û‡Â ,˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙‰ È‡˙Ï ÌÈ‰Ê
Ô˙ÏÚÙ‰Ï ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˘¯„Î ÂÏ·È˜˘ ÈÏ·Â ÍÎ ÏÚ ‚"ÏÓ ˙‡ ÂÎ„Ú˘ ÈÏ· ,2004 ¯·Ó·ÂÓ
)¯‡.(ÔÏ‰Ï Â
בתשובתה של אוניברסיטת בראיל למשרד מבקר המדינה נכללו כמה טענות והשגות באשר
לסמכויות מל"ג וות"ת בכלל ,וסמכויותיה לעניי התכניות המיוחדות בפרט .בי היתר טענה
האוניברסיטה כי הנוהג של מל"ג להעניק תואר מוכר לתחומי לימוד ספציפיי אינו מעוג בדי; כי
היא אינה מוסמכת להתנות כל תכנית לימודי ,שנועדה להעניק תואר שכבר אושר ,באישור
מחודש; כי היא אינה מוסמכת להחליט עבור האוניברסיטאות מה יהיה היק #התכניות המיוחדות;
כי ות"ת לא התבקשה על פי החלטת הממשלה לייע& למל"ג לגבי אישור תכניות לימודי חדשות
במוסדות קיימי; וכי לא הוקנתה בחוק מל"ג סמכות למל"ג או לוועדותיה להטיל סנקציות על
המוסדות להשכלה גבוהה.
מל"ג ,שטענות והשגות האוניברסיטה הובאו לידיעתה ,הודיעה למשרד מבקר המדינה בינואר 2012
כי היא דוחה " ."‚"ÏÓ/˙"˙Â ˙ÂÎÓÒÏ ¯˘‡· ˜ÙÒ ˙ÂÏÈËÓ‰ ˙ÂÚË‰ ˙‡ ÏÎÂ ÏÎÓבי היתר ציינה
מל"ג כי לאור ההיבטי הרבי הנוגעי לסוגיית התכניות המיוחדות" ,לרבות ההיבטי החברתיי
ציבוריי ,הכלכליי ,המשפטיי ועוד ,מל"ג וות"ת ה המוסמכות לדו בסוגיית תכניות הלימודי
המיוחדות במוסדות המתוקצבי ,על מכלול היבטיה ולגבש מסקנותיה ה באשר לעצ קיומ של
תכניות כאמור וה באשר לכלליי לקיומ ,ככל שיחליטו שנית לקיימ .על הכללי להבטיח ,בי
היתר ,כי כספי המדינה המיועדי לפעילות המתוקצבת לא 'יזלגו' לתכנית ,אשר אמורה להיבדק
ולהיות מאושרת כחו&תקציבית .כמו כ ,עליה להתייחס לנושאי נוספי שיעלו במסגרת הדיוני
בהיבטי החברתיי ,הכלכליי והאחרי ,כגו הגנה על התכניות המתוקצבות ,קידו מטרות
חברתיות ,הגבלת היק #תכניות אלה ,הסדרת העסקת הסגל בתכניות אלה ועוד ...פועל יוצא ממת
סמכות פיקוח על הענקת תארי מוכרי הוא הסמכות לקבוע תנאי ו/או סנקציות בגי חריגה
מהוראות המל"ג ו/או ות"ת ,שא לא כ ,תהא זו סמכות עקרה מכל תוכ".
‰Ú·˜ ‚"ÏÓÂ ˜ÂÁ· ¯„ÒÂ‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰· ˜ÂÒÈÚ‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ¯‡˙ Ô˙Ó ¯˘‡ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ¯ÈÎ‰Ï ÍÓÒÂÓ‰ ,(¯ÂËÏÂ‚¯) ¯„Ò‡Ó ÛÂ‚Î
‡˜„ÌÂÁ˙ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ÔÙ‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ,˙"˙ÂÂ˘ ¯Á‡ÓÂ ,ÌÈÈÓ
‰˘· ‰˘ È„Ó ˙ÂÏ·˜Ó ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÔÏÏÎ·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÔÂÂÈÎÂ ,‰Ê ·Â˘Á
‚"ÏÓ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ ,‰Ê ˜ÂÒÈÚ ÔÈ‚· Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ·Èˆ˜˙ ‰È„Ó‰Ó
.˙"˙ÂÂ
-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ˘¯ÂÙÓ· ¯È‰·‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡¯È˙Â‰Ï ‡ÏÂ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ Ô‰ÈÙÏ˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯˙ÈÏÂ ÔÏÈ
.ÈËÏÁ‰Â È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· ‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ ÛÂÎ‡ÏÂ Ô‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ú‚Â· È‰˘ÏÎ ˙ÂÓÈÓÚ Ï˘ ·ˆÓ

מוסדות להשכלה גבוהה
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תכניות לימודי חותקציביות
עמדות הגורמי המקצועיי במל"ג וות"ת
במסמ! שהגיש במר&  2002יו"ר ות"ת לדיו במליאת ות"ת נאמר כי "על מנת לאפשר
לאוניברסיטאות לקלוט את הביקושי לתואר שני ללאתזה מוצע כי לאוניברסיטאות תינת
האפשרות ,על פי בחירת ,לגבות שכר לימוד ריאלי ]שמשק #את עלות הלימודי בלא תקצוב
ות"ת[ מתלמידי התואר השני .בכ! תהיינה האוניברסיטאות פטורות מ המגבלות הכרוכות בתקצוב
תלמידי לתואר שני ,ותוכלנה לקלוט מספר בלתי מוגבל של תלמידי תואר שני".
בעקבות המסמ! האמור בח צוות המטה המקצועי של מל"ג וות"ת) 14להל  הגורמי המקצועיי
במל"ג וות"ת( את ההשפעות התקציביות ,האקדמיות ,המשפטיות והחברתיות של המהל! המוצע.
הועלה כי הגורמי המקצועיי במל"ג וות"ת הביעו בשני  20042002עמדות המשקפות את
הקשיי והחששות הכרוכי בהנהגת תכניות לימודי חו&תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה.
החששות העיקריי שהועלו היו :פגיעה בתכניות הלימודי המתוקצבות במוסדות שיונהגו בה
תכניות חו&תקציביות; פגיעה ביכולת של מל"ג וות"ת לתכנ את מערכת ההשכלה הגבוהה על פי
צרכי לאומיי ,כלכליי וחברתיי א ייפתחו במוסדות תכניות לימודי חו&תקציביות שלא
בהתחשב בשיקולי אלה; יצירת תחרות לא הוגנת ע המוסדות שאינ מתוקצבי )מאחר
שהמוסדות המתוקצבי משתמשי בתשתיות שנבנו בסיוע המדינה(; החלשה אקדמית ותקציבית
של המכללות המתוקצבות ,בעיקר בפריפריה ,בשל ירידה אפשרית בביקושי ,בייחוד מצד
תלמידי בעלי נתוני קבלה גבוהי; הורדת דרישות הקבלה והרמה האקדמית בחוגי המופרטי,
עקב קבלת סטודנטי על סמ! אמות מידה כלכליות במקו איכותיות; תשלו שכר גבוה יותר
לחברי הסגל המלמדי במסלולי הלימוד בתכניות שאינ מתוקצבות בהשוואה לחברי סגל
המלמדי במסלולי בתכניות המתוקצבות ,שעלול לגרו ללחצי שכר שישפיעו על תקציב המוסד;
חוסר יכולת לקיי הפרדה אמתית בי שתי השיטות )תכניות מתוקצבות ותכניות שאינ מתוקצבות(
במוסד מתוקצב בשל לחצי על שכר ,לחצי על תקורות ,והשפעת איהיציבות של הביקושי על
גירעונות המוסד.
הגורמי המקצועיי במל"ג וות"ת היו בדעה שבשל מורכבות הנושא ומשמעויותיו לגבי מערכת
ההשכלה הגבוהה בכללותה ,יש לבצע לפני אישור תכניות לימודי אלה בדיקות שונות ,לרבות
בחינת הנושא בידי ועדה ציבורית .כמו כ ,ה העלו את הצור! בהצבת תנאי מקדמיי להפעלת
של התכניות החו&תקציביות על מנת למנוע פגיעה בתכניות הלימודי המתוקצבות ,כדוגמת
התנאי הללו :התכניות יהיו מאוזנות תקציבית ויתקיימו במסגרת משק כספי סגור; העסקת הסגל
בתכניות תהיה לפי הנחיות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר ולפי הנחיות וות"ת;
שכר הלימוד לתכניות לא יעלה על הדרוש לכיסוי הוצאות הפעלת; והמוסדות יקצו מכסה של
מלגות לתלמידי התכניות על בסיס מעמד הכלכליחברתי.
ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÏ‡˘‰Â ÌÈÈ˘˜‰ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÓÚ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈ˘· ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ‡˘Â· ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÏÚÂ ,˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰Â ‡˘Â‰ ˙‡ Ê‡ ¯·Î ÔÂÁ·Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙‡ Â·ÈÈÁ ,ÏÈÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ˙‡Ê ‰ÈÁ· ÍÓÒ

__________________
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במל"ג וות"ת קיי מטה מקצועי המורכב מכלכלני ,חשבונאי ,סטטיסטיקאי ומשפטני המסייע
בידי מל"ג וות"ת בקבלת החלטות בסוגיות הנוגעות לתחו ההשכלה הגבוהה.
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החלטות ות"ת בעניי תכניות לימודי חותקציביות
 .1עד שנת  2002קיימה אוניברסיטת תלאביב שתי תכניות חו&תקציביות שנלמדו במסגרת בית
הספר למינהל עסקי לצד התכניות הרגילות של בית הספר .באותה שנה פנתה אוניברסיטת תל
אביב לוות"ת וביקשה לאשר לה לקיי במתכונת של מימו עצמי )התכניות יתוקצבו רק משכר
הלימוד ולא יתוקצבו על ידי ות"ת( את  ÏÎתכניות הלימודי לתואר שני במסלול שאינו כולל תזה,
שבה ישלמו הסטודנטי שכר לימוד דיפרנציאלי )בהתא לתחומי הלימוד ובהתא לביקוש
ולתחרות( .עוד כתבה האוניברסיטה בפנייתה כי תעמיד מלגות לימודי לסטודנטי בתכניות אלה
ותסייע לה בקבלת הלוואות בתנאי מועדפי ,וכי ההיק #הכולל של הסיוע האמור לא יפחת
מ 5%מהכנסות שכר הלימוד בתכניות אלה.
בעקבות בקשתה של האוניברסיטה קיימה מליאת ות"ת דיוני עקרוניי בנושא התכניות החו&
תקציביות ,א! היא לא קיימה דיו מיוחד בבקשה זאת ,ולא העבירה הנחיות כלשה לאוניברסיטה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011הודיעה אוניברסיטת תלאביב כי משלא קבלה
תשובה "נותר ]לה[ רק המסלול של התכניות החו&תקציביות שבו הלימודי התקיימו במקביל
לתכניות ]הרגילות[" )בעניי פעולות האוניברסיטה ראו להל(.
 .2ביולי  2002ובמאי  2004קיימה מליאת ות"ת דיוני עקרוניי בנושא הפעלת תכניות לימודי
חו&תקציביות ,ובי היתר הוצגה לפניה חוות דעת בנושא של היוע& המשפטי החיצוני שלה .בחוות
הדעת המשפטית נאמר ,בי היתר ,כי למל"ג יש סמכות לקבוע כללי ותנאי לאישור של תכניות
לא מתוקצבות ,כדי להג על האופ שבו נעשה השימוש בתקציב שהיא מעבירה למוסדות ,ולפקח
שלא ינוצל למטרות שונות מאלו שלשמ נית .בדיוני הוחלט כי נוכח המצב הכלכלי הקשה שבו
נמצאה מערכת ההשכלה הגבוהה יש מקו לאפשר פתיחת תכניות חו&תקציביות Ï·‚ÂÓ ÔÓÊ ˜¯ÙÏ
 ,ÌÈÏ·‚ÂÓ ÌÈÙ˜È‰·Âא! "˙‡ ¯È·Ú˙ ‡È‰Â ,‡˘Â· ˙ÈÙÂÒ ‰ËÏÁ‰ ‰„·Ï Ï·˜Ï ÏÎÂ˙ ‡Ï ˙"˙Â
 .‚"ÏÓ· ÔÂÈ„Ï ‰È˙ÂˆÏÓ‰אפשר ג שהמל"ג תהיה סבורה כי החלטה מחייבת על נושא הקשור
לשכר לימוד במוסדות מתוקצבי צריכה להתקבל בוועדה ציבורית" )ההדגשות אינ במקור(.
כמו כ הוחלט למנות צוות שיבח את הפרטי ויציב כללי להפעלת התכניות ולאחר "‚˘Â·È
) 15"‚"ÏÓÏ ¯·ÚÂ˙ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙"˙Â ¯Â˘‡Ï ‡·Â˙ ‡È‰ ˙ÂÂˆ‰ ˙ˆÏÓ‰ההדגשה אינה במקור(.
ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙Â„ÓÚÏ ‰˙Ú„ ‰˙ ˙"˙ÂÂ˘ ÍÎÏ ÈÂËÈ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ
˙ÏÚÙ‰· ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â·¯‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ÂÚÈ·ˆ‰˘ ,˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰
„ÂÚ .‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÙÏ ˙ÂÈ˙Â‰ÓÂ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ¯¯·Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ˙ÂÈÎ˙‰
‰˙ÈÓ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏ·˜˙‰ Ê‡Ó ÈˆÁÂ ‰˘Ó ‰ÏÚÓÏ ,2006 ¯‡ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ
‚"ÏÓÏ ‰ËÏÁ‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙Î‰· ˜ÂÒÚÈ˘ Ê‡„ ˙"˙Â ¯"ÂÈ Ô‚Ò ˙Â˘‡¯· ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ ˙"˙Â
"˙"˙Â È"Ú ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙" ‡˘Â· ˙"˙ÂÂ
).(˙ÂÂˆ‰ Â‡ ‰˜È„·‰ ˙ÂÂˆ - ÔÏ‰Ï
Ì„˜ÂÓ ‡˘Â· ‰„ÓÚ ÚÂ·˜Ï Ô‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ Ì‚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰„·ÂÚ‰ .ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ „ˆÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ‰È‰È Ô˙È˘ È„Î ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ
˘‰Ó˘ÂÈ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÔÈÈÚÏ ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÂˆ ˙Ó˜‰ ÏÚ ˙"˙Â ˙‡ÈÏÓ ˙ËÏÁ‰
·‡˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡· ‰Ú‚ÙÂ ˙"˙Â ˙„ÓÚ ˘Â·È‚· ¯˙ÂÈÓÂ ÛÒÂ ·ÂÎÈÚÏ ‰Ó¯‚ ¯ÎÈ ¯ÂÁÈ
.‡˘Â· ‰È˙ÂËÏÁ‰
__________________

15

היועצי המשפטיי של מל"ג וות"ת המליצו בחוות דעת שכתבו בינוארמאי  2004כי לפני קבלת
ההחלטה בנושא יש לבחו אותו על כל היבטיו ,בהתא לכללי המשפט המינהלי ,ובכלל זה לשמוע את
הגורמי הנוגעי לעניי ,לרבות גורמי מהמערכת החו+תקציבית.
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 .3על פי תכנית העבודה של צוות הבדיקה ,המלצותיו היו אמורות להינת לאחר איסו #וריכוז
חומר קיי בנושא ולאחר שמיעת עמדות המוסדות להשכלה גבוהה.
··˙Â„ÒÂÓÏ ÂÈ˙ÂÈÙ ˙‡Â ‰˜È„·‰ ˙ÂÂˆ ÈÂÈ„ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È
.‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
 .4באפריל  2006העביר הצוות לחברי ות"ת את המלצותיו המתואמות ע יו"ר ות"ת ומנכ"ל
מל"ג/ות"ת ובה המלצה לשנות את החלטת ות"ת בנושא ממאי  .2004הצוות נימק את המלצתו
ב"קיומ של נימוקי כבדי משקל כנגד קיו תכניות ]חו&תקציביות[ והשלכות הרוחב הכבדות
שתהיינה לפתיחת ...על כלל מערכת ההשכלה הגבוהה".
מליאת ות"ת קיימה כמה דיוני בנושא וא #פנתה אל ראשי המוסדות להשכלה גבוהה על מנת
לקבל את התייחסות לסוגיית תכניות לימודי חו&תקציביות במוסדות המתוקצבי על ידי
המדינה :רוב של המוסדות המתוקצבי היו בעד הנהגת תכניות לימודי חו&תקציביות אצל,
ואילו המוסדות שאינ מתוקצבי התנגדו להנהגת תכניות כאלה במוסדות המתוקצבי.
בדיו שקיימה מליאת ות"ת באפריל  2007נאמר ,בי היתר ,כי "ות"ת הייתה ערה לתהלי! של
הגדלת מספר הסטודנטי הלא מתוקצבי במוסדות המתוקצבי ,ות"ת העלימה עי מהתופעה כיוו
שהמוסדות היו במצוקה תקציבית ...ההכרח ליצור תכניות כאלה הוא על מנת להתגבר על
הגירעונות של האוניברסיטאות".
בדיו התקבלו ההחלטות הללו:
" .1ות"ת מחליטה ˘ ¯˘‡Ï ‡Ïבשלב זה תכניות חו& תקציביות חדשות במוסדות
המתוקצבי.
ות"ת מחליטה לא להגדיל את מספר הסטודנטי הקיימי בתכניות החו& תקציביות
.2
של המוסדות המתוקצבי.
ות"ת מחליטה לחייב את המוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי המקיימי תכניות
.3
חו& תקציביות ,לדווח לה על היק #מספרי התלמידי הלומדי בכל תכנית ותכנית.
ות"ת מבקשת מהמחלקה המשפטית שלה ...לנסח עבור ות"ת את חוות הדעת
.4
המשפטית ...בעניי האיסור לפתוח תכנית חו& תקציבית במוסדות המתוקצבי".
·ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ÏËÂ‰ ‡ÏÂ ,˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰ËÏÁ‰
ÏÚ ¯˙È .‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï ÌÈ‡˙Â ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰
·Â˘Á ‡˘Â· ‰˙„ÓÚ ˘Â·È‚· ‰Ï˘ ˙Â‰Ó‰Ó˙‰‰ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÔÎ
‰Ê ÌÂÁ˙· ÏÁ˘ ÈÂÈ˘Ï ‰¯Ú ‰˙ÈÈ‰˘ ‰Ú˘· ,˙ÂÈÓÊ ˙Â‡¯Â‰ Â‡ ˙ÂÈÁ‰ ˙ÚÈ·˜-È‡Â ‰Ê
·˘˙Â˘„Á ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÁÂ˙ÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰˘ÚÓÏ Â¯˘Ù‡ ,ÁË
Ô˙ÏÚÙ‰Ï ‚"ÏÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È·˘ ÈÏ· ,˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ
.‚"ÏÓ ˜ÂÁ· ˘¯„Î
Ï˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰˜ÂˆÓ‰ ÁÎÂ ˙‡ÊÂ ‡˘Â‰Ó ÔÈÚ ÌÈÏÚ‰Ï ‰˘ÚÓÏ ‰¯Á· ˙"˙Â
˙ÂÈÎ˙ ÁÂ˙ÙÏÂ ,‡˘Â· ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‡Ï˘ Ô‰Ï ‰¯˘Ù‡ ÍÎ·Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
Â¯˘È‡ 2007-2002 ÌÈ˘· ,‰Ó‚Â„Ï .˘¯„Î ‚"ÏÓ È„È ÏÚÂ ‰„È ÏÚ Â˜„· ‡Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ
.˙Â˘„Á ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ 18 ˙ÁÈ˙Ù ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ˙Â„ÒÂÓ

1360

דוח שנתי 62

 .5משרד מבקר המדינה בדק את יישו החלטת ות"ת מאפריל  2007בעניי איאישור הפעלת
תכניות לימודי חו&תקציביות )להל  ההחלטה( .להל עיקרי הממצאי:
)א( א י  א י ש ו ר ת כ נ י ו ת ח ו &  ת ק צ י ב י ו ת ח ד ש ו ת  :הועלה כי ג משהתקבלה
החלטת ות"ת בנושא היא לא הודיעה למוסדות להשכלה גבוהה כי על פי ההחלטה נאסר עליה
לפתוח תכניות לימודי חו&תקציביות חדשות .הועלה כי מוסדות אוניברסיטת תלאביב אישרו
מאפריל ) 2007לאחר ההחלטה( ועד דצמבר  2010ארבע תכניות לימודי חו&תקציביות כאלה; כ
הועלה כי ג אוניברסיטת בראיל פתחה בתקופה זו שלוש תכניות לימודי חו&תקציביות כאלה.
מ י ד ע ע ל ת כ נ י ו ת ח ו &  ת ק צ י ב י ו ת  :הועלה כי המוסדות להשכלה גבוהה לא
)ב (
העבירו למל"ג ולוות"ת ביזמת מידע על התכניות החו&תקציביות שה מקיימי ,והמידע שקיי
בידיה על תכניות אלה ועל מספר הלומדי בה חלקי בלבד.
)ג( א י  ה ג ד ל ת מ ס פ ר ה ת ל מ י ד י  ב ת כ נ י ו ת ה ח ו &  ת ק צ י ב י ו ת  :כתוצאה
מכ! שהמוסדות להשכלה גבוהה ,המשיכו לפתוח תכניות חדשות ,גדל מספר התלמידי בתכניות
החו&תקציביות בניגוד להחלטת ות"ת.
ח ו ו ת ד ע ת מ ש פ ט י ת ל ה ח ל ט ה  :הועלה כי חוות דעת משפטית לא הומצאה
)ד(
לוות"ת.
.‰Ï·È˜˘ ‰ËÏÁ‰‰ ÈÙÈÚÒ ·Â¯ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰‚‡„ ‡Ï ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜È„· ‡ÏÏ Á˙ÙÈ‰Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Ï˘ ·˜ÚÓÂ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÈÎ ¯ÚÂÈ „ÂÚ
˙Î¯ÚÓ ÈÈÈÙ‡Ó ÏÚ „È˙Ú· ÚÈÙ˘‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ˘ ˙Â˘„Á ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙ ‰¯˜·Â
ÏÂÚÙÏÂ ‰Ê ‡˘Â· ˙Â˘˜·˙Ó‰ ˙Â˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï ˙"˙Â ÏÚ .‰ÏÂÎ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰
.16‰È˙ÂËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ·˜ÚÓ‰ ÌÂÈ˜Ï

קבלת תלמידי לתכניות הלימודי המיוחדות
בכללי שוני שקבעה מל"ג מתוק #סמכותה לפי חוק מל"ג ,נכללו ג הוראות שונות למוסדות
להשכלה גבוהה בנושא קבלת תלמידי; בכללי המועצה להשכלה גבוהה )הכרה במוסדות(,
התשכ"ד) 1964להל  כללי הכרה במוסדות( ,נקבע כי "מוסד להשכלה גבוהה לא יקבל תלמידי
אלא על יסוד תעודות בגרות ישראליות או שוות ער!"; בכללי המועצה להשכלה גבוהה )היתר לפתוח
ולקיי מוסד להשכלה גבוהה( ,התשל"ג ,1972נקבע כי מוסד להשכלה גבוהה "לא יקבל תלמידי
אלא על יסוד תעודות בגרות ישראלית או שוות ער! או על פי קריטריוני שקבעה המועצה".
בכללי הכרה במוסדות התייחסה מל"ג ג להפליה בי מועמדי ללימודי וקבעה כי "לא יפלה המוסד
להשכלה גבוהה בי מועמדי שוני א! בשל גזע ,מינ ,דת ,לאומיות או מעמד החברתי" .ג
מבקר המדינה ,בדוח שפרס בשנת  ,171985התייחס להפליה כזו וקבע כי אמות מידה לקבלת
תלמידי למוסד להשכלה גבוהה "חייבות לחול באופ שווה על כל המועמדי ...כל סטייה מאמות
מידה אלו מהווה הפליה שלא כדי ...חריגה מכלל זה תתכ רק א הדבר מעוג במפורש בחוק".
בדוחות שמוציאה ות"ת בכל שנה )לעתי בכל שנתיי( מפורט ,בי היתר ,ההלי! שבאמצעותו
מסמיכה מל"ג ,על סמ! ההנחיות לפתיחת מוסד ותכנית לימודי ,מוסד להשכלה גבוהה להפעיל
__________________

16
17

לעניי זה ראו ג בפרק "הפיקוח של מל"ג על ות"ת בעניי התכניות החו+תקציביות" ,עמ' .1364
מבקר המדינה ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,שנת  ,1985עמ' .18
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תכנית לימודי ולהעניק למסיימי אותה תואר אקדמי .במסגרת הלי! זה נבדקי על ידי מל"ג
וות"ת ,בי היתר" ,תנאי הקבלה של הסטודנטי לתכנית ותנאי המעבר משנה לשנה" .בנובמבר
 2004החליטה כאמור מל"ג כי תנאי הקבלה ,ספי הקבלה ,דרישות המעבר ודרישות הסיו בתכניות
המיוחדות "יהיו זהי בדר! כלל לאלה בתכניות הרגילות .רק במקרי מיוחדי נית לעשות שינוי,
·) "‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ÛÂÙÎההדגשה אינה במקור(.18
בחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז) 2007להל  חוק זכויות הסטודנט( ,שנכנס לתוק #ב,1.9.07
נאמר בי היתר ,כי "מטרתו של חוק זה לקבוע עקרונות לזכויות האזרח הישראלי ותושב ישראל
לנגישות להשכלה גבוהה ,ועקרונות לזכויות הסטודנט ,מתו! הכרה במחויבות החברה בישראל
לזכויות אלה ולשוויו הזדמנויות בהשכלה גבוהה" .החוק אוסר באופ עקרוני על קיו הפליה ,א!
מאפשר מת העדפה מתקנת לקבוצות אוכלוסייה מסוימות כדי לקד שוויו מהותי בי הסטודנטי
והמועמדי .19סעי 4 #בחוק אוסר הפליה של מועמדי או סטודנטי מטעמי שוני ,בי היתר
בקבלה למסלולי לימוד מיוחדי .על פי החוק אי לראות הפליה בקיומ של מסלולי לימודי
נפרדי ובקיומ של תנאי קבלה מקלי לצור! קידו הנגישות של מועמדי מקבוצות אוכלוסייה
מסוימות לרבות מטעמי של רקע חברתיכלכלי.
˙ÂÈÎ˙ ÏÎÏ ‰Ï·˜‰ È‡˙ ,Û˜Â˙Ï Ë„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ ÒÎ˘ „Ú ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÂÈÎ˙Ï ‰Ï·˜‰ È‡˙Ó ÌÈÂ˘‰ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙Ï ‰Ï·˜ È‡˙ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
ÔÈ· ,Ô˙È‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‰ÊÎ ¯Â˘È‡ ;‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘‡¯Ó Ï·˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ,˙ÂÏÈ‚¯‰
- Û˜Â˙Ï Ë„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ ÒÎ˘ ˙ÚÓ .‰Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· ‰¯Î‰‰ ÈÏÏÎ ÒÈÒ· ÏÚ ,¯˙È‰
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ Ï˘ ‰Ù„Ú‰ ÈÎÂ ‰ÈÏÙ‰Ï ÌÂ¯‚˙ ‡Ï ÌÈÏ˜Ó ‰Ï·˜ È‡˙ ˙ÚÈ·˜ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ˘È
‰˙Â‡ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â˘È‚ Ì„˜Ï ‰„ÚÂ ‡È‰˘ ÌÈ¯˜Ó· ˜¯ ‰˘ÚÈ˙ ˙ÓÈÂÒÓ
‡.˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ
מל"ג מסרה למשרד מבקר המדינה כי "מעול לא הייתה ,בשו שלב ,כוונה בוות"ת או במל"ג
להתיר למוסדות לפתוח תכניות לימודי שרמת האקדמית נופלת מהתכניות המקובלות
המתוקצבות ,לרבות לא באמצעות קביעת סיפי קבלה שוני".
··‰Ï·˜‰ ÈÙÒ ÈÎ ‰ÏÚ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰˙˘Ú˘ ˙¯Â˜È
˘˜·˙ÂÈÎ˙ ‰ÓÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â·Ú ,˘¯„Î ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ,‰Ï‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÂÚ
,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â·Ú ÂÚ·˜˘ ‰Ï·˜‰ ÈÙÒÓ ÌÈÎÂÓ ˙Â„ÁÂÈÓ
„ÂÓÈÏ ˙ÂˆÂ·˜ ,ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ·Ó - ÌÈ¯ÙÂ˘Ó ‰„ÈÓÏ È‡˙Ó ÌÈ‰ ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
˜Ï˜‰Ï È„Î ÚÂ·˘· ÌÈÈÓÂÈ Â‡ ÌÂÈ· ÌÈÊÎÂ¯Ó‰ ÌÈ„ÂÓÈÏÂ ¯˙ÂÈ ‰¯ˆ˜ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÙÂ˜˙ ,˙ÂË
ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÎ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰„ˆÓ ‚"ÏÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈË„ÂËÒ‰ ÏÚ
.‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
בתשובותיה למשרד מבקר המדינה טענו אוניברסיטת תלאביב ואוניברסיטת בראיל כי "לא כל
שינוי בתנאי הקבלה הוא בבחינת שינוי יסודי המחייב פנייה למל"ג ,ואכ בדר! של שגרה נערכי
שינויי בתנאי הקבלה ללא אישור של מל"ג ...קביעת תנאי הקבלה היא פררוגטיבה של המוסדות,
כחלק מהחירות שניתנה לה לכלכל את ענייניה האקדמיי .ממילא ,כוללת פררוגטיבה זו את
האפשרות לשנות מעת לעת את תנאי הקבלה )והדבר אכ נעשה בפועל( או לקבוע תנאי קבלה
שוני לקבוצות סטודנטי שונות  כמוב ,כל זמ שאי מדובר בהפליה אסורה".
__________________

18
19

לעניי זה ראו בפרק "תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות" ,עמ' .1355
ראו דברי ההסבר לחוק.
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ÌÈ‡˘Â· ‰È˙Â‡¯Â‰ÏÂ ‚"ÏÓÏ ˙ÂÙÂÙÎ Ô‰ ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜ÈÚ‰Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ ÍÈÓÒ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ‰˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· ÌÈ‡ˆÓ‰
˙ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈ˘Ú ¯˘‡Î ,ÔÎ ÏÚ .˙ÂÈÎ˙Ï ‰Ï·˜‰ È‡˙ Ï˘ ‰˜È„· ˙ÏÏÂÎ ¯˘‡ ,ÈÓ„˜‡ ¯‡Â
·˙‡,‚"ÏÓÏ ·Â˘ ˙ÂÙÏ Í¯Âˆ ˘È ,˙ÂÓÈÂÒÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Ï ˜¯ ÌÈÚ‚Â‰ ‰Ï·˜‰ È
.‰È˙ÂËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ˙Â„·ÂÚ‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÈÙÏ ‚Èˆ‰Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה מל"ג כי הוועדה לפיקוח ואכיפה שהקימה "תטפל
במקרי בה בתכניות חו&תקציביות קיימות הורדה הרמה והוגמשו התנאי ,שלא באישור מל"ג".

מידע במל"ג וות"ת על תכניות הלימודי המיוחדות
על מנת שמל"ג וות"ת יוכלו לקבל החלטות מושכלות בנוגע לתכניות הלימודי המיוחדות )תכניות
חו&תקציביות ותכניות ייעודיות( ,ה זקוקות לבסיס נתוני מלא ומעודכ על תכניות אלה .בסיס
נתוני כזה אמור לכלול ,בי היתר ,את מספר התכניות המיוחדות בכל אחד מהמוסדות ,מבנה
התכניות ומתכונותיה ,מספרי התלמידי בתכניות אלו ,שנת תחילת הלימודי בה ,ומידע על פניות
המוסדות לאישור התכניות וקבלת אישור מל"ג להפעיל .להל פירוט הממצאי שהעלה משרד
מבקר המדינה בעניי זה:
 .1מידע על תכניות לימודי חו&תקציביות  כאמור המידע שהיה קיי בידי מל"ג וות"ת לגבי
תכניות אלה היה חלקי בלבד.
 .2תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות  הועלה כי עד ספטמבר  2008לא היו בידי מל"ג וות"ת
נתוני לגביה; רק בעקבות פניית משרד מבקר המדינה מספטמבר  2008למל"ג בנושא זה ,פנתה
מל"ג לכל המוסדות להשכלה גבוהה וביקשה מה להמציא נתוני על תכניות לימודי מסוג זה
שה מקיימי .במר&  2009העבירה מל"ג למשרד מבקר המדינה את הנתוני שקיבלה מהמוסדות
כמפורט להל:
˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ¯ÙÒÓ

˘„ÒÂÓ‰ Ì
אוניברסיטת חיפה
אוניברסיטת תלאביב
אוניברסיטת ב גוריו
אוניברסיטת בראיל
הטכניו
האוניברסיטה העברית
מכו ויצמ
המכללה האקדמית הדסה ירושלי
המכללה האקדמית תל חי
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
המכללה האקדמית יהודה ושומרו באריאל
Î"‰Ò

14
2
7
14
2
5
1
1
2
6
8
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ÂÊ ˙¯Â˜È·· Â˜„·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È·‚Ï ˙ÂÁÙÏ ,ÌÈ‡ÏÓ ÌÈ‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÂ˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ
)‡ÂÏÚÙÂ‰ ‚"ÏÓ Ï˘ ‰ÈÈÙ‰ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ;(ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ
‡Ï Ô‰ Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÙÒÂ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ‰Ï‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ È„È ÏÚ
„.(‰Ê ÁÂ„ Í˘Ó‰· Â‡¯) Ô˙ÁÈ˙ÙÏ Ô¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È· ‡Ï Ì‚Â ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓÏ ÂÁÂÂÈ
ÏÚ ÌÈÎ„ÂÚÓÂ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÂ˙ Ô‰È„È· ÂÈ‰ ‡Ï ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÈÎ˙ - ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ
˙˜ˆÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÚÂ·˜Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ .‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÂÏÈÚÙ‰˘ - ˙ÂÈ·È
.‰˘ÂÓÈÓ ˙‡ ÂÁÈË·È ¯˘‡ ÌÈ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ Ï˘ Í¯ÚÓ ÌÈ˜‰ÏÂ ‡˘Â· ‰¯Â„Ò ˙ÂÈÈ„Ó
˙ÂÈÎ˙ ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ô‰Ï ÁÂÂ„Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˘Â¯„Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ
ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ô‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯ÙÒÓÂ ÌÈÏÈÚÙÓ Ì‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
‡.‰Ê È˙Â‰ÓÂ ·Â˘Á ‡˘Â· ÌÈ˙Â
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה מל"ג כי בתחילת שנת  2010הוקמה ועדה מיוחדת שלה
ושל ות"ת לפיקוח על קיו החלטותיה ולאכיפת במוסדות להשכלה גבוהה ,שתפקידה לטפל
"במקרי בה ישנה סטייה או הפרה של החלטות אלה .מנגנו זה יסייע לוות"ת ולמל"ג למנוע
פתיחה של תכניות חו&תקציביות במוסדות המתוקצבי ,שפתיחת נאסרה בהחלטת ות"ת מאפריל
."2007

עמדת ועדת שוחט בנושא התכניות החותקציביות
בנובמבר  2006מינו ראש הממשלה דאז ,מר אהוד אולמרט ,שרת החינו! דאז ,פרופ' יולי תמיר ,ושר
האוצר דאז ,אברה הירשזו ,ועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל בראשותו של מר
אברה )בייגה( שוחט ) להל  ועדת שוחט(.
בדוח שהגישה ועדת שוחט ביולי  2007לראש הממשלה ,שר האוצר ושרת החינו! היא המליצה
לפעול למימוש המטרות האלה :גידול של  14,700סטודנטי באוניברסיטאות ובמכללות
המתוקצבות; עיבוי המחקר הבסיסי באוניברסיטאות וקליטת סגל איכותי בה; עידוד המצוינות של
הסגל האקדמי בהוראה ובמחקר; חיזוק מער! בקרת האיכות בהוראה ובמחקר וביצוע של תכנית
הבראה למוסדות שבה נהוגה פנסיה תקציבית .הוועדה המליצה להגדיל את משאבי מערכת
ההשכלה הגבוהה בהדרגה עד לתוספת שנתית של כ 2.5מיליארד ש"ח בשנת התשע"ג )אוקטובר
  2012ספטמבר  .(2013מקורות המימו לכ! יהיו תוספת מתקציב המדינה ,עדכו שכר הלימוד
והכנסות עצמיות של האוניברסיטאות.
 .1בישיבה משותפת של מל"ג וות"ת שהתקיימה במר&  2008הוחלט בי היתר על "אימו&
לאלתר של הסדר המשאבי שסוכ בדוח ועדת שוחט לחומש הקרוב ,למעט נושא שכר הלימוד
שלגביו החליטה הממשלה להיווע& בארגוני הסטודנטי" .כמו כ אימצה מל"ג את המגמה הכללית
העולה מדוח שוחט  עידוד מצוינות ותמיכה בסגל הצעיר .בהמש! אותו החודש קראה ות"ת לשרת
החינו! דאז "להביא בהקד את דו"ח ועדת שוחט לדיו בממשלה ,על מנת לאפשר הסכ רב שנתי
בי ות"ת לאוצר וכדי ששנת הלימודי תשס"ט תיפתח במועדה".
בפועל לא דנה הממשלה בממצאי דוח ועדת שוחט.
 .2דוח ועדת שוחט התייחס ,בי היתר ,ג לתכניות הלימודי החו&תקציביות במוסדות
המתוקצבי ,ונאמר בו" :תכניות ההוראה החו&תקציביות באוניברסיטאות ,המקנות תארי
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אקדמיי בהלי! מזורז ,מסיטות כוחות הוראה ומשאבי נוספי מייעוד העיקרי ,קרי המחקר.
רבות מתכניות אלו נולדו על רקע המצוקה התקציבית שהאוניברסיטאות נקלעו אליה .על כ ,בד
בבד ע הרחבת המשאבי יש לצמצ את תכניות ההוראה החו&תקציביות באוניברסיטאות
ובמכללות ולהשאיר על כנ רק תכניות בעלות ער! אקדמי וחברתי ברור ,וכ להימנע ]מהפעלת[
תכניות חו&תקציביות חדשות ,להוציא תכניות המכוונות לתלמידי מחו"ל".
,Ô‰· ‰„ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ ,‰Ï˘ÓÓÏ ÂÙÂ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰˘ Û‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯‡Â˙ÈÈ ÌÈÂ˘‰ ÂÈË·È‰Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ‡˘Â ˙ÈÁ· ˙Ú·˘ ‰È‰ ÈÂ
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙„ÓÚÏ Ï˜˘Ó ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

הפיקוח של מל"ג על ות"ת בעניי התכניות החותקציביות
בדוח מבקר המדינה על המוסדות להשכלה גבוהה מ 201999נאמר ,בי היתר" ,הביקורת העלתה כי
זה עשר שני לפחות לא דנה מל"ג בהיבטי תקציביי עקרוניי של מערכת ההשכלה הגבוהה ולא
הפעילה בתחו זה פיקוח על ועדת המשנה שלה  ות"ת .למעשה עשתה מל"ג הפרדה בי החלטות
בתחו האקדמי לבי החלטות בתחו התקציבי ,והסתפקה בהודעות של ות"ת בנוגע להיבט
התקציבי של בקשות שהגישו האוניברסיטאות מפע לפע כדי לקבל ממל"ג אישור להפעלת
תכניות אקדמיות חדשות".
עוד ציי משרד מבקר המדינה בדוח האמור כי "לרבות מ ההחלטות האקדמיות יש משמעות
תקציבית ,ולהחלטות תקציביות ,בייחוד להחלטות עקרוניות ,יש לעתי קרובות השפעה על התחו
האקדמי .מאחר שהסמכויות שאצלה מל"ג לוות"ת ושאושרו בידי הממשלה ה רק בתחו התכנו
והתקצוב ,פעולותיה של ות"ת בתחו זה צריכות להיגזר מ המדיניות האקדמית והתקציבית שמל"ג
אמורה לקבוע".
˙ÂÈÎ˙‰ ‡˘Â· ‰„ ‡Ï ‚"ÏÓ ˙‡ÈÏÓ .¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË ÔÈÈ„Ú ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ
¯ÂÓ‡Î ‰Ê ‡˘ÂÏ ,˙"˙Â Ï˘Â ‰Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰ËÓ‰ ÈÎÓÒÓ ÈÙÏ˘ Û‡ ,˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰
˙"˙Â .‰˙ÂÏÏÎ· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ - ˙ÈÓ„˜‡Â ˙È·Èˆ˜˙ - ˙È˙Â‰Ó ‰ÚÙ˘‰
˙"˙Â ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ ‚"ÏÓ ˙‡ÈÏÓ· ‰Ê ‡˘Â· ÔÂÈ„ ‰ÓÊÈ ‡Ï ‰„ˆÓ
ÔÂÈ„Ï ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ¯È·Ú˙ ‡Ï‡ ‰„·Ï ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜˙ ‡Ï ‡È‰ ‰ÈÙÏÂ 2002 ÈÏÂÈÓ
·ÔÂ„˙˘ ˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ ˙ÂÓÏ Í¯Âˆ ‰È‰È Â˙Â·È˘ÁÂ ÔÈÈÚ‰ ÈÙÂ‡ Ï˘·˘ Û‡ ÔÎ˙ÈÈÂ ,‚"ÏÓ
·.Â
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה מל"ג כי מער! הקשרי בינה לבי ות"ת "עבר שינוי
מהותי בשנתיי האחרונות וכי כיו אי החלטות בוות"ת אשר לה השלכות תכנוניות  אקדמיות,
שאינ מגיעות למליאת מל"ג לדיו ולהחלטה" .עוד הודיעה מל"ג כי בעקבות הביקורת בדעתה
להביא את נושא תכניות הלימודי החו&תקציביות לדיו עקרוני והחלטה במליאת ות"ת ובמליאת
מל"ג בצירו #החומר והנתוני הרלוונטיי ,כולל דוח מבקר המדינה בנושא ,וכי היא רואה בכ!
"עניי בעל חשיבות שיש לטפל בו ולהסדירו בכל המישורי".
__________________

20

מבקר המדינה ,1/99 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,ירושלי ,התשנ"ט ,1999עמ' .32
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הנחיות ות"ת בעניי עבודה נוספת של סגל אקדמי
הפעלת של תכניות לימודי מיוחדות במוסדות להשכלה גבוהה הממומני בעיקר מכספי מדינה
עלולה במקרי מסוימי לגרו למצב בלתי רצוי ,שבו משאבי ותשומות הממומני מכספי מדינה
)סגל אקדמי ,סגל מינהלי ,תשתיות פיזיות( שאמורי לשמש את הציבור הרחב יופנו לתכניות
לימודי מיוחדות המיועדות לציבור מסוי בלבד .לש מניעת מצב זה נדרשת בקרה קפדנית על
הקצאת המשאבי והתשומות ,ובייחוד תשומות כוח אד )סגל אקדמי וסגל מינהלי( המופני
לתכניות אלה .במהל! הביקורת טענו אוניברסיטאות תלאביב ובראיל כי מימו ותקצוב התכניות
המיוחדות ,ובייחוד התכניות החו&תקציביות ,מתבצע בנפרד ממימו ומתקצוב התכניות
"הרגילות" ,כי שילוב ושיבוצ של חברי הסגל האקדמי בתכניות המיוחדות אינ באי על חשבו
עבודת הרגילה באוניברסיטה ,שכ הדבר נעשה במסגרת של עבודה נוספת ,וכי כל המשאבי
הציבוריי המושקעי באוניברסיטאות נשארי בתוכ .האחריות לוודא שלא קיימת זליגת משאבי
שמקור בכספי ציבור לתכניות הלימודי המיוחדות מוטלת אמנ בראש ובראשונה על
האוניברסיטאות ,א! ג על מל"ג וות"ת מתוק #תפקיד.
בשנת  1995העבירה ות"ת מכתבי לראשי האוניברסיטאות המבהירי את הכללי שעל פיה יש
לנהוג בנושא עבודה נוספת של חברי סגל אקדמי )להל  כללי ות"ת לעבודה נוספת או כללי
ות"ת( .בי היתר הובהר כי "אי להעסיק חבר סגל אקדמי בכל מערכת ההשכלה גבוהה ,לרבות
מכללות ,ביותר ממשרה אחת תקנית ...היקפה של עבודה נוספת של חבר סגל אקדמי כמורה מ
החו& לא תעלה על  4שעות שבועיות באוניברסיטה אחרת או  876שעות שבועיות למורי
במוסדות שאינ אוניברסיטאות ובמכללות" .הכללי לא התייחסו לעבודה נוספת של חברי סגל
באוניברסיטה שבה ה מועסקי דר! קבע בכלל ,ולהעסקת חברי סגל אקדמי ,במסגרת מחלקת,
בתכניות הלימודי המיוחדות בפרט.
ות"ת מנהלת באופ שוט #משנת  ,1998על סמ! נתוני שוני שמעבירי לה לבקשתה המוסדות
להשכלה גבוהה ,מאגר מידע ממוחשב על חברי הסגל האקדמי המועסקי במוסדות; היא מנתחת
את הנתוני שבמאגר ומוציאה בכל שנה בקביעות מכתבי למוסדות השוני ובה היא ַמ ְתרה על
העסקות חריגות של חברי סגל אקדמי.
מעיו במכתבי אלה עולה כי א #שבכללי ות"ת לעבודה נוספת אי כאמור התייחסות מפורשת
לעבודה נוספת בתו! המוסדות עצמ בכלל ובתכניות המיוחדות בפרט ,ות"ת מתייחסת לעבודה
כזאת כמו לעבודה נוספת מחו& למוסדות .היא הסבירה למשרד מבקר המדינה במהל! הביקורת כי
היא מעירה למוסדות השוני על "חבר סגל אשר העסקתו עוברת את 150% ...משרה מחו& למוסד
ובתו! המוסד" וכי הבחנה זאת מבוססת ג על תקנוני המוסדות עצמ.
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ÁÂÂÈ„ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ‰˘¯„ ‡ÏÂ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈ·˙ÎÓ· ‰˜Ù˙Ò‰ ˙"˙Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÏÎ ‰Ë˜ ‡Ï ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ .‰È˙ÂÈÙ· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ¯˜Ó Ì˙Â‡Ï ¯˘˜· ÂË˜˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ
˙Â‚È¯Á· ¯·Â„Ó ‰È‰ ¯˘‡Î Ì‚ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÈÁ‰· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ „‚ ‰Èˆ˜Ò
‰˙Ù 2010 ¯·ÂË˜Â‡· ,‰Ó‚Â„Ï .„ÁÂÈÓ· ˙ÂËÂ· Â‡ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â‚È¯Á·Â ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ
¯ÈÎ· ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò Ï˘ ‰‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰" Â˙¯˙ÂÎ˘ ·˙ÎÓ· ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ˙"˙Â
·˙˘"Ì‰· ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á 20-Ï ‰·Ï ˙ÓÂ˘˙ ˙‡ ‰·Ò‰ ¯˙È‰ ÔÈ·Â ,"Ú
‚150% Í¯Ú ‰ÂÂ˘Ó ‰Â·‚ Ì˙˜ÒÚ‰ Û˜È‰˘" ,˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙· Â„ÓÈÏ˘ ‰Ï‡Î Ì
‰¯˘Ó 94% Ï˘ Û˜È‰· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ „Á‡ ˜ÒÚÂ‰ ·˙ÎÓ‰ ÈÙ ÏÚ .21"‰¯˘Ó
,˙ÂÈÚÂ·˘ ˙ÂÚ˘ 40 Ï˘ Û˜È‰· (˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙·) ıÂÁ‰ ÔÓ ‰¯ÂÓÎ ˜ÒÚÂ‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂÂ
·ÈÎ ·˙ÎÓ· ¯Ó‡ ÌÈ¯Á‡ Ï‚Ò È¯·Á ‰˘ÂÏ˘ È·‚Ï .22˙ÂÚ˘ 8 „Ú ‰¯È˙Ó ˙"˙ÂÂ˘ „ÂÚ
."‰¯·Ú˘ ‰˘Ó Â˙¯Ú‰ ÏÚ ˙¯ÊÂÁ" ÌÈÈÚ· ‰¯Ú‰‰
˙‡ ÔÁ·È˘ ˙ÂÂˆ ÈÂÈÓ ÏÚ ˙"˙Â ‰ËÈÏÁ‰ 2004 È‡Ó· „ÂÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ ÏÚ ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· Ô˙ÁÈ˙ÙÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ·ÈˆÈÂ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ‡˘Â
ÏÚ .23Â·ˆÂ‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î ÌÈÏÏÎ Í‡ ,ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â· ˙Â·¯Ï ,ÍÎ· ¯Â˘˜‰
‡˘Â· ‚Â‰Ï ˘È Ì‰ÈÙ ÏÚ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ˙Â¯È‰·Ó‰ ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ‰ Ì„˜‰· ˘·‚Ï ˙"˙Â
˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ ¯È‰·‰Ï ÔÎÂ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú
.„ÒÂÓ‰ ÍÂ˙· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙È˘Ú‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה ות"ת כי היא "רואה בחומרה את אי מילוי הנחיותיה
בעניי תנאי העסקת סגל על ידי המוסדות להשכלה גבוהה ]וכי היא[ תיקח לתשומת ליבה את
הערות המבקר ,תלמד אות ,ובמידת הצור! תפעל לעדכ ולהבהיר שוב את הנחיותיה בנושאי
האמורי ,כדי לוודא כי האוניברסיטאות פועלות על פי כללי אלה .בנוס #תבח ות"ת את
הנחיותיה ואופ הפיקוח כ! שיכללו התייחסות למסגרות חו&תקציביות בתו! האוניברסיטה".

הפיקוח על השכר
מדי שנה בשנה מעבירה המדינה לאוניברסיטאות באמצעות ות"ת יותר מ 4מיליארד ש"ח .הקצבות
המדינה ה כאמור מקור ההכנסה העיקרי של האוניברסיטאות ,שרוב הוצאותיה מיועדות לתשלומי
שכר ופנסיה.
על פי סעי 29 #בחוק יסודות התקציב" ,גו #מתוקצב או גו #נתמ!] [24לא יסכי על שינויי בשכר,
בתנאי פרישה או בגמלאות ,או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא ינהיג שינויי או
הטבות כאמור ,אלא בהתא למה שהוסכ או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר
האוצר" .בתחילה לא חל סעי 29 #על גופי נתמכי ,ואול תיקו לסעי #זה שהתקבל בכנסת במר&
 1988החיל את הנאמר בו ג על גופי כאלה .מאחר ששר האוצר קבע בהודעה ברשומות כבר
בספטמבר  1985כי האוניברסיטאות ה גופי נתמכי לעניי חוק יסודות התקציב ,סעי 29 #חל ג
__________________

21
22
23
24

יצוי כי היק -משרה של חבר סגל כאמור אינו מעיד על התגמול הכספי שהוא מקבל שכ השכר
המשול בגי עבודה נוספת בהוראה הוא שכר של "מורי מ החו "+הנמו בהרבה משכר רגיל של
חבר סגל אקדמי.
יצוי כי הנהלי הפנימיי של אוניברסיטת בראיל בעניי העסקה נוספת אינ חלי על חבר סגל
אקדמי שאינו מועסק בה במשרה מלאה.
לעניי זה ראו לעיל בעמ' .1358
בסעי 32 -בחוק יסודות התקציב מוגדר גו -נתמ כ"תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי או
בעקיפי ,ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גו -נתמ לעני חוק זה".
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צל שר האוצר לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרדו6
ַ  זה#עליה; את הסמכות לעניי סעי
.()להל  הממונה על השכר
, באמצעות ועד ראשי האוניברסיטאות, צוי כי האוניברסיטאות2009בדוח מבקר המדינה מ
 מהחלת חוק יסודות התקציב עליה ולא אפשרו לממונה על השכר לפקח1999 הסתייגו מאז שנת
. בחוק מל"ג15 # בחוק זה סותר את החופש האקדמי הנית לה לפי סעי29 #עליה בטענה כי סעי
משרד מבקר המדינה העיר בדוח זה כי לטענה זו אי כל מקו וכי על כל הנוגעי בדבר לפעול
.לאלתר להסדרת הפיקוח של הממונה על השכר על האוניברסיטאות
ÂÓÏÈ˘ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È· ,Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È··
¯Î˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙· Â„ÓÈÏ˘ ÌÈˆ¯ÓÏ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
˙Â·Â˘˙Ó .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ,¯˙ÂÓ‰Ó ‰Â·‚
ÌÈÈ˜˘ Û‡ ÔÎ˘ ,¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˜ÂÁ ˙ÏÁ‰Ó ‚ÈÈ˙Ò‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô‰ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÔÈ·Ï ÔÈ· ÌÈÂÒÓ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘
„¯˘ÓÏ ‡¯Â˜Â 2009 ˙˘Ó Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ô‰ÈÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ
ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ÂÎÓÒ ¯·„· ˙ÈÂ¯˜Ú‰ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ˙ÈËÙ˘Ó ‰Ú¯Î‰Ï ‡È·‰Ï ˙"˙ÂÂÏÂ ¯ˆÂ‡‰
˜ÙÒ ¯Ò‰ ÔÚÓÏ ¯È‰·È˘ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ Ì„˜‰· ÌÂÊÈÏ Â‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ¯Î˘‰
.ÔÂ˘ÏÎ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈÙÂÙÎ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘

✯
Ï˘ ÔÂÎ˙‰Â ‰¯„Ò‰‰ ˙‡ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ÂÏÈË‰ 1977-Ó ‰Ï˘ÓÓ ˙ËÏÁ‰Â ‚"ÏÓ ˜ÂÁ
˙ÂÈÎ˙ ‡˘Â· ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Ï˘ ÔÏÂÙÈË ÔÈÈÚ· ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ .‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ
‰ÏÂÚ (˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙) ˙Â„ÁÂÈÓ
ÌÂ˘ÈÈ-È‡Â ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ,˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜· ÌÈ˘ Ï˘ ˙Â‰˙˘‰ Ï˘ ‰ÂÓ˙
Ô·ˆÓ· ˙Â¯„¯„È‰ ‰ÏÁ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ· ÂÏ‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ .ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï˘
ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ¯ÙÒÓ· È˙ÂÚÓ˘Ó ÏÂ„È‚Ï ‰ÏÈ·Â‰ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰
.ÌÈ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙÂ ¯Â˘È‡ ,‰ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ‡Ï· Ô„È ÏÚ ÂÏÚÙÂ‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰
Ï˘ ¯˙ÂÈ ·Á¯Â È„ÂÒÈ ‡˘Â· ‰ÎÂ¯Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰
˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÈˆÂÏÈ‡‰Â ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÈÎ ˙Â¯˘Ù‡‰Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ Ô·ˆÓ
ÌÈÒ¯ËÈ‡‰Â ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÏÎ Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰Ó ÌÈÂ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó
‰˙ÂÓ„Ï Ú‚Â‰ ‡˘Â· ¯·Â„Ó .˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Ï˘ ˙Â·¯ÂÚÓ ˙Â·ÈÈÁÓ ,‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
ÔÈ· ˙ÂÚ‚Â‰ ˙ÂÈÂ¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ Â· ˙ÂÓÏÂ‚Ó ¯˘‡ ,‰˙ÂÏÏÎ· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘
;˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰„È˙Ú ¯·„· ˙ÂÈ‚Ë¯ËÒ‡ ˙ÂÏ‡˘ÏÂ ˙ÂÈÂÈÂÂ˘Â ˙ÂÙÈ˜˘ Ï˘ ÌÈË·È‰Ï ¯˙È‰
˙Î¯ÚÓ ÈÈÈÙ‡Ó ÏÚ ÌÈ˘ Í¯Â‡Ï ÚÈÙ˘‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú ‰Ê ‡˘Â· ÌÈÏÏÂÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂÈ˘‰
.‰ÏÂÎ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰
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תכניות לימודי חותקציביות באוניברסיטת תלאביב
בשנות הלימודי התשנ"דהתשע"א ) (20111993החליטה אוניברסיטת תלאביב )להל בפרק זה
ג  האוניברסיטה( להפעיל  23תכניות לימודי חו&תקציביות לתואר שני ובפועל פתחה 21
מתוכ .25בשנת התשע"א הפעילה האוניברסיטה  19תכניות חו&תקציביות .רוב התכניות נפתחו
בשני  20072001שבמהלכ בחנו כאמור מל"ג וות"ת את השאלה הא להתיר הפעלת תכניות
לימודי חו&תקציביות במוסדות מתוקצבי .מהנתוני עולה כי מספר התלמידי בתכניות אלה
באוניברסיטה גדל משמעותית במהל! השני :בשנת הלימודי התש"ס למדו בשתי התכניות
שהפעילה האוניברסיטה  149תלמידי )בתכניות הרגילות לתואר שני למדו כ 9,200סטודנטי(,
ואילו בשנת הלימודי התש"ע למדו ב 17התכניות שפעלו  1,086תלמידי )בתכניות הרגילות
למדו כ 9,500סטודנטי( .שכר הלימוד הכולל בתכניות אלה בשנת הלימודי התש"ע נע בי
 34,000ש"ח )לתכנית בניהול מצבי חירו ואסו בבית הספר לרפואה( ועד ל 58,000דולר )כ
 203,000ש"ח; לתכנית לימודי במינהל עסקי בשיתו #אוניברסיטה מחו"ל  תכנית "קלוג
רקאנטי"( .לפי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה לשנת התש"ע ) ,26(20102009הסתכמו
הכנסותיה השנתיות מתכניות הלימודי החו&תקציביות בכ 76מיליו ש"ח.27
יצוי כי מספר תכניות הלימודי החו&תקציביות לתואר שני שהחליטה האוניברסיטה לפתוח
בשני  20102002דומה למספר התכניות הרגילות )המתוקצבות( לתואר שני שפתחה בשני אלו
ואפילו גדול ממנו במעט .28נתו זה ממחיש את היקפה של הפעילות שמקיימת האוניברסיטה
בתחו התכניות החו&תקציביות והמאמ& הרב שעשתה כדי לפתח ולקד תכניות לימודי לתואר
שני במתכונת חו&תקציבית.
במהל! הביקורת הסבירה האוניברסיטה את הסיבות לצמיחת מספר תכניות הלימודי החו&
תקציביות שלה בעשור האחרו .האוניברסיטה ציינה את התגברות המגמה של תופעת
ה) Life Long Learningלמידה מתמדת( הקיימת במדינות רבות במערב במסגרתה מעודדי
ארגוני עסקיי וציבוריי את עובדיה ללמוד לקראת תארי מתקדמי תו! כדי עבודת ,ולעתי
כתנאי להתקדמות המקצועית .במקביל ,עובדי רבי הגיעו למסקנה שעל מנת להתפתח ולהתקד
עליה להרחיב את השכלת ג ללא תמיכת מקו עבודת.
האוניברסיטה ג ציינה כסיבה לצמיחת התכניות החו&תקציביות ,את המשבר הכלכלי
באוניברסיטאות בשנת  2002שהביא להתגברות הצור! של האוניברסיטאות למצוא מקורות הכנסה
נוספי על מנת שה יוכלו להמשי! ולקיי את פעילות ההוראה השוטפת ברמה נאותה.
˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÈÙÏ Â‚ˆÂÈ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È¯·Ò‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·.ÌÈÈ˜Ï ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯ÂÓ‡ Ô‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÌÈÈÂ¯˜Ú‰ ÌÈÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ
בחודשי יונינובמבר  2010לסירוגי בדק משרד מבקר המדינה באוניברסיטה היבטי אחדי של
הפעלת תכניות הלימודי החו&תקציביות לתואר שני .להל עיקרי הממצאי:
__________________
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שתיי מהתכניות שנפתחו אינ פועלות כיו.
כאמור ,שנת הלימודי במוסדות להשכלה גבוהה מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר ,והדוחות
הכספיי של המוסדות אשר מה נלקחו הנתוני ערוכי בהתא לכ.
לא כולל הכנסות מתכנית לימודי מיוחדת בבית הספר לרפואה ,מהיחידה לסטודנטי מחו"ל
ומהמכינה האקדמית.
בשני  2010 2002החליטה האוניברסיטה לפתוח  21תכניות לימודי חו+תקציביות לתואר שני
לעומת  20תכניות לימודי מתוקצבות.
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הליכי בחינה של תכניות חו תקציביות והחלטה לגביה
 .1על פי חוקת האוניברסיטה ,חבר הנאמני הוא אמנ הגו #העליו של המוסד ,א! סמכויותיו,
בייחוד מאז בוצעו במאי  2004שינויי מהותיי בחוקה ,מצומצמות מאוד .בענייני אקדמיי אי
לו סמכויות כלל ,ועל פי החוקה הוא רק מקבל בענייני אלה דיווחי .הגו #שנקבע כאחראי
לאיכותה ,לתפקודה ולרמתה של האוניברסיטה הוא הוועד המנהל .עליו ,בי היתר ,לאשר את
האסטרטגיה הכללית של האוניברסיטה ,את היעדי ,תכניות העבודה והתקציבי הרבשנתיי
לפיתוח האוניברסיטה; לפקח על ניהול ענייניה; ליזו פיתוח מקורות מימו חדשי לצור! הגשמת
יעדי האוניברסיטה ולפקח על אופ ניצול המקורות הקיימי; לדו ולהחליט בדבר הקמה של גופי
אקדמיי חדשי ובדבר שינוי מבנה וסגירה של מבני אקדמיי קיימי; ולקבל דוח שנתי ודוחות
תקופתיי על פעולות האוניברסיטה.29
לעניי תכניות לימודי )הוראה( לא ניתנו לחבר הנאמני ולוועד המנהל סמכויות כלשה ,לפחות
לא סמכויות ביצועיות ,וסמכויות אלה ניתנו לגופי הניהול האקדמיי של האוניברסיטה :מליאת
הסנט והסנט ,שה הרשויות האקדמיות העליונות של האוניברסיטה המבצעות פיקוח אקדמי על כל
הגופי המתאימי באוניברסיטה )לרבות פקולטות ,בתי ספר ,חוגי ,מחלקות ,מעבדות וספריות(
והחלטותיה מחייבות את כל הגופי האקדמיי של האוניברסיטה ,והוועדה המרכזת של
האוניברסיטה )המורכבת מנשיא ,סג נשיא למחקר ופיתוח ,רקטור ,סג הרקטור ,דקני הפקולטות
ושלושה נציגי סנט( ,המשמשת ההנהלה האקדמית של האוניברסיטה .בחוקה נקבע כי בסמכות
הסנט ,בי היתר" ,לקבוע או לשנות מגמות ומסלולי לימוד לקראת תואר או תעודה אקדמיי;
לקבוע תכניות הוראה ומחקר ,שיטות הוראה ולימוד וכללי לקבלת תלמידי לאוניברסיטה".
בשנת  2005התקיימו בסנט האוניברסיטה ,בוועדה המרכזת שלה ובוועד המנהל דיוני לגבי תכנו
אסטרטגי של המוסד ובכלל זה ג בעניי העברת סטודנטי ללימודי במסגרת של תכניות לימודי
חו&תקציביות .בדיוני דובר על יעד שבי  1,000ל 3,000סטודנטי בתחומי מינהל עסקי
ומשפטי ,שילמדו לתואר שני )ללא תזה( במתכונת של מימו עצמי ,א! לא צוי בכמה תכניות ה
ילמדו .ב ,2006לאחר שהתברר כי ות"ת אינה תומכת בנושא ,דווח לוועדה המרכזת כי שונה היעד
ל 1,000סטודנטי שילמדו ב 25תכניות חו&תקציביות .האוניברסיטה הבהירה למשרד מבקר
המדינה במכתב שהעבירה לו ביוני  2011כי הפע האחרונה שבה הייתה התייחסות "אסטרטגית"
לנושא הייתה במסמ! בש "השתלבות אוניברסיטת תלאביב בתכנית החומש של ות"ת" ,שהוגש
לוועדה המרכזת בינואר  ,2010ובו צוי כי באותה עת למדו בתכניות חו&תקציביות  800סטודנטי
בלבד ,וכי יעד זה יישאר קבוע ג "בעוד כעשור בתכניות החו&תקציביות".
ÌÈÏ‰Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ 2005 ˙˘ Ê‡Ó ÂÏ·È˜ ‡Ï ˙ÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ËÒ‰ „·ÏÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙Ï‰‰Ó Â‰˘ÏÎ ÁÂÂÈ„ - ÌÈÓ‡‰ ¯·ÁÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ - ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ‰
Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÈÒÁÈ‰ Ô˜ÏÁ ÏÚ ,˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
Ï˘ ‰˙ÂÓ„ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ ÏÚÂ ÌÈ„ÚÈ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂÈ˘‰ ˙Â·˜Ú· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‰ÈÈÙÂ‡ ÏÚ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ÌÂÈ˜Ï ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ÁÎÂ˘ Û‡ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÏÚ È˙ÙÂ˜˙‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÊÎ ÁÂÂÈ„ ÏÂÏÎÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰˙ÂÓ„Â
ÈÎ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈÂ˙‰Ó .Ï‰Ó‰ „ÚÂÂÏ ˘‚ÂÓ‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ
ÏÚÂÙ· ¯ÂÓ‡Î Â„ÓÏ Ú"˘˙‰ ˙˘· ÔÎ˘ ,2010 ÈÂÈ· ‰Ú·˜˘ „ÚÈ‰Ó ‰‚¯Á ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
·˙„ÚÈ‰Ó ¯˙ÂÈ 25%-Î - ÌÈË„ÂËÒ 1,000-Ó ¯˙ÂÈ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ
˘ˆ.ÏÈÚÏ„ ‰·˙ÎÓ· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÈÈ
__________________
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בעניי סמכויות חבר הנאמני והוועד המנהל ראו מבקר המדינה ,(2011) ·61 È˙˘ ÁÂ„ ,בפרק
"אוניברסיטת תלאביב :הוועד המנהל  מינויי ,בחינת זיקות והלי סיו כהונת הנשיא" ,עמ' .1383
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 .2באוניברסיטה יש דעות שונות באשר לתכניות החו&תקציביות .דק הפקולטה לניהול  בית
הספר למנהל עסקי ע"ש ליאו רקאנטי )להל  הפקולטה לניהול( ,הנמנה ע התומכי בקיומ
של התכניות ,ציי לפני משרד מבקר המדינה ביוני  2010כי הנהלת הפקולטה עושה מאמצי רבי
)ג בעזרת תכניות הלימודי החו&תקציביות( להציל את הפקולטה :עודפי ההכנסות של התכניות
החו&תקציביות משמשי למימו תכניות הלימודי המתוקצבות בפקולטה וא #האוניברסיטה
נהנית מקיו התכניות שכ היא מקבלת כתקורה  20%מהכנסותיה; קיו התכניות מאפשר לחברי
הסגל האקדמי לעסוק בעבודה נוספת ובכ! מונע מה לעזוב את הפקולטה )לחו"ל או למכללות
פרטיות(.
לעומת התומכי בקיומ של התכניות יש כאלה שחושבי אחרת .לדוגמה ,במאי  2006כתב
פרופסור מבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטה לרקטור האוניברסיטה דאז ,על סמ! ניסיונו
האישי מהוראה באחת התכניות החו&תקציביות ,בי היתר כי "התכניות הללו ]החו&תקציביות[
טומנות בחוב סכנה אמיתית לירידה ברמת התואר השני" .יצוי כי במחקר שנער! בבית הספר
30
לחינו! של האוניברסיטה במימו הקר הלאומית למדע בנושא תכניות הלימודי החו&תקציביות
נכתב ,בי היתר ,כי ממצאי המחקר "מרמזי שהתוכניות החו&תקציביות גורמות לפיחות מסוי
במעמדו של התואר השני באוניברסיטאות ,ומלמדי כי הצגת תוכניות אלה כמקבילות לתוכניות
הפניתקציביות איננה בהכרח נכונה ...מצד אחד א כ ,התוכניות החו&תקציביות מאפשרות
לקבוצות חדשות מבחינה חברתית ולימודית לרכוש השכלה גבוהה מתקדמת ,ומרחיבות את
הנגישות להשכלה זו בקרב סטודנטי לא מסורתיי .מ הצד שכנגד ,נראה כי רמת הכנסה משמשת
קריטריו כניסה בלתי פורמלי לתוכניות אלו וכי באמצעות פונות האוניברסיטאות לקבוצות חזקות
יותר".
בנובמבר  2006מינה הרקטור ועדה לבדיקת נושא התכניות החו&תקציביות באוניברסיטה ,ספי
הקבלה לתכניות אלה ,הרמה האקדמית של הסטודנטי ,רמת הלימודי ,השפעת הלימודי
בתכניות אלה על הסגל האקדמי ,ואופ ניהול תכניות אלה )להל  הוועדה לבדיקת תכניות
הלימודי החו&תקציביות או ועדת הבדיקה(.
בפברואר  2007הגישה ועדת הבדיקה דוח המסכ את תוצאות בדיקתה ,ולאחר שהסנט והוועדה
לתואר שני באוניברסיטה דנו בו ה החליטו לאמ& חלק ניכר מהמלצותיו )להל  הדוח מפברואר
 2007או דוח ועדת הבדיקה(.
ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó È˙Â‰Ó ˜ÏÁ ÏÚÂÙ· ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÂ ÁÂ„‰ ÔÈÈÚ·) Ì˘ÂÈ ‡Ï 2007 ¯‡Â¯·ÙÓ

אישור תכניות לימודי חדשות על ידי מל"ג
חוק מל"ג קובע כי "המועצה ]להשכלה גבוהה[ רשאית להסמי! מוסד מוכר להעניק תואר מוכר
לפלוני או להעניק תארי מוכרי בדר! כלל ,על יסוד כללי שנקבעו על ידיה להסמכת מוסדות
מוכרי לעניי סעי #זה" .כאמור ,על פי ההנחיות לפתיחת מוסד ותכנית לימודי של מל"ג ,מוסדות
להשכלה גבוהה חייבי באישורה לצור! פתיחת תכנית לימודי אקדמית חדשה או הסמכה להעניק
__________________
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אברה יוגב ,עדית לבנה ועודד מקדוסי-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ :Ó"Ú· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÌÚÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ó ,
˙˜ˆ ,Ï‡¯˘È· ¯˜ÁÓ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ·Èבית הספר לחינו אוניברסיטת תלאביב ,ספטמבר
 ,2008עמ' . iv
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תואר אקדמי .בהנחיות אלה נאסר על מוסד לפרס את דבר פתיחתה של תכנית לימודי חדשה
ולרשו אליה תלמידי לפני קבלת אישורה של מל"ג לפתיחת התכנית .31על פי נוהלי עבודה
שקבעה מל"ג ,המפורטי בדוחות השנתיי של ות"ת ,הלי! הטיפול בבקשות המוסדות לפתוח
תכניות לימודי כולל דיוני בוות"ת ובמל"ג ובדיקה של ועדה מקצועית .הבדיקה מתייחסת
לתכנית הלימודי המוצעת ,לסגל ההוראה שלה ,לתנאי הקבלה אליה ולקיו תשתית פיזית
מתאימה במוסד .נשקלי ג צרכי לאומיי וצורכי מערכת ההשכלה הגבוהה בקיו תכנית
הלימודי החדשה .ההנחיות ונוהלי העבודה האמורי חלי על כל המוסדות להשכלה גבוהה
המוכרי על ידי מל"ג  אוניברסיטאות ,מכללות מתוקצבות ומכללות פרטיות  ועל כל תכניות
הלימודי לקראת תואר שה רוצי לפתוח.
ג הוראת הנהלה של האוניברסיטה מאוקטובר  1996בנושא "תקנו אישור תוכניות לימודי
והסמכת יחידות להענקת תארי" )להל  הוראת ההנהלה בעניי אישור תכניות לימודי או הוראת
ההנהלה( קובעת כי נדרש אישור מל"ג לפתיחת תכניות לימודי חדשות .בהוראה נאמר כי "אישר
הסנאט את פתיחת תכנית הלימודי החדשה ,תימסר הודעה ,בצירו #תכנית הלימודי והערכה
תקציבית ,לוות"ת ולמועצה להשכלה גבוהה .הרקטור יפעל להשגת אישור המועצה להשכלה
גבוהה לתכנית הלימודי החדשה כנדרש עלפי די .לא תיפתח תכנית לימודי חדשה טר קבלת
אישור המועצה".
21-Ó ˙ÈÎ˙ ÌÂ˘Ï ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰˘˜È· ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· .1
˙-2002 ÌÈ˘· ¯ÂÓ‡Î ‰Á˙Ù˘ (‰Ê˙ ‡ÏÏ) È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ
.2010
ועדת הבדיקה ציינה בדוח הבדיקה כי "הנחת העבודה המקובלת באוניברסיטה היא שאישורי
המועצה להשכלה גבוהה לתארי פנימיי ]בתכניות הלימודי המתוקצבות ע"י ות"ת[ חלי
במקרי אלה ג על התכניות החיצוניות ]החו&תקציביות[" .דהיינו ,לגישת האוניברסיטה ,עליה
חזרה ג בתשובתה למשרד מבקר המדינה ,א נית לה בעבר אישור לפתוח תכנית לימודי רגילה
)מתוקצבת( ,כוחו יפה ג לפתיחת תכנית לימודי חו&תקציבית כזו.
ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÁÂ˙ÙÏ ¯ÎÂÓ „ÒÂÓÏ ¯˘‡Ï ‚"ÏÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÎ¯ÂˆÂ ‰Ï·˜‰ È‡˙ ,‰‡¯Â‰‰ Ï‚Ò ÔÂ‚Î ,ÌÈÂ˘ ÌÈ·ÈÎ¯Ó Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ÈÁ· ÏÚ ˙ÒÒ·˙Ó
‰‡ˆÈ ‰ÓÓ˘ ‰Á‰‰ ˙„Â˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ
ÔÙÂ‡· Ô˙ÈÈ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÁÂ˙ÙÏ Ô˙È˘ ¯Â˘È‡‰˘ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ .ÌÈÂ˘ ‰Ï·˜ È‡˙ ‰Ï ˘È˘ ÔÂ‚Î ,˙ÂÂ˘ ‰È˙Â·ÈÒ˘ ˙ÈÎ˙Ï Ì‚ ÈËÓÂËÂ
‡È‰˘ ˙È·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÈÎ˙ ÏÎÏ „¯Ù ¯Â˘È‡ ˘˜·ÏÂ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓÏ ˙ÂÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
¯.ÁÂ˙ÙÏ ‰ˆÂ
 .2ועדת הבדיקה ג ציינה בדוח כי האוניברסיטה מפעילה שתי תכניות לימודי חו&תקציביות
שאי לה תכנית מקבילה רגילה )"מתוקצבת"( :תכנית ליישוב סכסוכי וגישור ותכנית לניהול
מצבי חירו ואסו .כמו כ ציינה הוועדה כי תכנית לימודי חו&תקציבית נוספת )בפילוסופיה,
מידע ותרבות דיגיטאלית( שונה מהותית בתכניה מתכנית הלימודי הרגילה )המתוקצבת(.

__________________
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ההנחיה שאסור למוסד לפתוח תכנית לימודי חדשה ולרשו אליה תלמידי בלא אישור מל"ג היא
מכוח חוק מל"ג.
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˘¯„Î ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˘È‚‰ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÂ˙‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰Ï‡‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ Ì‚ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡Ï
באוגוסט  2010כתבה האוניברסיטה למל"ג במענה לפנייתה 32כי כל התכניות המופעלות על ידה ה
תכניות לימודי במסגרת תארי קיימי שאושרו על ידי מל"ג ומוענקי באוניברסיטה זה שני.
עוד ציינה כי מסלולי הלימודי בשתיי מהתכניות )בפילוסופיה ובבריאות הציבור( לא צוינו על
תעודת התואר אלא רק בגיליו הציוני.33
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˜¯ ˙ÂÁÂ˙Ù ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰Ï‡Ó ÌÈÂ˘ ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· ‰‡¯Â‰‰ Ï‚ÒÂ ‰Ï·˜‰ ÈÙÒ ,‰Ï·˜‰ È‡˙˘ ¯Á‡ÓÂ ,˙È„ÂÚÈÈ
˘·˙Ï·˜ÏÂ ‚"ÏÓÏ ˙ÂÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ
‡˙ ‡˙„ÚÂ ˙˜ÒÓ ÁÎÂ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙È·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÏÎ ˙ÁÈ˙ÙÏ ˘‡¯Ó ‰¯Â˘È
˙È˘ÈÏ˘ ˙ÈÎ˙ ÈÎÂ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÏÈ·˜Ó ˙ÈÎ˙ ÏÏÎ ÔÈ‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ È˙˘Ï ÈÎ ‰˜È„·‰
˘‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˙ÈÈ‰ ‰ÏÂÎÈ ‡Ï ,‰ÏÈ‚¯‰ ˙ÈÎ˙‰Ó ˙È˙Â‰Ó ‰Â
˘˘‡¯Ó ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ‚"ÏÓÏ ˙ÂÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙¯Á‡ ˙ÈÎ˙Ï ¯·Ú· ‰Ï Ô˙È
.‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï

מינוי ועדות מעקב לבדיקת תכניות לימודי חו תקציביות
בהוראת ההנהלה האמורה מאוקטובר  1996נקבע כי לאחר אישור תכנית לימודי חדשה ,תמנה
הוועדה המרכזת )המשמשת כאמור ההנהלה האקדמית של האוניברסיטה( ועדת מעקב שתפקידה
ללוות את התכנית ,לדאוג למימוש כל התנאי והדרישות שנקבעו כתנאי לאישורה ולניהול התקי
של הלימודי.
בדוח ועדת הבדיקה צוי כי לשתי תכניות לימודי חו&תקציביות של הפקולטה לניהול שנפתחו
בשני  2003ו 2006לא מונתה ועדת מעקב :לתכנית מב"ע )מוסמ! במנהל עסקי( למנהלי
במסלול התמחות בניהול פיננסי ,ולתכנית מב"ע במסלול התמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות
מידע .הוועדה המליצה כי האוניברסיטה תמנה ועדות מעקב לכל תכניות הלימודי החו&
תקציביות ,כולל אלה שהוקמו לפני שנכנסה לתוקפה הוראת ההנהלה האמורה.
˙ÂÈÎ˙Ï ·˜ÚÓ ˙Â„ÚÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˙ÈÓ ‡Ï ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ ˙ˆÏÓ‰Ï „Â‚È· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‰‡¯Â‰‰ ‰ÏÁÂ‰˘ ÈÙÏ ÂÁ˙Ù˘ ÂÊ ‰ËÏÂ˜Ù Ï˘ ˙Â˜È˙ÂÂ‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
."ÌÓˆÚ „Ú· ÌÈ¯·„Ó Ô‰Ï ·¯‰ ˘Â˜È·‰Â ˙ÂÈÎ˙‰ Â¯·ˆ˘ ÔÈËÈÂÓ‰" ‰È¯·„Ï ÔÎ˘ ,‰¯ÂÓ‡‰

__________________
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פניית מל"ג לאוניברסיטה בנושא נעשתה בעקבות פנייה של משרד מבקר המדינה למל"ג לצור בירור
פרטי לגבי תכניות לימודי אלה.
מבחינת מל"ג ,המסמ הפורמלי הוא תעודת התואר ולא גיליו הציוני; בציו העובדה שמסלול
הלימודי צוי רק בגיליו הציוני ולא בתעודת התואר ביקשה האוניברסיטה להראות כי לא חרגה
למעשה מההיתר שקיבלה ממל"ג בזמנו להעניק את התארי בשתי תכניות לימודי  בפילוסופיה
ובבריאות הציבור.
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מוסדות להשכלה גבוהה

ÏÎ Â˘ÓÂÓ ÈÎ Á¯Î‰· ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ‡ ˙ÂÈÎ˙Ï ˘Â˜È·Â ÔÈËÈÂÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .Ô¯Â˘È‡Ï È‡˙Î ÂÚ·˜˘ ˙Â˘È¯„‰Â ÌÈ‡˙‰
„ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï Ì‚ ·˜ÚÓ ˙Â„ÚÂ ‰È˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ‰Ó˙Â ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ ÁÂ
.ÏÂ‰ÈÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰ Ï˘ ˙Â˜È˙ÂÂ‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰

חריגה מספי קבלה בתכניות לימודי חותקציביות
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כאמור ,תכניות הלימודי החותקציביות נועדו ,בי היתר ,לשפר את מצבה הכספי של
האוניברסיטה; העודפי שנותרי לאחר כיסוי ההוצאות מתחלקי בי היחידה האקדמית )פקולטה,
בית ספר ,מחלקה או חוג( המפעילה את תכנית הלימודי החותקציבית ובי האוניברסיטה .ככלל,
יש לאוניברסיטה אינטרס להגדיל את מספר הלומדי בתכנית החותקציבית על מנת למקס את
הרווח ממנה .אינטרס זה יכול להיות מושג באמצעות ,בי היתר ,קביעת תנאי קבלה מקלי
לתכניות .בדוח ועדת הבדיקה מפברואר  2007צוי כי רמת האקדמית של התכניות גבוהה למדיי א$
שתנאי הקבלה עבור גמישי יותר מאלו של התכניות הרגילות; ע זאת הוועדה המליצה נוכח
האינטרס האמור ,למנות ועדות מעקב תקופתיות לתכניות לימודי חותקציביות "על מנת
להבטיח שהסטנדרטי האקדמיי יישמרו למרות הלחצי הכלכליי ".
˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ÈÂÂÈÏÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˙ÈÓ˘ ·˜ÚÓ‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÁÂ„Ó
ÂÏ·˜˙‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÂÏÚ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ È˘ ¯‡Â˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÈ„ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓÂ
‡Ï˘ Â‡ È˘ ¯‡Â˙Ï ‰Ï·˜ Ï˘ ÛÒ‰ È‡˙· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Ï
.˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡Â ÂÁ· ÌÈ¯·„‰˘ ‡Ï· ˙‡ÊÂ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ „ÚÈ‰ Ï‰˜Ï ÂÎÈÈ˙˘‰
 .1בהנחיות הכלליות של מל"ג למוסד המבקש לפתוח תכנית לימודי אקדמית ,שמחייבות את
כל המוסדות להשכלה גבוהה ,נקבע כי "בתוכניות לתואר שני  לא יתקבלו ללימודי לתואר שני מי
שאינ בעלי תואר ראשו .תנאי קבלה נוספי ייקבעו על ידי המוסד" .הוועדה לתואר שני של
האוניברסיטה החליטה במאי  1983כי "רשאי להירש ללימודי לקראת תואר שני מועמדי בעלי
תואר 'בוגר אוניברסיטה' או בעלי תואר זהה המוענק על ידי מוסד להשכלה גבוהה בציו גמר 'טוב'
) (75לפחות .כל פקולטה או יחידת לימוד מוסמכת לקבוע תנאי קבלה מיוחדי נוספי ".
ביוני  2004החליטה הוועדה המרכזת לאשר את בקשת הפקולטה לניהול לקבל עד שני תלמידי
לשנה ללא תואר ראשו לתכנית החותקציבית מב"ע )מוסמ -במנהל עסקי ( למנהלי  ,שבה שכר
הלימוד גבוה כאמור בהרבה מזה שבתכניות הלימודי הרגילות ,בהתחשב ב"ניסיו החיי " של
המועמד .לדברי האוניברסיטה "הלי -קבלה חריג זה ייחודי למועמדי לתכניות המנהלי בניהול
ופרט לכ -כל המועמדי לתכניות הלימודי לתואר שני נדרשי להציג אישור זכאות לתואר ראשו
וציו מינימו של  75ומעלה".

__________________
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בעניי זה ראו בפרק "החלטות מל"ג וות"ת וטיפול בתכניות הלימודי המיוחדות" ,עמ' .1360
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ÌÚ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì¯Ë ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˘ ¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏ ÏÚ Ì‚ ˙ÂÏÁ‰ ,‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰ËÏÁ‰‰ Ì‡ ‚"ÏÓ
·ÈÓ Ï˘ È˘ ¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏÏ ‰Ï·˜ ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯˘Ù‡Ó ÔÈ‡Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ
˘‡˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÔÂ¯˜Ú· ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰· ÔÈ‡ Ì‡Â ,ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙ ÈÏÚ· ÌÈ
˙Á‡ ÏÎ· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ˙ÂÈÂÏÚ ÔÈ· ¯ÎÈ‰ ÈÂ˘‰ ÁÎÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙‡ÊÂ ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰
.˙ÂÈÎ˙‰Ó
) .2א( ועדת המעקב לתכנית הלימודי החותקציבית לתואר שני במדע המדינה  מנהיגות
ציבורית ופוליטית ציינה בדוח שהגישה בדצמבר  2006כי  5מ 25התלמידי בתכנית )(20%
התקבלו עלתנאי בשל ממוצע ציוני נמו -בלימודי תואר ראשו ,או בשל היעדר רמת ידע מספקת
באנגלית.
)ב( תכנית הלימודי החותקציבית לתואר שני בלימודי המזרח התיכו מיועדת בעיקר לאנשי
קהילת המודיעי ,עובדי משרד החו וחברות כלכליות הפועלות במזרח התיכו .ועדת המעקב
לתכנית ציינה בדוחות שהגישה במאי  2006וביולי  ,2007כי התקבלו למחזור הראשו של תכנית
לימודי זו ג תלמידי שלא היו חלק מאוכלוסיית היעד של התכנית ,שחסרי לה רקע קוד
בלימודי המזרח התיכו או עבודה מעשית בתחו  .35לגבי המחזור השני ,הוועדה ציינה כי התקבלו
תשעה מועמדי שלא הציגו אישור זכאות לתואר ראשו וציו ממוצע בו .בדוח המסכ שהגישה
הוועדה בספטמבר  2008היא ציינה כי חל שיפור בנושא הנבדק וכי הרמה האקדמית של הלימודי
בתכנית עלתה בשל החמרת תנאי הקבלה לתכנית.
 .3ביוני  2007אימ הסנט את המלצת ועדת הבדיקה של תכניות הלימודי החותקציביות
להסמי -את סג הרקטור לאשר קבלת מועמדי שאינ עומדי בתנאי הקבלה של האוניברסיטה
לתכניות אלה .הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה קבעה בדצמבר  2007כי מספר המתקבלי
בדר -זו יוגבל ל 10%מהמועמדי לתכנית.
)א( מספר התלמידי הלומדי בתכנית הלימודי החותקציבית לתואר מוסמ -אוניברסיטה
במשפט ציבורי בשיתו $בית הספר למשפטי של אוניברסיטת נורת'ווסטר )בארה"ב( הוא כ.40
ועדת המעקב לתכנית זו ציינה בדוח הסופי שהגישה ביולי  ,2009כי בכל מחזור מתקבלי ללימודי
עלתנאי לתכנית זו  87תלמידי שלא עמדו בתנאי הקבלה "הפורמאליי " .הוועדה ציינה כי קבלת
כל מועמד כזה מאושרת על ידי סג הרקטור ,והמועמד חייב לעמוד בתנאי קבלה עלתנאי של
ממוצע ציוני  75לפחות בסמסטר הראשו ללימודיו בתכנית.
ÍÒÓ ÌÈÏÈ‚¯‰ ‰Ï·˜‰ È‡˙· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯‡Â˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ¯ÂÓ‡Î ‰Ú·˜˘ ¯ÂÚÈ˘‰Ó ÏÂÙÎ ¯ÂÚÈ˘ - 20%-Î ‰È‰ ÂÊ ˙ÈÎ˙· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰
˘.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה כי "נכו לשנת התשע"א מספר החריגי
שהתקבלו באישור סגנית הרקטור לא חרגו מההיק $שנקבע".
)ב( ועדת המעקב לתכנית האמורה ציינה בדוח שהגישה כי בי התלמידי שלא עמדו בס$
הקבלה של האוניברסיטה והתקבלו לתכניות לימודי חותקציביות היו כאלה הראויי להעדפה
מתקנת או משתייכי לקבוצות מיעוט.
__________________
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הוועדה ציינה כי מדובר בקציני משטרה שחלק בוגרי מכללות או בוגרי שלוחות של אוניברסיטאות
זרות.

1375

מוסדות להשכלה גבוהה

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰Ï·˜ ÈÙÒ· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˙Ï·˜ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈÂ˘ ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˜ÂÓÈÓ È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Ï
‰Ï‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ,‚"ÏÓ ¯Â˘È‡· ,ÚÂ·˜Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ .˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÍÓÒ
˙ÂÓ‡ ÏÚ ‰ÂÚ ‡Â‰˘ ·˘ÂÁ˘ ÈÓ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙ÂÓ„Ê‰ Ô˙È˙˘ ÍÎ ,È·ÓÂÙ ÔÙÂ‡· ÔÓÒ¯ÙÏÂ
.‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‰Ï·˜Ï ‰˘˜· ˘È‚‰Ï ÌÈÏ˜Ó ‰Ï·˜ È‡˙Ï ÍÎ Ï˘· È‡ÎÊÂ ‰„ÈÓ‰
 .4כאמור ,בנובמבר  2006מינה רקטור האוניברסיטה ועדה לצור -בדיקה מקיפה של תכניות
הלימודי החותקציביות באוניברסיטה .הוועדה ציינה בדוח שהגישה מספר חריגות בתנאי
הקבלה של מועמדי לתכניות הלימודי החותקציביות לתואר שני בהשוואה לתנאי הקבלה של
מועמדי לתכניות הלימודי הרגילות המתוקצבות על ידי ות"ת:
)א( חלק מתכניות הלימודי החותקציביות מקבלות תלמידי ללימודי התואר השני בלא שיש
לה השכלה קודמת בתחו הלימודי של התכנית ,ובלי שה נדרשי להשלימה .הוועדה ציינה
שהסנט )באמצעות וועדת ההוראה של האוניברסיטה( אישר מראש מספר חריגי כאלה.
)ב( תלמידי רוב תכניות הלימודי החוהתקציביות במינהל עסקי המופעלות על ידי
הפקולטה לניהול אינ נדרשי לעמוד בבחינת  ,36GMATבעוד שתלמידי בתכנית הלימודי
הרגילה המקבילה נדרשי לעמוד בבחינה זו.
)‚( ¯Ï˘ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈÏ·˜˙Ó‰ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Ó
˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÂÏ·˜˙‰ ¯·Ú· :˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈÏ·˜˙Ó‰
·‡˙ÂÁÂÏ˘· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ Â˜„·˘ ÈÏ· Ï"ÂÁÓ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÁÂÏ˘ È¯‚Â· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ
‡-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈÏ·˜˙Ó‰ Ï˘ ˙ÈÏ‚‡‰ ˙Ó¯ ÏÚ „ÈÓ˙ ‰„ÈÙ˜‰ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ;ÂÏ
˙˜ˆÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈÏ·˜˙Ó‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯‡Â˙‰ ÈÂÈˆ ÚˆÂÓÓ ;˙ÂÈ·È
˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈÏ·˜˙Ó‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯‡Â˙‰ ÈÂÈˆ ÚˆÂÓÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÍÂÓ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰
Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÂÈÒÈ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Á·È˘ ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ .˙"˙Â È„È ÏÚ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙ÂÏÈ‚¯‰
.Ì‰Ï˘ ‰‰Â·‚‰ ‰Èˆ·ÈËÂÓ‰ ˙‡Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰

✯

__________________

36

מבח אמריקאי המיועד למיו סטודנטי המעונייני ללמוד תואר שני במינהל עסקי .תלמידי התכנית
החו+תקציבית "מנהל עסקי בינלאומי" נדרשי לעמוד במבח ה ;GMATתלמידי שאר התכניות
החו +תקציביות אינ נדרשי לעמוד במבח זה.
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Ô˙Ó¯ ÈÎ ÌÓ‡ ‰ÈÈˆ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ
‰ÏÂÚ ·˜ÚÓ‰ ˙Â„ÚÂ ˙ÂÁÂ„ÓÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„Ó ˙‡Ê ÌÚ ,ÈÈ„ÓÏ ‰‰Â·‚ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡‰
¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏÏ ‰Ï·˜Ï ÛÒ‰ È‡˙· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ì‚ ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙Ï ÂÏ·˜˙‰ ÈÎ
˘ÂÏ‡ ˙ÂÈÎ˙Ï ÂÚ·˜˘ ‰Ï·˜‰ ÈÙÒ ÈÎÂ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„È ÏÚÂ ‚"ÏÓ È„È ÏÚ ÂÚ·˜˘ È
˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ‰Ï·˜‰ ÈÙÒ ¯˘‡Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ˘ÈÓ‚Â ÌÈÎÂÓ ,‚"ÏÓ Ï˘ ˘¯„Î ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ
Ï˘ ¯Â˘È‡ ÍÎÏ Ô˙È ‡Ï˘ Û‡ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÏÈÚÙÓ˘ È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
˙ÂÈÎ˙· ÌÈÏ˜Ó ‰Ï·˜ ÈÙÒÂ ‰Ï·˜ È‡˙ Ï˘ ‰ÚÈ·˜ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‚"ÏÓ
‡ÏÏ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
˙‡ ÌÏ˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙ÂˆÂ·˜Ï ‰Ù„Ú‰ Ô˙Ó ÌÂ˘Ó ‰· ˘È ,ÂÊ ‰Á·‰Ï ‰˜Ó‰
˘ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ .˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ¯Â·Ú ˘¯„‰ ‰Â·‚‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î
˘,‰Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· ‰¯Î‰ ÈÏÏÎ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ¯·„‰ Ì‡ ‚"ÏÓ ÌÚ ÔÁ·˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÂ‡¯ .ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ë„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ ÌÚÂ ‰È˙ÂÈÁ‰ ÌÚ
ÔÈÈÚ· ˙ÂÈÁ‰ Â¯È·ÚÈ Ô‰ ÈÎÂ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ È„È ÏÚ Â˘ÚÈÈ ÂÏ‡ ÌÈÈÈÚ· ˙ÂÈÁ·‰ ÈÎ
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï

התקשרות ע חברה פרטית להפעלת תכנית לימודי חו תקציבית
כאמור ,על פי חוק מל"ג הסמכה להעניק תארי אקדמיי טעונה אישור מל"ג ,ובהתא להנחיות
לפתיחת מוסד ותכנית לימודי נדרש אישורה לצור פתיחת תכניות לימודי חדשות .בנובמבר
 2004היא קבעה תנאי לקיומ של תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות .בי היתר היא ציינה כי
"תוכניות הלימודי )תכני והיק!( סגל ההוראה ,תנאי הקבלה ,ספי הקבלה ,דרישות המעבר
ודרישות הסיו ,יהיו זהי בדר כלל לאלה בתוכניות הלימודי הרגילות .רק במקרי מיוחדי נית
לעשות שינוי ,בכפו! לאישור המועצה להשכלה גבוהה" .עוד קבעה מל"ג כי "על המוסדות
המבקשי להקי תכניות לימודי מיוחדות ]לקבוצות אוכלוסייה ייעודיות[ לקבל אישור המועצה
להשכלה גבוהה לפני פתיחת" .כאמור ,ג בהוראות ההנהלה של האוניברסיטה נקבע כי אי לפתוח
תכנית לימודי חדשה לפני שהתקבל לכ אישור ממל"ג.
 .1בשני  2006ו( 2007התקשרה האוניברסיטה בהסכ ע חברת הדרכה פרטית )להל ( חברת
א' או החברה( לצור הפעלת תכנית לימודי לתואר שני במינהל עסקי ) (MBAלמהנדסי ומנהלי
פרויקטי )להל ( התכנית למהנדסי( בשני אלה .שכר הלימוד הכולל )לכל תקופת הלימודי(
לתלמידי שהחלו את לימודיה ביוני  2006היה  56,000ש"ח ,ולתלמידי שהחלו את לימודיה
באוגוסט  58,240 ( 2007ש"ח .האוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2010כי
"]חברה א'[ היא זו שפנתה והציעה לאוניברסיטה לקחת חלק בפרויקט ...התכנית יועדה לאנשי
בתפקידי ניהוליי ומקצועיי בכירי בחברות טכנולוגיה גדולות .אחד התנאי הבסיסיי
)המשמש הוכחה לבכירותו של התלמיד( הוא התחייבות המעביד למימו מלא של שכר הלימוד.
מרבית התלמידי במחזור הראשו היו ]מחברה מסוימת[ ולאחר מכ התרחבה התכנית לתלמידי
שהגיעו ]מחברות נוספות[" .ממסמכי האוניברסיטה עולה כי בשנת  2010היא חתמה על הסכ נוס!
ע חברה א' המסדיר את המש הפעלת התכנית למהנדסי ,ובו נקבע ,בי היתר ,כי שכר הלימוד
שייגבה מהסטודנטי יהיה  59,620ש"ח )כולל דמי רישו( .עוד נקבע בהסכ ע החברה כי
הלימודי יתקיימו פע בשבוע בשעות קבועות ,ובכיתת לימוד בסטנדרדי של כיתות מנהלי.
מש הלימודי בתכנית נקבע לשנתיי וחצי.
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2004 ¯·Ó·ÂÓ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙Â‡¯Â‰Ï ,‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰Ï „Â‚È· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‚"ÏÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˘˜È· ‡Ï ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰Ï‰‰‰ ˙Â‡¯Â‰ÏÂ
.ÌÈÒ„‰ÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ˙ÁÈ˙ÙÏ
 כי התכנית מעניקה2010 האוניברסיטה הסבירה במכתבה דלעיל למשרד מבקר המדינה מדצמבר
. ולכ סברה כי לא נדרש אישור מל"ג לתכנית,תואר "מוסמ במינהל עסקי" ולא תואר מיוחד
‚"ÏÓÓ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ˘˜·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‚ÂÒ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÁ ‡È‰˘ ¯Â¯È·· ‰ÏÂÚ ‚"ÏÓ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ÁÒÂÓ ÔÎ˘ ,˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰Ï
‰ÁÂ˙Ù‰ ‰˘„Á ˙ÈÎ˙· ¯·Â„Ó ÔÎ ÂÓÎ ;ÏÏÎ‰Ó ‡ˆÂÈ ‡ÏÏ ,˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÈÎ˙‰
Ï˘ ‰Ï‡Ó ÌÈÂ˘ ‰Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ Ï‚ÒÂ ‰Ï·˜‰ ÈÙÒ ,‰Ï·˜‰ È‡˙˘Â ,˙ÓÈÂÒÓ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˜¯
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙
 כמו כ על פי. חל איסור להפלות בי מועמדי, על פי כללי הכרה במוסדות של מל"ג, כאמור.2
 תנאי הקבלה בתכניות לאוכלוסיות ייעודיות צריכי להיות זהי,2004 החלטת מל"ג מנובמבר
 בכפו! לאישור,לתנאי הקבלה שבתכניות הרגילות ו"רק במקרי מיוחדי נית לעשות שינוי
."המועצה להשכלה גבוהה
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ '‡ ‰¯·Á ÔÈ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÈ· 2006 ÏÈ¯Ù‡Ó ÌÎÒ‰· ¯ÂÓ‡‰Ó
‰˙ÏÙ‰ ÍÎ·Â ,‚"ÏÓ Ï˘ ˘¯„Î ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈÏ˜Ó ‰Ï·˜ È‡˙ ÌÈÒ„‰ÓÏ ˙ÈÎ˙Ï ‰Ú·˜
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ·Â¯˘ „ÂÚ· :¯˘Â‡Â ÔÁ· ¯·„‰˘ ÈÏ· ˙ÈÎ˙‰ È„ÈÓÏ˙ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ ‰·ÂËÏ
‰ÁÏˆ‰· „ÂÓÚÏ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ·ÈÈÁ "ÌÈ˜ÒÚ Ï‰ÈÓ· ÍÓÒÂÓ" ¯‡Â˙Ï ‰ÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎ˙Ï
‚ÂÁ· ,‰Ò„‰Ï ‚ÂÁ· ˙ÂÁÙÏ 85 ÈÙÂÒ ÔÂÈˆ· È˘ ¯‡Â˙ ÈÏÚ·Ï Ë¯Ù) GMAT-‰ ÔÁ·Ó·
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,(ÏÂ‰È‰ ÈÚ„ÓÏ ‚ÂÁ· Â‡ ÌÈÈÁ‰ ÈÚ„ÓÏ ‚ÂÁ· ,ÌÈ˜ÈÂ„Ó ÌÈÚ„ÓÏ ‚ÂÁ· ,‰ÏÎÏÎÏ
.ÍÎÏ ÌÈ˘¯„ ÌÈ‡ ÌÈÒ„‰ÓÏ ˙ÈÎ˙Ï "Ï·˜˙‰Ï ÌÈ¯È˘Î‰"
È„ÈÓÏ˙Ï ˙ÂÏ˜ÓÂ ˙ÂÂ˘ ‰Ï·˜ ˙Â˘È¯„ ˙·ˆ‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â„ÒÂÓ· ‰¯Î‰ ÈÏÏÎÏ ‰¯È˙Ò· ˙„ÓÂÚÂ ‰È˜˙ ‰È‡ ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈÒ„‰ÓÏ ˙ÈÎ˙‰
ÂÊ ‰Ï˜‰· Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ .2004 ¯·Ó·ÂÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙ËÏÁ‰ÏÂ ‚"ÏÓ Ï˘
.ÔÂÈÂÂ˘· ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó ˘È
שכר הלימוד ששילמו התלמידי בתכנית למהנדסי הועבר לאוניברסיטה באמצעות חברה
˙ÈÎ˙Ï ÌÈË„ÂËÒ ÒÂÈ‚Ï ‰Ë˜ ‰·˘ ‰ËÈ˘‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÂ˘È¯ ‰¯˘Ù‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎ˘ ,È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡· ‰ÚÈ‚Ù È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÂÊ ÌÈ„ÂÓÈÏ
‰ÏÂÏÚ Û‡Â ,('‡ ‰¯·Á) ‰Î¯„‰‰ ˙¯·ÁÏ ˙Â˘È‚ Ì‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈË„ÂËÒ Ï˘ ˙ÈÎ˙Ï
ÔÎ ÂÓÎ .‰Î¯„‰ ˙¯·Á ÏÏÎ Í¯„· ‰·Â‚˘ ‰ÏÓÚ‰ ·˜Ú „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘· ‰ÈÈÏÚÏ ÌÂ¯‚Ï
Ì‡ ÂÁ· ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ,‰Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÏ· ÂÊ ‰‚È¯Á ‰ËÈ˘ ‰Ë˜ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÏÏÎÏ ‰¯È˙Ò· ˙„ÓÂÚ ‰È‡ ‡È‰ Ì‡ ,‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÍÓ˙‰ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÏ ‰ÈÂ‡¯ ‡È‰
Ë„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ ˙ÂÂ¯˜Ú ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‡È‰ Ì‡Â ‚"ÏÓ Ï˘ ˙Â„ÒÂÓ· ‰¯Î‰
˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ËÒ‰Â Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ .˙ÂÙÈ˜˘‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙ÂÂ¯˜ÚÂ
.'‡ ‰¯·Á ÌÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

.3
.'א
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 .4בהנחיות לפתיחת מוסד ותכנית לימודי ובנוהלי העבודה של מל"ג נקבע כי הלי הטיפול
בבקשות המוסדות לפתוח תכניות לימודי יתייחס בי היתר לסגל ההוראה של התכנית .כמו כ,
בהחלטות מל"ג מנובמבר  2004שעסקו בתנאי לקיומ של תכניות לימודי מיוחדות לאוכלוסיות
ייעודיות נאמר ,בי היתר ,כי סגל ההוראה בתכניות אלה יהיה זהה בדר כלל לזה שבתכניות
הלימודי הרגילות ,ורק במקרי מיוחדי נית יהיה לעשות שינוי בעניי זה ,בכפו! לאישור מראש
של מל"ג.
בהסכ שחתמה האוניברסיטה ע חברה א' נאמר ,בי היתר ,כי "תהיה זכות לחברה להפנות
לאוניברסיטה מרצי שילמדו עד  25%מיחידות ההוראה בתכנית בכפו! לאישור האוניברסיטה
והפקולטה לניהול" וכי החברה היא שתשל לה תמורה עבור שעות ההוראה שילמדו.
¯˘Ù‡ '‡ ‰¯·ÁÏ ‰È· ÌÎÒ‰‰ ÁÒÂ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,‰ÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÈÎ˙· ‰‡¯Â‰‰ Ï‚ÒÓ ‰Â˘‰ ÈÂˆÈÁ ‰‡¯Â‰ Ï‚Ò ˙ÈÎ˙Ï Û¯ˆÏ ‰¯·ÁÏ
.‰Ê ÔÈÈÚÏ Ì‚ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˘‡¯Ó ˘˜·ÏÂ ‚"ÏÓÏ ˙ÂÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
 .5כאמור ,אחד מתנאי הקבלה של האוניברסיטה לתכנית למהנדסי היה דרישה מהמועמד
ללימודי להמציא התחייבות מהמעסיק שלו לממ את לימודיו בתכנית זו.
ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‰Ï·˜ ˙ÈÈ˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·ÍÎ· ,˙ÂÈÂÈÂÂ˘· ˙Ú‚ÂÙ ‰È‡ „ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ„ÂÓÈÏ ˙‡ ÔÓÓÏ ˜ÈÒÚÓ Ï˘ ˘‡¯Ó ˙Â·ÈÈÁ˙‰
˘ÂÊÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡˘ ÌÈË„ÂËÒ Ï˘ ˙ÈÎ˙Ï ÌÂ˘È¯ ˙ÚÂÓ ‡È‰
.„ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ˙‡ Ì‰È˙Â¯Â˜ÓÓ ÔÓÓÏ ÌÈÎÂÓ˘ ÌÈË„ÂËÒ Â‡ ÌÈ˜ÈÒÚÓÓ
 .6בדוח של ועדת הבדיקה מפברואר  2007נאמר ,בי היתר )בסעי! " :(5תוכנית אחרת חתמה
הסכ ע חברת גיוס סטודנטי ]חברה א'[ הקשורה ע מעסיקי גדולי ...דעת הוועדה אינה נוחה
מכ שחברה פרטית קבלה בלעדיות על גיוס תלמידי .הדבר מונע נגישות של תלמידי ראויי
אחרי לתוכנית האמורה".
הוועדה חזרה על עמדתה זו ג בפרק ההמלצות שבדוח" :ככלל ,על ההרשמה לתוכניות להיות
פתוחה ואי להגבילה לחברי ארגוני או לעובדי מפעלי מסוימי .במידה ודרושה עזרתה של
חברה חיצונית לטפל בגיוס סטודנטי ,יש לוודא שהיא לא תמנע ממועמדי פוטנציאלי כלשה
להתחרות על הזכות ללמוד בתוכנית" .הוועדה ביקשה מ הרקטור לדווח לסנט על יישו מסקנות
הדוח שלה במהל שנת הלימודי התשס"ח.
:·ˆÓ· ÈÂÈ˘ ÏÎ ÏÁ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ביוני  2007ד הסנט בדוח הוועדה והחליט להעבירו לדיו בוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.
בדצמבר  2007דנה הוועדה לתואר שני בדוח ,אול מפרוטוקול הישיבה עולה כי נושא גיוס
סטודנטי באמצעות גור מתוו לתכניות לימודי חו(1תקציביות לא עלה לפניה.
באפריל  2008ד הסנט שוב בהמלצות ועדת הבדיקה ובהתייחסות הוועדה לתואר שני אליה; אול
ג מפרוטוקול ישיבה זו עולה כי הנושא האמור לעיל לא נדו.
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ÔÂ„Ï ‰È‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ È˘ ¯‡Â˙Ï ‰„ÚÂÂ‰Â ËÒ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰˜· ‰ÏÂÚ ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰˙ÂÎ˙Ó· ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÎ
‡.˙ÂÙÈ˜˘‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙ÂÂ¯˜Ú ÌÚ „Á
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה כי היא "קיימה בדיקה מטעמיה ומנימוקיה
בעניי והוחלט שלא לחדש את ההתקשרות ,במתכונתה הנוכחית ,ע ]חברה א'[ ולקיי את התכנית
על ידי האוניברסיטה" .מל"ג בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה כי ההתקשרות של
אוניברסיטת תל(אביב ע גורמי פרטיי להפעלת תכניות חו(1תקציביות נראית "בעייתית בעליל
ומחייבת בחינה משפטית ועקרונית".

עבודה נוספת של חברי סגל אקדמי בתכניות לימודי חו תקציביות
האוניברסיטה היא מוסד להשכלה גבוהה מתוקצב שפעילותה ממומנת בעיקר מכספי המדינה ושכר
הלימוד בה נקבע על ידי ועדות ציבוריות שהוקמו על ידי שרי החינו .מתפקידה של האוניברסיטה
לדאוג לכ שייעשה שימוש תקי בכספי ציבור ומחובתה לפעול ככל הנית להפרדה מוחלטת בי
כספי המממני את תכניות הלימודי החו(1תקציביות לכספי ציבור המממני את תכניות
הלימודי המתוקצבות; מחובתה של האוניברסיטה ג לדאוג לכ שמשאבי אנושיי ,פיזיי
וכספיי שלה שמקור בכספי ציבור )הקצבות המדינה ,שכר לימוד ותרומות( לא יופנו לתכניות
החו(1תקציביות במקו להוראה בתכניות הלימודי הרגילות ולמחקר .לש כ על האוניברסיטה
לנהל את ההוצאות וההכנסות של תכניות הלימודי החו(1תקציביות בתקציב נפרד מהתקציב
הרגיל ,ולוודא כי עבודת הסגל האקדמי והמינהלי בתכניות לימודי אלה תאושר רק לאחר שמילאו
את מכסת שעות העבודה הרגילה שלה ותירש כעבודה נוספת )ככל שאושרה כדי( ,והשכר
תמורת עבודת זו ישול א ורק מהתקציב הנפרד.
משרד מבקר המדינה בדק כמה מאפייני של העסקת הסגל האקדמי באוניברסיטה בתכניות
הלימודי החו(1תקציביות:
הנחיות והוראות
באוגוסט ובנובמבר  1995שלחה כאמור ות"ת לראשי האוניברסיטאות מכתבי המבהירי את
הכללי שעל פיה יש לנהוג בנושא עבודה נוספת של חברי סגל אקדמי .נוס! על כללי אלה קבעה
האוניברסיטה בעצמה הוראות המסדירות את הנושא :נוהל עבודת חו 1של חברי סגל אקדמי ,נוהל
העסקת עובדי על חשבו תקציבי פרויקטי ,ונוהל העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי סגל
אקדמי .הוראות אלה אמורות ,בי היתר ,להבטיח שתהיה לאוניברסיטה בקרה מלאה על העסקת
הנוספת של חברי סגל אקדמי ,ג זו שבמסגרת תכניות הלימודי החו(1תקציביות ,ושהעסקה זו לא
תפגע בעבודת הרגילה במסגרת מחלקת ,ולא תהיה על חשבו מכסת שעות ההוראה הרגילות
שוות"ת מתקצבת.
 .1בכללי ות"ת לעבודה נוספת נקבע ,בי היתר ,כי "על חבר סגל המבקש לעסוק בעבודה נוספת,
בי באוניברסיטה אחרת או באחת מהמכללות או מחו 1למערכת ההשכלה הגבוהה ,לקבל אישור
מהנהלת האוניברסיטה".
נמצא כי אחד הנהלי האמורי של האוניברסיטה אינו עולה בקנה אחד ע כללי ות"ת .נוהל זה
מאפשר במקרי מסוימי לעבוד עבודה נוספת ג ללא קבלת אישור מהנהלת האוניברסיטה :נוהל
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עבודת חו 1של חברי הסגל האקדמי )להל ( נוהל עבודת חו (1מחייב אמנ חבר סגל לדווח מראש
על כל עבודת חו 1שבה הוא מתכוו לעסוק ,37א הוא מתיר לו לעסוק ( ללא קבלת היתר ( בסוגי
של "עבודות חו ,"1כגו ייעו 1ו"הוראה במוסד אחר להשכלה גבוהה בהיק! שלא עולה על מחצית
משעות ההוראה השבועיות של חבר סגל בדרגתו ,באוניברסיטה" .ע זאת נקבע בנוהל כי עבודת
חו 1של דק ,סג רקטור ורקטור תהא טעונה היתר :על דק או סג רקטור המבקשי היתר לפנות
לרקטור בבקשה מפורטת ומנומקת לקבלת ההיתר; על רקטור המבקש היתר לפנות בבקשה מפורטת
ומנומקת לוועדה שמונתה על פי נוהל זה.
ÌÈÏÏÎÏ ‰Ê ‡˘Â· ‰ÈÏ‰ ˙‡ ÌÈ‡˙‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜·.˙"˙Â ‰Ú
 .2בכללי ות"ת לעבודה נוספת לא נקבע כי האישור לעבודה נוספת שחייב לקבל חבר סגל צרי
להיות מוגבל בזמ .ג במקרי שבה על פי הוראת הנוהל של האוניברסיטה נדרש חבר סגל לקבל
אישור מהנהלתה לעסוק בעבודה נוספת ,לא הוגבל ,על פי הוראות אלה ,האישור בזמ .כפועל יוצא
מכ קיימת לכאורה אפשרות שחבר סגל יעסוק בעבודה נוספת על סמ אישור שנית לו שני רבות
קוד לכ א! שחלו מאז שינויי בתנאי העסקתו המחייבי בדיקה מחדש.
ÌÈ˙È˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ‰ÈÙÏÂ ‰˘È¯„ ‰ÈÏÏÎ· Ú·˜˙ ˙"˙Â ÈÎ ÈÂ‡¯ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÌÈÈÂÈ˘ ÏÎ ÂÏÂÁÈ ‡Ï˘ ÍÎ· ‰˙ÂÈ Ú·˜ÈÈ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Ì‚ ÈÎÂ ,ÔÓÊ· ÂÏ·‚ÂÈ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ
·˙‡.(ÌÈÙÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ,‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘) Ì‰Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה ות"ת כי בכוונתה להדגיש בכלליה כי "אישורי עבודה
נוספת לחברי סגל יוגבלו בזמ".
 .3נוהל עבודת חו 1קובע ,בי היתר ,כי "חבר סגל מחויב להימנע מביצוע עבודת חו 1העלולה
לפגוע במחויבותו לאוניברסיטה או העלולה להעמידו במצב של ניגוד אינטרסי עימה" .הנוהל
אוסר סוגי עבודה מסוימי :ניהול אקדמי או מעי אקדמי ,כהונה בוועדות אקדמיות קבועות ,ייעו1
אקדמי ופעילות ארגונית "בכל מוסד השכלה אחר )להוציא מוסד קשור] ."([38ע זאת ,חבר סגל
המעוניי לעבוד בעבודות חו 1מהמנויות לעיל אמור לפנות בבקשה מנומקת ומפורטת לרקטור
באמצעות דק הפקולטה ולבקש היתר .מלשו הנוהל וההגדרה של "מוסדות קשורי" כאמור עולה
בבירור כי היא מכוונת לעבודה של חברי סגל אקדמי המבוצעת מחו 1לאוניברסיטה.
נוהל בנושא "העסקה נוספת באוניברסיטה של חברי הסגל האקדמי )תשמ"ז(" )להל ( נוהל העסקה
נוספת באוניברסיטה או נוהל העסקה נוספת( ,קובע ,בי היתר ,כי "אי להעסיק חבר סגל בעבודה
נוספת באוניברסיטה אלא עפ"י אישור מראש של ועדת עבודה נוספת ועפ"י תנאיו של אישור מעי
זה" .הנוהל מגדיר "העסקה נוספת" ( "העסקה של חבר סגל ( המועסק באוניברסיטה במשרה
שלמה ( בעבודה אקדמית נוספת ,באוניברסיטה" וקובע כי לבקשה להעסקה נוספת יצור! דוח שבו
יפרט חבר הסגל את עומס ההוראה המוטל עליו ואת פעילויותיו האחרות באוניברסיטה )א
קיימות(.

__________________

37
38

יצוי כי לקראת כל שנת לימודי מנחה הרקטור את חברי הסגל האקדמי  ÁÂÂ„Ïעל עבודת חו +מדי שנה
בשנה.
הנוהל מגדיר שלושה מוסדות כ"מוסד קשור" ע האוניברסיטה :המרכז לחינו טכנולוגי בחולו,
מכללת תלאביביפו ,מכללת מנשה.
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הביקורת העלתה כי עד דצמבר  2010לא הייתה באוניברסיטה התייחסות מפורשת ,לא בנהלי
האמורי ולא בהנחיות שמוציא מפע לפע הרקטור ,להעסקה נוספת בתכניות חו(1תקציביות.
בהיעדר התייחסות כזאת החילה האוניברסיטה ברוב המקרי על חברי הסגל שלה המלמדי
בתכניות החו(1תקציביות את נוהל עבודת החו 1המאפשר לה ללמד בתכניות ללא היתר ותמורת
שכר גבוה מהשכר שאושר על ידי ות"ת והממונה על השכר )ראו להל( .נוהל העסקה נוספת,
המחייב כאמור הגשת בקשה וקבלת אישור ,הוחל בפועל רק על מורי בפקולטה למדעי הרוח
ובפקולטה לאמנויות המלמדי בתכניות החו(1תקציביות.
˙ÙÒÂ ‰˜ÒÚ‰ Ï‰Â· "˙ÙÒÂ ‰˜ÒÚ‰" ˙¯„‚‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡- ‰ÓÏ˘ ‰¯˘Ó· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˜ÒÚÂÓ‰ - Ï‚Ò ¯·Á Ï˘ ‰˜ÒÚ‰"Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ
·ÏÚ ‰È‰˘ È¯‰ ,(¯Â˜Ó· ‰È‡ ‰˘‚„‰‰) "‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ,˙ÙÒÂ ˙ÈÓ„˜‡ ‰„Â·Ú
,˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÏÓ‰ Ï‚Ò È¯·Á ÏÚ ‰Ê Ï‰Â ÏÈÁ‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˘ÏÚ ˙ÂÏÚÙÂÓÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÂÓ˘¯˘ ÌÈË„ÂËÒÏ ˙Â„ÚÂÈÓ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÚˆ·˙Ó Ô‰ ÔÎ
‰˜ÒÚ‰Ï ¯Â˘È‡ ˘˜·Ï Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê Ï‰Â ÈÙ ÏÚ .‰„È
Ì˙„Â·Ú· ˙Ú‚ÂÙ ‰È‡ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ˙ÙÒÂ‰ Ì˙˜ÒÚ‰˘ ‡„ÂÂÏ ,˙‡Ê
‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· Ï·Â˜Ó‰ ¯Î˘‰ Ì‰Ï ÌÏÂ˘È˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰ÏÈ‚¯‰
‚·È¯·Á ÏÚ ˙ÂÂ˘ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÏÁ‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈÎ˙‰ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰ ‰·ÓÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ,‰‰Â
Ì‰ ‰·˘ ‰ËÏÂ˜Ù‰ ÈÙ ÏÚ ,˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò
ÒÁÈ· ˙Â¯È‰· ¯ÒÂÁ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Ïˆ‡ ¯ÂˆÈÏ Û‡ ‰ÏÂÏÚÂ ,‰¯È·Ò ‰È‡ ,ÌÈ˜ÒÚÂÓ
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÙÒÂ‰ Ì˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ¯Â˘È‡ ˘˜·Ï Í¯ÂˆÏ
בעקבות הביקורת הנחה בדצמבר  2010רקטור האוניברסיטה את דקני הפקולטות ,ראשי בתי הספר
וראשי התכניות החו(1תקציביות לוודא קבלת האישורי להעסקה הנוספת של חברי הסגל האקדמי
ככל שה נדרשי על פי שני הנהלי האמורי לעיל .הרקטור ציי כי חלי על חברי הסגל
המועסקי בתכניות החו(1תקציביות שני הנהלי דלעיל )נוהל עבודת חו 1ונוהל העסקה נוספת
באוניברסיטה( ,אול הוסי! וסייג כי "א פתיחתה ופעילותה של תכנית חו(1תקציבית מחייבת
העסקת הסגל בתנאי השוני מתנאי העסקה של מורי מ החו ,1וא המבנה התקציבי של התכנית
מאפשר זאת ,יועסקו חברי הסגל ,שאושרו על ידכ להעסקה בתכנית זו ,על פי 'נוהל עבודת חו."'1
ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á ÏÚ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯ÂË˜¯Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜ÒÚ‰ Ï‰Â :ÌÈÏ‰ È˘ ¯ÂÓ‡Î ÌÈÏÁ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÌÈÏÂÚ ‰Ï‡ ÌÈÏ‰˘ ‡„ÂÂÏ Í¯Âˆ ˘È ,ıÂÁ ˙„Â·Ú Ï‰ÂÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÙÒÂ
.‰¯ÂÓ‡‰ ‰˜ÒÚ‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ï‰‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï Í¯Âˆ‰ ÌÚ Ë¯Ù·Â ,˙"˙Â ÈÏÏÎ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה כי היא תבח ,בשיתו! ע ות"ת" ,את דרכי
העסקת של חברי הסגל האקדמי בתכניות החו 1תקציביות ,תו איזו בי כל השיקולי
הרלוונטיי ותפעל בהתא לסיכומי ולהחלטות שהיא תקבל בנושא זה ...לאחר שיתקבלו מסקנות
וסיכומי כאמור לעיל תפעל האוניברסיטה לעדכו הנהלי הנוגעי להעסקת הנוספת של חברי
הסגל מחו 1ליחידת ו/או מחו 1לאוניברסיטה" .ות"ת הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי
היא תלמד את הערותיו בעניי העסקה נוספת ותרענ את הנחיותיה למוסדות להשכלה גבוהה בעניי
זה.
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יישו הנחיות
 .1כדי לשמור על רמת ההוראה והמחקר באוניברסיטאות יש להקפיד על כ שחברי הסגל
האקדמי יקדישו למוסד שבו ה מועסקי את עיקר זמנ וייתנו את מלוא התמורה בעד השכר
המשול לה .בכללי ות"ת לעבודה נוספת צוי ,בי היתר ,כי "חבר סגל אקדמי חייב לראות
באוניברסיטה את עיסוקו העיקרי ולהקדיש לעבודתו באוניברסיטה את מיטב זמנו ומרצו .על חבר
סגל ,כנ"ל ,להימנע מעיסוקי העשויי לפגוע או להגביל את חובותיו לאוניברסיטה ...אישור
האוניברסיטה לעבודה נוספת ...יינת תו הקפדה על כ שאי בהעסקה משו ניגוד אינטרסי
לעבודתו באוניברסיטה וכי עבודת החו 1אינה פוגעת בחובות ההוראה והמחקר של חבר הסגל
האקדמי באוניברסיטה" .חובות אלו מפורטות בתקנוני של האוניברסיטאות או בידיעוני
המופצי בי חברי הסגל ,וה כוללות ,בי היתר ,הוראה פרונטלית בהיק! של שש עד שמונה שעות
בשבוע .יצוי שג הוועדה לבדיקת התכניות החו(1תקציביות ,שאת המלצותיה אימ 1סנט
האוניברסיטה ביוני ) 2007ראו להל( ,התייחסה לעניי זה.
מכא שעל פי כללי ות"ת אי לאשר עבודה נוספת למי שאינו מקדיש לאוניברסיטה את מיטב זמנו
ואינו ממלא את כל חובותיו לאוניברסיטה ,ובה חובת ההוראה.
.˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ˙"˙Â ÈÏÏÎ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˘˙˙Â˘· Â˜ÒÚÂ‰ ÏÂ‰ÈÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰ Ï˘ È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ È
ÔÈ‚· ÂÏ·È˜ ¯˘‡ (‰Ó‡˙‰·) ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á ‰˘È˘Â ‰Ú·˘ Ú"˘˙‰Â Ë"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
Û‡ ,ÛÒÂ ÌÂÏ˘˙ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰¯È·Ú‰˘ ÍÓÒÓ ÈÙ ÏÚ ,ÂÊ ‰˜ÒÚ‰
˘˙ÂÈÎ˙· (˙ÂÈÚÂ·˘ ‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ ‰ÂÓ˘ „Ú ˘˘) ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï
„ÂÚ .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó Ì¯Î˘ ˙‡ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰ ‰¯Â·Ú˘ ,(˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰) ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ˙‡ ,ÍÓÒÓ Â˙Â‡ ÈÙ ÏÚ ,‰ÓˆÓˆ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰
:˙ÂÈÎ˙‰ È˙˘· ,¯Î˘· ,ÌÈÂ˘ ÏÂ‰È È„È˜Ù˙ Â‡ÏÈÓ˘ ‰ËÏÂ˜Ù‰Ó Ï‚Ò È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈÚÂ·˘‰
˙ÈÏ‡È¯ËÒÓÒ ‰‡¯Â‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ‰‡¯Â‰Ó ¯ÂËÙ Ë"Ò˘˙‰ ˙˘· Ï·È˜ ˙ÂÈÎ˙‰Ó ˙Á‡ Ï‰Ó
)Á"˘ 10,000 ÍÒ· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙Â ,ÂÏ˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓÓ ˙Á‡ (Ò"È - ÔÏ‰Ï
Ò"È Ï˘ ‰‡¯Â‰Ó ¯ÂËÙ Ú"˘˙‰ ˙˘· Ï·È˜ ˙¯Á‡ ˙ÈÎ˙ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ;˘„ÂÁÏ
‡.˘„ÂÁÏ Á"˘ 3,500 ÍÒ· ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ÔÎÂ ÂÏ˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓÓ ˙Á
במסמ שהעבירה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה במהל הביקורת הוסבר כי הפקולטה
מחייבת את התכניות האמורות בעלות שעות ההוראה של אנשי הסגל האקדמי שלה שהורו בה ,וכי
ההוראה נעשתה על חשבו מכסת השעות הרגילה שלה.
יצוי כי שני חברי הסגל שמילאו תפקידי ניהול שוני כאמור מסרו למשרד מבקר המדינה
באוקטובר ובנובמבר  2011כי על פי רישומיה ה השלימו בשני אלה את חובות ההוראה שלה
בפקולטה ,כי עבודת הנוספת בתכניות החו(1תקציביות נעשתה במסגרת האוניברסיטה ולמענה וכי
השכר הנוס! שקיבלו נועד לפצות אות במידה חלקית על עבודה מאומצת בשעות נוספות רבות.
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·ÈÈÁ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÓÎ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚· „·ÂÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ·Â ‚ÂÒ ÏÎÓ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ÂÏ ¯È˙‰Ï ÔÈ‡Â ,ÛÂ‚ Â˙Â‡Ï ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÏÂÎ Ì„Â˜ ‡ÏÓÏ
˙"˙Â ÈÏÏÎ Ì‚˘ „ÂÚ ‰Ó ;È¯˜ÈÚ‰ Â˙„Â·Ú ÌÂ˜ÓÏ ÂÈ˙Â·ÂÁ ÏÎ ˙‡ ‡ÏÈÓ˘ ÈÙÏ ,ÌÂ˜Ó
‰Ï·È˜ ÏÂ‰ÈÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰˘ ‰„·ÂÚ‰ .ÂÊ Í¯„· ‚Â‰Ï ¯ÂÓ‡Î ‰˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ
‰È‡ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ÔÈ‚· ˙ÈÙÒÎ ‰¯ÂÓ˙ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰Ó
Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙· Ì‰Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ· ‰„ÈÓÚÓ Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙‡ ˙¯ËÂÙ
‰È„Ó‰ È„È ÏÚ ˙ÂÓÂÓÓ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Ï˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÎÏ ˙ÂÁÂ˙Ù‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÏÂÚÙ˙Ï
ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ .˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ÏÂÚÙ˙ Ì˘Ï Ô‰·
,Ï‚Ò È¯·ÁÏ ¯Â˘È‡ Ô˙Ó˘Â ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙· Ú‚Ù˙ ‡Ï ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰˘
˙‡ Â‡ÏÓÈ ¯·Î Ì‰˘ ÍÎ· ‰˙ÂÈ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙· ‰‡¯Â‰Ï ,Ì‰·˘ ÌÈ·ÂË‰ „ÂÁÈÈ·
ÏÂÓ ‰ÈÓÂ˘È¯ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ .˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙· Ì‰Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙Â·ÂÁ
.‰ÈÁ·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÏÂÚÙÏÂ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ÂÏ‰È˘ Ï‚Ò‰ È¯·Á ÈÓÂ˘È¯
ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ (È˘ ¯‡Â˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ,ËÒ‰) ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2
-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ‰‡¯Â‰· ÌÈ˜ÒÂÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á˘ ÍÎÏ
Â„ ,Ì‰Ï˘ ‰ÏÈ‚¯‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ÔÂ·˘Á ÏÚ ÏÂ‰ÈÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙
È„È ÏÚ ‰Ó˘ÂÈ ÔÎ‡ ÂÊ Ì˙ËÏÁ‰ ÈÎ Â‡„ÈÂ ‡Ï Ì‰ ÌÏÂ‡ ,‰˜ÈÒÙ‰Ï ÂËÈÏÁ‰Â ÂÊ ‰ÚÙÂ˙·
.(ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚ·) ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

✯
ÌÈ‡ˆÓÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â ,‚"ÏÓ ÏÚ
.‰Ê ˜¯Ù· ÂÏÚÂ‰˘

תנאי ההעסקה של חברי סגל אקדמי בתכניות לימודי חותקציביות
 חברי סגל אקדמי העובדי עבודה נוספת בהוראה באחד מהמוסדות להשכלה,על פי הנחיות ות"ת
" ויקבלו את שכר על פי1גבוהה המתוקצבי על ידה יועסקו במוסדות אלה כ"מורי מ החו
.תעריפי שנקבעי על ידה
 שקבעה ות"ת לשני התשס"ט והתש"ע עבור שעת1להל בטבלה תעריפי שכר מורי מ החו
:הוראה אחת
 לשעה-תערי

דרגה

284.30
367.80
447.60

 מדריכי ומורי,אסיסטנטי
מרצה ומרצה בכיר
פרופסור מ המניי ופרופסור חבר
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-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ·Â¯ ˙ÏÚÙ‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙˜ˆÌÈÂÎÓ È˘ ÂÚˆÈ· ,Ô‰· Â„ÓÈÏ˘ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙Â·¯Ï ,˙ÂÈ·È
ÏÂÏÒÓ" ÂÂÈ‰˘ ,ÌÈÂÎÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· .‡˘Â· ‰¯˜· ‰ÓÈÈ˜ ˙"˙ÂÂ˘ ‡Ï· 40‰Ï˘ 39ÌÈÈÂˆÈÁ
¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ‰Â·‚‰ ¯Î˘ ‰Ï‡ Ï‚Ò È¯·ÁÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÓÏÈ˘ ,˙·ÈÈÁÓ‰ ‰¯„Ò‰Ï "Û˜ÂÚ
ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡Â ˙"˙Â È„È ÏÚ Ú·˜˘ ¯Î˘‰Ó (‰ÂÓ˘ „Ú ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ) „Â‡Ó
ÏÂ‰È È„È˜Ù˙ ¯Â·Ú ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÓÂÎÒ Ï‚Ò È¯·ÁÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .¯Î˘‰
·˙¯Â·Ú ,‰Ó‚Â„Ï .Ì„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡ÏÂ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â È„È ÏÚ ÂÁ· ‡Ï˘ ˙ÂÈÎ
ÁÂ„· Ì‚˘ ˘‚„ÂÈ .‰˘Ï Á"˘ 84,000 Ï˘ ÍÒ ÌÏÂ˘ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙Á‡ Ï˘ ÈÓ„˜‡ ÏÂ‰È
˘ÌÈ¯ÂÓ‰ ¯Î˘· ‰·¯ ˙ÂÂ˘ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÈÂˆ 2007 ¯‡Â¯·Ù· ‰˜È„·‰ ˙„ÚÂ ‰˘È‚‰
·˙¯Î˘Ï „ÚÂ (‰‡¯Â‰ ˙Ú˘Ï Á"˘ 400-Î) ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ ¯Î˘Ó Ú ‡Â‰Â ,‰Ï‡ ˙ÂÈÎ
‚·ÌÈ¯ÚÙ‰ Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÈÁ· ÏÚ ‰ˆÈÏÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ .‰‡¯Â‰ ˙Ú˘Ï ¯ÏÂ„ 1,200-600 Ï˘ ‰Â
‰Ë˜ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈˆ¯Ó‰ ¯Î˘· „Â‡Ó ÌÈÏÂ„‚‰
ˆ.‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ„Ú
הממונה על השכר הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט  2010כי לא עסק בנושא התשלומי
למרצי בתכניות הלימודי החו(1תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה ,א כל תשלו לעובד מוסד
אקדמי מתוקצב אמור להיות מאושר על ידו ,ג א מקור התקציב שונה .הוא ציי כי א שולמו על
ידי האוניברסיטה תשלומי שלא אושרו על ידו ,הדבר מהווה חריגת שכר על כל המשתמע
והמתחייב מכ .בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2011הודיע הממונה כי בכוונתו לקיי
דיו בנושאי שהועלו ,יחד ע כל הגורמי הרלוונטיי ,במטרה להביא לכ שנתוני השכר
וההעסקה של עובדי בתכניות לימודי מיוחדות יובאו בפניו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה כי "כללי פיקוח ...שנוגעי לתקציב המדינה,
אינ חלי על תכניות חו(1תקציביות שאינ מבוססות כלל ועיקר על הקופה הציבורית ...מדובר
בשני ]מכוני חיצוניי של האוניברסיטה[ ,אגודה ועמותה הנבדלי ומובחני מהאוניברסיטה".
ÈÏÚ· Ì‰˘ ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈÂÎÓ· ¯·Â„Ó ÌÓ‡ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
- ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÈ¯Á‡· Ô‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ô˙Â‰Ó· ÌÏÂ‡ ,˙„¯Ù ˙ÈËÙ˘Ó ˙Â˘È
‰Ó ˙Ú·Â˜˘ ‡È‰Â ,˙ÂÈÎ˙‰ È¯‚Â·Ï ÌÈ¯‡˙‰ ˙‡ ‰˜ÈÚÓ˘ ‡È‰ ,˙ÂÈÎ˙‰ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ˘ ‡È‰
ÁÂ˜ÈÙ ÈÏÏÎÏ ÛÂÙÎ‰ „ÒÂÓ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡ .˙ÂÈÎ˙· ÌÈ¯ÂÓ‰ ÂÏ·˜È˘ ¯Î˘‰ ‰È‰È
.‰Ï‡ ÌÈÏÏÎÏ Û˜ÂÚ ÏÂÏÒÓ ÏÈÚÙÈÂ ¯ֹÂˆÈÈ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה ות"ת כי היא תבח ביחד ע הממונה על השכר כיצד
להגביר את הפיקוח על השכר ביחידות החו(1תקציביות באוניברסיטאות המתנהלות דר מכוני
פרטיי אשר השכר המשול באמצעות לא דווח לה עד כה.

✯

__________________
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בהוראת ההנהלה של האוניברסיטה "נוהל מכוני  בקרה אקדמית ,מנהלית וכספית" הוגדר מכו
חיצוני כ"תאגיד עצמאי ,בעל אופי אקדמי ,הנושא את ש האוניברסיטה ו/או הקשור בה".
לה"ב  לימודי הכשרה בניהול )להל  לה"ב( והמכו למחקר חברתי.

מוסדות להשכלה גבוהה

1385

ÌÈ˘· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰¯È·Ú‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â ÏÚ
.˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ¯Î˘ ÔÈ‚· ˙ÂÂ¯Á‡‰

הוועדה לבדיקת תכניות הלימודי החותקציביות
כאמור ,בנובמבר  2006מינה רקטור האוניברסיטה ועדה לבדיקה מקיפה של תכניות הלימודי
החו(1תקציביות באוניברסיטה .הוועדה התבקשה להתייחס לסוגיות הללו :תנאי קבלה של
הסטודנטי לתכניות ,השוואת הרמה האקדמית של הסטודנטי בתכניות אלה לסטודנטי בתכניות
הלימודי הרגילות )המתוקצבות( ואופ ניהול .הוועדה התבקשה ג לברר א עומס ההוראה
המוטל על חברי הסגל המלמדי בתכניות החו(1תקציביות פוגע בעבודת המחקר שלה וא ה
יוצרות עומס גדול מדי על הפקולטות ,ולהתייחס לכל נושא נוס! הנוגע לאופ הפעלת של
התכניות.
בדוח שהגישה הוועדה בפברואר  2007היא המליצה ,בי היתר ,להקפיד על דרישת לימודי השלמה
בתכניות הלימודי החו(1תקציביות כמו בתכניות הלימודי הרגילות; לצמצ מאוד את קבלת
התלמידי שאינ עומדי באמות המידה שאושרו במוסדות הסנט לתכניות הלימודי החו(1
תקציביות; להקפיד על שליטה באנגלית של המתקבלי לתכניות; להקפיד על הרשמה פתוחה
לתכניות ולא להגבילה לחברי ארגוני או עובדי מפעלי מסוימי; למנות ועדות מעקב וועדות
בדיקה תקופתיות לכל התכניות החו(1תקציביות )כולל תכניות ותיקות שהחלו לפעול לפני
שהותקנה הוראת ההנהלה בעניי תכניות לימודי( ,על מנת להבטיח שהסטנדרדי האקדמיי
יישמרו למרות הלחצי הכלכליי; להקפיד על כ שסגל האוניברסיטה ילמד בתכניות החו(1
תקציביות מחו 1לשעות ההוראה הרגילות אשר לה הוא מחויב על פי נוהל העסקתו באוניברסיטה;
ולבחו את הפערי הגדולי בשכר המרצי בתכניות החו(1תקציביות.
הוועדה ביקשה מ הרקטור לדווח לסנט על יישו ההמלצות האמורות במהל שנת הלימודי
התשס"ח.
 .1ביוני  2007ד הסנט בדוח ועדת הבדיקה והחליט לאמ 1את מסקנותיה והמלצותיה ולהעביר
לדיו בוועדה לתואר שני של האוניברסיטה .עוד החליט הסנט כי המלצות הוועדה לתואר שני
ידווחו לסנט ,וכי הרקטור ידווח לו בשנת הלימודי התשס"ח על עבודות נוספות של מורי
בתכניות הלימודי החו(1תקציביות ויביא לפניו את הנתוני התקציביי בנושא .בדצמבר 2007
דנה הוועדה לתואר שני בדוח ועדת הבדיקה .להל החלטות הוועדה לתואר שני לגבי הנקודות
העיקריות בדוח הוועדה:
)א( להסמי את סג הרקטור לאשר קבלת סטודנטי שאינ עומדי בתנאי הקבלה המוצהרי
של האוניברסיטה לתכניות הלימודי החו(1תקציביות .מספר המתקבלי בדר זו הוגבל ל(10%
ממספר הסטודנטי הלומדי בתכנית.
)ב( ההוראה בתכניות הלימודי החו(1תקציביות תתבצע מחו 1למכסת ההוראה הרגילה
המוטלת על אנשי הסגל .א יועסק חבר סגל בתכנית חו(1תקציבית במסגרת חובות ההוראה
הרגילות שלו ,הוא לא יקבל על כ תוספת שכר.
)ג(

אי לצפות לאחידות בשכר עבור הוראה בתכניות הלימודי החו(1תקציביות.

)ד( להמלי 1על הקמת ארבע ועדות בדיקה תקופתיות לתכניות הלימודי החו(1תקציביות.
הוועדות יסקרו את תנאי הקבלה של התכנית ,לימודי ההשלמה ,אוכלוסיית הסטודנטי ,מורי
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התכנית ,מספר המורי מ החו 1לעומת מספר חברי סגל האוניברסיטה המלמדי בתכניות ,וציוני
גמר ביחס לתכנית רגילה.
 .2באפריל  2008שוב ד הסנט בתכניות הלימודי החו(1תקציביות ,קיבל דיווח על ההחלטות
האמורות של הוועדה לתואר שני בנושא ואימ 1את המלצותיה .בדיו ציי סג הרקטור כי בשתי
הוועדות )ועדת הבדיקה והוועדה לתואר שני( "הובעה אי נחת מכ שחברי סגל מלמדי בתוכניות
החו(1תקציביות על חשבו חובות ההוראה הרגילות ,והדגיש כי ראוי להימנע מכ" .עוד נאמר
בדיו ש"מכסת ההוראה הרגילה היא נכס ציבורי של התלמידי בתוכניות הרגילות .לפיכ יש
לכתוב במפורש ,ולא רק באופ עקרוני ,שההוראה בתוכניות החו(1תקציביות תיעשה מחו 1למכסת
ההוראה הרגילה" .בתקציר של הדיו נרש שיוכנסו בדוח ועדת הבדיקה כמה תיקוני בהתא
להתייחסויות בדיו הסנט.
˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÏ ˘‚ÂÈ˘ ˘˜È· ‡Ï ËÒ‰˘ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.‰ÊÎ ÁÂÂÈ„ Ï·È˜ ‡Ï Û‡Â ˙Â¯ÂÓ‡‰
בדצמבר  2010כתבה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה כי "ככלל בוצעו ההמלצות בנושא תנאי
הקבלה ]שרק סג הרקטור יוכל לאשר קבלת תלמידי שאינ עומדי בתנאי הקבלה המוצהרי[,
הקפדה על רמת האנגלית ,הימנעות מהפעלת תוכניות בכספי תרומות ,לימודי השלמה ]א לא
באותה מכסה שבתכניות הרגילות[ והמש לימודי לדוקטורט .ההמלצה לגבי ועדות בדיקה
תקופתיות מתוכננת להתחיל לקראת סו! שנת  .2011ההמלצות לגבי בקרה שההוראה בתוכניות
הללו לא תבוא על ( חשבו מכסת ההוראה הרגילה ,ולגבי השוואת רמת הציוני לתוכניות הרגילות
...יושלמו במהל תשע"א" .בדצמבר  2011הודיעה האוניברסיטה כי היא "עומדת בפני בדיקה
עדכנית של יישו ההמלצות ,לצור דיו בוועדת תואר שני אוניברסיטאית ולאחר מכ לדיווח
בסנאט".
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÎ ÌÂ˘ÈÈÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· Ï‚Ò È˘‡ Ï˘ ‰‡¯Â‰ ¯˙Ï‡Ï ˜ÈÒÙ‰ÏÂ ‡˘Â· ËÒ‰ ˙ÂËÏÁ‰Â
˙˜ˆ˙ÂÈÎ˙ ˙‡ Ì‚ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ .Ì‰Ï˘ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÒÎÓ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÂÈ·È
‰Ï‰‰‰ ˙‡¯Â‰ ‰˜˙Â‰˘ Ì„Â˜ ÏÂÚÙÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ˜ÒÚ Ï‰ÈÓ· ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
·.ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ¯Â˘È‡ ÔÈÈÚ

שימוש בתשתיות פיזיות של האוניברסיטה
תכניות הלימודי החו(1תקציביות נעזרות בתשתיות מינהליות של האוניברסיטה ומתקיימות
במבני שלה שנבנו מכספי מדינה או מתרומות שניתנו למטרות ציבוריות .האוניברסיטה א! שיפצה
באיכות מיוחדת קומה שלמה בבניי בית הספר למינהל עסקי ע"ש רקנאטי לשימוש לה"ב;
הכניסה לקומה זו אינה אפשרית לכלל הסטודנטי ,והיא מתבצעת באמצעות כרטיס אישי המונפק
רק לתלמידי לה"ב .חלק מהלימודי בתכנית החו(1תקציבית מינהל עסקי למנהלי מתקיימי
בקומה זו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה כי תכניות חו(1תקציביות אינ חורגות
מהמטרה המרכזית שלה ,שהיא הקניית השכלה גבוהה איכותית בהיק! רחב תו שמירה על רמה
אקדמית ראויה ,וכי היא "רואה את חובתה למצות את המשאבי העומדי לרשותה ובכלל זה
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המשאבי הפיזיי כגו כיתות" .עוד טענה האוניברסיטה כי התכניות החו(1תקציביות תמכו בקיומ
של תכניות הלימודי הציבוריות ,שכ ההכנסות מה אפשרו "הרחבת הבינוי ושיפו 1בנייני
הפקולטות בה התקיימו התכניות".
˙ÂÚÈÈÒÓ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰Ó ˙ÂÒÎ‰‰ ÌÓ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÈ˙˘˙· ˘ÂÓÈ˘‰ ÌÏÂ‡ ,‰Ï˘ ˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙˜ÂÊÁ˙Ï ˙ÂÓ¯Â˙ Û‡ ÈÏÂ‡Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
ˆÚ·˜ÈÈ ‰ÙÂÒ· ¯˘‡ ‡˘Â‰ Ï˘ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰ÈÁ· ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ¯Â·È
˙‡ ÂÁÈ˘ ÌÈÁÓ ˙ÂÂ¯˜Ú ÂÚ·˜ÈÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ‡˘Â· .‰Ê ÌÂÁ˙· ¯ÂÒ‡‰Â ¯˙ÂÓ‰
.˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ˙˘˙· ˘Ó˙˘‰Ï Ô‡Â·· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ÌÈÂ˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ‡˘Â‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ
˘.Ì‡˙‰· ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÂÓÈÈ˜Ó

מת מלגות לתלמידי תכניות הלימודי החותקציביות
תכניות הלימודי החו(1תקציביות לתואר שני מאופיינות כאמור ,בי היתר ,בשכר לימוד גבוה
בהרבה בהשוואה לשכר הלימוד בתכניות הלימודי הרגילות המתוקצבות על ידי ות"ת .בחלק גדול
מהתכניות הוא עשוי להגיע לעשרות אלפי ש"ח לשנה ,ובאחדות )כמו תכניות מסוימות במינהל
עסקי למנהלי ותכניות לימודי בשיתו! אוניברסיטאות בחו"ל( הוא עשוי א! להגיע ליותר
מ( 120,000ש"ח לשנה.
האוניברסיטה היא מוסד ציבורי שחלק ניכר מהתשתיות הפיזיות והאנושיות בו ממומ כאמור
מכספי מדינה ומתרומות שניתנו למטרות ציבוריות .יצוי שבאתר האינטרנט של האוניברסיטה נאמר
כי לצד יעדי ההוראה והמחקר קבעה האוניברסיטה ג יעדי חברתיי שכוללי ,בי היתר ,שאיפה
לתרו להקטנת פערי חברתיי ופתיחת הזדמנות להשכלה גבוהה ומוביליות חברתית למגזרי
שוני באוכלוסייה .יעדי כאלה נית להשיג ,בי היתר ,באמצעות מלגות והלוואות לתלמידי
מוכשרי משכבות חלשות.
Ï·˜Ï ÌÈÏÂÎÈ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË„ÂËÒ˘ „ÂÚ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡È‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ·Â¯· ,‰Ú·˜ ‡È‰˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ˙Â‚ÏÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó
‡·ÈÈÁÓ ‰È‰ ¯ÂÓ‡Î ˙Â‚ÏÓ Ô˙Ó ,‰È¯·„Ï .41ÌÈ„ÈÓÏ˙Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ Â‡ ˙Â‚ÏÓ ‰˜ÈÚÓ ‰È
‡.‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ˙‡ ¯˙ÂÈ Û‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ‰˙Â
ÏÈÚÙ‰Ï ,˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡· ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÍÈ˘Ó˙ Ì‡· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ,ÏÈ‚¯‰Ó ‰Â·‚ „ÂÓÈÏ ¯Î˘ Ô‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰Ó ˙Â·‚ÏÂ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ
‰Â·‚‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ¯Â‡Ï ˙‡ÊÂ ,‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙Ï ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· ˙Â·Î˘‰ ÏÏÎÏ ˘È˘ ˙Â˘È‚‰
˙ÚÈ·˜ Â‡ ˙Â‚ÏÓ ˙„ÓÚ‰ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ÂÊ ‰ÈÁ· „ÂÒÈ ÏÚ .ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÈÙ˙˙˘ÓÓ ˘¯„‰
˘ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˜¯ Â·˘ ·ˆÓ ÚÂÓÏ È„Î ˙‡ÊÂ ,‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· Ì‚ ÌÈË„ÂËÒÏ ˙ÁÙÂÓ „ÂÓÈÏ ¯Î
.Ô‰· „ÂÓÏÏ ÂÏÎÂÈ ˙ÂÒÒÂ·Ó ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ˙Â·Î˘Ó

__________________

41

בתכנית חו+תקציבית אחת לתואר שני במדע המדינה במנהיגות ציבורית ופוליטית ניתנו מלגות
לסטודנטי במימו גופי חיצוניי לאוניברסיטה.
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✯
-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÓ
˙˜ˆ˙‡ Ô˜˙Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ .·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÈ·È
.˙"˙Â ˙ÂÈÁ‰Ï ÔÓÈ‡˙‰ÏÂ ‰Ï˘ ‰Ï‰‰‰ ˙Â‡¯Â‰
ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÏÎ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ‰˜„ˆ‰‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ
Ì‡‰ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ,‰· ÌÈÏ˜Ó ‰Ï·˜ È‡˙ ˙‚‰‰ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÏÈÚÙÓ˘ ˙È·Èˆ˜˙-ıÂÁ
‡˙ÓÂÚÏ ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË„ÂËÒ‰ Ï˘ ‰·ÂËÏ ‰ÈÏÙ‰ ‰Ï‡ ‰Ï·˜ È‡˙· ÔÈ
.˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË„ÂËÒ‰

תכניות לימודי מיוחדות באוניברסיטת בראיל
אוניברסיטת בר איל )להל בפרק זה ג האוניברסיטה( הפעילה בשנת הלימודי התש"ע 30
תכניות מיוחדות 26 :תכניות לימודי לתואר ראשו ושני שיועדו לאוכלוסיות ייעודיות שונות
)להל תכניות ייעודיות( ו  4תכניות לימודי חו #תקציביות לתואר שני:
 .1חמש מהתכניות הייעודיות באוניברסיטה הופעלו במסגרת המדור לזרועות הביטחו
שבמינהל המכינות והמכללות של האוניברסיטה" :מורשה"" ,ניצבי"" ,משאבי אנוש"" ,מלט"ק"
ו"יריחו" .42פרט לשתיי מהתכניות ,שפועלות על פי התקשרות חוזית בי משרד הביטחו
לאוניברסיטה ,פתוחות שלוש התכניות הנותרות לציבור הרחב ,וכ  20% 15%מהתלמידי בה
אינ נמני ע כוחות הביטחו .
 21 .2מהתכניות הייעודיות הופעלו במסגרת מחלקות הלימוד הרגילות של האוניברסיטה 6 ,מה
במסגרת המחלקה למדע המדינה :שלוש תכניות שגיוס הסטודנטי לה נעשה על ידי צה"ל;43
תכנית "משרדי ממשלה" )תכנית לימודי לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית(; תכנית "ביקורת"
)תכנית לימודי לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית ותעודה נוספת בהתמחות בביקורת פנימית(;
תכנית לימודי לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית והתמחות בניהול כספי.44
 .3ארבע תכניות לימודי חו #תקציביות :שתי תכניות לימודי לתואר שני במינהל עסקי
)מינהל עסקי למנהלי ומינהל עסקי בינלאומי( ,תכנית לימודי לתואר שני בחשבונאות ותכנית
לימודי לתואר שני למנהלי בניהול ולוגיסטיקה.
על פי הדוחות הכספיי של האוניברסיטה לשנת התש"ע הסתכמו הכנסותיה מתכניות הלימודי
לאוכלוסיות ייעודיות ותכניות לימודי חו #תקציביות בכ  135.3מיליו ש"ח.
__________________

42
43
44

ארבע התכניות הראשונות ה תכניות לימודי לתואר ראשו בחוג המשולב במדעי החברה .תכנית
"יריחו" היא תכנית לימודי לתואר ראשו ראשי בלימודי המזרח התיכו ותואר משני בערבית.
"אתגר"  תכנית לימודי לתואר ראשו במדע המדינה; "בני חיל"  תכנית לימודי לתואר שני במדע
המדינה במסלול צבא ואסטרטגיה; "צבר"  תכנית לימודי לתואר שני במדע המדינה במסלול ממשל
ומדיניות ציבורית.
הביקורת התמקדה בתכניות הלימודי שהופעלו במחלקה למדע המדינה.
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קבלת אישור מל"ג להפעלת התכניות
 .1כאמור ,בתחילת נובמבר  2004דנה מל"ג בתכניות הלימודי הייעודיות 45והחליטה ,בי היתר,
כי לפני פתיחת על המוסדות להשכלה גבוהה לקבל את אישורה "להפעיל והסמכה להעניק עבור
תואר אקדמי" וכי עליה להתאי את התכניות הקיימות להוראות ההחלטה.46
‰Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ·Â¯ ˙ÏÚÙ‰Ï ‚"ÏÓÓ ¯Â˘È‡ ‰˘˜È· ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ
˘‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˘˜È· ‡Ï ‚"ÏÓ ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï Ì‚ .‚"ÏÓ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ „ÂÚ ˙ÂÓÈÈ˜ ÂÈ‰
‡˙ ‡‡Ï .‰ÊÎ ¯Â˘È‡ ˘¯„ Ô‰È·‚Ï˘ ,˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï ‰¯Â˘È
˙Â˘„Á ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˘ÂÏ˘ ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰Á˙Ù ‰ËÏÁ‰‰ ¯Á‡Ï ,ÂÊ Û‡ ÂÊ
‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙ÈÎ˙ ,2006 ¯·ÂË˜Â‡· ‰Á˙Ù˘ ÂÁÈ¯È ˙ÈÎ˙ :˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï
˘.2008 ¯·ÂË˜Â‡· ‰Á˙Ù˘ ˜"ËÏÓ ˙ÈÎ˙Â 2007 ¯·ÂË˜Â‡· ‰Á˙Ù
¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˘È˘ ‚"ÏÓ ‰ËÈÏÁ‰˘Ó ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ËÏÁ‰ ,Ô˙ÁÈ˙Ù ÈÙÏ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙˘Â ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÈÎ˙‰
˘˙‡ ˘˜·ÏÂ ‰ËÏÁ‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÎÏ Ï·Â˜ÓÎ ‰ˆÙÂ‰
‡˙ÂÈÎ˙‰ È‡˙Ó ÌÈÂ˘ Ô‰È‡˙˘ ˙ÂÓÈÈ˜ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰Ï ‚"ÏÓ ¯Â˘È
˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‚"ÏÓ ÏÚ .ÏÈÚÏ„ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˘ÂÏ˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ‰¯Â˘È‡ ˙‡Â ˙ÂÏÈ‚¯‰
˙‚.‰˙ËÏÁ‰Ï Ì‡˙‰· ‰‚‰ ‡Ï˘ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÙÏÎ ‰˙·Â
 .2משרד מבקר המדינה ביקש לדעת איזה מידע בעניי תכניות הלימודי המיוחדות שמפעילה
האוניברסיטה קיי במל"ג ,לכ פנה אליה באוגוסט  ,2010הציג לפניה רשימה של עשר תכניות
ייעודיות שהפעילה האוניברסיטה )מתו 26 +התכניות האמורות( ,וביקש לברר א נתנה
לאוניברסיטה אישור להפעלת .
Â˙Â‡ ‰˘˜È·Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰˙Ù ÔÎÏÂ 47‰Ê Ú„ÈÓ ‰È‰ ‡Ï ‚"ÏÓ È„È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯˘Ú ÍÂ˙Ó ˘ÂÏ˘ ˜¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2010 ¯·ÓËÙÒÓ ‚"ÏÓÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙·Â˘˙Ó .‰ÓÓ
˙È˘ ¯‡Â˙Ï ˙ÈÎ˙Â ÌÈ·ˆÈ ,‰˘¯ÂÓ) ‰¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ
·ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó .(48˙Â‡Â·˘Á
‡˙ ˙.„·Ï· „Á‡ ¯ÂÊÁÓÏ ‰ÏÈÚÙ‰Ï ¯Â˘È‡ ‰Ï Ô˙È˘ Û‡ ‰˘¯ÂÓ ˙ÈÎ
‰ÏÚ „ÂÚ .‰Ï Ô˙È˘ ¯Â˘È‡‰ Û˜Â˙ ˙‡ ˘„ÁÏ ‚"ÏÓÏ ·Â˘ ‰˙Ù ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï
¯·ÚÓ ˙Î˘Ó ‰È‡ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÏÎ ‰Ï‰È ‡Ï ‚"ÏÓ ÈÎ
.(„·Ï· „Á‡ ¯ÂÊÁÓ) ‰Ú·˜˘ ˙¯‚ÒÓÏ
במכתבה למל"ג מספטמבר  2010כתבה האוניברסיטה כי "בזמנו נדרש אישור מל"ג כיוו שזאת
היתה תכנית סגורה שנלמדה ...מחו #לקמפוס .כיו זאת תכנית שמתקיימת בקמפוס ופתוחה לכלל
המועמדי".
__________________

45
46
47
48

דיו זה היה בהמש לדיוני קודמי בנושא זה שקיימה מל"ג ביוני  ,2001יולי  2003ומאי .2004
מכא נית ללמוד כי תכניות קיימות שתנאיה שוני מתנאי התכניות הרגילות המקבילות לה טעונות
אישור של מל"ג.
לעניי זה ראו לעיל בפרק "החלטות מל"ג וות"ת וטיפול בתכניות הלימודי המיוחדות" ,עמ' .1362
התכנית לתואר שני בחשבונאות קיבלה אישור כללי )ולא פרטני( במסגרת "מתווה האוטונומיה" .עוד
בנושא זה ראו להל.
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ÌÈ‡˘ ˙ÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï·‚‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÏÈ‚¯ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙· ¯·Â„Ó ÔÈ‡˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÈÚÓ 25%-Ï ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÚÂ¯ÊÏ ÌÈÎÈÈ˙˘Ó
.ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÁÂ˙Ù‰
˙ÈÎ˙ ÏÎ ¯Â·Ú ¯Â˘È‡ ‚"ÏÓÓ Ï·˜Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ
˘ÔÎÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎÏ ‰ÁÂ˙Ù ‰È‡ ¯˘‡ (ÒÂÙÓ˜‰ ÍÂ˙· Â‡ ÒÂÙÓ˜Ï ıÂÁÓ) ‰ÏÈÚÙÓ ‡È‰
‡,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì‰·Â ,˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎÏ ¯È‰·‰Ï ‚"ÏÓ ÏÚ .‰ÏÈ‚¯ ˙ÈÎ˙ ·˘ÁÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È
‡˙ ÂÏ‡ Ì‚ ,˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï Ì˙·ÂÁ
ÏÎ ˙Ú ÏÎ· ‰˙Â˘¯· ‰È‰È ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÏÏÎÏ Ï·‚ÂÓ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÁÂ˙Ù‰
˙ÂÈÎ˙ ¯·„·Â ,ÏÏÎ· ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ¯·„· Ú„ÈÓ‰
.Ë¯Ù· ‰„È ÏÚ Â¯˘Â‡˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰

ספי קבלת תלמידי בתכניות המיוחדות

49

ÌÈÎÂÓ ‰Ï·˜ ÈÙÒ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙Ï ‰Ú·˜ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡˘Â· ‚"ÏÓ ‰Ú·˜˘ ‰Ï·˜‰ ÈÙÒÓ ÌÈÎÂÓ Û‡Â ˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ‰Ï·˜‰ ÈÙÒÓ
È„Î ‰˘Ú ¯·„‰˘ ‡ˆÓ ‡Ï .˘¯„Î ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‚"ÏÓÓ ˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜˘ ÈÏ· ‰Ê
‰ÚÈ·ˆÓ‰ ‰˙ÎÓÒ‡ ÏÎ ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙È˙¯·Á-˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ÈÁ·‰Ó ˙Â˘ÏÁ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ Ì„˜Ï
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .‰Ê ÔÈÈÚ· È„ÂÒÈ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡·˘ ÍÎ ÏÚ
 .1תקנו הסנט של האוניברסיטה משנת  1998קובע כי נית לקבל כתלמידי ללימודי תואר שני
מועמדי חסרי תואר ראשו  .50בתקנו נכתב כי "במקרי יוצאי מ הכלל ,תוכל הוועדה ]לתואר
שני של האוניברסיטה[ לקבל כתלמיד מועמד שאי בידו תעודת הסמכה אוניברסיטאית א קיימות
עדויות לבקיאותו ולפעילותו המקצועית ברמה שוות ער להשכלה אקדמית של בעלי תואר
ראשו " .עוד נאמר בתקנו כי קבלתו של מועמד כזה תהיה לשנה אחת בלבד והמש לימודיו ייקבע
על ידי הוועדה ,על פי הישגיו בלימודי וחוות דעתו של ראש המחלקה.
בהנחיות הכלליות של מל"ג למוסד המבקש לפתוח תכנית לימודי אקדמית ,שנקבעו בשנת 2005
ומחייבות את כל המוסדות להשכלה גבוהה ,נכתב בי היתר לגבי תנאי קבלת תלמידי" :בתכניות
לתואר שני  %לא יתקבלו ללימודי לתואר שני מי שאינ בעלי תואר ראשו  .תנאי קבלה נוספי
ייקבעו על ידי המוסד".

__________________
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בעניי זה ראו בפרק "החלטות מל"ג וות"ת וטיפול בתכניות הלימודי המיוחדות" ,עמ' .1360
הקביעה מתייחסת באופ כללי לכל תכניות הלימודי שמפעילה האוניברסיטה.
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ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÂÁ˜ÈÙ ‡Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‚"ÏÓ ˙ÈÈÁ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÈÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î Ì‰˘ÏÎ
„‰Ï·˜‰ ˙Â˘È¯„Ï Â˙Â‡ ‰ÓÈ‡˙‰ ‡ÏÂ ‰Ï˘ ËÒ‰ ÔÂ˜˙ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰˙È˘ ‡Ï ,ÏÈÚÏ
-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ È˘‡¯ ÈÎ ‰ÏÚ Û‡ ˙¯Â˜È·· .‚"ÏÓ ‰Ú·˜˘ È˘ ¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏÏ
˙˜ˆÏ˘ È˘ ¯‡Â˙Ï ‰„ÚÂÂÏ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÂÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ˜ÒÚ Ï‰ÈÓÏ ‰˜ÏÁÓ· ˙ÂÈ·È
.ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙ È¯ÒÁ Ì‰˘ Û‡ ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙Ï·˜ ¯˘‡˙˘ ‰˘˜·· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙Ï·˜ ˙‡ ‰˙˙‰Â ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰Ï „Â‚È· ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ÏÏÎ Í¯„· ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ
.‰ÓÏ˘‰ ÈÒ¯Â˜ ‰ÓÎ Ï˘ „ÂÓÈÏ· ˜¯ ‰Ï‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה כי "מאחר שמדובר בהנחיות כלליות של
מל"ג בלבד ,אשר נכתבו לראשונה בשנת  ,2005האוניברסיטה לא ראתה בה די מחייב ומוחלט,
אלא קווי מנחי לפעולה ,אשר אינ באי לבטל פתח שהיה קיי בתקנונה עשרות שני לאישור
מועמדי ללא תואר ראשו  ,במקרי חריגי וספורי בלבד".
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÎÓÒ ‚"ÏÓÏ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÂÓÒ¯ÂÙ ‰·˘ ˙ÂÎ˙ÓÏ ¯˘˜ ÈÏ· ‰Ï ˙ÂÚÂ„È ÂÈ‰˘ ,‰È˙ÂÈÁ‰Ï ˙ÈÈˆÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÈÎÂ
ÂÓÒ¯ÂÙÈ ‰È˙ÂÈÁ‰˘ È„Î ıÂÁ‰ ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‚"ÏÓÏ Ì‚ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÎ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÎÂ ,˜ÙÒ Ô‰· ÏÈË‰Ï ,˜ÁÂ„· ÂÏÂ ,‰È‰È Ô˙È ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰Î
˙ÂÈÁ‰Ï Ì˙ÂÏÈÚÙ ˙Ó‡˙‰ ˙‡Â ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ì‰·Â ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰
‡.‰Ï
‰ÓÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â·Ú ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰Ú·˜˘ ‰Ï·˜‰ ÛÒ ÈÎ ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .2
˙ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯Â·Ú ‰Ú·˜˘ ‰Ï·˜‰ ÛÒÓ ÍÂÓ ‰È‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÎ
:˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .˙"˙ÂÂÓÂ ‚"ÏÓÓ ¯Â˘È‡ ÍÎÏ Ï·˜Ï ÈÏ· ˙‡ÊÂ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙Ï
בתכנית הלימודי החו(%תקציבית ) EMBAמינהל עסקי למנהלי( לא דורשת
)א (
האוניברסיטה מהמועמדי לעבור בחינת ) GMATבחינה במתמטיקה ואנגלית הנדרשת ממועמדי
לתכניות לימודי במינהל עסקי בארה"ב( ,בעוד שבתכניות הלימודי הרגילות של האוניברסיטה
במינהל עסקי בחינה זו משמשת למיו מועמדי.
)ב( בתכנית החו(%תקציבית לתואר שני בניהול ולוגיסטיקה למנהלי ס) הקבלה הנדרש
מהמועמדי הוא ציו  76בלבד בתואר הראשו  ,בעוד שבתכנית הרגילה ס) הקבלה הנדרש
מהמועמדי הוא ציו .85
)ג( בשנת הלימודי התש"ע פתחה האוניברסיטה תכנית לימודי חו(%תקציבית חדשה לתואר
שני בחשבונאות שאליה התקבלו  115תלמידי;  16מה ) (13%התקבלו א) שציוני התואר
הראשו שלה היו נמוכי מ 76%שהוא ס) הקבלה המזערי שנקבע על ידי האוניברסיטה ללימודי
תואר שני כלשהו.
 .3הביקורת העלתה כי ועדת ההיגוי והמעקב של אחת מהתכניות החו(%תקציביות ,שבסמכותה
לקבל כחריגי מועמדי שהציו המשוקלל שלה נמו מס) הקבלה ,אינה מורכבת רק מנציגי
האוניברסיטה אלא ג מנציגי משרד הביטחו  ,שבכל הקשור לשמירה על הרמה האקדמית
והשוויוניות האינטרס שלו אינו זהה בהכרח לאינטרס של האוניברסיטה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסבירה האוניברסיטה כי "אי קשר בי תנאי קבלה לבי רמה
אקדמית של תכנית" וכי קיי אצלה "נוהג" ולפיו בתכניות ייעודיות לתואר ראשו קיימת "הנחת
קולקטיב" ,דהיינו מועמדי ללימודי ממקו עבודה מסוי המגישי את מועמדות לתכניות אלה
באופ מאורג נהני מהקלה של עד  10%בס) הקבלה לעומת ס) הקבלה ליחידי בתכנית זהה או
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מקבילה; שכ לסטודנטי שה חלק מקבוצה מאורגנת ,המספקת סביבה תומכת בלימודי וחברות
הדדית בי חברי הקבוצה ,יש סיכוי גבוה יותר להצלחה מאשר לסטודנטי יחידי .עוד הסבירה
האוניברסיטה כי בכ היא ג מקיימת את "עקרו העל של הנגשת ההשכלה הגבוהה לאנשי
מבוגרי עובדי".
ÏÂÚÙÏ ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓÎ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ„Î ÂÚ·˜˘ ˙ÂÈÁ‰‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ,ÌÈÏÏÎ‰Â ‚"ÏÓ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚÂ Ë„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ
ÂÓÎ .‚"ÏÓ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰Ï·˜ È‡˙ ‚È‰‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰È‡ ‡È‰Â ,‚"ÏÓ È„È ÏÚ
È‡˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï (˙ÊÎ¯Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Â‡/Â ËÒ‰) ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ,ÔÎ
˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÌÈÏÂÚ Ì‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ‚Â‰‰ ÌÈÏ˜Ó‰ ‰Ï·˜‰
.ÍÎÏ ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ˘È ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,Ë„ÂËÒ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˜ÂÁ

התקשרויות לצור הפעלת תכניות ייעודיות
התקשרויות ע צה"ל ,משרד ראש הממשלה ומשרד הביטחו
 .1במסמ בש "עקרונות התאגדות מוסדות להשכלה גבוהה שה אוניברסיטאות )כולל
הטכניו ומכו ויצמ למדע(" )להל  %מסמ גרוסמ ( ,51שאושר על ידי מל"ג במר(  ,2004נקבע כי
התאגיד )האוניברסיטה( לא יקבל כספי מדינה במישרי או בעקיפי מכל גור שהוא ,לרבות משרדי
ממשלה ,למעט הקצבות ות"ת .עוד נקבע במסמ כי התקשרות שבה יוכל לקבל התאגיד כספי
מדינה מהגורמי האמורי תותר א התאגיד יית לה שירותי מוגדרי שאינ הוראה אקדמית
לקראת תארי אקדמיי כאשר ות"ת "תוכל לאשר מראש לתאגיד המתוקצב על ידה התקשרות...
למת שירותי להוראה אקדמית לקראת תארי אקדמיי ,בנסיבות חריגות ועל פי שיקול דעתה".
עוד נקבע במסמ כי "התאגיד ימסור דיווח על התקשרויות ותרומות כאמור לות"ת".
˙ÂÈÎ˙ ˘ÂÏ˘ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÏÁ‰ ÔÓÒÂ¯‚ ÍÓÒÓ ˙‡ ‚"ÏÓ ‰¯˘È‡ Ê‡Ó ÈÎ ‡ˆÓ
ÈÏ· ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó ÌÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó ÌÚ ‰Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÍÓÒ ÏÚ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ
˘„.‰¯Â˘È‡ ˙‡ ÍÎÏ ‰Ï·È˜ ‡Ï˘ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ˙"˙ÂÂÏ ‰ÁÂÂÈ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה האוניברסיטה כי היא פועלת על פי הנחיות ות"ת לתקצוב
אשר "קובעות שתשלו ממשרדי ממשלה המממ שכר לימוד של סטודנטי המועסקי בה ,אינו
טעו אישור".
,ÔÓÒÂ¯‚ ÍÓÒÓ ÔÈ· ‰¯È˙Ò ˙ÓÈÈ˜ Â·˘ ·ˆÓ ÔÎ˙ÈÈ ‡Ï ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘‡‰¯‰·‰Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÔÎÏÂ ,·Âˆ˜˙Ï ‰È˙ÂÈÁ‰ ÔÈ·Ï ,‚"ÏÓ È„È ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ¯˘Â
˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ,¯·„‰ Ú¯ÎÂÈ˘ ¯Á‡Ï .‡˘Â· ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÓ¯Â‰ ¯·„· ˙˘¯ÂÙÓ
.‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ ÏÂÚÙÏ Ô‰ÈÏÚ „ˆÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
__________________

51

מסמ" שהכינה ועדה בראשות יו"ר ות"ת דאז ,פרופ' שלמה גרוסמ  .המסמ" גובש על סמ" המתווה של
המלצות ועדה ציבורית לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה ,שמונתה על פי החלטת
הממשלה בינואר  .1997האוניברסיטאות התחייבו לפני ות"ת ולפני משרד האוצר לייש עד ינואר 2005
את עקרונות המסמ".
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 .2כללי מינהל תקי מחייבי גופי ציבוריי לעג בהסכמי בכתב התקשרויות עסקיות בעלות
השלכות כספיות שה מבצעי ,בי היתר כדי למנוע מחלוקות בי הצדדי לגבי ההתחייבויות
והזכויות של כל אחד מה בהתקשרות.
˙‡ Ô‚ÚÓ‰ ÌÎÒ‰ ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Â‡ Ï"‰ˆ ÔÈ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÈ· Ì˙Á ‡Ï ÈÎ ‡ˆÓ
˙È·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â¯˘˜˙‰· ÌÈ„„ˆ‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊÂ Ì‰È˙Â·ÂÁ
ÌÈ‡˙‰Â ˙ÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈ‚· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï·˜˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ¯·„· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˙ÓÈÂÒÓ
˙˘· ÂÚÏ‚˙‰ ¯ÂÓ‡Î Ë¯ÂÙÓ ÌÎÒ‰ ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙‡Ê ‰¯ÂÓ˙ ˙Ï·˜Ï ÌÈË¯ÂÙÓ‰
„¯˘ÓÓ Â‡ Ï"‰ˆÓ Ï·˜Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙˘È¯„Ï Ú‚Â· ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ 2010
.Ú"˘˙‰-Á"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â˘ ÔÈ‚· ‰˙ÚËÏ ‰Ï ÌÈÚÈ‚Ó‰ Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ ÔÂÁËÈ·‰
·.¯ÂÓ‡Î ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ Â·˘ÂÈ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה כי היא "תעמוד להבא על עריכת הסכ
כתוב ג בהתקשרויות מעי אלו" .צה"ל הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2011כי
התכנית הוקפאה וכי "באשר לחילוקי הדעות בי הצדדי בנוגע להתחשבנות הכספית ,הנושא
בטיפול הגורמי התקציביי בצה"ל ובמשהב"ט".
ÌÈ˘¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Ô‰ Ì‚ ˜ÈÙ‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏÂ ‚"ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÏÚÙ‰Ï Ô‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙‡ ÌÈÓÎÒ‰· Ô‚ÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰ÏÂ ‰Ê ÚÂ¯È‡Ó
˙.ÌÈÂ˘ ÌÈÓ¯Â‚ ¯Â·Ú ˙Â„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ

התקשרות ע לשכת המבקרי הפנימיי
בשנת הלימודי התשנ"ט החלה האוניברסיטה להפעיל תכנית לימודי לתואר שני בביקורת פנימית
וציבורית )ללא תזה( "מוסמ למדעי המדינה  %ממשל ומדיניות ציבורית" )להל  %התכנית
לביקורת( .בוגרי התכנית מקבלי ,נוס) על התואר ,תעודה בהתמחות בביקורת פנימית וציבורית.
האוניברסיטה אינה מפרסמת פרטי על התכנית ,והפרסו לה נעשה רק על ידי לשכת המבקרי
הפנימיי )להל  %הלשכה( .בהסכמי שנחתמו מדי שנה בשנה בי האוניברסיטה לבי הלשכה
נקבע כי "כל הסטודנטי למעט עובדי ]של האוניברסיטה[ ובני עובדי יירשמו א ורק דר לשכת
המבקרי הפנימיי".
בהסכמי האמורי התחייבה הלשכה להעביר לאוניברסיטה בגי כל סטודנט שילמד בתכנית את
סכו שכר הלימוד שהאוניברסיטה גובה מסטודנטי "רגילי" בתוספת חלק מהתשלומי הנלווי
אליו .52במועד הביקורת עמד שכר הלימוד השנתי לתואר שני במוסדות המתוקצבי על ידי ות"ת,
ובה אוניברסיטת בר%איל  ,על ס  13,226ש"ח )כולל דמי רווחה ושמירה( בתוספת של כ360%
ש"ח בגי תשלומי נלווי עבור דמי פנייה.

__________________

52

דמי רווחה ושמירה.
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˙¯Â˜È·Ï ˙ÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË„ÂËÒÓ ‰·Â‚ ‰Î˘Ï‰˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‚·‡È‰˘ È˙˘‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ,‰Ï˘ Ë¯ËÈ‡‰ ¯˙‡· ‰Î˘Ï‰ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù ÈÙ ÏÚ :¯˙ÂÈ ‰Â
‚¯˙ÂÈ Á"˘ 1,700-Î ÂÈÈ‰„ - Á"˘ 14,900 ‡Â‰ ˙ÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË„ÂËÒ‰Ó ‰·Â
.˙ÈÎ˙· „ÓÂÏ‰ Ë„ÂËÒ ÏÎ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ¯Â·Ú ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰¯È·ÚÓ ‡È‰˘ ÌÂÏ˘˙‰Ó
Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏË· ˙‡˘Â ‡È‰" ÔÎ˘ ¯ÂÓ‡‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ˙‡ ‰·Â‚ ‡È‰ ‰Î˘Ï‰ È¯·„Ï
."ÂÏ‡ ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÌÈÓ˘¯‰ ÌÈË„ÂËÒ‰Ó ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙ÈÈ·‚Â ÌÂ˘È¯ ,˙ÈÎ˙‰ ÌÂÒ¯Ù
Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÏÚÙ‰‰ Í¯„ ˙‡ ¯˘‡ÏÂ ÔÂÁ·Ï ˙"˙Â ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì¯Â‚ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ·˜Ú Â·˘ ·ˆÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È ‰ÈÁ·‰ ˙¯‚ÒÓ· .˙¯Â˜È·Ï ˙ÈÎ˙‰
ÌÈË„ÂËÒ‰ ÌÈ˘¯„ ˙ÈÎ˙Ï ‰Ó˘¯‰‰ ˙ÚˆÂ·Ó Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ „·ÏÓ ,ÛÒÂ
,È˘ ¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏÏ Ú·˜˘ ÏÈ‚¯‰ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘Ó ÌÈ‰Â·‚ ÌÈÓÂÎÒ ÌÏ˘Ï ˙ÈÎ˙· ÌÈ„ÓÂÏ‰
‡‰ÚÈ‚Ù ÍÎ· ˘È ‡Ó˘ ˘˘Á ‰ÏÂÚ˘ ¯Á‡Ó ˙‡Ê ;˙"˙Â È„È ÏÚ ˙·ˆ˜Â˙Ó ˙ÈÎ˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
·‡„ÂÓÈÏ ¯Î˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â˘È‚ Ï˘ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ
.Ô˙È‰ ÏÎÎ ÍÂÓ

גביית שכר לימוד מיוחד בתכניות ייעודיות
משנות החמישי של המאה העשרי נקבע שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה על ידי ועדות
ציבוריות שהקימו שרי החינו .53החלטותיה של ועדות אלה מחייבות א ורק את המוסדות
המתוקצבי על ידי המדינה ואינ חלות על המוסדות הפרטיי להשכלה גבוהה )שאינ נתמכי
מהקופה הציבורית( .כמו כ אי החלטות אלה חלות על לימודי התואר השלישי ולימודי תעודה.
בדוחות של הוועדות השונות נקבע ,בי היתר ,כי סטודנטי אזרחי חו"ל ,או סטודנטי ישראלי
המקבלי מימו מלא או חלקי במסגרת הסכמי שכר בי עובדי לבי מעבידי או במסגרת אחרת
של מימו מוסדי ,ממשלתי ,ציבורי או אחר ,ישלמו שכר לימוד הגבוה ב 25%%משכר הלימוד
שישלמו יתר הסטודנטי )להל  %שכר לימוד מוסדי(.
‰˙·‚ ‡È‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÓÈÈ˜˘ ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÎ˙ ‰ÓÎ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ÈÎ Â¯È‰ˆ‰ ‡Ï ÌÈË„ÂËÒ‰˘ Û‡ È„ÒÂÓ „ÂÓÈÏ ¯Î˘ ÌÈË„ÂËÒ‰Ó ˙Â¯È˘È
˘.¯Á‡ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ Â‡ Ì‰È˜ÈÒÚÓ È„È ÏÚ ,È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÏÂ ,ÔÓÂÓÓ Ì‰Ï
האוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי גבתה שכר לימוד כאמור מאחר שלמיטב ידיעתה
המשתתפי בתכניות אלה מקבלי השתתפות בשכר הלימוד ממקומות עבודת ,וכי ה נהני
מתנאי מיוחדי  %זוכי לליווי מינהלי צמוד ,לומדי בכיתה קבועה ובימי קבועי ורצופי,
נבחני במועדי קבועי במהל כל הלימודי ,ומשתתפי בקורסי מתוקשבי 54מיוחדי .עוד
טענה האוניברסיטה כי היא מסבירה למועמדי "בצורה ברורה ומפורשת שהלימודי בתכנית
כרוכי בתשלו שכר לימוד מוסדי".
__________________
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הוועדות הציבוריות האחרונות שדנו בנושא שכר הלימוד היו ועדה בראשות השופט יעקב מל' ז"ל
שהגישה את הדוח שלה בשנת  1996וועדה בראשות השופט אליהו וינוגרד שהגישה את הדוח שלה
בשנת .2001
קורס מתוקשב הוא קורס שמרבית השיעורי בו אינ פרונטליי ,חומר הלימוד נמצא ברשת
האינטרנט ,והתלמיד קורא את החומר ,מקבל עבודות ותרגילי להכנה עצמית ושולח עבודות למרצה
באמצעות רשת האינטרנט.
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È„ÈÁÈ‰ È‡˙‰ ,ÂÚ·˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙Ï·˜ ‡Â‰ ,˙ÂÓÈÂÒÓ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈË„ÂËÒÓ È„ÒÂÓ „ÂÓÈÏ ¯Î˘ ˙ÈÈ·‚Ï
·˘ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ .¯Á‡ Ì¯Â‚Ó Â‡ Ì˙„Â·Ú ˙ÂÓÂ˜ÓÓ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î
˘Ï·˜Ó Ë„ÂËÒ‰ ÂÈÙÏÂ ÌÂ˙Á ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï ˜¯ ÌÈË„ÂËÒÓ ‰·‚ÈÈ È„ÒÂÓ „ÂÓÈÏ ¯Î
ÏÚ .È¯Â·Èˆ Â‡ È˙Ï˘ÓÓ ,È„ÒÂÓ ÔÂÓÈÓ Ï˘ ˙¯Á‡ ˙¯‚ÒÓ· Â‡ Â„È·ÚÓÓ ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÔÂÓÈÓ
˜¯ È„ÒÂÓ „ÂÓÈÏ ¯Î˘ ˙Â·‚ÏÂ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ‰Ï ˙"˙Â
.˙ÂÓÈÂ˜Ó ‰È˙ÂÈÁ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ,‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÓÈ‡˙Ó ‰˙ÎÓÒ‡ ÍÓÒ ÏÚ

העסקת מורי בתכניות לימודי חותקציביות
 .1לרמת ,דרגת וכישוריה של מורי בתכניות הלימודי השונות יש השפעה לא מבוטלת על
רמת המקצועית של התכניות ,ולכ מצאה לנכו מל"ג ,בהנחיות השונות שהיא מעבירה מפע
לפע למוסדות ,להתייחס לענייני אלה .באפריל  1999קבעה מל"ג כי כל המורי בתכניות לתואר
שני יהיו חברי סגל אקדמי בכיר )מדרגת מרצה( בעלי תואר שלישי לפחות ומחצית מדרגת מרצה
בכיר ומעלה .ביולי  2003קבעה מל"ג כי "במקרי מיוחדי )כחריג( יוכלו ללמד בתכנית מורי
בודדי בעלי מוניטי בתחומ ,שלתחו התמחות זיקה ברורה לתכנית הלימודי וה אינ בעלי
תואר שלישי".
בשנת הלימודי התש"ע פתחה האוניברסיטה תכנית לימודי חו(%תקציבית חדשה ללימודי תואר
שני בחשבונאות )להל  %התכנית לחשבונאות( .לדברי האוניברסיטה ,על מנת לעמוד ביעד התכנית
"נדרש היה לשב( מורי שצברו ניסיו מעשי ומומחיות בתכני הלימוד".
··21-Ó 8 ˜¯ ÔÎ˘ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ .È˘ÈÏ˘ ¯‡Â˙ ÈÏÚ· ÂÈ‰ (38%-Î) ˙Ú ‰˙Â‡· ˙ÈÎ˙· Â„ÓÈÏ˘ ÌÈ¯ÂÓ‰
·.‰È˙ÂÈÁ‰Ó ˙‡Ê ‰‚È¯ÁÏ ‚"ÏÓ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰˘˜È
 .2בהנחיותיה השונות התייחסה מל"ג ג לצורת ההעסקה של המורי :באפריל  1999קבעה
מל"ג כי "בכל תכנית לימודי צרי שיהיה לפחות פרופסור אחד שמשרתו העיקרית היא במוסד;
הוראת שני שלישי לפחות מתכנית הלימודי לתואר שני תהיה על ידי מורי שמשרת העיקרית
היא במוסד" .ביולי  2003קבעה מל"ג כי "לפחות שני שליש ממספר הקורסי הניתני בתכנית
יילמדו על ידי מורי המועסקי במוסד במשרה תקנית בהיק) של  75%משרה ומעלה".
הפעלת תכניות הלימודי הרגילות לתארי השוני של האוניברסיטה וכ הפעלת רוב תכניות
הלימודי המיוחדות )חו(%תקציביות וייעודיות( נעשות ,בדומה ליתר האוניברסיטאות ,באמצעות
עובדי המקבלי שכר ישירות מ האוניברסיטה  %חברי סגל אקדמי )בכיר וזוטר( וסגל מינהלי
המועסקי באוניברסיטה במשרות תקניות ומורי שמשרת אינה תקנית המלמדי בתכניות שונות
כ"מורי מ החו(".
נמצא כי לצור הפעלת תכניות לימודי חו(%תקציביות בתחו החשבונאות ומינהל העסקי בחרה
האוניברסיטה לנקוט צורת העסקה אחרת של עובדי ,והתקשרה ע גופי חיצוניי במטרה לקבל
מה ,תמורת תשלו שנקבע" ,שירותי הוראה":
בספטמבר  2009חתמה האוניברסיטה על הסכ ע רו"ח מסוי )להל  %רואה החשבו (
)א (
להפעלת התכנית לחשבונאות האמורה .בהסכ נקבע כי רואה החשבו יהיה המרכז המקצועי של

1396

דוח שנתי 62

התכנית ,יעסיק על חשבונו אנשי מקצוע ,ויהיה אחראי בלעדית "לביצוע ברמה מעולה" של
ההרצאות ,התרגולי הפרונטליי ,הכתיבה והבדיקה של תרגילי ומבחני ,פרסו התכנית
ושיווקה ,וכל פעולות המינהלה הדרושות להפעלת התכנית.
בהסכ נקבעה חלוקת ההכנסות מהפעלת התכנית ,וצוי כי היא נקבעה "על בסיס כ שלא
מתקיימי יחסי עובד ומעביד בי האוניברסיטה לבי ]רואה החשבו [ ובי האוניברסיטה לבי מי
מאנשי המקצוע ]שהוא יעסיק[ ,והתמורה שמקבל ]רואה החשבו [ באופ זה הינה גבוהה ממשכורת
שהייתה משתלמת לו במקרה של יחסי עבודה".
האוניברסיטה שילמה בשנת הלימודי התש"ע שני תשלומי לרואה החשבו עבור ריכוז מקצועי
של התכנית ועבור העסקת המורי :בפברואר  % 2010כ 1.03%מיליו ש"ח )כולל מע"( בגי
סמסטר א' ,וביולי  % 2010כ 950,000%ש"ח בגי סמסטר ב'.
ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÌÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰Ó˙Á˘ ÌÎÒ‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ
Ï˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ì˙¯˘Ó Û˜È‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÎ Â· ÔÈ‡ ÔÎ˘ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„È ÏÚ Â˜ÒÚÂÈ Ì‰Ó ÌÈ˘ÈÏ˘ È˘ ˙ÂÁÙÏ˘ Â· Ú·˜ ‡ÏÂ ,˙ÈÎ˙· ÌÈ¯ÂÓ‰
·ÏÚ ˜ÒÚÂÓ ÂÈ‡ Ì‰Ó „Á‡ Û‡ ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÈÎ˙‰ È¯ÂÓ ˙ÓÈ˘¯· ÔÂÈÚÓ .˙È˜˙ ‰¯˘Ó
.˙È˜˙ ‰¯˘Ó· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„È
יצוי כי התכנית לחשבונאות לא הוגשה כלל לאישורה של מל"ג מאחר שהוקמה על פי "מתווה
האוטונומיה" 55שעליו החליטה מל"ג בנובמבר  ,2006שאפשר למוסדות להשכלה גבוהה ,בתנאי
מסוימי ,ליזו ולהפעיל תכניות לימודי לתואר שני הנכללות במסגרת התכנו הרב%שנתי שלה,
בלא שיידרש לכ אישור מוקד ממנה.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה מל"ג כי ביולי  2011היא החליטה "לבטל את החלטתה
מנובמבר  ,2006בה נתנה הרשאה לאוניברסיטאות לפתוח תכניות לימודי לתואר שני בעצמ ,
משנוכחה לדעת כי חלק מ האוניברסיטאות עשו בהרשאה זו שימוש רב ופתחו ג תכניות חו(%
תקציביות".
,˙Â‡Â·˘ÁÏ ˙ÈÎ˙Ï Ô˙Ú„ Â˙ÈÈ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚Â‰‰Ó ˙È˙Â‰Ó ‰Â˘‰ ,ÂÊ ˙ÂÎ˙Ó Ì‡ ÂËÈÏÁÈÂ ‰Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÂÎ˙Ó ˙‡ ÂÁ·È
·.Ô‰ÈÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ
)ב( באפריל  2003התקשרה האוניברסיטה בהסכ ע חברה פרטית לש הפעלה של תכנית
לימודי חו(%תקציבית לתואר שני במינהל עסקי למנהלי )להל  %התכנית למנהלי( .בהסכ
נאמר ,בי היתר ,כי האוניברסיטה מזמינה מהחברה "שירותי הרצאות ...בי במישרי מהמרצי
אשר יאותו לעבוד בחברה ,ובי בהזמנה מהחברה לאיתור מרצי" .בנובמבר  2009החליפה
האוניברסיטה את מפעילת התכנית וחתמה לש כ על "הסכ למת שירותי" ע אד המתמחה
__________________
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בנובמבר  2006החליטה מל"ג על "מתווה לביצוע ניסוי למת 'אוטונומיה' למוסדות להשכלה גבוהה",
ולפיו מוסדות שהיא תחליט להעניק לה "אוטונומיה" יהיו רשאי לפתוח במש" תקופת הניסוי תכניות
לימודי לתואר שני )ע תזה או בלי תזה( ולהעניק את התואר לבוגריה בלי לקבל הסמכה להענקת
תואר מוכר הנלמד בתכנית ספציפית כמקובל ובלבד שהתכניות אושרו במסגרת התכניות הרב*שנתיות
שלה .האמור לא יחול על תכניות הדורשות תכנו לאומי כמו רפואה ,רפואת שיניי ,וטרינריה,
רוקחות ,הנדסה ארכיטקטורה .על המוסד להקפיד שבכל תכנית לפחות  25%מהסטודנטי ילמדו
במסלול ע תזה.
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במת הדרכות והעמדת מרצי למזמיני ,שהוגדר בהסכ כ"נות השירותי" )להל  %נות
השירותי(.
על פי שני ההסכמי הייתה אמורה להיות לאוניברסיטה בקרה על התשלומי למרצי :בהסכ ע
החברה הפרטית נקבע ,בי היתר ,כי "ההתקשרות לפי חוזה זה תהיה רק לאחר הסכמת הצדדי על
התמורה שיקבל כל מרצה/עובד" .בהסכ ע נות השירותי נקבע כי האוניברסיטה תודיע לו "מהו
גובה הסכו שהיא מסכימה לשל למרצה שהוצע על ידו בתוספת מע"מ כדי עבור כל שעת
הרצאה בפועל" ,וכי התשלו שתעביר לנות השירותי יכלול את שכר המרצי "בתוספת 2.5%
דמי טיפול ובתוספת מע"מ" .עוד נקבע בהסכ כי לא יהיו יחסי עובד%מעביד בי נות השירותי
ו/או המרצי לבי האוניברסיטה.
האוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המדינה באוקטובר  2010ובאוגוסט  2011כי השכר המשול
על ידה )באמצעות נות השירותי( לחברי הסגל האקדמי המועסקי בתכנית גבוה ב100%%50%%
מהשכר הרגיל שהיא משלמת למורי מ החו( על פי התעריפי שקובעת ות"ת ,והוא "אותו שכר
המשול למרצי בתכניות חו(%תקציביות" )ראו להל (.
‰ÂÓÓ‰ÓÂ ˙"˙ÂÂÓ ‰Ê ‚È¯Á ÌÂÏ˘˙Ï ¯Â˘È‡ ‰˘˜È· ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.‰ÊÎ ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ¯Î˘‰ ÏÚ
יצוי כי בחוות דעת שנת בינואר  2009היוע( המשפטי של האוניברסיטה הוא ציי  ,בי היתר ,כי
"בשעתו ,בעת שנית אישור לפתיחת תכנית ה MBA%הותנה האישור בכ ששכר המרצי בתכנית
יהא דומה לשכר מרצה רגיל .אז אישר סמנכ"ל הכספי של האוניברסיטה להעזר בחברת ]המחקר
והפיתוח[ של האוניברסיטה כחברה משלמת .לאחר זמ  ,בוטל ההסדר והוחלט להפעיל חברה
ישירות מול האוניברסיטה .מאז זרמו כנראה הרבה מי בשוק התכניות המיוחדות והתחרות
מכתיבה תשלו שכר גבוה מזה המשול לסגל הוראה רגיל .זאת כנראה הסיבה לביצוע ההעסקה
בדר המתוארת כיו .אול החלטה ללכת על מתאר כזה מחייבת שיקול דעת מעמיק ובחינת כל
ההשלכות".
··˙ÂÂ¯˙È‰ Ï˘ ‰ÈÁ· ‰˙˘Ú ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ˙Â„ÈÚÓ‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ ‡Ï ˙¯Â˜È
‰˘ÚÓÏÂ ,‰‡¯Â‰ È˙Â¯È˘ ˙ÈÈ˜ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ˙ÂÂ¯ÒÁ‰Â
.‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂÈ„ ÏÎ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï
˙ÏÚÙ‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏÂ ˙"˙ÂÂÏ ˙ÂÙÏ Ì‚ ‰ÈÏÚ .‰‡¯Â‰ È˙Â¯È˘ ˙ÈÈ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ
ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ÌÈˆ¯Ó‰ ˙˜ÒÚ‰ ˙¯Âˆ Ì‰·Â ,ÌÈÏ‰ÓÏ ˙ÈÎ˙‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ Ì‰ÈÙÏ ‚Èˆ‰ÏÂ
˘‰˙„ÓÚ ˘Â·È‚ Í¯ÂˆÏ ‰ÈÏ‡ ¯·ÚÂÈ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙"˙Â ÏÚ .Ì¯Î˘ ¯Â·Ú ‰¯È·ÚÓ ‡È‰
‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .‡˘Â· ˙ÈÂ¯˜Ú‰
.¯Î˘ ˙‚È¯Á ÌÈÂÂ‰Ó ÂÊ ˙ÈÎ˙· ÌÈˆ¯ÓÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

תגמול חברי סגל אקדמי בתכניות לימודי בתקציב סגור
תכניות הלימודי החו(%תקציביות ותכניות הלימודי לאוכלוסיות ייעודיות של האוניברסיטה
מתקיימות במתכונת של תכניות ב"תקציב סגור"; דהיינו ,האוניברסיטה מנהלת לכל תכנית כזו
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רישו מיוחד של ההכנסות וההוצאות בגינה המופרד מרישו ההכנסות וההוצאות הרגילות של
האוניברסיטה .לדברי האוניברסיטה ,הדבר נעשה כדי לוודא שהפעלת התכנית אינה גורמת לה
הפסדי.
במועד הביקורת הפעילה האוניברסיטה  31תכניות לימודי בתקציבי סגורי 4 :תכניות לימודי
חו(%תקציביות ו 27%תכניות לימודי לאוכלוסיות ייעודיות ותכניות לימודי חדשות.56
˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈˆ¯ÓÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÂÓ‚˙ ‰ÓÏÈ˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯Î˘‰Ó 50%-· ‰Â·‚ ‰È‰ Ì¯Î˘ ÏÚÂÙ·˘ ÍÎ "¯Â‚Ò ·Èˆ˜˙" Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· ˙ÂÏÚÙÂÓ‰
˘‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÓÏÈ˘ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙Â˜ÒÚ‰· ÌÏ˘Ï ‚Â‰
˙‚‰Â·‚ ‰È‰ Ì¯Î˘ ÏÚÂÙ·˘ ÍÎ ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈˆ¯ÓÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÂÓ
¯Î˘‰ - ÔÏ‰Ï) ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚÂ ˙"˙Â È„È ÏÚ ¯˘Â‡Ó‰ ¯Î˘‰Ó 100%-Î
Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó „Á‡ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ ‡Ï ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ô˙Ó ;(¯˘Â‡Ó‰
‰˘˜È· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .(ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ,Ú·˜‰ ˙„ÚÂ ,Ï‰Ó „ÚÂ) ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .‰Ï‡ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÓÂÏ˘˙Ï ¯Â˘È‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ÓÂ ˙"˙ÂÂÓ
 .1סגל אקדמי באוניברסיטאות המועסק במסגרת המסלול הרגיל )המוביל לקביעות( מקבל שכר
חודשי במש כל השנה ג בתקופות שבה הוא אינו מלמד )כגו חופשת הקי(( .לעומת זאת ,מורי
המועסקי באוניברסיטאות כמורי מ החו( מקבלי שכר לפי תערי) שמתעדכ מפע לפע על
ידי ות"ת בהתא להסכמי שכר קיבוציי של הסגל האקדמי באוניברסיטאות ,רק בגי התקופה שבה
ה מלמדי בפועל .דהיינו ,א מורה כאמור מלמד סמסטר אחד הוא מקבל שכר עבור ארבעה
חודשי בלבד וא הוא מלמד שני סמסטרי  %הוא מקבל שכר עבור שמונה חודשי בלבד .רק א
מורה כאמור מלמד שלושה סמסטרי )כלומר ג סמסטר קי(( ,הוא מקבל שכר עבור שנה שלמה.
כללי אלה חלי ג על חברי סגל אקדמי במסלול הרגיל העובדי עבודה נוספת במוסדותיה ,בי
היתר בתכניות המיוחדות ,ומקבלי בגינה שכר כמורי מ החו(.
בדצמבר  2002עיג רקטור האוניברסיטה דאז הסדר בהוראה שכותרתה" :העסקה ביחידות הוראה
]כמורי מ החו([ מעבר ל 8%חודשי משכורת" ,שלדברי האוניברסיטה היה נהוג בה קוד לכ  .על
פי ההוראה ,בקשות להעסקה כמורי מ החו( לתקופה העולה על שמונה חודשי משכורת "יובאו
לאישור פורו הדיקני ויבחנו בחיוב א יעמדו באחד מהקריטריוני הבאי .1 :הוראה בתכנית
חו( המתוקצבת בתקציב סגור .2 .עבודה מתמשכת ג בחודשי הקי( )הוראה ,ריכוז יחידה ,סיורי,
חפירות וכיו"ב( .3 .הנחיית תלמיד לתואר שלישי )חודש משכורת נוס) לכל תלמיד( .4 .הנחיית
תלמיד לתואר שני )חודש משכורת נוס) לכל שני תלמידי( .5 .חבר סגל בעל מוניטי או מומחה
בתחו )תידרש הצדקה להעסקתו בקורסי המבוקשי(".
יוצא אפוא כי במקרי מסוימי ,כגו לימוד בתכניות במתכונת של תקציב סגור ,נית על פי
ההוראה האמורה לשל למרצה שהועסק בסמסטר אחד עבור שישה חודשי ולא עבור ארבעה
חודשי שבה לימד בפועל ,ולמרצה שהועסק שני סמסטרי נית לשל עבור  12חודשי ולא
עבור  8חודשי שבה לימד בפועל.
ÌÏ˘Ï ‚Â‰˘ ¯Î˘‰Ó 50%-· ‰Â·‚‰ ÌÈˆ¯ÓÏ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ‡È‰ ˙‡Ê ‰‡¯Â‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰
·.‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙Â˜ÒÚ‰
__________________

56

לעתי קובעת האוניברסיטה כי תכנית לימודי חדשה רגילה תופעל במתכונת של תכנית בתקציב סגור
בשנות הפעלתה הראשונות כדי לוודא שהפעלתה אינה גורמת לאוניברסיטה הפסד כספי.
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‡Ï Í‡ ,‰‡¯Â‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ‰ÏÚÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .2
˙ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú ¯·„‰ Ì‡ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡‰ ÈÙ ÏÚ ˙Ú„Ï Ô˙È „ÈÓ
˘˜·:ÂÚ
לדוגמה ,במר(  2009אישר פורו הדקני  31מינויי חריגי למורי מ החו( עבור  26חברי סגל
של הפקולטה למשפטי 15 :מינויי ניתנו ל 6%חודשי )במקו ל 4%חודשי כמקובל( ו16%
מינויי ניתנו ל 12%חודשי )במקו ל 8%חודשי כמקובל( 29 .מהמינויי ניתנו בנימוק שמדובר
בתכניות לימודי ב"תקציב סגור" ושני מינויי חריגי ניתנו ללא כל נימוק.
·‡Ï ÔÎÏÂ ¯·Â„Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ÂÊÈ‡·Â Ò¯Â˜ ‰ÊÈ‡· ÔÈÂˆ ‡Ï ÌÈ˜„‰ ÌÂ¯ÂÙ ˙·È˘È ÌÂÎÈÒ
‰Ú·˜˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜· Û‡ ÌÈ„ÓÂÚ ‰Ï‡ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÈÂÈÓ Ì‡ ÌÂÎÈÒ‰Ó ˙Ú„Ï Ô˙È
.‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÈÏÏÎ ÍÓÒ ÏÚ ,ÌÈ˙ÚÏ ÂÏ·È˜ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈˆ¯Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ .3
˘.¯˘Â‡Ó‰ ¯Î˘‰Ó 100%-· ‰Â·‚ ¯Î˘ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Â˘·‚˙‰
לדוגמה ,בנובמבר  2009אישר הרקטור דאז להעסיק מרצה בכיר מסוי ב"תכנית מיוחדת" בשני
הסמסטרי של שנת הלימודי התש"ע כמקובל ,לכאורה ,בהעסקת מורי מ החו( "לפי  8חודשי
משכורת"; ואול ,נקבע כי שכרו ישול עבור  8שעות הוראה שבועיות )להל  %שעות שבועיות או
ש"ש( בעוד שבפועל לימד בכל סמסטר בס הכול  4שעות שבועיות בלבד בקורס מסוי .בינואר
 2010אישר הרקטור את מינויו של מרצה זה כמורה מ החו( בסמסטר א' של שנת הלימודי
התש"ע בקורס אחר במסגרת אותה תכנית מיוחדת ,ונקבע כי שכרו ישול עבור  16שעות הוראה
שבועיות בעוד שבפועל לימד בקורס זה  8שעות שבועיות בלבד .בבקשות שהגיש הדק למינויי
חריגי אלה הוא ציי כי התשלו העוד) נית כ"זיכוי בגי המרה בגי גמול מיוחד ,זיכוי בעבור
הוראה בתכנית מיוחדת".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה האוניברסיטה כי הנימוק שבו השתמש הדק הוא "הדר
הטכנית%רישומית להביא לידי ביטוי את הכללי המקובלי לתשלו למרצי בכירי בתכניות חו(%
תקציביות".
·˙Î·Â ‰˜ÒÚ‰‰ ¯Â˘È‡· ‡È·‰Ï ‰È‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó· ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˜ÒÚ‰· ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡˙‰Ó ‰‚È¯Á ÏÎ Ì‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÌÈ˘¯„‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ ˙‡ ÈÂÈÓ‰
‰Â·‚‰ ‚È¯Á ¯Î˘ Ï˘ ÌÂÏ˘˙ ¯˘Ù‡ "˙ÈÓÂ˘È¯-˙ÈÎË" Í¯„ ‰˙Â‡· ˘ÂÓÈ˘‰ .‰ÊÎ ‚ÂÒÓ
·.ıÂÁ‰ ÔÓ ‰¯ÂÓÏ ¯˘Â‡Ó‰ ¯Î˘‰Ó 100%-
ÌÈ‚È¯Á ÌÈÈÂÈÓ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ Â¯˘Â‡ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈˆ¯Ó‰ „Á‡Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .4
·˙¯ÂÓ‡Î ‚Â‰‰ ‚È¯Á‰ ¯Î˘‰Ó Û‡ ‰Â·‚‰ ¯Î˘ ÂÏ ÌÏÂ˘ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ ,˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ
:‰Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï .‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ
בספטמבר  2009אישר הרקטור להעסיק את המרצה בשלושה קורסי קי( :שני סמינריוני שנמשכו
 10שבועות ובמהלכ הוא לימד שעתיי בשבוע בכל סמינריו ; הקורס השלישי היה קורס מתוקשב
שנמש  9שבועות א באישור שנת הרקטור לא צוי כמה שעות בשבוע אמור המרצה ללמד
במסגרת קורס זה.
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È˘· „·Ï· ˙ÂÚ˘ 40 ÂÈÂÈÓ ·˙Î ÈÙ ÏÚ „ÓÏÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‰ˆ¯Ó‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ï˘ Û˜È‰· ‰„Â·Ú ¯Â·Ú ,¯ÂË˜¯‰ Ô˙˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÙ ÏÚ ,¯Î˘ ÂÏ ÌÏÂ˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÒ¯Â˜‰
¯Î˘Ó ‰˘ÈÓÁ ÈÙ ‰Â·‚‰ ¯Î˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÏ ‰ÓÏÈ˘ ‰˘ÚÓÏ˘ ÍÎ ‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ 208
Ò¯Â˜‰ ÔÈ‚· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â È„È ÏÚ ¯˘Â‡Ó‰ ıÂÁ‰ ÔÓ ‰¯ÂÓ
Í‡ ,‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ 208 ¯Â·Ú ,¯ÂË˜¯‰ ¯Â˘È‡ ÈÙ ÏÚ ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÏ ‰ÓÏÈ˘ È˘ÈÏ˘‰
·.‰‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ·˘ÁÏ ¯˘Ù‡-È‡ ÏÚÂÙ· „ÓÈÏ Ô‰·˘ ˙ÂÚ˘‰ ÏÚ ÌÈË¯Ù ¯„ÚÈ‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה האוניברסיטה כי מועדי ההוראה בקורסי פרונטליי
בתקופת הקי( אינ מפורטי במלוא בכתבי המינוי ,וכי בפועל התקיימו שיעורי רבי נוספי,
בכמות הנדרשת להשלמת מכסת השעות של כל קורס .אשר לסמינריוני ולקורסי מתוקשבי
ציינה האוניברסיטה כי עיקר פעילות ההנחיה בה אינה פרונטלית ,והיא כוללת ,בי היתר ,הנחיה
אישית בצוותי ,הוראה באמצעות רשת האינטרנט ובדיקת עבודות .השכר המשול למרצי
בקורסי כאלה נגזר מהיק) ההשקעה הכולל ,המתבטא בשעות שנתיות ובנקודות זיכוי מוכרות
לסטודנטי הלומדי בקורסי אלה .לפיכ ,לדבריה ,השכר שול למרצה האמור לפי הכללי
המקובלי אצלה "ללא חריגה שהיא וללא כל הטבה ביחס למרצי אחרי".
מהחישוב שצירפה האוניברסיטה לתשובתה נית ללמוד כי א) שבכתב המינוי וברישומי מערכת
השעות של האוניברסיטה נרשמו הקורסי כקורסי קי( שנמשכו כאמור  10שבועות ,שול למרצה
שכר בגי  26שבועות )שני סמסטרי(.
Ò¯Â˜ ÔÈ‚· ÌÈË„ÂËÒ ÌÈÏ·˜Ó˘ ÈÂÎÈÊ ˙Â„Â˜ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙ÂÚ˘ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÏ˘Ï ˘È ¯Î˘ .¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ ÌÈ„ÓÂÏ Ì‰
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ .ÏÚÂÙ· ‰ÚˆÂ·˘ ‰‡¯Â‰ ˙ÂÙ˜˘Ó‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È¯ÙÒ· ˙ÂÓÂ˘¯ ‰‡¯Â‰
ÌÈÒ¯Â˜· ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ÌÂ˘È¯ ÍÓÒ ÏÚ ÌÈˆ¯ÓÏ ¯˘Â‡Ó ¯Î˘ ÌÏ˘Ï ‰˙Â‡ Í¯„ ‡ÂˆÓÏ
˘‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ Û˜˘È˘ ÔÙÂ‡· ,ÌÈÂÈ¯ÈÓÒÂ ÌÈ·˘˜Â˙Ó ÌÈÒ¯Â˜ ÏÏÂÎ ,ÌÈ„ÓÏÓ Ì‰
˘.ÔÈ‚· ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘‰ ÏÚÂ ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ÈÂ Ì‰Ï
È¯·Á Ï˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘Â¯„Ï ˙"˙Â ÏÚ
.ÈÎ„Ú ‰Ê ‡˘Â· ˙Ï‰Ó ‡È‰˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ,ÏÏÎ· ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓ‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰
.˘Â¯„‰ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÏÎÂ˙˘ ˙Ó ÏÚ ‰Ê ‡˘Â· ÛËÂ˘ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ ÁÈË·‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ
ÌÈˆ¯Ó‰ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ó˘Â¯ ‰·˘ Í¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ˙"˙Â ÏÚ
·.ÏÚÂÙ· Ì‰Ï ˙ÓÏ˘Ó ‡È‰˘ ¯Î˘‰ ˙‡Â ÌÈ·˘˜Â˙Ó ÌÈÒ¯Â˜·Â ÌÈÂÈ¯ÈÓÒ
Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈË¯Ù‰Â ÌÈÂ˙‰ ÏÎ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘Â¯„Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ,‰„È ÏÚ ˙ÂÏÚÙÂÓ‰ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ ˙ÙÒÂ‰
.¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ÌÈÂÂ‰Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì‰Ï ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰
 .5בתכניות הלימודי של המדור לזרועות הביטחו המנוהלות כ"תקציב סגור" מקבלי כל אנשי
הסגל מדרגת מרצה בכיר ומעלה תוספת של  50%במספר שעות ההוראה המחושבות לה לצור
שכר .כתוצאה מכ ה מקבלי שכר הגבוה ב 50%%מהשכר המאושר.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה כי התגמול המוצע למורי מ החו( לפי
הנוהג הוא נמו מאוד ו"ציפייה להעסיק איש סגל ,או מומחה בעל ש ,בתנאי כאלה נתקלת
בקושי רב" .לדבריה ,אי כל דופי או פסול ב"אישורי לתשלו למורי מ החו( עבור תקופה
העולה על חודשי ההעסקה נטו ...ואי כל בסיס להצגת ...כתשלו עבור עבודה ש'לא בוצעה
בפועל''' .עוד טענה האוניברסיטה כי "הוראה בתכנית בתקציב סגור נקבעה כאחד הקריטריוני
לתשלו עבור תקופה ארוכה מתקופת ההוראה הפרונטלית נטו ...קריטריו זה מאפשר
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לאוניברסיטה לשל שכר הוג לאנשי הסגל המלמדי בתכניות המיוחדות ומאפשר לאוניברסיטה
לשל שכר גבוה יותר למרצי ,ולהקטי את הפיתוי ללמד במוסדות הפרטיי".
È„È ÏÚ ˙·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰· ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÔÈ‡ ,ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ 27 È·‚Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰‚‰˘ ÈÙÎ ,¯Â‚Ò ·Èˆ˜˙ Ï˘ ˙ÂÎ˙Ó· ˙"˙Â
ÏÂÚÙÏ ‰ÓÓ ¯Â˘È‡ Ï·˜ÏÂ ˙"˙Â ÌÚ ıÚÈÈ˙‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ‰È‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ,‰˜„ˆ‰
·„¯.ÂÊ Í
‡‰‡¯Â‰ ˙ÂÚ˘ ¯ÙÒÓ ¯Â·Ú ÌÈ¯ÂÓÏ ˙ÓÏ˘Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Â·˘ ·ˆÓÏ ˜ÂÓÈ ÌÂ˘ Ï·˜Ï ÔÈ
ÌÈÓÂÏ˘˙Â ÌÈÓÂ˘È¯· ¯·Â„Ó ,ÔÎ˘ ;Ì‰Ï˘ ÈÂÈÓ‰ È·˙Î· Ì˘¯˘ ˙ÂÚ˘‰ ¯ÙÒÓÓ ‰Â·‚‰
˘‡˙"˙Â ÂÏÈË‰˘ ¯Î˘‰ ˙ÂÏ·‚Ó ˙‡ ÛÂ˜ÚÏ È„Î Â· ˘È ¯˘‡ È˙ÂÎ‡ÏÓ ÔÂ¯˙Ù·Â ÌÈÂÎ ÌÈ
ÂÈ‡ "ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓ"Î ˙ÂÈÎ˙· Â„ÓÏÈ˘ ÌÈ¯ÂÓ ÒÈÈ‚Ï È˘Â˜Ï ‰ÚÓ‰ .¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â
ÌÈÈ˘˜· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙‡Â ˙"˙Â ˙‡ Û˙˘Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚÂ ,ÂÊ Í¯„· Ô˙È‰Ï ÏÂÎÈ
˙ÓÏÂ‰ Í¯„· ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙‡ ÏÓ‚˙Ï ¯˘Ù‡È˘ ¯„Ò‰Ï ÌÓÚ ÚÈ‚‰Ï ˙ÂÒÏÂ ‰ÈÙÏ ÌÈ·ˆÈ‰
.ÔÈ„Ï „Â‚È· ‡Ï˘Â
˙ÂÈÎ˙‰ ÏÎ ÏÚ ˙"˙ÂÂÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÁÂÂ„Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÂÚÙÏÂ Ô‰· ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈˆ¯Ó‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ÏÚÂ "¯Â‚Ò ·Èˆ˜˙"Î ‰„È ÏÚ ˙ÂÏ‰ÂÓ‰
‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚÂ ˙"˙Â ÏÚ .‰È˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ
˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ì‚ ˙"˙Â ÏÚ .¯Î˘ ˙‚È¯Á ÌÈÂÂ‰Ó ‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙· ÌÈˆ¯ÓÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙ÂÈÎ˙· "ıÂÁ‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓ"Î Â„ÓÏÈ˘ ÌÈˆ¯Ó ÒÂÈ‚· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ˘˜‰ ¯·„· ˙ÂÚËÏ
˘.‰Ê ÔÈÈÚÏ ˘Â¯„‰ ‰ÚÓ‰ ÔÂÁ·ÏÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÏÈÚÙÓ

העסקה נוספת של סגל אקדמי בתכניות לימודי מיוחדות
 .1הפעלת של תכניות לימודי מיוחדות במוסדות להשכלה גבוהה הממומני בעיקר מכספי
מדינה עלולה לגרו לתופעה בלתי רצויה  %משאבי ותשומות הממומני מכספי מדינה )סגל
אקדמי ,סגל מינהלי ,תשתיות פיזיות( שאמורי לשמש את הציבור הרחב יופנו לתכניות לימודי
מיוחדות המיועדות לציבור מסוי בלבד .לש מניעת תופעה זו נדרשת ,בי היתר ,בקרה על הקצאת
המשאבי והתשומות ,ובייחוד תשומות כוח אד )סגל אקדמי וסגל מינהלי( המופני לתכניות
אלה .במהל הביקורת טענו אוניברסיטאות תל%אביב ובר%איל כי מימו ותקצוב התכניות
המיוחדות ,ובייחוד התכניות החו(%תקציביות ,מתבצע בנפרד ממימו ומתקצוב התכניות
"הרגילות" ,וכי שילוב ושיבוצ של חברי הסגל האקדמי בתכניות המיוחדות אינ באי על
חשבו עבודת הרגילה באוניברסיטה ,שכ הדבר נעשה במסגרת של עבודה נוספת.
באוגוסט ובנובמבר  1995שלחה כאמור ות"ת לראשי האוניברסיטאות מכתבי המבהירי את
הכללי שעל פיה יש לנהוג בנושא עבודה נוספת של חברי סגל אקדמי .נוס) על כללי אלה קבעה
האוניברסיטה בעצמה הוראות המסדירות את הנושא :תקנו הסנט לעבודה נוספת של חברי הסגל
האקדמי באוניברסיטת בר%איל )להל  %התקנו לעבודה נוספת( מגביל את היק) העבודה הנוספת
שבה רשאי חברי הסגל האקדמי לעסוק ואת סוגי העבודות הנוספות ,וקובע את הנוהל להגשת
בקשות לעבודה נוספת ואת הלי אישור .
בסעי)  1בתקנו נקבע ,בי היתר ,כי "חבר הסגל האקדמי המועסק באוניברסיטה במשרה מלאה מ
הראוי שיראה את האוניברסיטה כמקו עיסוקו העיקרי ,ויקדיש את מלוא הזמ והמר( הדרושי
לעבודתו באוניברסיטה .משו כ עליו להימנע מעיסוקי נוספי העלולי לפגוע בחובותיו כלפי
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האוניברסיטה ,או לפחות להגביל ,כ שלא יפגעו בחובות אלו" .בסעי)  3לתקנו נאמר כי התקנו
חל על כל חברי הסגל של האוניברסיטה בכל מסלולי המינויי ,המועסקי על ידי האוניברסיטה
במשרה מלאה .יצוי כי בכללי ות"ת לעבודה נוספת לא הובהר א ה נועדו רק לחברי סגל
המועסקי במשרה מלאה או לכלל חברי הסגל .בסעי)  4בתקנו נקבע ,בי היתר ,כי "די עבודה
נוספת באוניברסיטה כדי עבודה נוספת מחו( לאוניברסיטה ,לרבות עיסוק במחקר במסגרת מכו ,
מרכז או קתדרא או חברת בת של אוניברסיטת בר%איל ".
,˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á· ˜ÒÂÚ ÂÈ‡ ÔÂ˜˙‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‡˙ÂÏ·‚ÓÂ ÌÈ˘¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,‰¯˘Ó 100%-Ó ˙ÂÁÙ ËÚÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ‰Ï‡Î· ‡Ï Û
.Ì‰Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰˜ÒÚ‰Ï ÒÁÈ· Ô‰˘ÏÎ
ÔÈ‡ Â·˘ ,‰Ê ÌÈ¯·„ ·ˆÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È˜ÏÁ ‰¯˘Ó· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ‰ÎÓ‰ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á Ï˘ ‰˜ÒÚ‰ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÏ‰
·.‰ÈÏÏÎ· ÈÂËÈ· ÂÏ ˙˙ÏÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÔÂ„Ï ˙"˙Â ÏÚ Ì‚ .˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú
 .2בכללי ות"ת לעבודה נוספת נקבע כאמור כי "היקפה של עבודה נוספת של חבר סגל אקדמי
באוניברסיטה כמורה מ החו( ] ˘"˘ 4 ÏÚ ‰ÏÚ˙ ‡Ïשעות שבועיות[ או  8%7%6ש"ש למורי
במוסדות להשכלה גבוהה שאינ אוניברסיטאות ובמכללות" .לעומת זאת ,בתקנו הסנט לעבודה
נוספת נקבע כי "היק) העבודה הנוספת המותרת הוא ,‰‡¯Â‰· ˙ÂÚ˘ 6 :או  8שעות בכל סוג עבודה
אחר שיתפרשו על פני לא יותר משני ימי עבודה בשבוע" .אישור לעבודה נוספת בהיק) זה נמצא
בסמכות הדק  ,כאשר התקנו מתיר לוועדה לעבודה נוספת באוניברסיטה לאשר עבודה נוספת א)
בהיק) גדול יותר )ההדגשות בקטע זה אינ במקור(.
Ï‚Ò È¯·ÁÏ ˙¯˘Ù‡Ó ,‰È˜˙‰˘ ÔÂ˜˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ,‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‡˜„2009 ¯·Ó·Â· ,‰Ó‚Â„Ï .˙"˙Â ‰¯È˙Ó˘ Û˜È‰‰Ó ‰Â·‚ Û˜È‰· ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÚ˘ „Â·ÚÏ ÈÓ
‡È¯·ÁÓ „Á‡ Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ‰˘˜· ÔÂ˜˙Ï Ì‡˙‰· ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È
‰Ê ‚È¯Á ‰˜ÒÚ‰ Û˜È‰ .(‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ô‰Ó 8) ˘"˘ 11 Ï˘ „ÁÂÈÓ· ‚È¯Á Û˜È‰· Ï‚Ò‰
‰„Â·ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙È‡˘¯˘ ˙ÂÙÒÂ‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙ÂÒÎÓ ˙‡ ÏÈ·‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ
.˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÏ ˙"˙Â ÈÏÏÎÏ ÔÓÈ‡˙‰ÏÂ ,¯˘‡Ï ˙ÙÒÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה "שהיא מוסמכת לקבוע בתקנו בדבר עבודה
נוספת את היקפי העבודה המותרי" ואי כל מקו לבקר אותה על כ שהתקנו שלה אינו תוא
במדויק את האמור בכללי ות"ת לעבודה נוספת.
ÌÈÂ˜˙‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰·Â ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ ÂÚ·˜˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ÔÈÈÚÏ ÌÈÏ‰‰Â
.‡˘Â· ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÁ‰ ÚÂ·˜Ï ˘È Ì‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ ÂÚ·˜ Ô‰˘ ˙ÂÈÁ‰‰Â ÌÈÏÏÎÏ
 .3על פי סעי)  8לתקנו הסנט לעבודה נוספת ,בקשה לעבודה נוספת המותרת על פי התקנו
"ואשר לא תעסיק את חבר הסגל יותר משני ימי עבודה בשבוע ,ולא תעלה על  6שעות בהוראה או 8
שעות בעבודה אחרת ,תיבח ותאושר ,א יימצא מקו לכ ,על ידי הדיק ".
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ÌÈ„ÓÏÓ‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰¯·Á‰ ÈÚ„ÓÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰Ó ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á Ï˘ ÌÈ˜È˙ ˙˜È„·Ó
·˙Ô˜„ ‡ÈˆÂ‰˘ ˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ È¯Â˘È‡· ÂÈÂˆ ‡Ï ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ
ÌÈË¯Ù ,Ï‚Ò‰ È¯·Á Â˘È‚‰˘ ‰˘˜·‰ ÈÒÙÂË ÍÓÒ ÏÚ ,¯·Ú˘Ï ‰¯·Á‰ ÈÚ„ÓÏ ‰ËÏÂ˜Ù‰
Â·˘ Ò¯Â˜‰Â ,˙ÈÎ˙‰ ,‚ÂÁ‰ Ì˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,¯˘È‡˘ ˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·ÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈ·Â˘Á
˙˙·ˆ˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ Ì‡ ‡„ÂÂÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ÌÈË¯Ù ¯„ÚÈ‰· .˙ÙÒÂ‰ ‰„Â·Ú‰ Ú
Ô˙È Â·˘ „Á‡ ‰¯˜Ó ‡ˆÓ ÔÎ ÂÓÎ .¯Â˘È‡‰ Ô˙È ‰È‚·˘ ÂÊ ÔÎ‡ ‡È‰ ÏÚÂÙ· ˙È˘Ú‰
‰„Â·ÚÏ Ô˙È ¯Â˘È‡‰ ÔÎ˘ ,Â˙Â‡ ˙˙Ï ÍÓÒÂÓ ‰È‰ ‡Ï ‡Â‰˘ Û‡ Ô˜„‰ È„È ÏÚ ¯Â˘È‡‰
˙ÙÒÂ ‰„Â·Ú ¯˘‡Ï ¯ÂÓ‡Î ÍÓÒÂÓ Ô˜„‰˘ „ÂÚ· ÚÂ·˘· ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ÚˆÂ·˙˘ ˙ÙÒÂ
˘˙·.„·Ï· ÚÂ·˘· ÌÈÈÓÂÈ ÚˆÂ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה כי היא "תבח א קיי צור לערו
שינויי במבנה טופס ]הבקשה לעבודה נוספת[ והאישור ,ותפעל בהתא".
,Ë¯Ù· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙·Â ,ÏÏÎ· ıÈ˜ ÈÒ¯Â˜· ‰‡¯Â‰Ï ÌÈÈÂÈÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .4
Û‡ ÌÈÈÂÈÓ‰ Â˙È ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯˜Ó· ;„ÓÏÏ ÂÏÁ‰ ¯·Î˘ ¯Á‡Ï „·ÚÈ„· ÌÈˆ¯ÓÏ ÌÈ˙ÚÏ Â˙È
.„Â·ÚÏ ÂÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï
בתשובתה למשרד מבקר המדינה טענה האוניברסיטה כי האישור האקדמי לקורסי אלה נית
כנדרש לפני תחילת ורק כתב המינוי למרצי ,שהוא שלב מינהלי ,נית לעתי מאוחר יותר לאחר
שמתברר כי יש כיסוי תקציבי לקורסי וכמות מספקת של סטודנטי.
‰„Â·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ¯Á‡Ï Ò¯Â˜· ‰‡¯Â‰Ï ÈÂÈÓ ·˙Î ˙‡ˆÂ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ,Ò¯Â˜Ï È·Èˆ˜˙ ÈÂÒÈÎ ˘È ÈÎ ˜„·˘ ¯Á‡Ï ‰˘Ú ¯·„‰ Ì‡ Ì‚ ,ÏÚÂÙ
‡.‰„Â·Ú‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‡ˆÂ‰ ÈÂÈÓ‰ ·˙Î ¯˘‡Î ¯ÓÂÁÂ Ï˜ ;ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á
 .5בכתבי המינוי שמוציאה האוניברסיטה למורי מ החו( נרשמי המועדי שבה אמור
להתקיי הקורס .בכמה מקרי נמצא שהרישו בכתבי מינוי שהוצאו לתקופת הקי( אינו תוא את
מועדי ההוראה בפועל; בכמה מקרי א) נמצא שבכתבי המינוי שהוצאו למרצי בקורסי סמינריו ,
נרשמו מועדי חופפי לשתי קבוצות סמינריו שונות שה לימדו.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה הסבירה האוניברסיטה כי "הואיל וסמינריוני וקורסי
מתוקשבי אינ נערכי בדר של הוראה פרונטלית בכיתות ,רישומי שעות ההוראה שלה ,בעיקר
אלה הנלמדי בקי( בתכניות מובנות ,מצייני לעיתי שעות חופפות לקורסי שוני .א
הרישומי אינ מתיימרי כלל לשק) את הפעילות בקורסי כהוויתה ,וג לא את המועדי שבה
היא נערכת".
המערכת הממוחשבת של האוניברסיטה ,שבה נרשמי הפרטי על הקורסי השוני ,ובה שמות
המורי ושעות ההרצאות או המפגשי ,אמורה למנוע מקרי שבה נעשה רישו כפול של מורי
לקורסי ,או למצער להתריע על רישו כזה.
יצוי כי במהל הביקורת הועלה כי הנהלת האוניברסיטה ידעה כבר במר(  2009כי המערכת
הממוחשבת אינה יכולה למנוע רישו כפול של קורסי המתקיימי באות שעות ,שכ התברר כי
אחד מחברי הסגל של האוניברסיטה באותה עת )שאינו מועסק כיו על ידי האוניברסיטה( נרש
באופ קבוע בשני התשס"ו%התשס"ט ללימוד שני קורסי בשעות חופפות :קורס אחד בחוג
לכלכלה וקורס שני בחוג המשולב.
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˙ÚÈÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ‰Ê ‰¯˜Ó ˙Â·˜Ú· ‰Ë˜ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ,¯ÂÓ‡Î ,‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡È‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ˙‡ ‰˜È˙ ‡ÏÂ ,ÌÈÂ˘ ÌÈÒ¯Â˜· ÌÈˆ¯ÓÏ ÌÈÙÙÂÁ ‰‡¯Â‰ È„ÚÂÓ Ï˘ ÌÂ˘È¯
.ÈÂÈÓ‰ È·˙Î· ‰‡¯Â‰‰ È„ÚÂÓ ˙‡ ˙Ó˘Â¯
ÌÈÙ˜˘Ó ÌÈ‡ ÌÈÓÂ˘È¯ Â·˘ ·ˆÓ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÒ¯Â˜·Â ÌÈÂÈ¯ÈÓÒ· ÌÈˆ¯Ó‰ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÚ˘ ˙‡ ÌÂ˘¯Ï ‰ÈÏÚÂ ÏÚÂÙ· ·ˆÓ‰ ˙‡
.Â¯Â˘‡Ï ·ˆÓ‰ ˙‡ Û˜˘È˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ·˘˜Â˙Ó
האוניברסיטה הודיעה למשרד מבקר המדינה שכבר במהל הביקורת הוצאו הנחיות בדבר רישו
 היא הוסיפה שלאור הערות הביקורת.(מדויק של מועדי ההוראה בקורסי פרונטליי בתקופת הקי
 מהו האופ הנכו לרשימת מועדי%  במסגרת פיתוח מערכת המידע המוכללת החדשה% תבח
 שבה אי כמעט הוראה פרונטלית בכיתות במועדי,ההוראה בסמינריוני ובקורסי מתוקשבי
 וה מועברי בעיקר בהנחיה יחידנית או באמצעות רשת האינטרנט על פני תקופה,קבועי מראש
.ארוכה

✯
‰ÏÈÚÙÓ ·Á¯‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙ÂÁÂ˙Ù‰ ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙Ï ÏÈ·˜Ó·
˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÁÂ˙Ù‰ ˙Â·¯ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
ÌÈÏ˘Î ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓÂ „·Ï·
.‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰ÏÈÚÙÓ Â·˘ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ
ÌÈË·È‰‰ È·‚Ï ˜ÈÓÚÓÂ È„ÂÒÈ ÔÂÈ„ Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ
‚"ÏÓ ÈÏÏÎÏ ÛÂÙÎ· ,˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂ˘‰
.Ô‰È˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚÂ ˙"˙ÂÂ
‰Ï‡ ˙ÂÈÎ˙ ÔÈÈÚ· Ú„ÈÓ‰ ˙‡ Ô‰Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘Â¯„Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ
˙‡ ÌÈÓ‡Â˙ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂ˘‰ ÌÈË·È‰‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ô˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÎ˙ÓÂ
.‡˘Â· ˙ÂÈÁ‰‰Â ˙Â‡¯Â‰‰
ÌÈ¯ÂÓ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘Â¯„Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì‰Ï ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ‰„È ÏÚ ˙ÂÏÚÙÂÓ‰ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙·
.¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ÌÈÂÂ‰Ó

סיכו
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙Â„ÒÂÓ Ô‰ ÌÈÏÚÂÙ Ï‡¯˘È· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ·
Ì˙ÂÏÈÚÙÂ Ì˙È˙˘˙˘ (‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ˙ÂÏÏÎÓÂ ˙ÂÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÏÎÓ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡)
ÌÈÈË¯Ù ˙Â„ÒÂÓ Ô‰Â ,(ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ - ÔÏ‰Ï) ‰È„Ó ÈÙÒÎÓ ¯˜ÈÚ· ˙ÂÓÂÓÓ
ÌÈ‡˘ (Ï"ÂÁÓ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÁÂÏ˘Â ˙ÂÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÏÎÓ) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
.(ÌÈÈË¯Ù‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ - ÔÏ‰Ï) ‰È„Ó‰ È„È ÏÚ ÌÈÎÓ˙
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‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰· ˜ÂÒÈÚ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï Â˙¯ËÓ˘ È‡ÓˆÚ ÛÂ‚Î ˙ÏÚÂÙ ‚"ÏÓ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ·
‰¯È˘È‰ ‰˙Â·¯ÂÚÓ ‡Ï· (ÌÈÈË¯Ù‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ ÏÚ Á˜ÙÏÂ
ËÚÓÏ) ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙Ï ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙È‡¯Á‡ ˙"˙Â .‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘
(ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰È„Ó‰Ó ‰·ˆ˜‰ ˙ÂÏ·˜Ó‰ ‰‡¯Â‰ È„·ÂÚ ˙¯˘Î‰Ï ˙ÂÏÏÎÓ‰
È„Î Ì·Èˆ˜˙ ˙‡ ÌÏÂˆÈ ÔÙÂ‡ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙„Â·Ú ÏÂÚÈÈÏ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· ÍÂ˙
ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡Â‰ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ Ï˘ ÌÈ·Â˘Á‰ Ô‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡ .˙Â‚È¯Á Â‡ ˙ÂÂÚ¯È‚ ÚÂÓÏ
˙Î¯ÚÓ‰ Ï˘ ‰·Á¯ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰
.¯Á‡ Â‡ ‰Ê „ÒÂÓ Ï˘ ÌÈÈ¯ÏÂ˜ÈË¯Ù‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡Ï ¯·ÚÓ ,‰˙ÂÏÏÎ·
,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ì‰ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ¯ÂÓ˘Ï ˘È Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰
ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‰ÒÈÎ‰ ÈÙÒ· ÔÂÈÂÂ˘ ˙ÁË·‰ ;˙Î¯ÚÓÏ ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙È·¯Ó ˙Â˘È‚ ˙ÁË·‰
˙˘˜·˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯˜Ó· ËÚÓÏ ,˙ÂÂ˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ÔÈ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·
„ÂÓÏÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡˘ ÌÈÈÓ„˜‡‰ ‰ÒÈÎ‰ ÈÙÒ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ë˜‰Â ;˙˜˙Ó ‰Ù„Ú‰
˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˜ÈÚ· ÌÈ‚˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰Ï‡ ÌÈÒ¯ËÈ‡ .ÈÏÎÏÎ‰ Ì·ˆÓ Ï˘·
ÍÂ˙ ÈÂÈÂÂ˘ ÔÙÂ‡· ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ ˙ÂÁÂ˙Ù‰ "˙ÂÏÈ‚¯" ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰
.ÌÈÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÈ˙˘˙·Â ÌÈ·‡˘Ó· ˘ÂÓÈ˘
˙Â„ÒÂÓ ÌÈÏÈÚÙÓ˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ‡˘Â· ÔÏÂÙÈË· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÓ
ÈÂÏÈÓ· ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÂÏ˘Î ˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÈÎ˙‰ „ˆÏ (˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ „ÁÂÈÓ·Â) ‰Ï‡
.ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Ô˙ÏÂÎÈ ‰Ú‚Ù ÍÎ·Â Ô‰ÈÏÚ ÂÏËÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰
˙Â„ÒÂÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙Ó ÏÚ ‰¯˜· ÂÏÈÚÙ‰ ‡Ï Ô‰ - ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂÁ˙·
;Ô‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ÂÙÎ‡ ‡ÏÂ ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ˙Ï·‚‰ ¯·„· ÂÏ·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó
ÍÎ·Â ·¯ ÔÓÊ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜ÏÓ ‰ÚÓ ˙"˙Â - ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ÌÂÁ˙·
˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙ ÏÈÚÙ‰ÏÂ ÁÂ˙ÙÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ‰˘ÚÓÏ ‰¯˘Ù‡
.‰Ê È˙Â‰ÓÂ ÈÂ¯˜Ú ‡˘Â· ‰„ ‡Ï ÏÏÎ ‚"ÏÓ .‡˘Â· ‰ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÏÎ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÈÏ·
‰˙˘Ú ÔÏÈ‡-¯·Â ·È·‡-Ï˙ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ È„È ÏÚ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰
ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ .˘¯„Î Ô¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ‡Ï·Â ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙ÂÈÁ‰Ï „Â‚È· ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ
ÂÈ‰ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰Ó ˜ÏÁ· ÂÚ·˜˘ ‰Ï·˜‰ È‡˙˘ ÍÎ ÏÚ Ì‚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ÁÂ„·
‚"ÏÓ˘ ÈÏ· ˙‡ÊÂ ,˙ÂÏÈ‚¯‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙· ÂÚ·˜˘ ‰Ï·˜‰ È‡˙Ï ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈÏ˜Ó
È„È ÏÚ Ô‰ ‰„ÈÙ˜· ÂÁ·ÈÈ ÈÎ ÈÂ‡¯ ÂÏ‡ ÌÈ¯˜Ó .˘¯„Î ÂÏ‡ ˙ÂÏ˜‰ Â¯˘È‡Â ÂÁ· ˙"˙ÂÂ
ÚÂ‚ÙÏ È„Î ‰Ê ·ˆÓ· ÔÈ‡ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˙Ó ÏÚ ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ È„È ÏÚ Ô‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈÎ˙Ï ‰Ï·˜· ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú·
-ıÂÁ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ô‰Â ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ô‰) ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰·
‰ÊÓ ‰Â·‚ ¯Î˘ Ô‰Ï˘ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÌÈ˙ÚÏ ÂÓÏÈ˘ (˙ÂÈ·Èˆ˜˙
¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰Â ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ,˙"˙Â ˙ÂÈÁ‰ ÈÙ ÏÚ Ï·˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ Ì‰˘
.Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÓÂ˙Á Ô‰˘ ÌÈÈˆÂ·È˜‰
ÌÈÈ˜Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ Ï˘ Ô˙ÏÚÙ‰
Ô‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈÎ˙ ÏÎ È·‚Ï ¯Â˘È‡Â ‰ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÂ˜È Â„ÂÒÈ· ¯˘‡ ‡˘Â· ÁÂ˜ÈÙ
‡˘Â Â¯È„ÒÈ˘ ˙ÂÈÁ‰ ˘·‚ÏÂ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈÎ˙ ‡˘Â· Ô˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚Ï
.ÂÈÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Â¯˘Ù‡ÈÂ ‰Ê
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‰Ó‚ÓÏ ¯˘‡· ˙ÏÏÂÎ ‰Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜Ï ˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ˙Â˘¯„ ÈË¯ÙÂ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ „·ÏÓ
ÌÈÈÂ‚¯‡ ,ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈË·È‰ Ï˘ ÏÂÏÎÓ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÈ˘‰ Í¯Â‡Ï ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Ó˙ÒÓ‰
Ú·Â ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰˘ ÍÎÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˘È .ÍÎÓ ÌÈÚ·Â‰ ÌÈÈÂÎ˙Â
ÍÏ‰Ó· „„ÂÓ˙‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂˆÏ‡ ÔÓÚ˘ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈÚ·‰Ó ‰ËÚÓ ‡Ï ‰„ÈÓ·
ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈË·È‰ ÁÂ˙È ÍÂ˙ ¯˙ÂÈ ÌÈ·Á¯ ‰Î¯Ú‰Â ‰ÈÁ· ÈÎÈÏ‰ ˙·ÈÈÁÓ ÂÊ ‰„·ÂÚ .ÌÈ˘‰
.ÌÈÏÏÂÎ
‡Ï·Â ÌÈ˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙ ÈÎÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ‡Ï· ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÈÎ˙‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚‰Ó ÈÎ ˘‚„ÂÈ
È˙Ï·Â ˙ÎÂ˙Ó È˙Ï· ‰Ë¯Ù‰ Ï˘ ÌÈÓÓÒ ÌÈÏÂÚ ‡˘Â· ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÁ·Â ‰Î¯Ú‰ ÌÈÈ˜˙˙˘
.˙¯˜Â·Ó
˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ .˙ÂÙÒÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ì‚ ˙ÂÓÈÈ˜ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙-ıÂÁ ˙ÂÈÎ˙Â ˙ÂÈ„ÂÚÈÈ ˙ÂÈÎ˙
˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ ÔÈÈÚ· ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ˙‡ „ÂÓÏÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÎ Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰
.Ì‰È˙Â„ÒÂÓ· ‰Ï‡Î ˙ÂÈÎ˙ ˙ÏÚÙ‰ È·‚Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ

