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 אביב�אוניברסיטת תל

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

אביב נבדקו היבטי� הקשורי� לתפקודו של הוועד המנהל �באוניברסיטת תל
לרבות קשרי הגומלי� בינו ובי� חבר הנאמני� ונשיא , באוניברסיטה
סוגיות הקשורות לזיקות בי� , הליכי מינוי חברי� בוועד המנהל, האוניברסיטה

� לקידו� פרויקט הקמה של מעונות סטודנטי� היבטי� שוני� הקשורי, חבריו
ולמעורבותו של אחד מחברי הוועד המנהל בפרויקט זה והלי� הפסקת כהונתו 

בדיקות השלמה . 2009בשנת , צבי גליל' פרופ, של נשיא האוניברסיטה לשעבר
 ).ת"ות(ובוועדה לתכנו� ולתקצוב שלה ) ג"מל(נעשו במועצה להשכלה גבוהה 

ת ואצל רש� ההקדשות במשרד "בוות, ג"במל, ביבא�באוניברסיטת תל
 2006המשפטי� נעשה מעקב לבדיקת אופ� תיקונ� של ליקויי� שפורסמו בשנת 

. בנושא ההשקעות הפיננסיות בכמה אוניברסיטאות, ב56בדוח שנתי 
אביב נבדק תהלי� קבלת ההחלטות בעניי� מימוש תיק �באוניברסיטת תל

והפעולות שננקטו ליישו� , יש בה� סיכו�המניות ואגרות חוב קונצרניות ש
 . 2009החלטת הוועד המנהל בעניי� זה בתחילת 
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 בחינת זיקות ,  מינויי��הוועד המנהל 

 והלי� סיו� כהונת הנשיא

 תקציר

עד השני� האחרונות התבסס המבנה הארגוני של האוניברסיטאות ובכלל� 
להפרדה בי� , בדר� כלל, אביב על התפתחות היסטורית שהביאה�אוניברסיטת תל

הוועד המנהל והנשיא ובי� גופי הניהול , חבר הנאמני�  כגו��גופי הניהול הכלליי� 
 .הרקטור והדקני�,  כגו� הסנט�האקדמיי� 

 לבטל את המבנה הדואלי של גופי הניהול 1 המליצה ועדת מל�2000בינואר 
ובכפיפות אליו , אקדקודי שבראשו יעמוד הנשי�באוניברסיטאות ולהחליפו במבנה חד

לצמצ� את סמכויותיו ; שיעמוד בראש הֵסָנט) רקטור(יפעל משנה לענייני� אקדמיי� 
, )או הוועד הפועל(לחזק את מעמדו של הוועד המנהל ; ותפקידיו של חבר הנאמני�

להגדיל את מספר� של ; להרחיב את תפקידיו וסמכויותיו ולהכפי& אליו את הנשיא
ע� זאת קבעה . הל ולהקטי� את מספר� של נציגי הסנט בונציגי הציבור בוועד המנ

א� , הוועדה כי אי� לכפות על המוסדות אחידות לגבי החוקה והמבנה הארגוני שלה�
המבנה הארגוני שלה� חייב להיות מושתת על יסודות שיבטיחו את השגת מטרותיו 

 .יעדיו ותכניותיו להצטיינות במחקר ובהוראה, של המוסד

החל המהל� לשינוי החוקה כבר )  האוניברסיטה�להל� ג� (אביב �תלבאוניברסיטת 
לבדיקת הגופי� "יורטנר ' י' ע� מינויה של ועדה בראשות פרופ, 2003בספטמבר 

בי� . 2004שעל סמ� המלצותיה שונתה החוקה במאי , "המנהלי� באוניברסיטה
רחבו מאוד ומנגד הו, סמכויותיו ותפקידיו של חבר הנאמני� צומצמו מאוד, היתר

� חברי� ל�50מספר חבריו צומצ� במידה דרסטית מכ: סמכויותיו של הוועד המנהל
והוא הפ� לגו& אופרטיבי )  חברי�13 �על פי התיקו� האחרו� לחוקה ( חברי� בלבד 11

חשוב להקפיד על תקינות , לנוכח זאת. שמשקל� של נציגי הציבור בו נעשה מכריע
 . נהלהליכי הבחירה של חברי הוועד המ

צבי ' פרופ, אביב דאז� פורס� באמצעי התקשורת כי נשיא אוניברסיטת תל2009ביוני 
הודיע על פרישתו מהתפקיד לאחר כהונה קצרה יחסית של , ) הנשיא�להל� ג� (גליל 

 מדעי �עקב רצונו להתמסר למחקר אקדמי בתחו� ההתמחות שלו , 2כשנתיי� בלבד
 במשרד מבקר המדינה תלונה ולפיה הוועד ואול� כחודש לאחר מכ� התקבלה. המחשב

לכאורה "עוד נטע� בתלונה כי . המנהל של האוניברסיטה הדיח למעשה את הנשיא
להסתרת עובדות מהותיות על קשרי� בי� מועמדי� , קיימי� חשדות לניגודי ענייני�

ולפעולות שנעשו בניגוד , לחברות בוועד המנהל לבי� חברי� אחרי� בוועד המנהל
 ". המופיעי� בתקנו� של האוניברסיטהלכללי�

__________________ 

 ר" בידי יו1997שמונתה באוקטובר , ל"יעקב מל� ז) בדימוס(ועדה ציבורית בראשותו של השופט   1
הוועדה לתכנו� ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה 

במסגרת דיוניה בנושא , הוועדה נתמנתה על פי החלטה שקיבלה הממשלה בינואר אותה שנה. גבוהה
 .שינויי" מבניי" לייעול המגזר הציבורי

תו" הכהונה הראשונה הוא יכול להתמנות וב, על פי חוקת האוניברסיטה נשיא מתמנה לחמש שני"  2
 .לכהונה נוספת של חמש שני"
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 פעולות הביקורת

לסירוגי� היבטי� ,  בדק משרד מבקר המדינה2010ספטמבר �2009בחודשי� אוגוסט 
ובכלל זה , אביב�שוני� הקשורי� לתפקודו של הוועד המנהל באוניברסיטת תל

ל קשרי הגומלי� בי� הוועד המנה: להל� פירוט הנושאי�. הנושאי� שהועלו בתלונה
סוגיות הקשורות ; הליכי מינוי חברי� בוועד המנהל; ובי� חבר הנאמני� והנשיא

היבטי� שוני� הקשורי� לקידו� פרויקט הקמה של מעונות ; לזיקות בי� חבריו
סטודנטי� ולקביעת תנאי ההתקשרות ע� היז� שיקי� אותו וכ� למעורבותו של אחד 

הביקורת . הונה של הנשיאוהלי" הפסקת הכ; מחברי הוועד המנהל בפרויקט זה
) ת" ות�להל� (ובדיקות השלמה נעשו בוועדה לתכנו� ולתקצוב , נעשתה באוניברסיטה

 .ג עצמה"ובמל) ג" מל�להל� (של המועצה להשכלה גבוהה 

ואי� , גליל כנשיא' יובהר שמשרד מבקר המדינה לא בח� את אופ� תפקודו של פרופ
מידת הצלחתו במילוי התפקיד ועל לראות בדוח זה משו� חוות דעת כלשהי על 

ההחלטה בעניי� זה . השאלה א� הייתה הצדקה לסיו� כהונתו לאחר כשנתיי�
ומשכ" לא מצא משרד מבקר , נמצאת בתחו� שיקול הדעת של חברי הוועד המנהל

 .המדינה מקו� לעסוק בכ"

 

 עיקרי הממצאי�

 יחסי הגומלי� בי� הוועד המנהל לחבר הנאמני� ולנשיא

 לא נקבע במפורש מי המוסד העליו� 2010הייתה בתוק) עד מאי בחוקה ש
שבמסמ" גרוסמ� א), באוניברסיטה

3
 ובחוקות של 2004ג בשנת " שאישרה מל

לחבר הנאמני� . אוניברסיטאות אחרות נקבע כי חבר הנאמני� יהיה המוסד העליו�
חברי אביב לא הייתה כל מעורבות בהליכי המיו� והבחירה של �של אוניברסיטת תל

הוועד המנהל לא היה נתו� לפיקוח , ככלל. הוועד המנהל או השפעה על הליכי� אלה
יחסי הגומלי� בינו . והוא היה היחיד המוסמ" למנות ולפטר מי מחבריו, ולביקורת

אמנ� לוועד המנהל . לנשיא וחלוקת הסמכויות ביניה� לא הובהרו במידה מספקת
א" לא פורטו סמכויות , בירו מתפקידוהוענקה הסמכות למנות את הנשיא וא) להע

 .הפיקוח שלו על הנשיא

חלק� על רקע , גליל לתפקידו התגלעו מחלוקות ועימותי�' לאחר כניסתו של פרופ
אביב ובה� הנשיא ובי� הוועד �בי� חברי� בוועד המנהל של אוניברסיטת תל, אישי

. ברסיטהוה� הקשו מאוד את תפקודה התקי� של האוני, המנהל וחבר הנאמני�
בהירות החוקה ומקצת� עקב היעדר איזו� מספק בי� מוסדות �מקצת� נוצרו עקב אי

מר אלפרד , מערכת יחסי� עכורה התפתחה בי� הנשיא ובי� חבר הוועד המנהל. אלה
גליל וא) סבר ' שביעות רצונו מתפקודו של פרופ�מר אקירוב הביע את אי. אקירוב

 .שיש להדיחו מתפקידו

גר� לחילוקי דעות , גליל' פרופ, יו� כהונתו של נשיא האוניברסיטהההלי" שהביא לס
בעיצומו . ר חבר הנאמני� דאז"יו, חריפי� בי� הוועד המנהל ובי� מר רוברט גולדברג

__________________ 

שלמה גרוסמ� אשר גובש על סמ$ המתווה של ' פרופ, ת דאז"ר ות"מסמ$ שהכינה ועדה בראשות יו  3
 .המלצות ועדת מל�
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ר חבר הנאמני� לוועד המנהל וביקש ממנו להעביר " יו2009של המשבר פנה בנובמבר 
ר חבר "כשנה לאחר פנייתו של יו. מתפקיד� את נציגי הציבור בוועד ואת יושבת ראשו

ר חבר הנאמני� לשעבר ובי� "נותרה מחלוקת יסודית בי� יו, הנאמני� לוועד המנהל
האוניברסיטה ויושבת הראש לשעבר בדבר העובדות הנוגעות לטיפול בפנייה 

 . ולתקפותה

 

 הסדרי� למניעת ניגוד ענייני�

שו� ההוראה הכללית האוניברסיטה לא קבעה נוהל הכולל הסדרי� פרטניי� ליי
לא נקבעו סדרי הדיווח של חברי הוועד המנהל : שנקבעה בחוקה בנושא ניגוד ענייני�

המקיימי� , ה� ציבוריי� וה� פרטיי�, על קשריה� ובייחוד קשרי� עסקיי� ע� גופי�
לא נקבעו סדרי הדיווח ; קשרי� ע� האוניברסיטה או שיש פוטנציאל לקשריה� עמה

י� ואישיי� שיש לה� ע� חברי� אחרי� בוועד המנהל וע� שלה� על קשרי� עסקי
ולא נקבעו הגורמי� האחראי� לקבלת הדיווחי� ולקביעת ; מועמדי� לכה� כחברי� בו

בהיעדרו של נוהל כזה לא נדרש איש מחברי . דרכי הפעולה שיינקטו נוכח האמור בה�
 .הוועד המנהל לדווח על קשרי� אלה

קשרי האוניברסיטה ע� גורמי� פרטיי� וציבוריי� בשני� האחרונות הורחבו מאוד 
כמו כ� לנוכח . �"השירותי� והנדל, המסחר, מתחומי� שוני� כגו� התעשייה

השינויי� שבוצעו בחוקת האוניברסיטה הוטלו על הוועד המנהל ועל חבריו סמכויות 
ואול� . וכפועל יוצא מעורבות� בפעילותה השוטפת של האוניברסיטה גברה, רבות
, ובה� נציגי הציבור מהתחומי� האמורי�, מצאי� עולה כי חברי הוועד המנהלמהמ

לא הפנימו די הצור" את העובדה ששינויי� אלה מחייבי� אות� לנקוט את כל 
הצעדי� הדרושי� כדי שלא ייקלעו למצבי� של ניגוד ענייני� וא) של חשש לניגוד 

 שהיה בה� חשש לניגוד בפועל חלק מחברי הוועד המנהל נקלעו למצבי�. ענייני�
 .ענייני� בי� פעילות� באוניברסיטה ובי� פעילויות אחרות שלה�

 

 מינויי�

באוניברסיטה לא נקבע נוהל המסדיר את עבודת� של ועדות החיפוש המוקמות לצור" 
מינוי� של בעלי התפקידי� הבכירי�
4

הנשיא ונציגי הציבור , ר הוועד המנהל"כגו� יו (
בהיעדרו של נוהל . עדה רשאית לקבוע לעצמה את נוהלי פעולתהוכל ו, )בוועד המנהל
ואכ� התברר כי , עלולה להיפגע בי� היתר עבודת� של ועדות החיפוש, מחייב כאמור

כמו כ� הועלו ליקויי� בתהליכי עבודת� . ועדות אלו לא תיעדו את דיוניה� באורח מסודר
 .של הוועדות

ר הוועד "ר ליאורה מרידור ליו" את ד הציעה ועדת חיפוש למנות2009בינואר  .1
בעניי� זה הועלו הליקויי� .  אישר הוועד המנהל את המינוי2009ובמרס , המנהל
בעת ; לא נרשמו פרוטוקולי� מסודרי� ומפורטי� די הצור" של דיוני הוועדה: האלה

) ישראל(רוב �אל"ר מרידור דירקטורית חיצונית בחברת "בחינת המועמדי� שימשה ד
ר "ואול� מר אקירוב וד.  שבשליטתו של חבר ועדת החיפוש מר אקירוב,"מ"בע

מרידור לא דיווחו רשמית לוועדה או ליועצת המשפטית של האוניברסיטה על קשרי� 

__________________ 

 .ועדות אלה נקראות בשירות המדינה  ועדות איתור  4
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ולמעשה קיבלה את החלטתה בלא , ר מרידור"ראיינה רק את דועדת החיפוש ; אלה
ר " בחרה את דרק לאחר שוועדת החיפוש; שהשוותה בינה ובי� מועמדי� אחרי�

; היא התבקשה להגיש לאוניברסיטה מסמ" המפרט את קורות החיי� שלה, מרידור
בהצבעה )  יושבת הראש�להל� ג� (ר מרידור "הוועד המנהל אישר את מינויה של ד

 . א) שלפי החוקה נדרש היה לאשרו בהצבעה חשאית, גלויה

ר שוקי "לב גולדמ� ודבולס'  אישר הוועד המנהל את מינוי� של פרופ2009במאי  .2
אשר בראשותה , ועדת החיפוש שהמליצה עליה�. גלייטמ� לנציגי ציבור לוועד המנהל

לא רשמה פרוטוקול מפורט די , עמדה יושבת הראש והיה חבר בה ג� מר אקירוב
המועמדי� שעליה� החליטה את א) לא , מהמועמדי� הצור" ולא ראיינה איש

וליושבת הראש יש ,  יש קשרי� חברתיי�גולדמ� ומר אקירוב' בי� פרופ. להמלי*
ר גלייטמ� "בעת המינוי כיה� ד. ר גלייטמ�"גולדמ� וע� ד' היכרות רבת שני� ע� פרופ

 א" לא � המכו� הטכנולוגי חולו� �ר הוועד המנהל של מכללה אקדמית מתוקצבת "כיו
ר "ת מסמכי� המעידי� שהאוניברסיטה או ד"נמצאו בתיקי האוניברסיטה וות

ר גלייטמ� יכה� בעת ובעונה אחת בשני "ת לאשר שד"מ� עצמו ביקשו מוותגלייט
הוועד המנהל אישר ג� את מינוי� ; על א) שנעשו פניות בעניי� זה בעל פה, המוסדות
א) שלפי החוקה נדרש היה לאשר את , ר גלייטמ� בהצבעה גלויה"גולדמ� וד' של פרופ

 . המינוי בהצבעה חשאית

בוועד המנהל הנוכחי של האוניברסיטה אינו מגוו� במידה הרכב נציגי הציבור  .3
חבריו פעילי� בתחו� העסקי , למעט חבר אחד העוסק בתחו� המשפטי. מספקת

ואי� בו אנשי� הפועלי� בתחומי� חשובי� אחרי� שיכולי� לתרו� , והניהולי
כמו כ� קיימת מערכת של . חינו" וביטחו�, תרבות, חברה, כגו� רוח, לאוניברסיטה

קשרי� אישיי� ועסקיי� בי� נציגי הציבור החברי� בו שאינה תורמת להטרוגניות 
אמנ� מערכת קשרי� זו יכולה לשמש בסיס לשיתו) פעולה בי� חברי הוועד . שבו

ואול� במקרי� מסוימי� היא עלולה לסכל את , המנהל וא) לייעל את עבודתו
בי� , ופעות אלה התאפשרות. האפשרות לדיאלוג פורה בי� מגוו� של דעות ורעיונות

שנעשתה , נוכח הליקויי� האמורי� לעיל בבחירת נציגי הציבור בוועד המנהל, היתר
 . בהשתתפות פעילה של אנשי� שיש לה� קשרי� ע� המועמדי�

 

 פרויקט המעונות ומעורבות חבר הוועד המנהל בו

פנתה ,  יזמי� מועמדי�15לאחר הלי" מיו� שבו השתתפו , 2006בספטמבר 
אוניברסיטה לשבעה יזמי� והציעה לה� להשתת) במכרז להקמה ולהפעלה של ה

בי� היזמי� ).  הפרויקט או פרויקט המעונות�להל� (מעונות סטודנטי� ושטחי מסחר 
מ"הייתה חברת שיכו� עובדי� בע

5
שציינה בהצעתה כי הקבל� , ) שיכו� עובדי��להל�  (

שהינה ", ) סולל בונה�להל� (מ "בעשיבצע עבורה את הפרויקט הוא חברת סולל בונה 
ממסמכי האוניברסיטה עולה כי ההכנסות ". מ"של שיכו� עובדי� בע' אחות'חברת 

נאמדו ,  שנה�25כ, הצפויות ברוטו של היז� שיזכה במכרז במש" תקופת הזיכיו�
וההכנסות הצפויות נטו, ח"בכמיליארד ש

6
 .ח" מיליו� ש�165 נאמדו בכ

__________________ 

 ".מ"� בע"שיכו� ובינוי נדל"שמה כיו" הוא   5
בניכוי עלויות הבנייה והשיפו� והוצאות , מדובר בהכנסות המצטברות במש$ כל תקופת הפרויקט  6

 . אחרות הקשורות בפרויקט
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ק בביקורת הנוכחית את התהליכי� שבמסגרת� הוחלט משרד מבקר המדינה לא בד
ולא בדק אילו פעולות ואילו , ובמתכונתו הנוכחית בפרט, על ביצוע הפרויקט בכלל

 . בדיקות כלכליות ואחרות ביצעה האוניברסיטה בעניי� זה והא� ה� נעשו כראוי

� לאחר שוועדת ההיגוי של הפרויקט החליטה ששיכו, 2007בדיו� שהתקיי� במרס 
סיכמו נשיא , עובדי� היא החברה היחידה שתשתת) בשלב המשא ומת�

, מר דב לאוטמ�, ר הוועד המנהל דאז"יו, איתמר רבינובי*' פרופ, האוניברסיטה דאז
, כי מר אקירוב יבח�, גדעו� לנגהול*' פרופ, ל האוניברסיטה דאז" ומנכמר אקירוב

כעבור ( בניהול המשא ומת� את פרטי המכרז ויסייע, בעזרת יוע* חיצוני שישכור
מר אקירוב ). כחודש דווח לוועד המנהל כי מר אקירוב משמש ראש צוות המשא ומת�

כי הוא מונה לצוות משו� מומחיותו , בי� היתר, ציי� בפני משרד מבקר המדינה
רבינובי* ומר לאוטמ� בחנו א� ראוי ' ממסמכי האוניברסיטה לא עולה שפרופ. בנושא

 .� יהיה מעורב בבדיקת הפרויקט ובמשא ומת�" בתחו� הנדלשיז� פעיל וידוע

 דיווח מר אקירוב לוועד המנהל כי היוע* החיצוני העלה שהמכרז נעשה 2007באפריל 
מהפרוטוקולי� של ישיבות הוועד המנהל לא עולה כי . בצורה מקצועית וטובה מאוד

ו כי מר אקירוב מי מחברי הוועד ביקש לקבל לעיונו את הדוח של היוע* החיצוני א
ובתיקי האוניברסיטה לא נמצא דוח המסכ� את תוצאות , מסר לה� דוח זה ביזמתו

 .א) על פי שמדובר בנושא חשוב ומהותי ובפרויקט בהיק) כספי ניכר ביותר, הבדיקה

גליל ' הישיבה השנייה מאז כניסתו של פרופ, 2007בישיבת הוועד המנהל ביולי 
גליל את הסתייגותו ממעורבותו של מר ' הביע פרופ, לתפקידו כנשיא האוניברסיטה

ל האוניברסיטה "ואול� הוועד המנהל החליט כי מר אקירוב ומנכ. אקירוב בפרויקט
ימשיכו במשא ומת� ע� חברת שיכו� עובדי� על מנת להגיע להסכ� הטוב ביותר 

 ובכלל� היועצת, עד אותו מועד לא העלה מי מחברי הוועד המנהל וההנהלה. שנית�
שידעו על חלקו של מר אקירוב במשא , ד לאה כג�"עו, המשפטית של האוניברסיטה

אי� במעורבותו , �"את הצור" לבחו� א� בהיותו יז� מרכזי ופעיל בתחו� הנדל, ומת�
בפרויקט המעונות משו� חשש לניגוד ענייני� או לכל הפחות פוטנציאל לניגוד 

כל ספק של מראית עי� לניגוד "גליל ביקש למנוע ' ג� לאחר שפרופ. ענייני�
לא מצאו לנכו� חברי הוועד המנהל וא) , בפעולות הנוגעות לפרויקט" אינטרסי�

 . לבחו� את הנושא, שנכחה בדיו� האמור של הוועד המנהל, היועצת המשפטית

, מר אקירוב לא דיווח בשו� שלב לוועד המנהל או לגורמי� אחרי� באוניברסיטה
שהיא כאמור חברה אחות של חברת , חברת סולל בונהש, ובה� היועצת המשפטית

בנתה באותו מועד עבור חברה בשליטתו , שעמה התנהל המשא ומת�, שיכו� עובדי�
לשמש קבל� מבצע , כאמור, פרויקט בנייה בשכונת ממילא בירושלי� וא) אמורה

 העבירו אליו הגורמי� 2007א) שכבר במרס ; מטע� שיכו� עובדי� בפרויקט המעונות
מר . העוסקי� בנושא באוניברסיטה את כל חומר המכרז והוא ידע עובדות אלה

וג� לא ביקש , 2007אקירוב המשי" לייצג את האוניברסיטה במשא ומת� עד נובמבר 
מהיועצת המשפטית של האוניברסיטה חוות דעת לגבי הצעדי� המתחייבי� מזיקתו 

 .לשיכו� עובדי� ולסולל בונה

שהובאו בפרק זה כדי לקבוע כי מר אקירוב פעל לקידו� עניינו יודגש כי אי� בממצאי� 
 .בכלל ובניגוד לטובתה של האוניברסיטה בפרט
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 צבי גליל כנשיא' סיו� כהונתו של פרופ

, כעבור כשלושה חודשי� וחצי מתחילת כהונתה של יושבת הראש, 2009בסו) יוני 
 : חל לכה� בתפקידוכשנתיי� לאחר שה, גליל' הסתיימה ביזמתה כהונתו של פרופ

ביקשה יושבת הראש מחברי הוועד , בתו� ישיבה רגילה של הוועד המנהל, �29.6.09ב
להישאר בחדר הישיבות לצור" דיווח ) א" לא מהמשקיפי� הקבועי� בישיבות(

מתרשומת לא רשמית של ישיבת ההמש" ).  ישיבת ההמש"�להל� (והתייעצות 
גליל ' ה על מגעי� קודמי� שניהלה ע� פרופשהכינה יושבת הראש עולה כי היא דיווח

גליל הציג את עמדתו בנושא לחברי הוועד המנהל ועזב ' וכי פרופ, בדבר סיו� כהונתו
אחרי כ� קיימו חברי הוועד המנהל התייעצות ובה חיוו כול� את ; את מקו� הישיבה
וועד התייעצות חברי ה", על פי התרשומת האמורה. גליל להתפטר' דעת� כי על פרופ

גליל להתפטר מתפקידו ' כי יש לאפשר לפרופ, המנהל הביאה אות� לכלל מסקנה
אי הסכמתו תאל* את חברי הוועד המנהל . בצורה מכובדת וראויה,  שעות48בתו" 

 ".כקבוע בחוקת האוניברסיטה, בהלי" של הדחה, לפעול להדחתו

ממצאי� בעניי� תהלי" קבלת ההחלטה האמורה העלה משרד מבקר המדינה את ה
 �יושבת הראש לא דיווחה מבעוד מועד למוסדות העליוני� של האוניברסיטה : האלה

גליל ולא '  על כוונתה להביא להפסקת כהונתו של פרופ�חבר הנאמני� והסנט 
הג� שראוי היה לעשות כ� לנוכח העובדה שמדובר בנושא , התייעצה את� בעניי� זה

ישיבת ההמש" התקיימה כאמור ; בדיעבדוא) לא דיווחה לה� על כ" , חשוב ומהותי
, )ר אגודת הסטודנטי�"היוע* המשפטי ויו, ל"המנכ(ללא המשקיפי� הקבועי� 

וא) רקטור האוניברסיטה , שאמורי� על פי החוקה להשתת) בישיבות הוועד המנהל
, בסדר היו� המתוכנ� של הישיבה הרשמית שקדמה לישיבת ההמש". דאז לא נכח בה

לא נאמר כי צפוי דיו� בסיו� , חברי הוועד המנהל ולמשקיפי�אשר נמסר מראש ל
; לא נרש� פרוטוקול רשמי מסודר ומפורט דיו של ישיבת ההמש"; כהונת הנשיא

שנכנסו לתפקיד� סמו" למועד , )ר גלייטמ�"גולדמ� וד' פרופ(שניי� מהחברי� 
הודיע ההחלטה ל; הישיבה השתתפו בדיו� וא) תמכו במהל" שהביא להפסקת כהונתו

 .גליל כי עליו להתפטר לא התקבלה בהצבעה חשאית כנדרש בחוקה' לפרופ

גליל העלתה ליקויי� בדבר ' בחינת ההלי" שבעקבותיו הסתיימה כהונתו של פרופ
נעשה בחפזה , שהיה להלכה התפטרות ולמעשה הדחה, הלי" זה: תקינותו של ההלי"

בדבר אופ� קיומו של יש שתי גרסאות שונות ; ושלא בהתא� למתחייב מהחוקה
על האוניברסיטה להפיק במהרה את . ההלי" ונסיבותיו והוא א) לא תועד כהלכה

 .הלקחי� מאירוע זה

 

 סיכו� והמלצות

לרבות בהתנהלות נציגי ציבור בוועד , בדוח זה הועלו תקלות וליקויי� מהותיי� מאוד
הל של לא נעל� מהעי� שחברי הוועד המנ, ע� זאת. המנהל של האוניברסיטה

ר מרידור וחבר הוועד המנהל מר "ובכלל� יושבת הראש לשעבר ד, האוניברסיטה
כמוסד השכלה גבוהה , אביב�פעלו מתו" כוונה לסייע לאוניברסיטת תל, אקירוב

 .מרכזי במדינת ישראל

, נציגי הציבור בוועדי� המנהלי� של האוניברסיטאות בישראל: מ� הפרט אל הכלל
ה� נדב" חשוב ומרכזי בניהול , בות ומתו" שליחותהעושי� את מלאכת� בהתנד
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 ה� תורמי� במומחיות� ובניסיונ� �תרומת� כפולה . ובהובלה של מוסדות אלו
כמו כ� ה� מביאי� את נקודת המבט הציבורית ; שצברו בשני� רבות של עשייה

אשר על כ� יש מקו� . הבחינה וההחלטה של הוועדי� המנהלי�, לתהליכי החשיבה
 .ת שילוב� של הטובי� ביותר בגופי� אלולעודד א

, ממצאיו של דוח זה מלמדי� כי יש לפעול לכ" שעבודת הוועדי� המנהלי� בכלל
: יושתתו על שני עוגני� חשובי�, ושילוב� של נציגי הציבור בוועדי� המנהלי� בפרט

הסמכויות ותחומי האחריות של כלל הגופי� ,  הגדרה ברורה של התפקידי��האחד 
כדי להבטיח סביבה תפקודית ברורה ומוגדרת , מי� המנהלי� של האוניברסיטהוהגור

 נקיטת צעדי� שיבטיחו שכל �העוג� השני . של הוועד המנהל ונציגי הציבור שבו
הפעולות הנוגעות למינוי� של נציגי הציבור לוועד המנהל ולפעילות� בו ייעשו על פי 

 כמוסד ציבורי הממומ� מתקציב הנורמות הציבוריות המחייבות את האוניברסיטה
 .המדינה

ראוי שהמוסדות להשכלה גבוהה יפיקו מהערה כללית זו , לדעת משרד מבקר המדינה
ומהערות נוספות המפורטות בדוח את הלקחי� הדרושי� באופ� שיתרו� לשילוב 
המיטבי של נציגי הציבור בוועדי� המנהלי� ולתפקוד תקי� ויעיל של גו) הנהלה 

 .חשוב זה

ו כ� ראוי שהמועצה להשכלה גבוהה תבח� ביסודיות את מכלול הליקויי� שפורטו כמ
תסיק מה� מסקנות לגבי אופ� פעילות� של כלל המוסדות האקדמיי� ותית� , בדוח זה

 .את ההנחיות הדרושות בעניי� זה

 

♦ 
 

 מבוא

 שלפיו הוקמה המועצה, )ג" חוק מל�להל�  (�1958ח"התשי, חוק המועצה להשכלה גבוהה
מסדיר את העיסוק בהשכלה גבוהה בישראל ומחיל מידה מסוימת , )ג" מל�להל� (להשכלה גבוהה 

ג הכיר בה" "ג אינו מסדיר את המבנה הארגוני של המוסדות שמל"חוק מל. של פיקוח בעניי� זה
המבנה של כל מוסד הוסדר בחוקה או בתקנו� . ובה" האוניברסיטאות, כמוסדות להשכלה גבוהה

 .שלו

אביב על �שני" האחרונות התבסס המבנה הארגוני של האוניברסיטאות ובכלל� אוניברסיטת תלעד ה
,  כגו� חבר הנאמני"�  ‚ÌÈÈÏÏÎ‰ ÏÂ‰È�‰ ÈÙÂלהפרדה בי�, בדר$ כלל, התפתחות היסטורית שהביאה

הרקטור ,  כגו� הֵסָנט� ‚ÌÈÈÓ„˜‡‰ ÏÂ‰È�‰ ÈÙÂוהנשיא ובי� ) או הוועד הפועל(הוועד המנהל 
ועדה ) ת" ות�להל� (ג "ר הוועדה לתכנו� ולתקצוב של מל" מינה יו1997באוקטובר . "והדקני

ל לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות "יעקב מל) ז) בדימוס(ציבורית בראשותו של השופט 
הוועדה התמנתה על פי החלטה שקיבלה הממשלה בינואר ).  ועדת מל)�להל� (להשכלה גבוהה 

 .ה בשינויי" מבניי" לייעול תפקודו של המגזר הציבוריבמסגרת דיוני, אותה שנה

ביטול המבנה הדואלי של גופי הניהול : ואלה עיקריה�,  הגישה הוועדה את המלצותיה2000בינואר 
ובכפיפות אליו יפעל משנה , קדקודי שבראשו יעמוד הנשיא�באוניברסיטאות והחלפתו במבנה חד

; צמצו" סמכויותיו ותפקידיו של חבר הנאמני"; ֵסָנטשיעמוד בראש ה) רקטור(לענייני" אקדמיי" 
הרחבת תפקידיו וסמכויותיו והכפפת הנשיא , )או הוועד הפועל(חיזוק מעמדו של הוועד המנהל 

ע" זאת . הגדלת מספר" של נציגי הציבור בוועד המנהל והקטנת מספר" של נציגי הסנט בו; אליו
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א$ המבנה , ת לגבי החוקה והמבנה הארגוני שלה�קבעה הוועדה כי אי� לכפות על המוסדות אחידו
יעדיו ותכניותיו , הארגוני חייב להיות מושתת על יסודות שיבטיחו את השגת מטרותיו של המוסד

 .להצטיינות במחקר ובהוראה

 החליטה הממשלה 2003ובספטמבר , המוסדות להשכלה גבוהה לא יישמו את המלצות ועדת מל)
שאי� בו מבנה ארגוני כנדרש ) אוניברסיטה או מכללה אקדמית (ג"כי מוסד מוכר לפי חוק מל

ג כפשרה מסמ$ " אישרה מל2004במרס . בהמלצות ועדת מל) יקבל מהמדינה תקציב חלקי בלבד
אשר גובש על , ) מסמ$ גרוסמ��להל� (שלמה גרוסמ� ' פרופ, ת דאז"ר ות"שהכינה ועדה בראשות יו

ת ולפני משרד "סדות להשכלה גבוהה התחייבו לפני ותוהמו, סמ$ המתווה של המלצות ועדת מל)
 .2005האוצר ליישמו עד ינואר 

החל המהל$ לשינוי החוקה כבר בספטמבר )  האוניברסיטה�להל� ג" (אביב �באוניברסיטת תל
" לבדיקת הגופי" המנהלי" באוניברסיטה"יורטנר ' י' ע" מינויה של ועדה בראשות פרופ, 2003

סמכויותיו ותפקידיו של חבר , בי� היתר. שעל סמ$ המלצותיה שונתה החוקה, ) ועדת יורטנר�להל� (
מספר חבריו צומצ" : ומנגד הורחבו מאוד סמכויותיו של הוועד המנהל, הנאמני" צומצמו מאוד

והוא )  חברי"13 �ועל פי התיקו� האחרו� לחוקה ( חברי" בלבד �11 חברי" ל�50במידה דרסטית מכ
חשוב להקפיד על , לנוכח זאת. משקל" של נציגי הציבור בו נעשה מכריעהפ$ לגו0 אופרטיבי ש

 . תקינות הליכי הבחירה של חברי הוועד המנהל

להל� ג" (צבי גליל ' פרופ, אביב דאז� פורס" באמצעי התקשורת כי נשיא אוניברסיטת תל�30.6.09ב
עקב רצונו , 7י" בלבדהודיע על פרישתו מהתפקיד לאחר כהונה קצרה יחסית של כשנתי, ) הנשיא�

ואול" כחודש לאחר מכ� התקבלה .  מדעי המחשב�להתמסר למחקר אקדמי בתחו" ההתמחות שלו 
עוד . במשרד מבקר המדינה תלונה ולפיה הוועד המנהל של האוניברסיטה הדיח למעשה את הנשיא

על קשרי" בי� להסתרת עובדות מהותיות , לכאורה קיימי" חשדות לניגודי ענייני""נטע� בתלונה כי 
ולפעולות שנעשו בניגוד , מועמדי" לחברות בוועד המנהל לבי� חברי" אחרי" בוועד המנהל

 ".לכללי" המופיעי" בתקנו� של האוניברסיטה

 היבטי" שוני" ,לסירוגי�,  בדק משרד מבקר המדינה2010ספטמבר  � 2009בחודשי" אוגוסט 
קשרי : ובכלל זה הנושאי" האלה, יבאב�הקשורי" לתפקודו של הוועד המנהל באוניברסיטת תל

סוגיות ; הליכי מינוי חברי" בוועד המנהל; הגומלי� בי� הוועד המנהל ובי� חבר הנאמני" והנשיא
היבטי" שוני" הקשורי" לקידו" פרויקט הקמה של מעונות סטודנטי" ; הקשורות לזיקות בי� חבריו

תו של אחד מחברי הוועד המנהל ולקביעת תנאי ההתקשרות ע" היז" שיקי" אותו וכ� למעורבו
ובדיקות השלמה , הביקורת נעשתה באוניברסיטה. והלי$ הפסקת הכהונה של הנשיא; בפרויקט זה

ג "ובמל) ג" מל�להל� (של המועצה להשכלה גבוהה ) ת" ות�להל� (נעשו בוועדה לתכנו� ולתקצוב 
 .עצמה

ÙÂ¯Ù Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯‰·ÂÈ '‡È˘�Î ÏÈÏ‚ , ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡Â
„È˜Ù˙‰ ÈÂÏÈÓ· Â˙ÁÏˆ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ È‰˘ÏÎ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÌÂ˘Ó ‰Ê ÁÂ„· , Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ÏÚÂ

ÌÈÈ˙�˘Î ¯Á‡Ï Â˙�Â‰Î ÌÂÈÒÏ ‰˜„ˆ‰ ‰˙ÈÈ‰ . ÏÂ˜È˘ ÌÂÁ˙· ˙‡ˆÓ� ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰ËÏÁ‰‰
ÍÎ· ˜ÂÒÚÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Ú„‰. 

 

 

__________________ 

ובתו" תקופת הכהונה הראשונה הוא יכול , על פי חוקת האוניברסיטה נשיא מתמנה לחמש שני"  7
 .להתמנות לתקופה נוספת של חמש שני"
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 עד המנהל לחבר הנאמני� ולנשיאיחסי הגומלי� בי� הוו

 השינויי� במבנה הארגוני

‚ÏÂ‰È� ÈÙÂ פעלו בה מצד אחד : אביב מבנה ניהולי דואלי� היה באוניברסיטת תל2004עד מאי  .1
 ÌÈÈÏÏÎ�"ומצד אחר ; ל"משני" לנשיא ובה" מנכ, נשיא, ועדה מינהלית, הוועד המנהל,  חבר הנאמני

ÌÈÈÓ„˜‡ ÏÂ‰È� ÈÙÂ‚ דקני" וראשי חוגי", מועצות פקולטות, סג� רקטור, רקטור, מרכזתועדה ,  סנט� .
 :2004הוועד המנהל והנשיא וסמכויות שהיו נתונות לה" עד מאי , להל� פרטי" על חבר הנאמני"

Ì È � Ó ‡ � ‰  ¯ · Á:"נוהגי" לדמות לאספת , ל"רוב" מחו, שכלל מאות חברי",  את חבר הנאמני
לפקח על : ואלה היו סמכויותיו העיקריות. ותה ומייסדיהבעלי מניות בחברה מסחרית או לחברי עמ

לבחור את הוועד ; לאשר תקציבי" ותכניות פיתוח; עסקיה ונכסיה של האוניברסיטה, ענייניה
; את הנשיא ואת המשני" לנשיא, ר חבר הנאמני""את יו, המנהל של האוניברסיטה ואת יושב ראשו

 .לתק� את החוקה ולשנותה

Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â חברי הסגל האקדמי ונציגי ,  נושאי תפקידי"� חברי" 51ד המנהל מנה  הווע:‰
והואצלו לו חלק מסמכויות חבר הנאמני" בפרקי הזמ� שבי� המושבי" הקבועי" של חבר  ,ציבור

 . הנאמני"

‡ È ˘ � והיו נתונות בידיו , הנשיא עמד בראש מינהל האוניברסיטה וייצג אותה כלפי חו) :‰
, שלא היו נתונות על פי החוקה בידי רשות אחרת או נושא משרה אחרסמכויות הניהול והביצוע 

 . סמכויות אלו היו נתונות לסנט ולרקטור. למעט סמכויות בענייני" אקדמיי"

 כי המבנה הארגוני של גופי הניהול ברוב 2000ועדת מל) קבעה בדוח שהגישה בינואר  .2
וכי הוא , ליותיו האקדמיות והכלליותהמוסדות להשכלה גבוהה התאפיי� בקשרי" רופפי" בי� חו

בחלוקת התפקידי" והסמכויות , במספר נקודות תורפה מרכזיות בדפוסי עבודה של רשויותיו"לקה 
הוועדה סברה כי ייעודו המרכזי של חבר הנאמני" צרי$ להיות טיפוח . 8"ובקשרי הגומלי� ביניה�

או (ש לחזק את מעמדו של הוועד המנהל וכי י, ל"ל וכ� גיוס תרומות באר) ובחו"קשרי" באר) ובחו
 .ולהפו$ אותו למוסד העליו� באוניברסיטה שהנשיא יהיה כפו0 לו) הוועד הפועל

� המליצה ועדת יורטנר לבטל את המבנה הדואלי שהיה קיי" באוניברסיטת תל2004בפברואר  .3
� האקדמיה ובי� מינהל  ופרקטי בייאידיאולוג, בנימוק שמבנה זה יצר מצב של ניגוד אינהרנטי, אביב

,  ניגוד שמקורו בעצ" קיומ� של שתי מערכות מקבילות המנהלות את אותו מוסד�האוניברסיטה 
הוועדה המליצה ליצור . אינטרסי" ומחויבויות משלה, סדרי עדיפויות, שלכל אחת מה� תפיסת עול"

י "מנהלית תאופיי� עהשדרה ה... מוגדרי" כפיפויות ואחריות, שדרה מנהלית בעלת סול" סמכויות"
 � רקטור � נשיא �) ועד מנהל, חבר הנאמני"(גופי" אחראיי" ובלתי תלויי" : סול" הסמכויות הבא

כולל ,  אקדמיי" אחרי"�וכ� כפיפויות לנשיא של ממלאי תפקידי" מנהליי" ,  ראשי יחידות�דקאני" 
, יו בכל הנוגע לתכנו�הוועדה המליצה להרחיב את סמכויות הוועד המנהל ותפקיד. "סגני נשיא

, פיקוח ובקרה על איכות ניהול האוניברסיטה ולמינוי הנשיא ונושאי תפקידי" מינהליי" בכירי"
 ". וזאת תו$ נשיאה באחריות לפעולת האוניברסיטה"

ובי� היתר שונו סמכויות , 9 חוקת האוניברסיטה2004בעקבות המלצות ועדת יורטנר תוקנה במאי 
 . מנהל והנשיאהוועד ה, חבר הנאמני"

המשקפי" את ,  ולאחר מועד זה2004להל� תרשימי" של המבנה הארגוני של האוניברסיטה עד שנת 
 :השינויי" שבוצעו בחוקה

__________________ 

 &יה ובהמלצותיה שמה דגש רב על ביטול המבנה הדואלי של נשיא יצוי� כי ועדת מל� במסקנות  8
 .ואול" דוח הביקורת אינו עוסק בעניי� זה; שאפיי� את האוניברסיטאות בישראל, רקטור

 . בוצעו כמה שינויי" נוספי" בחוקה2005במאי   9
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 2004המבנה הארגוני של האוניברסיטה ממאי 

מבקר 
האוניברסיטה

מליאת הסנט 

הסנט

הוועדה המרכזת

חבר הנאמני�

הוועד המנהל

הנשיא

סג� הנשיא
לקשרי חו�

סג� הנשיא
הרקטורלמחקר

סג הרקטור רשות המחקר

דק הסטודנטי�

המזכירות האקדמית

המרכז למרש�

ל"המנכ

היוע� המשפטי

כספי�

משאבי אנוש

הנדסה ומשק

אג� קשרי חו�

מחשוב

פקולטות
ובתי ספר

 

ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·Á ˙ÂÈÂÎÓÒ· ÌÈÈÂ�È˘‰ ˙ÈˆÓ˙ ÔÏ‰Ï ,‡È˘�‰Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ : 

Ì È � Ó ‡ � ‰  ¯ · Á:  הנאמני" צומצמו מאודסמכויותיו של חבר : 

 ; הוא אינו נדרש עוד לפקח על ניהול ענייניה של האוניברסיטה ) א(

תקציבי" והקמת גופי" אקדמיי" חדשי" אלא רק לקבל , הוא אינו מוסמ$ עוד לאשר תכניות ) ב(
 ;דיווח בענייני" אלה

את הנשיא , ראשוהוא אינו מוסמ$ עוד לבחור את הוועד המנהל של האוניברסיטה ואת יושב  ) ג(
במקו" זאת הוא הוסמ$ לאשרר את בחירת הנשיא וכ� לבחור את נציגי הציבור . ואת המשני" לנשיא
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ר הוועד המנהל הראשו� לפי החוקה החדשה ולמינוי נציגי הציבור "למינוי יו, 10לוועדות החיפוש
 .בוועד המנהל הראשו�

Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â ובחוקה נקבע כי הוא אחראי ,  סמכויותיו של הוועד המנהל הורחבו מאוד:‰
 חברי" 11הוא הפ$ כאמור לגו0 אופרטיבי ובו . לתפקודה ולרמתה של האוניברסיטה, לאיכותה

11שלושה נציגי סנט וחמישה נציגי ציבור ישראלי", הרקטור, הנשיא, ר הוועד המנהל" יו�בלבד 
 .

לא תעלה על שמונה ר הוועד המנהל וחברי הוועד המנהל "בחוקה נקבע כי תקופת כהונת" של יו
 :להל� יפורטו עיקרי הסמכויות החדשות של הוועד המנהל. שני" רצופות

 ;לפקח על ניהול ענייניה של האוניברסיטה ) א(

 ; לפקח על נשיא האוניברסיטה ולבקר את תפקודו )ב(

 ;שנתיי"�תכניות העבודה והתקציבי" השנתיי" והרב, היעדי", לאשר את האסטרטגיה ) ג(

 ;" ולגבש תיקוני" ושינויי" בחוקת האוניברסיטה ולהביא" לאישור חבר הנאמני"ליזו ) ד(

לשינוי המבנה ולסגירה של גופי" , לדו� בסוגיות הנוגעות להקמת גופי" אקדמיי" חדשי" ) ה(
 ;אקדמיי" קיימי" ולקבל החלטות בעניינ�

 ;מנהלר הוועד המנהל ואת נציגי הציבור בוועד ה"את יו, למנות את הנשיא ) ו(

 ;ר הוועד המנהל ואת חברי הוועד מתפקיד""את יו, להעביר את הנשיא ) ז(

 .לאשר את העברת הרקטור ודיקני הפקולטות מתפקיד" ) ח(

‡ È ˘ �  בחוקה בוטל המבנה הדואלי באוניברסיטה ונקבע כי הנשיא יעמוד בראש האוניברסיטה :‰
בעל "עליו להיות . נהלית העליונה בהויהיו בידיו ה� הסמכות האקדמית העליונה וה� הסמכות המי

, בעל יכולת להציב את אתגריה של האוניברסיטה ויעדיה האקדמיי", חזו� וכושר הנהגה אקדמיי"
 2008מעיו� בדוח של ועדת יורטנר ובפרשנות שנתנה לו באוגוסט ". ובעל יכולת ניהולית בולטת

ת השינויי" היא שאי� מצפי" עוד עולה כי משמעו) ראו להל�(הוועדה המשפטית של חבר הנאמני" 
אלא עליו להנהיג את , של האוניברסיטה העוסק בעיקר בגיוס כספי"" שר החו)"מהנשיא להיות רק 

לעצב את דמותה ולהיות מעורב ג" בתכנו� האקדמי וביישומו ולא רק בניהול השוט0 , האוניברסיטה
 . של האוניברסיטה

 È‡Ó „Ú Û˜Â˙· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰˜ÂÁ· ÔÂÈÚÓ201012  „ÒÂÓ‰ ÈÓ ˘¯ÂÙÓ· ‰· Ú·˜� ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ
‰ËÈÒ¯·È�Â‡· ÔÂÈÏÚ‰ , ÈÎ Ú·˜� ÔÓÒÂ¯‚ ÍÓÒÓ·Â ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È�Â‡ Ï˘ ˙Â˜ÂÁ· ÂÏÈ‡Â

ÔÂÈÏÚ‰ „ÒÂÓ‰ ‰È‰È ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·Á . 

__________________ 

 .ועדות אלה נקראות בשירות המדינה ועדות איתור  10
, ר הוועד המנהל"יו:  חברי�13ק בכ� ונקבע בו כי בוועד המנהל יהיו  עודכ� הסעי� העוס2009במאי   11

 .שלושה נציגי סנט ושבעה נציגי ציבור ישראלי�, הרקטור, הנשיא

 . והנסיבות שהובילו לביצוע השינויי� ראו להל�2010בעניי� השינויי� שבוצעו בחוקה במאי   12
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 Â¯‰·Â‰ ‡Ï Ì‰È�È· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁÂ ‡È˘�Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÔÈ· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ
˙˜ÙÒÓ ‰„ÈÓ· ‰˜ÂÁ· :„Á‡ „ˆÓ ,ÂÎÓÒ ‡È˘�‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ÂÈ˙ÂÈ- ˙ÂÎÓÒ‰ ËÚÓÏ 

¯ÂË˜¯‰ ˙‡ ˙Â�ÓÏ ,Î�Ó‰" Ì„È˜Ù˙Ó Ì¯È·Ú‰ÏÂ ‡È˘�‰ È�‚ÒÂ Ï-ÂË¯ÂÙ ‡Ï  . ‰Ó¯Â�‰ ÏÚÂÙ·
 ÛÈÚÒ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê È„ÂÒÈ ‡˘Â�· ‰„ÈÁÈ‰ ‰Á�Ó‰43.1‰˜ÂÁ·  ,ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÁÒÂ�Ó‰ ; „ˆÓ

¯Á‡ ,È·Ú‰Ï Û‡Â ‡È˘�‰ ˙‡ ˙Â�ÓÏ ˙ÂÎÓÒ‰ ‰˜ÂÁ· ‰˜�ÚÂ‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ Ì�Ó‡ Â¯
Â„È˜Ù˙Ó ,‡È˘�‰ ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂË¯ÂÙ ‡Ï Í‡13 . Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú

 È‡Ó· ‰˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ˙¯‚ÒÓ·2010. 

 

 מחלוקות ועימותי� 

בי� , חלק� על רקע אישי, התגלעו מחלוקות ועימותי� גליל לתפקידו' לאחר כניסתו של פרופ
,  ובי� הוועד המנהל וחבר הנאמני�אביב ובה� הנשיא�חברי� בוועד המנהל של אוניברסיטת תל

 : להל� פרטי� על חלק מהמחלוקות. וה� הקשו מאוד את תפקודה התקי� של האוניברסיטה

1. ‡ È ˘ � ‰ Â  Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  ˙ Â È Â Î Ó Ò  Ï Ú  ˙ Â ˜ Â Ï Á Ó: בחוקת האוניברסיטה 
לכ� . בהירויות וא� חילוקי דעות בנוגע לסעיפיה השוני��ניתנה הדעת על האפשרות שייווצרו אי

תהיה מוסמכת לפרש )  הוועדה המשפטית�להל� (ע בה כי הוועדה המשפטית של חבר הנאמני� נקב
 . והחלטותיה בעניי� זה יחייבו את כל מוסדות האוניברסיטה ונושאי התפקידי� בה, את החוקה

ובמידה מסוימת א� ,  חבר הנאמני� והוועד המנהל היו כאמור גופי� גדולי�2004מאחר שעד מאי 
הגורמי� הדומיננטיי� בפועל בניהול ענייניה המינהליי� של האוניברסיטה היו ההנהלה , מסורבלי�

בשני� הראשונות שלאחר שינוי .  הרקטור והסנט�ובניהול ענייניה האקדמיי� , ובראשה הנשיא
לא , שבה ניתנו כאמור סמכויות נרחבות לוועד המנהל והוא ג� נעשה גו� אופרטיבי יותר, החוקה

עות מהותיי� בי� ההנהלה ובי� הוועד המנהל בעניי� סמכויותיו ומידת מעורבותו היו חילוקי ד
 .ולא היה אפוא צור% לפנות לוועדה המשפטית, בניהולה השוט� של האוניברסיטה

ובעקבותיה התעוררו ,  התקיימה שביתה ממושכת של הסגל האקדמי באוניברסיטאות2007בשנת 
ובראש� הנשיא דאז , יגי הסנט החברי� בוועד המנהלמחלוקות שונות בי� בעלי התפקידי� ונצ

מר דב , ר הוועד המנהל דאז"ובי� נציגי הציבור מקרב חברי הוועד המנהל ובראש� יו, גליל' פרופ
בדבר סמכויותיו של הוועד המנהל בכלל ובדבר סמכותו להורות לנשיא האוניברסיטה , לאוטמ�

ר הוועד המנהל בדבר האפשרות " הנשיא ובי� יוכמו כ� התעוררה מחלוקת בי�. כיצד לנהוג בפרט
 :להארכת כהונתו של מר לאוטמ�

) ה" ור�להל� (החליט ועד ראשי האוניברסיטאות ,  של השביתהבעיצומה, 2007בסו� שנת  )א(
 �8.1.08ב. לעתור לבית הדי� לעבודה בבקשה לקבלת צו נגד הסגל אשר ימנע את השבתת הלימודי�

מש% את "אביב לישיבה מיוחדת ובה דיווח הנשיא כי �אוניברסיטת תלהתכנס הוועד המנהל של 
הואיל ואינו מאמי� שצווי מניעה ה� הכלי הנכו� להשתמש בו באוניברסיטה וה� אינ� ... עתירתו

לא ברור כיצד "והוא העיר כי , דני לוית�' פרופ, בעמדה זו תמ% ג� הרקטור דאז". אפקטיביי�
ר הוועד המנהל דאז מר דב "יו, לעומת זאת".  תחת צווי מניעהיכולי� חברי הסגל לחזור ללמד

טענו כי לפני קבלת ההחלטה , ד רות אור� ומר ד� פרופר"עו, לאוטמ� ושניי� מנציגי הציבור בוועד
 ". היה צרי% לכנס את הוועד המנהל ולהביא זאת לידיעתו"על משיכת העתירה 

עילות באוניברסיטאות א� לא תושג  הוחלט להשבית את הפ�15.1.08ה ב"בישיבת ור )ב(
, ה הרקטור"אביב ייצגו בישיבת ור�את אוניברסיטת תל. 18.1.08הסכמה ע� המרצי� השובתי� עד 

__________________ 

חלוקת הסמכויות ביניה� וקביעת , נהל לנשיאההערות האמורות בעניי� יחסי הגומלי� בי� הוועד המ  13
סמכויות הפיקוח של הוועד המנהל על הנשיא מובאי� מתו� החלטות הוועדה המשפטית של חבר 

 ).ראו להל� (2008הנאמני� מאוגוסט 



 ב61דוח שנתי  1376

 ד� הוועד �17.1.08ב. מר דב לאוטמ�, ר הוועד המנהל דאז"ויו, שמילא את מקו� הנשיא בהיעדרו
שלא לפי עמדתו של , ה"ורהמנהל בהחלטת הנשיא והנהלת האוניברסיטה שלא לקבל את החלטת 

בהסכמת , בדיו� מסר הנשיא כי לאחר התלבטויות והתייעצויות הוא החליט. ר הוועד המנהל"יו
וכי , כי תהיה זו טעות לסגור את האוניברסיטה, הנהלת האוניברסיטה והוועדה המרכזת של הסנט

 הוועד המנהל ביקשו נציגי הציבור מקרב חברי. הנפגעי� העיקריי� מהחלטה כזאת יהיו הסטודנטי�
ה וסגירת האוניברסיטה אינה אמורה להיות בסמכות "לברר א� ההחלטה בדבר ההצטרפות ליזמת ור

 . הוועד המנהל ולא בסמכות הנשיא

נודעו ברבי� ועוררו תגובות חריפות  חילוקי הדעות האמורי� בדבר סמכויות הוועד המנהל )ג(
. ר הוועד המנהל דאז מתפקידו"� דרש להדיח את יווהוא א, של הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטה

נוצרה אוירה " פנו נציגי הסנט בוועד המנהל בכתב לכל חברי הוועד וציינו כי מאחר ש�6.2.08ב
קיי� צור% דחו� למנוע את ... קשה וטעונה ביחסי� שבי� חברי הסגל בוועד לבי� נציגי הציבור שבו

 בי� עמדות הצדדי� כדי להגיע גישור ופישורי% של  בהלמידחיוני לפתוח . העימות המיותר הזה
בעקבות זאת פנה באותו חודש נשיא ). ההדגשות במקור" (לפתרו� מוסכ� בהקד� המירבי

ר הוועדה המשפטית "ליו, ר הוועד המנהל דאז מר לאוטמ�"על דעת יו, גליל' האוניברסיטה פרופ
 כדי לפרש את הנאמר 15המשפטיתדוד ליבאי וביקש ממנו לכנס את הוועדה '  פרופ14)ישראל(

ר הוועד המנהל ובעניי� הסמכויות של "בחוקת האוניברסיטה בעניי� הארכת תקופת כהונתו של יו
 .הוועד המנהל ושל הנשיא

ר הוועד "בעניי� הארכת תקופת כהונת יו.  הגישה הוועדה המשפטית את החלטותיה2008באוגוסט 
לתקופת כהונה נוספת בתנאי שתימש% שנה אחת המנהל החליטה הוועדה כי הוא רשאי להיבחר 

ר הוועדה " החלטת יו�בעניי� סמכויות הוועד המנהל והנשיא הגישה הוועדה שתי החלטות . בלבד
דעת (וחבר נוס� ) ב"ארה(ר הוועדה "והחלטת יו) דעת הרוב(ושלושה חברי ועדה נוספי� ) ישראל(

 של ‡ÂÓˆÚ ÏÂ‰È�‰ Â�Èמוצע לוועד המנהל התפקיד ה"כי , בי� היתר, בדעת הרוב נקבע). המיעוט
ר הוועד המנהל דאז "ולכ� לא התקבלה עמדתו של יו, "ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡Ï‡ ÏÂ‰È�‰ ÏÚ, האוניברסיטה

ההדגשות " ( הקשור לניהול האוניברסיטה·Â� ÏÎ˘‡הנשיא כפו� להחלטות הוועד המנהל "ולפיה 
 הוא שיוביל את האוניברסיטה בדעת המיעוט נקבע כי א� שראוי כי הנשיא, לעומת זאת). במקור

 ".נדרש לנהוג על פי החלטות הוועד המנהל בענייני� בעלי חשיבות"הוא , "בענייני� היומיומיי�"

המאמצי� שכל חברי הוועדה עשו כדי לפרש את החוקה "יצוי� כי בסיכו� דעת הרוב נקבע כי 
טה ומה� סמכויות נובעי� מכ% שהחוקה לא טרחה לפרט מה� סמכויותיו של נשיא האוניברסי

נוכח חילוקי הדעות כדאי לשקול הא� לא עדי� תיקו� ... הפיקוח של הוועד המנהל על הנשיא
 ".על פני פרשנותה של הוועדה המשפטית, על ידי המוסדות המוסמכי�, החוקה

 Í¯Âˆ‰ ˙Â¯ÓÏÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÏÈÚÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ˆÏÓ‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙· ,ÓËÙÒ· ¯·2010 Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÙÈÚÒ ‰˜ÂÁ· Â�˜˙Â‰ Ì¯Ë 

‡È˘�‰ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÙÈÚÒÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ‡È˘� ;
‰Ï‡Î ÌÈÙÈÚÒ ˙�˜˙‰Ï ÍÈÏ‰˙· ÏÁÂ‰ ‡Ï Û‡Â. 

החוקה "כי לדעתה , בי� היתר,  כתבה האוניברסיטה2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
ואת תפקידיו של , את האיזו� ביניה�, כחית מסדירה באופ� ראוי את סמכויות המוסדות השוני�הנו

תכונותיה� של . לא תמנע עימותי� וויכוחי� מיותרי�, ככל שתהא, חוקה מפורטת. כל אחד מה�
ה� אשר יביאו ... היכולת שלה� לעבוד בהרמוניה ובשיתו� פעולה, אישיות�, בעלי התפקידי�

 ".לפעילותו המשגשגת ולהצלחתו, סדלהאדרת המו

__________________ 

 .ב"ר מארה"ר מישראל ויו" יו#לוועדה המשפטית שני יושבי ראש   14
 .את חוקת האוניברסיטה, במידת הצור�, פרשהוועדה המשפטית היא הגור� המוסמ� ל, כאמור  15
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡È˘�‰Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÚ ÁÂÎÈÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó ,
‰�˘ÈÈ ‡Ï˘ ÔÂÁËÈ· ÏÎ ÔÈ‡˘ ,‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ „Â˜Ù˙‰ ˙‡ „Â‡Ó ‰˘˜‰ , ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ�Â

‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÌÈÚ„ ˙ÂÓÈÓ˙Ï ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ‰ÓˆÚ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ì‚˘ , ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÏÚ
ÔÂÁ·Ï ¯Á‡ ·ÈÈÁÓ ÍÓÒÓ· Â‡ ‰· ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘ÏÂ ‰˜ÂÁ‰ ÈÙÈÚÒ ˙‡ )ÔÂ�˜˙‰ ÔÂ‚Î ( ˙‡

Ì‰È�È· ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ˙‡Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ‡È˘�‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ , ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌˆÓˆÏ È„Î
„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯·˘ÓÂ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ . 

2. · Â ¯ È ˜ ‡  „ ¯ Ù Ï ‡  ¯ Ó  Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  ¯ · Á Ï  ‡ È ˘ � ‰  Ô È ·  ˙ Â Ó È Ú :
איתמר ' פרופ, נהל דאז מר דב לאוטמ� ונשיא האוניברסיטה דאזר הוועד המ" ביקשו יו2007במרס 

לעמוד בראש , �"שהוא יז� מרכזי בתחו� הנדל, מחבר הוועד המנהל מר אלפרד אקירוב, רבינובי,
צוות שינהל משא ומת� ע� חברה שנבחרה לבנות את מעונות הסטודנטי� בשטח האוניברסיטה 

זמ� קצר לאחר , 2007בת הוועד המנהל שהתקיימה ביולי ואול� בישי).  פרויקט המעונות�להל� ג� (
הוא ביקש שמר אקירוב אמנ� ימשי% לייע, , גליל נכנס לתפקידו כנשיא האוניברסיטה' שפרופ

כל ספק של "כדי למנוע , א% יפסיק לייצג אותה במשא ומת� ע� החברה, לאוניברסיטה בנושא
לזו של [הלות של ועד מנהל אינה זהה התנ"הנשיא ציי� כי ". מראית עי� לניגוד אינטרסי�

וחברי הוועד המנהל אינ� יכולי� לנהל עבור האוניברסיטה נושא , של חברה מסחרית] דירקטוריו�
בתגובה ציי� מר אקירוב בישיבת הוועד המנהל האמורה כי הוא רואה באמירה של הנשיא ". מסוי�
וכי הוא , ל פי הוראת הוועד המנהלוהדגיש כי יפסיק לעמוד בראש צוות המשא ומת� רק ע, פגיעה

, לאחר דיו� התקבלה החלטה. אינו מוכ� להיות יוע, של האוניברסיטה בנושא פרויקט המעונות
ל האוניברסיטה ימשיכו לנהל את המשא ומת� ע� "ולפיה מר אקירוב ומנכ, בהתנגדותו של הנשיא

 ). ל� ראו לה�בעניי� החשש לניגוד הענייני� בפרויקט המעונות (החברה 

‰¯ÂÎÚ ‰˙ÈÈ‰ ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÔÈ·Â ‡È˘�‰ ÔÈ· Í˘Ó‰· ‰Á˙Ù˙‰˘ ÌÈÒÁÈ‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ . ¯Ó
È‡ ˙‡ ÚÈ·‰ ·Â¯È˜‡-ÙÂ¯Ù Ï˘ Â„Â˜Ù˙Ó Â�Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ ' ÂÁÈ„‰Ï ˘È ÈÎ ¯·Ò Û‡Â ÏÈÏ‚

Â„È˜Ù˙Ó . „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ‡È˘�‰ ÈÙÏÎ ˙ÂÙÈ¯Á· Â‡Ë·˙‰ ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯·ÁÂ ·Â¯È˜‡ ¯Ó
 Ï‰�Ó‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

עולה כי מר אקירוב אמר , בכתב ובעל פה, מסר למשרד מבקר המדינה במהל% הביקורתממידע שנ
גליל העליב אותי ואני לא אשכח לו זאת כל "מאחר ש, גליל מתפקידו' את פרופ" לסלק"כי ברצונו 

ר הוועד המנהל של "ר מרידור ליו"מהמידע האמור עולה ג� כי סמו% למינויה של ד". חיי
 ".לא יחזיק בתפקידו יותר משנה"גליל ' טע� מר אקירוב כי פרופ) ל�ראו לה(האוניברסיטה 

כי מאז ישיבת הוועד , בי� היתר,  למשרד מבקר המדינה2011גליל כתב בתשובתו מינואר ' פרופ
אותה , ומיהר לגבש דעה שלילית ביותר עלי, מר אקירוב נטר לי... בה העליתי את החשש"המנהל 

אז והיו� כעניי� שחשיבותו , נראה לי,  של חשש לניגוד ענייני�,הנושא שהעליתי. הביע בכל עת
אי� ספק בליבי כי לעמדתי באותה ישיבה הייתה . מובנת מאליה, בגו� ציבורי כמו האוניברסיטה

 ".השפעה רבה על יחסו של מר אקירוב כלפי ועל רצונו להדיח אותי מתפקידי כנשיא האוניברסיטה

, בי� היתר, )באמצעות בא כוחו( מסר מר אקירוב 2010קטובר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאו
כ% א� הבינו זאת כל הנוכחי� ... (היו בגדר הטלת ספק ביושרו"גליל ' כי אמנ� דבריו של פרופ

כמו ג� יתר המשתתפי� בדיו� זה הבינו , ]הוא[בר� ... כפגיעהוראוי על כ� לראות� , )באותה ישיבה
גליל לדחוק את רגלי הוועד המנהל ממעורבות ' רסני של פרופהיטב כי מדובר בניסיו� גס ודו

לאירוע ... התייחסותו, לפיכ%. אשר בנוגע אליו הוא ביקש לקבל שליטה בלעדית, בפרויקט המעונות
כמו ג� "כמו כ� ציי� מר אקירוב כי הוא ). ההדגשות במקור" (!זה היתה עניינית ולא על בסיס אישי

, גליל אינו מתאי� לתפקיד הנשיא' סברו כי פרופ, כ� בחוגי האקדמיהחברי� נוספי� בוועד המנהל ו
אשר למידע ". וזאת על רקע מספר אירועי� שאירעו במהל% תקופת כהונתו כנשיא האוניברסיטה
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המניע האמיתי שהביא ... כל שחר"האמור שנמסר למשרד מבקר המדינה טע� מר אקירוב כי אי� בו 
ר חבר הנאמני� לשעבר מר "צבי גליל ויו' הנשיא לשעבר פרופלפרו, המחלוקות והעימותי� בי� 

נבע בעטיי� של שינוי חוקת האוניברסיטה והשינוי , לבי� הוועד המנהל] ראו להל�[רוברט גולדברג 
תו% הסטת מוקד השליטה אל , הדרסטי במאז� הכוחות בי� האורגני� השוני� של האוניברסיטה

 ". הנשיא וחבר הנאמני�הוועד המנהל על חשבו� החלשת כוחו של

3. ¯ Ù Â ¯ Ù  Ô „  ¯ Ó  Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  ¯ · Á Ï  ‡ È ˘ � ‰  Ô È ·  ˙ Â Ó È Ú: בישיבת 
, לאחר שהוועדה המשפטית הגישה את החלטותיה, 2008הוועד המנהל שהתקיימה בספטמבר 

הוא העלה טענות קשות . על התפטרותו, מר ד� פרופר, הודיע אחד מנציגי הציבור בוועד המנהל
 גליל כנשיא וציי� כי הוא מתפטר מאחר שאינו רואה כל אפשרות לקד� את 'בדבר תפקודו של פרופ

בהקשר זה אמר מר פרופר כי אינו מוכ� לשאת באחריות לנושא ללא . הפתרו� של הבעיות שנוצרו
וציי� כי ימשי% , מר לאוטמ�, ר הוועד המנהל דאז"ע� זאת הוא נענה לבקשתו של יו. קבלת סמכויות

כעבור זמ� מה א� החרי� העימות בי� הנשיא ובי� מר . שייבחר לו מחלי�לכה� בוועד המנהל עד 
בשל חילוקי דעות בדבר עיתוי כניסתה לתוק� של ההתפטרות ובשל חילוקי דעות בדבר , פרופר

תקינותו של פרוטוקול הישיבה האמורה ובדבר סמכותו של הנשיא לקרוא את הפרוטוקולי� של 
 . ני שה� מועברי� לאישור הוועד המנהלישיבות הוועד המנהל וא� לתקנ� לפ

4. ˙ Â Ù È ¯ Á  ˙ Â È Â ‡ Ë · ˙  לא נהגו לרשו� באוניברסיטה פרוטוקולי� 2008 עד סו� שנת :‰
ולכ� לא נית� תמיד לדעת מה בדיוק נאמר , של ישיבות הוועד המנהל) סטנוגרמות(מילוליי� 

א� היו , � החברי�בדיוני� ובאיזו מידה ה� משקפי� את מהל% הישיבות ואת חילוקי הדעות בי
 . חילוקי דעות ביניה�

ליתר חברי , אהוד טולידאנו' פרופ,  ששלח אחד מחברי הוועד המנהל2008אול� ממכתב מספטמבר 
הוועד המנהל עולה כי מערכת היחסי� העכורה שבי� חברי הוועד המנהל לנשיא גלשה לעתי� 

א% , בישיבתנו האחרונה: "י� היתרב, טולידאנו' במכתבו ציי� פרופ. לפסי� אישיי� וא� לעלבונות
. י כמה מהחברי� דברי� קשי� כלפי נשיא האוניברסיטה"הושמעו ע, ג� בכמה ישיבות קודמות לה

אני קורא לכולנו לשמור על ...  מעליבי� עד גבול ההשתלחות�ולטעמי , הדברי� הללו היו בוטי�
הנשיא ספג את . סיטה קלו�כבוד המוסד ולא לדרדר את השיח בינינו לרמה שתמיט על האוניבר

 .אול� כבודו הוא כבוד האוניברסיטה וכבודנו כולנו, העלבונות שהוטחו בפניו בסבלנות ובסובלנות
א� ישנ� כמה מחברי ועד  .אסור להכפישו ולפגוע במעמדו, מותר לחלוק עליו ולבקר את עמדותיו

ר מעמד "ליו; תלח בנשיאר למנוע מה� להש"מחובתו של היו, המתקשי� לעמוד ברמת דיו� ראויה
 ". וחובתו לדאוג שהמשתתפי� ישמרו על כללי נימוס ראויי�, מכריע בניהול הישיבות

מכתב זה מלמד במעט על "גליל כי '  מסר פרופ2011בתשובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
על והיחס כלפי מצד חלק מנציגי הציבור בוועד המנהל במהל% הישיבות ו... ההתקפות המילוליות

אני הקפדתי לנהוג באופ� ... לא מנע התקפות אלו ולא הגיב עליה�... ר הוועד המנהל דאז"כ% שיו
שיש לקחת בחשבו� , הרי שג� למתקפות השיטתיות האלה היתה השפעה מצטברת, ענייני ומנומס

 ".עת בוחני� את הדחתי מתפקידי

�ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ ·˙ÎÓ‰ ˙Ï·˜ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÈÎÓÒÓÓ ÌÈ¯·„‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ
‡˘Â�· ÔÂÈ„ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÌÈÈ˜ Â· ÂË¯ÂÙ˘ ,ÂÈ ÈÎ Ì‰Ó ‰ÏÂÚ ‡Ï Û‡Â" ÔÈÈ�Ú ‰ÏÚ‰ „ÚÂÂ‰ ¯

„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ‰Ê ,‰˘ÚÈÈ ¯·„‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ Û‡. 

5. Â ˘ ‡ ¯ ·  „ Ó Â Ú ‰ Â  Ì È � Ó ‡ � ‰  ¯ · Á  Ô È · Â  Ï ‰ � Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  Ô È ·  ˙ Â Ó È Ú:  

לא היה חבר הנאמני� של , �2005 ו2004בעקבות השינויי� שבוצעו בחוקה בשני� , כאמור)   א(
ר "אשר להעברת יו. האוניברסיטה מוסמ% עוד לבחור את חברי הוועד המנהל ואת העומד בראשו

 30ביזמתו או ביזמת , הוועד המנהל או מי מחברי הוועד מתפקידו נקבע בחוקה כי הוועד המנהל
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ו לפחות שני ובלבד שיצביעו בעד החלטה ז", יהיה רשאי לעשות זאת, מחברי חבר הנאמני�
 ".מחברי הוועד המנהל) 2/3(שלישי� 

 È‡Ó· ‰˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï „ÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ�Â˜È˙‰ ÚÂˆÈ· „ÚÂÓÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó2010 
)ÔÏ‰Ï Â‡¯( , È¯·Á Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰Â ÔÂÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ˙Â·¯ÂÚÓ ÏÎ ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·ÁÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï

‰Ï‡ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ Â‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ .ÏÏÎÎ ,Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,Â�È‡˘ „ÒÂÓÎ ¯„‚ÂÓ 
‰Ï˘ ÔÂÈÏÚ‰ ,˙¯Â˜È·ÏÂ ÁÂ˜ÈÙÏ ÔÂ˙� ‰È‰ ‡Ï , ÈÓ ¯ËÙÏÂ ˙Â�ÓÏ ÍÓÒÂÓ‰ „ÈÁÈ‰ ‰È‰ ‡Â‰Â

ÂÈ¯·ÁÓ ;ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·ÁÏ ÂÏÈ‡Â , „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â„ÓÚÓÓ ‰Â·‚ ˙ÈÏÂ‰È�‰ ‰¯„˘· Â„ÓÚÓ˘
 Ï‰�Ó‰)‰ËÈÒ¯·È�Â‡· ÔÂÈÏÚ‰ „ÒÂÓÎ ˙Â˘¯ÂÙÓ ¯„‚Â‰ ‡Ï ‡Â‰ ¯ÂÓ‡Î˘ Û‡( , ‰�˙È� ‡Ï

ÚÓ ˙ÂÎÓÒ ÏÎ ˙Ú ‰˙Â‡·‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙È˘. 

ואירועי� אחרי� , גליל' פרופ, הנסיבות שהביאו לסיו� כהונתו של נשיא האוניברסיטה )ב(
ר "ד, שהתרחשו באוניברסיטה אשר במרכז� עמדו הוועד המנהל ומי שעמדה בראשו באותה עת

גרמו לחילוקי דעות , 16) יושבת הראש לשעבר או יושבת הראש דאז�להל� ג� (ליאורה מרידור 
חילוקי הדעות נסבו . מר רוברט גולדברג, ר חבר הנאמני� לשעבר"יפי� בי� הוועד המנהל ובי� יוחר

שיתופו של חבר הנאמני� והעומד בראשו �בעיקר על הסמכויות הנתונות לשני הגופי� בעקבות אי
 .בתהליכי� חשובי� שהתרחשו באוניברסיטה

 חברי חבר הנאמני� לוועד 30של  בשמ� 2009בעיצומו של המשבר פנה מר גולדברג בנובמבר 
המנהל וביקש ממנו להעביר מתפקיד� את נציגי הציבור מקרב חברי הוועד ואת יושבת הראש 

פגעו במוניטי� שלה כמובילת המוסדות האקדמיי� , בטענה שמעשיה� גרמו נזק לאוניברסיטה
ציי� כי הוא מצפה מר גולדברג . בישראל ועלולי� לפגוע בנכונות של תורמי� לתרו� לאוניברסיטה

ושהחברי� בוועד שהוא מבקש להעביר מתפקיד� , שהוועד המנהל יקיי� דיו� רציני והוג� בבקשה
 .לא ישתתפו בדיו� ובהצבעה

 ¯·ÓËÙÒ „Ú ÌÈÈ˜ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010‰¯ÂÓ‡‰ ‰˘˜·· ÔÂÈ„ ÏÎ  ,
‰Ú·ˆ‰Ï ‰ÏÚÂ‰ ‡Ï ‡˘Â�‰ ÈÎÂ ,‰˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó ¯·„‰˘ Û‡ .È Â˙ÈÈ�Ù ˙Â·˜Ú· ÈÎ ÔÈÂˆ

Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÔÈ·Â Â�È· ÌÈÚ‚Ó ÂÓÈÈ˜˙‰ ‚¯·„ÏÂ‚ ¯Ó Ï˘ , ¯·Óˆ„ ˙ÏÈÁ˙·Â2009 Ì‰ 
‰˜ÂÁ· ÌÈÈÂ�È˘ ÚÂˆÈ·Ï ‰ÂÂ˙Ó ¯·„· ˙Â�·‰ ÍÓÒÓ Â˘·È‚ Û‡ , ˘·‚˙˘ ‰„ÚÂ ‰Ó˜Â‰ ÈÎÂ

 ‰Ï‡ ÌÈÈÂ�È˘) ÔÏ‰Ï-ˆ ˙„ÚÂ 'È˜Ò·Â�˘ .( 

ולפיכ% הוועד המנהל לא טיפל כמתחייב ; לטענת מר גולדברג הוא לא מש% את פנייתו האמורה
 . בפניית חברי חבר הנאמני� על פי הקבוע בחוקה

כתבה יושבת ) שניתנה באמצעות באת כוחה (2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
הראש לשעבר כי היא פעלה בשיתו� פעולה ע� מר גולדברג וקידמה את הטמעת התיקוני� בחוקת 

ומסמ% זה מצא את ... מעול� לא חזר בו ממסמ% ההבנות שנחת�" גולדברג וכי מר, האוניברסיטה
על הדרישה לקיי� דיו� בבקשה ... מכל מקו� מר גולדברג לא חזר באזני... ביטויו בשינויי� בחוקה

 הרי �אילו אכ� היה מר גולדברג אוחז בדעתו ועומד על דרישתו ... לפטר את חברי הועד המנהל
 לפחות פע� אחת במהל% כל אות� חודשי� ארוכי� והמגעי� הרבי� �ת שהיה מצופה ממנו לפנו

עוד ציינה יושבת הראש כי אחד מחברי חבר ". שהיו ביניה� או לכל הפחות להוציא תזכורת
הנאמני� שביקשו לפטר את חברי הוועד המנהל הודיע לה במהל% כינוס חבר הנאמני� בחודש מאי 

 אכ� סיכמו את כל �סמ% ההבנות והסיכומי� על בסיסו מכא� שאכ� מ"ו, שהבקשה מבוטלת, 2010
 ).ההדגשה במקור" (המחלוקות

__________________ 

 . 2010ר מרידור התפטרה מתפקידה בספטמבר "ד  16
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א� א� התיעוד "כי , בי� היתר,  כתבה האוניברסיטה2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
ר "הסיר יו, שנובסקי ושינוי החוקה בעקבותיה'הקיי� באוניברסיטה אינו מוכיח כי בהקמת ועדת צ

, ר ליאורה מרידור"ובראש� ד, אז את פנייתו להדחת� של חברי הוועד המנהלחבר הנאמני� ד
הוכיחו ההיפ% , במושב חבר הנאמני�, ר חבר הנאמני�"התנהגותו ואמירותיו של יו, התנהלותו

 ".מכ%

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙‡ ¯ËÙÏ ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·Á Ï˘ ‰˘˜·
Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â , ˙˜ÂÁÏ Ì‡˙‰· ˙˘‚ÂÓ‰‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ,„Â‡Ó È˙Â‰ÓÂ ‚È¯Á ÍÈÏ‰ ‡È‰ ,

Â�ÈÈ�Ú· ˙˘¯ÂÙÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˘‡¯ „·ÂÎ· ‡˘Â�· ÔÂ„Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ‰ , ÍÂ˙
‰ËÏÁ‰‰Â ÔÂÈ„‰ Ï˘ ÌÏÂ‰ „ÂÚÈ˙ . ÔÈ·Â ‚¯·„ÏÂ‚ ¯Ó ‰ÏÚ‰˘ ‰Ò¯‚‰ ÔÈ· ˙È„ÂÒÈ‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰

˙ÂÚ‚Â�‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ÔÈÈ�Ú· ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰Â ¯·Ú˘Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÂÏÚ‰˘ ‰Ò¯‚‰ ÏÂÙÈËÏ 
ÌÈ„„ˆ‰ ˙�ÂÂÎ ¯·„·Â ‰˘˜·‰ Û˜Â˙ ¯·„· ˜ÙÒ ‰¯È˙ÂÓ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˘˜·· . ÂÊ ÔÈÚÓ ˙˜ÂÏÁÓÏ

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ ˙Ó‚Â„Î È‡ËÈÒ¯·È�Â‡ „ÒÂÓ Ï˘ ˙ÈÏÂ‰È�‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÂ˜Ó ÔÈ‡-·È·‡ ; ‡È‰
ÔÂÈ„ ˙·ÈÈÁÓ , ÌÈÚ‚Â�‰ ‰ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯ÚÙ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÌÈÈ·ÈË¯ÙÂ‡ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜�Â ÔÂ·ÈÏ

˙ÂÈ„ÂÒÈ ˙ÂÈ‚ÂÒÏ. ‚¯·„ÏÂ‚ ¯Ó ÌÚ ¯¯·Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ‰˘˜·· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÏÚ ‰È‰ 
Û˜Â˙· ÔÈÈ„Ú Â˙˘˜· Ì‡ . ‚¯·„ÏÂ‚ ¯ÓÏ ¯˘‡- Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ÂÈÏÚ ‰È‰ 

Â˙˘˜·· ÔÂ„ÈÂ ‰˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙÈ ,‰˙Â‡ ÏËÈ· ‡Ï Ì‡. 

. שינויי� בהחבר הנאמני� מוסמ% לאשר תיקוני� או ,  לחוקה�11.2 ו11.1על פי סעיפי�  )ג(
ונדרש רוב ,  מהחברי� הישראלי� בחבר הנאמני�60הקוורו� הנדרש לקבלת החלטה על כ% הוא 

 .של שני שלישי� מהמשתתפי� בהצבעה

, שנובסקי'על פי המלצות ועדת צ,  אושרו שינויי� רבי� בחוקה2010בישיבת חבר הנאמני� במאי 
גו� "חבר הנאמני� הוגדר כ: ובי� היתר, נהלובה� שינויי� הנוגעי� ליחסי חבר הנאמני� והוועד המ

ימנה מקרב חבריו , באמצעות ועדת הקבע שלו, נקבע שחבר הנאמני�; "העליו� של האוניברסיטה
שני נציגי ציבור לוועד המנהל ושני חברי� שיכהנו בוועדת החיפוש לצור% מינוי� של חמשת נציגי 

מי מנציגי "היה רשאי להעביר מתפקידו נקבע שחבר הנאמני� י; הציבור הנותרי� לוועד המנהל
 ". מכלל חברי חבר הנאמני�60%לפחות "א� הצביעו בעד ההחלטה " הציבור בוועד המנהל

ÌÈ¯·Á ˙Â‡Ó ¯ÂÓ‡Î ‰�ÂÓ ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·Á ,ÂÁÓ Ì‰Ó ˜ÏÁ"ÌÈ�ÂÈ„· ÌÈÁÎÂ� ÌÏÂÎ ‡ÏÂ Ï ,
˘ ÈÂÎÈÒ‰ ÔÎÏÂ-60%˘ÂÏ˜ ‡Â‰ ‰�Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ „Ú· ÂÚÈ·ˆÈ ÌÈ¯·Á‰ ÏÏÎÓ  .ÔÎ ÂÓÎ,  ¯·ÁÏ

ÂÈ Ï˘ ‰�Â‰Î‰ ˙˜ÒÙ‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÏÎ Â�˜Â‰ ‡Ï ÌÈ�Ó‡�‰"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ . ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 ¯·Óˆ„· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È·2009 ÈÎ ·Â¯È˜‡ „¯ÙÏ‡ ¯Ó „ÚÂÂ‰ ¯·Á ÔÈÈˆ 

" ÂÚÈ·ˆ‰ ‰· ÌÈ�Ó‡� ¯·Á ˙Ú·ˆ‰ Ï˘ ÌÈ„˜˙ „ÂÚ ‰È‰ ‡Ï60%ÌÈ¯·Á‰Ó  , ˙ÏÂÎÈ‰ ÔÎÏÂ
ÌÈ¯·Á ÁÈ„‰Ï ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·Á Ï˘˙È˘ÚÓ ‡Ï ‡È‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ·  ." ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡

·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ Â˙�ÚË ÁÎÂ� ‰˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÈÂ�È˘‰ ˙‡ ‰�Á· ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰˘. 

כי העובדה שהתיקו� מגביל את יכולתו של חבר "בתשובתה האמורה של יושבת הראש לשעבר צוי� 
כלל במסמ% ההבנות סעי� כ% נ. היתה ידועה לכל הצדדי�, הנאמני� להדיח מי מחברי הועד המנהל
מגבלות אלו נכללו בידיעת ובהסכמת .  חברי� בלבד�200המגביל את גודלו של חבר הנאמני� ל

מ לאחר החתימה על מסמ% ההבנות ובמסגרת ויתורי� הדדיי� אשר שיקפו "הצדדי� במסגרת המו
לי% שימוע מאוד ההסכמה ביטאה איזו� בי� התנאי� השוני� בתה. איזוני� ובלמי� בי� שני האורגני�
התנאי הזה נידו� ג� ע� . א% ע� יכולת מוגבלת לפטר בפועל, קצר שנער% בפני חבר הנאמני�

 ". ת"ות
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נותנת , ])2010במאי [לאחר שינוייה (כי החוקה הנוכחית "בי� היתר , האוניברסיטה כתבה בתשובתה
יהול באוניברסיטה מבנה שדרת הנ, מענה מספק לאיזו� שבי� גופיה העליוני� של האוניברסיטה

קיימת מערכת איזוני� ובלמי� בי� מוסדות הניהול ובעלי התפקידי� , ברור ומוב� לכל אחד מהגופי�
 ".הבכירי� בה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ÈÓ ¯ËÙÏ ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·Á Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÏÂÎÈ‰
Ï‰�Ó‰ ,ÂÈ‰ ˙Â·¯Ï"¯ ,Î ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˘ÂÓÈÓÏ ÈÚˆÓ‡Î" ÔÂÈÏÚ‰ ÛÂ‚ Ï˘

‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰" , ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ�‚¯Â‡‰ È�˘ ÔÈ· ÌÈÓÏ·‰Â ÌÈ�ÂÊÈ‡‰ Í¯ÚÓ· È�ÂÈÁ ·ÈÎ¯Ó ‡È‰
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ .‰Ê ÔÈÈ�Ú ÏÂ˜˘˙Â ·Â˘˙ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯ ,˙Â ÈÎÂ" ÌÈÈ˜˙ ˙

ÂÊ ‰È‚ÂÒ Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰�ÈÁ·. 

 

✯ 

 

ÛÂ‚ Ï˘ ÔÂ�˜˙ Â‡ ‰˜ÂÁ ,ÌÈÏ‰�Â ˙ÂÈÓÈ�Ù ˙Â‡¯Â‰ ÛÂ¯Èˆ· ,‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡Â˙ÏÂÚÙ ˙ ,
 ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘Â ÂÏ˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ¯È„‚‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ì‰È�È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈ ˙‡Â ÌÈ¯ÈÎ·‰ ;ÛÂ‚‰ Ï˘ ÂÈ˙Â¯ËÓÏ ·Ï ÌÈ˘· ˙‡ÊÂ ,ÂÈÏÚ· , ÂÈÙÂ‡
Â˙Â„‚‡˙‰ ÔÙÂ‡Â .‰˜ÂÁ ,ÌÈÁÈ˘˜ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ Ï‰Â� Â‡ ÔÂ�˜˙ , ¯·„‰ ÈÚ·ËÂ

˙ Ì‰· ÂÏÂÁÈ ÌÈ�˘‰ ˙ˆÂ¯Ó·˘ÌÈ�ÂÎ„ÚÂ ÌÈ�Â˜È , ÌÈ¯È„‚Ó‰ ÌÈÙÈÚÒ· ÌÈ�Â˜È˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â
˙ÂÈÂÎÓÒ ,ÛÂ‚‰ ÏÚÂÙ Ô‰·˘ ˙Â�˙˘Ó‰ ˙Â·ÈÒ�ÏÂ ‰·È·ÒÏ ÌÓÈ‡˙‰Ï È„Î .˙‡Ê ÌÚ , ÌÈ�Â˜È˙

ÌÈ¯·˘ÓÂ ˙ÂÏËÏË Ô˙È�‰ ÏÎÎ ÚÂ�ÓÏ È„Î ˙Â¯È‰Ê· Úˆ·Ï ˘È ‰Ï‡Î , ÌÈ�ÂÊÈ‡‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘ÈÂ
ÌÈÓÏ·‰Â ,· ÛÂ‚ ÏÎ Ï˘ Â˙ÏÂÚÙ ˙Â�È˜˙ ˙ÁË·‰Ï ÌÈÈÁ¯Î‰‰‡Â‰ ¯˘‡ ,Â¯Ó˘ÈÈ. 

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È�Â‡ Ï˘ ‰˜ÂÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ˜¯Ù· ¯ÂÓ‡‰Ó- ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ÂÚˆÂ· ·È·‡
 ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Â ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ�È˘

Ì‰È�È· ÔÈÏÓÂ‚‰ ÈÒÁÈÏÂ ÌÈ¯ÈÎ·‰ . ÌÈ˙ÂÓÈÚ‰Â ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ· Ï˜˘Ó ‰È‰ ÂÏ‡ ÌÈÈÂ�È˘Ï
È· ÂÚÏ‚˙‰˘ ÌÈÙÈ¯Á‰ ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁÂ ÌÈ˙ÂÓÈÚ ÔÎÂ ‡È˘�ÏÂ ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·ÁÏ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ô

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÍÂ˙· ÌÈÈÓÈ�Ù .È‡ ·˜Ú Â¯ˆÂ� ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁÂ ÌÈ˙ÂÓÈÚ‰ ˙ˆ˜Ó- ˙Â¯È‰·
‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ· ˜ÙÒÓ ÔÂÊÈ‡ ¯„ÚÈ‰ ·˜Ú Ì˙ˆ˜ÓÂ ‰˜ÂÁ‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰�·Ó ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È˜Ù˙ ˙Ó‡˙‰ ˙‡Â ‰ËÈÒ¯·È�Â‡· ÏÂ‰È�‰ ˙¯„˘ ,

 ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙ÂÏ‡˘· ˙Â„˜Ó˙‰ ÍÂ˙- ‡Â‰ ÈÓ "ÔÂ·È¯‰ " Â˙Â‡ ‚ˆÈÈÓ ÈÓÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡·
ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· , ÏÂ‰È�‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ· ÌÈÓÏ·Â ÌÈ�ÂÊÈ‡ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ˙Î¯ÚÓ ˙ÓÈÈ˜˙Ó Ì‡‰Â

‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÔÈ·Â‰ËÈÒ¯·È�Â . ·Ï ÌÈ˘· ˙Â˘ÚÏ ˘È ‰¯ÂÓ‡‰ ‰�ÈÁ·‰ ˙‡
 ÏÂ„‚‰ ‰˜ÏÁ· ˙�ÓÂÓÓ Â˙ÂÏÈÚÙÂ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â�‰ ÛÂ‚ ‡È‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰˘ ÍÎÏ

‰�È„Ó ÈÙÒÎ· .ÌÈÈ˜Ï ‰È‰È Ô˙È� ÂÊ ‰�ÈÁ· ,¯˙È‰ ÔÈ· , Â˜ÙÂÈ˘ ÌÈÁ˜Ï‰Â ˙Â�˜ÒÓ‰ ÁÎÂ�Ï
‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰Ó. 
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 הסדרי� למניעת ניגוד ענייני�

ובד ציבור עלול להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני� כאשר עניי� שהוא מופקד עליו ע
על ; בתוק� תפקידו הציבורי עלול להתנגש ע� עניי� אחר שיש לו או ע� תפקיד אחר שהוא ממלא

הכלל האוסר על עובד ציבור להיות במצב של ניגוד ענייני� מטרתו , פי פסיקת בית המשפט העליו�
ת האפשרות שבעת מילוי תפקידו הציבורי הוא יושפע מאינטרסי� זרי� שלו או של גור� למנוע א

הפרת הכלל . 17המנוגדי� לאינטרסי� שהוא מופקד על שמירת� בתפקידו הציבורי, הקשור אליו
תיתכ� ג� כאשר בפועל העובד הנמצא במצב של ניגוד ענייני� ממלא את תפקידו בתו� לב ואינו 

החובה להימנע מהימצאות במצב של ניגוד ענייני� ולדווח על מצב כזה . 18רמושפע מהאינטרס הז
ואול� אי� בכ% כדי לפטור את הגו� הציבורי מהחובה , מוטלת בראש ובראשונה על עובד הציבור

 .לנקוט מבעוד מועד את כל ההסדרי� הדרושי� כדי למנוע מעובדיו להימצא במצבי� כאלה

, ומאחר שפעילותה ממומנת כאמור מכספי המדינה, ציבורימאחר שהאוניברסיטה ממלאת תפקיד 
על עובדיה ומנהליה הנורמות הציבוריות האוסרות הימצאות , חלות על חברי הוועד המנהל שלה

 . במצב של ניגוד ענייני� וא� במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני�

, ור לכה� בוועד המנהלחשש לניגוד ענייני� אפשר שיהיה ג� במסגרת תהלי% הבחירה של נציגי ציב
חבר . יהיו קשרי� כאלה ואחרי� ע� מקצת המועמדי� 19שכ� ייתכ� שלמי מחברי ועדת החיפוש

ועדת חיפוש בעל היכרות מוקדמת ע� מועמד חייב לדווח על מידת היכרותו ע� המועמד ועל זיקתו 
ורבותו בתהלי%  מה תהיה מידת מע�וא� כ� , כדי שיוחלט א� הוא רשאי להיות חבר בוועדה, אליו

 . הדיווח וההחלטה צריכי� להירש� בפרוטוקול הישיבה של ועדת החיפוש; החיפוש

ישתת� בקבלת החלטות ללא משוא פני� וימנע " נקבע כי חבר הוועד המנהל 20במסמ% גרוסמ�
יחויב כלפי המוסד ] המנהל[חבר הוועד . ממעשי� או ממחדלי� הנוגדי� את האינטרסי� של המוסד

 ".ינהג כלפי המוסד בתו� לב ויפעל לטובתו, חובת זהירות, י�חובת אמונ

 סעי� העוסק בניגוד הענייני� ובי� היתר מתייחס ג� 2009אביב נכלל ממאי �בחוקת אוניברסיטת תל
, חב חובת אמוני� לאוניברסיטה, כל חבר מחברי הוועד המנהל"לפי סעי� זה . לחברי הוועד המנהל

 יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענייני� בי� מילוי �בכלל זה ינהג בתו� לב ויפעל לטובתה ו
יימנע מכל פעולה שיש בה ; תפקידו באוניברסיטה לבי� תפקיד אחר שלו או לבי� ענייניו האישיי�

יימנע מניצול הזדמנות עסקית ע� האוניברסיטה במטרה להשיג ; תחרות ע� פעילויות האוניברסיטה
ה לאוניברסיטה כל ידיעה וימסור לה כל מסמ% הנוגעי� לענייניה יגל; טובת הנאה לעצמו או לאחר

 ".שבאו לידיו בתוק� מעמדו באוניברסיטה

משרד מבקר המדינה מעיר לאוניברסיטה כי נוכח הקביעה בחוקתה יש צור% לפרט בנהלי� פנימיי� 
י� דרכי פעולה והסדרי� פרטניי� לטיפול במצבי� שבה� חברי הוועד המנהל והמנהלי� הבכיר

. באוניברסיטה עלולי� להיקלע למצב של ניגוד ענייני� וא� למצב שיש בו חשש לניגוד ענייני�
ובה� קשרי� , משו� שבשני� האחרונות הורחבו קשרי האוניברסיטה, לדבר יש משנה חשיבות

 חלק� קשרי� ישירי� וחלק� קשרי� שנוצרו באמצעות חברות בנות שלה ותאגידי� �עסקיי� 

__________________ 

, "ניגוד ענייני� בתחו� הרכש במערכת הבריאות"הפרק , )È˙�˘ ÁÂ„57·) 2007 , ראו מבקר המדינה  17
 ‰ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ; 897' עמ, "היבטי� בפעולות מפעל הפיס"והפרק , 469' עמ

 .239' עמ, "המכללה האקדמית צפת"בפרק , )2009(
) 2(ד לד" פ',˙˜ÚÈÒ"„ÂÎÈÏ‰ "Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ·-� ‰Â˜˙ 'Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ-Á‡Â ‰ÂÂ˙  531/79- "בג  18

566 ,572 ,599. 
בחוקת האוניברסיטה נקבע כי מינויי� של בעלי התפקידי� הבכירי� המפורטי� בחוקה יעשה   19

 .באמצעות ועדות חיפוש
ת דאז בעניי� המבנה הארגוני של "ר ות" ועדה בראשות יו2004מדובר כאמור במסמ� שהכינה בשנת   20

 .האוניברסיטאות
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השירותי� , המסחר,  גורמי� פרטיי� וציבוריי� מתחומי� שוני� כגו� התעשייה ע��שבשליטתה 
 .�"והנדל

 ˙ÈÏÏÎ‰ ‰‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈÈ�Ë¯Ù ÌÈ¯„Ò‰ ÏÂÏÎÈ ¯˘‡ Ï‰Â� ‰Ú·˜ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰
ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ‡˘Â�· ‰˜ÂÁ· ‰Ú·˜�˘ : ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ È¯„Ò ÂÚ·˜� ‡Ï

 ÌÈ¯˘˜ „ÂÁÈÈ·Â ÌÈ�Â˘‰ Ì‰È¯˘˜ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ,ÌÈÈË¯Ù Ô‰Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ Ô‰ , ÌÈÓÈÈ˜Ó‰
‰ÓÚ Ì‰È¯˘˜Ï Ï‡Èˆ�ËÂÙ ˘È˘ Â‡ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ; Ï˘ ÁÂÂÈ„ È¯„Ò ÂÚ·˜� ‡Ï

 Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·Á ÌÚ Ì‰Ï ˘È˘ ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á
Â· ÌÈ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÌÚÂ ;·˜Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÂÚ·˜� ‡ÏÂ ˙ÚÈ·˜ÏÂ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Ï

Ì‰· ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ� ÂË˜�ÈÈ˘ ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„. 

 ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ˘È‡ ˘¯„� ‡Ï ‰ÊÎ Ï‰Â� Ï˘ Â¯„ÚÈ‰· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·Á ÌÚ ÂÈ¯˘˜ ÏÚÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÌÚ ÌÈ¯˘˜ ÌÈÓÈÈ˜Ó‰ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÈ�Â˘‰ ÂÈ¯˘˜

Â· ÌÈ¯·ÁÎ Ô‰ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÌÚÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ·. 

˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯ , ˙‡ ˘È‚„‰Ï È„Î ‰Ê ÁÂ„ Í˘Ó‰· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ· ˘È
Ì„˜‰· ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â�‰ ˙ÚÈ·˜· Í¯Âˆ‰ , Â‡ˆÓÈÈ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÎ ÁÈË·‰Ï „ÚÂ�˘

ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á Â‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Â· ˘È˘ ·ˆÓ·. 

לקיו� "תפעל כי , בי� היתר, 2011האוניברסיטה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בינואר 
 ".והסדרי� פרטניי� בסוגית מניעת ניגוד ענייני�, דרכי פעולה, דיו� בצור% להתקנת נהלי� פנימיי�

 

 

 מינויי�

  סדרי עבודה
ועדות חיפוש 

בחוקת האוניברסיטה נקבע כי מינוי� של בעלי התפקידי� הבכירי� המפורטי� להל� ייעשה 
, נציגי ציבור לוועד המנהל, הנשיא, ר הוועד המנהל"יו, ר חבר הנאמני�"יו: באמצעות ועדות חיפוש

 �בחוקה מפורטי� לעניי� כל מינוי קווי� מנחי� כלליי� לפעולות ועדות החיפוש . הרקטור ודקני�
 .אופ� קבלת החלטתה והחלטת הגור� הממנה, הרכבה, מספר החברי� בוועדה

באמצעות , בי� היתר,  מושגתסדירות ותקינות בקבלת החלטות של מוסדות מנהלי� וועדות שונות
כללי מינהל תקי� מחייבי� רישו� של פרוטוקולי� מדויקי� ואמיני� בישיבות . רישו� פרוטוקולי�
בייחוד בדיוני� שבה� מתקבלות החלטות בעלות השפעה ניהולית או כלכלית , של גופי� ציבוריי�

עדרי� ממנו ולתאר את מה בפרוטוקול יש לציי� את שמות המשתתפי� בדיו� ואת שמות הנ. ניכרת
  .שהתרחש בדיו�

˙Â�Â˘‰ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙„Â·Ú ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â� Ú·˜� ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡· , ÏÎ ÔÎÏÂ
˙È‡˘¯ ‰„ÚÂ ,‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ È¯·„Ï ,ÂÚ" Ô‚Î ‰‡Ï „) ÔÏ‰Ï- ˙ˆÚÂÈ‰ 

˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Â‡ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ (ÈÎ¯„ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰˙ÏÂÚÙ .È‰· Ï˘ Â¯„Ú
¯ÂÓ‡Î ·ÈÈÁÓ Ï‰Â� ,ÂÈ ÈÂ�ÈÓÏ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙„Â·Ú ¯˙È‰ ÔÈ· Ú‚ÙÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ" ¯

¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ�Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ . Á¯Â‡· Ô‰È�ÂÈ„ ˙‡ Â„ÚÈ˙ ‡Ï ÂÏ‡ ˙Â„ÚÂ ÈÎ ¯¯·˙‰ ÔÎ‡Â
¯„ÂÒÓ. 
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È¯„Ò ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÂË¯ÂÙÈ Â·˘ Ï‰Â� ÚÂ·˜Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÏÚ
„ÚÂ Ï˘ Ô˙„Â·Ú˘ÂÙÈÁ‰ ˙Â . ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÒ�Î˙‰Ï ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜ ÏÂÏÎÏ Ï‰Â�‰ ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ·

˘ÂÙÈÁ‰ ,ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰È˙Â·È˘È „ÂÚÈ˙Ï , ˙¯ÈÁ·Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙ÚÈ·˜ ÔÙÂ‡Ï
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,Ì‚ÂÂÈÒÏÂ Ì‰ÈÏ‡ ‰ÈÈ�Ù‰ ÔÙÂ‡Ï , ÔÈ·Â ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ÔÈ· ˙Â˜ÈÊ· ÏÂÙÈËÏ

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯„ÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ .˘Ù‡ ÍÎ Í¯ÂˆÏ ‰‡ÈˆÂ‰˘ ÌÈÏ‰�· ¯ÊÚÈ‰Ï ¯‡˘‰ ÔÈ· ¯
‰Ê ‡˘Â�· ‰�È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ� . ÚÂ·˜Ï ˘ÂÙÈÁ ˙„ÚÂ ÏÎ ÏÎÂ˙ ÂÏ‡ ÌÈÁ�Ó ÌÈÂÂ˜ ÒÈÒ· ÏÚ

‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ‰„Â·Ú ˙�ÂÎ˙ÓÂ ÌÈÈ�Ë¯Ù ÌÈÏ‰� ˘‡¯Ó ‰ÓˆÚÏ . ÈÂËÈ· ˙˙Ï Ï‰Â�‰ ÏÚ
ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯ ˙·ÂÁÏ ,Â�ÓÓ ÌÈ¯„Ú�‰ ˙ÂÓ˘Â ÔÂÈ„· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÂÓ˘ Â�ÈÂˆÈ Â·˘ ,

Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ Â¯‡Â˙ÈÂ ,ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ,Ô‰È˜ÂÓÈ�Â ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ .
¯˙ÂÈ ˘È‚¯Â ·Â˘Á ÔÈÈ�Ú‰˘ ÏÎÎ ,¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ˙˘¯„�‰ ËÂ¯ÈÙ‰ ˙Ó¯. 

 

 ר הוועד המנהל"וי יונמי

 �ר הוועד המנהל תוק� ועדת חיפוש שהרכבה יהיה "לצור% מינויו של יו" לחוקה צוי� כי 31.3בסעי
נציגי ציבור שימונו על ידי ) 2(שני ; שיעמוד בראש ועדת החיפוש, ר חבר הנאמני�"יו: להל�כד

הצעת ועדת החיפוש ... נציגי סנאט שייבחרו לצור% זה על ידי הסנאט) 2(שני ; הוועד המנהל
הוועד המנהל יאשר את . תתקבל ברוב רגיל של חברי ועדת החיפוש, ר הוועד המנהל"למועמד ליו

 ". בהצבעה חשאית וברוב רגיל של חבריו, ר הוועד המנהל"מינוי יו

ר "ד. ר הוועד המנהל לאחר כשמונה שנות כהונה" סיי� מר דב לאוטמ� את תפקידו כיו2009במרס 
 פנה אליה נשיא 2008מרידור מסרה למשרד מבקר המדינה במהל% הביקורת כי בדצמבר 

. ר הוועד המנהל במקומו של מר לאוטמ�"והציע לה לכה� כיו, גליל' פרופ, האוניברסיטה דאז
מאחר ששמה של "כי , בי� היתר, גליל למשרד מבקר המדינה'  מסר פרופ2011בתשובתו מינואר 

, מבחינתי, מטרת הפגישה... הצעתי לה להיפגש, ר מרידור עלה כמועמדת אפשרית לתפקיד"ד
מדינה כי מאחר ר מרידור למשרד מבקר ה" מסרה ד2009בספטמבר ". הייתה היכרות בלבד
היא הודיעה לבא כוחו כי אינה מוכנה להתמנות " לא הייתה טובה"גליל ' שהתרשמותה מפרופ

 . לתפקיד

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â‰˘ÏÎ ÔÙÂ‡· ·¯ÂÚÓ ‰È‰È ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ‡È˘�˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
ÂÈ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰·"Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , Â˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‰˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÎ˘

‚‰ Ì‰Â„Â˜Ù˙ ˙‡ ¯˜·ÏÂ ‡È˘�‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â , ÍÈÏ‰· ‡È˘�‰ ˙Â·¯ÂÚÓÂ
ÂÈ‰ Â·˘ ÔÈ˜˙ È˙Ï· ·ˆÓ ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ"‡È˘�‰ ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÂÁÓ ˘È‚¯È ¯Á·ÈÈ˘ ¯ .ÔÎ ÂÓÎ , ‡Ï

ÙÂ¯Ù˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ '„Ï ÂÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ‰�ÙÈ ÏÈÏ‚"¯Â„È¯Ó ¯ , ‡È‰ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ ÔÎ˘
ÂÈ ˙�Â‰ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ˙Â�ÙÏ ‰¯ÂÓ‡˘"„ÚÂÂ‰ ¯Ï‰�Ó‰  . 

ר חבר "יו: חברי הוועדה היו. ר חדש לוועד המנהל" מונתה ועדת חיפוש למינוי יו2008בסו� שנת 
חבר ( מר אלפרד אקירוב �נציגי ציבור שמונו על ידי הוועד המנהל ; מר רוברט גולדברג, הנאמני�

ואל עינב שמ'  פרופ�ונציגי הסנט ; )חבר לשעבר בוועד המנהל(ומר אורי דורי ) הוועד המנהל
 . זהר שביט' ופרופ

ר הוועד "ר ליאורה מרידור כמועמדת הוועדה ליו" החליטה ועדת החיפוש להציע את ד2009בינואר 
 .  אישר הוועד המנהל את המינוי2009ובמרס , המנהל

„ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰Â ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·"¯Â„È¯Ó ¯: 
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1. ÂÈ"˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ ¯ , ¯Ó‚¯·„ÏÂ‚ Ë¯·Â¯ , ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯Ï ‚‡„ ‡Ï
Ë¯ÂÙÓ ÔÙÂ‡· ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙Â·È˘ÈÂ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó˘ .‰„ÚÂÂ‰ ˙¯·Á Ì�Ó‡ ,ÙÂ¯Ù '

ËÈ·˘ ¯‰Ê , ‰ÓÎÈÒ‰˙ÓÊÈ·" ·ÂË‰ ¯„Ò‰ ÔÚÓÏ ˜¯ "‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ , ÌÂÎÈÒ ‰ˆÈÙ‰ Û‡Â
 ‰Ê) ÔÏ‰Ï-ÌÂÎÈÒ‰  (‡Â Ì‰È˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ÔÈ·Ì¯Â˘È , ‰È¯·„Ï ÌÏÂ‡

‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÈÓ˘¯ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â�È‡ ÌÂÎÈÒ‰ . Â· ÂÏÏÎ� ‡ÏÂ ÂÈ„ Ë¯ÂÙÓ Â�È‡˘ ÍÓÒÓ· ¯·Â„Ó
Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ , ¯Á‡ Ì¯Â‚ Â‡ ‰„ÚÂ ¯·Á ÏÎ ÚÈˆ‰˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙ÂÓ˘

„È˜Ù˙Ï Ì˙Ó‡˙‰ ˙‡ ‰�Á· ‰„ÚÂÂ‰˘ ,ÌÈ¯·Á‰ ÔÈ· ‰„Â·Ú‰ ˙˜ÂÏÁ , È·‚Ï Ú„ÈÓ‰
ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,„ Ì‰·Â"Ó ¯¯Â„È¯ , ˘¯„�˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ�ÈÈ�ÚÂ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ‚ˆÂ‰˘

 ÈÓ˘¯ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌË¯ÙÏ ‰È‰)ÏÈÚÏ Â‡¯ .( ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ÈÓ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï Ì‚ ÌÂÎÈÒ‰Ó
„ Ï˘ ‰Ó˘ ˙‡ ‰ÏÚ‰" „È˜Ù˙Ï ˙„ÓÚÂÓÎ ¯Â„È¯Ó ¯)ÙÂ¯Ù ‰¯ÒÓ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ÔÈÂˆÈ '

‰Ó˘ ˙‡ ‰˙ÏÚ‰˘ ‡È‰ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ËÈ·˘ .( 

2. „ ‰˘ÓÈ˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰ ˙Ú·" ˙¯·Á· ˙È�ÂˆÈÁ ˙È¯ÂË˜¯È„ ¯Â„È¯Ó ¯"Ï‡- ·Â¯
)Ï‡¯˘È (Ú·"Ó) " ÔÏ‰Ï-·Â¯Ï‡ ˙¯·Á  ( „¯ÙÏ‡ ¯Ó ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ ¯·Á Ï˘ Â˙ËÈÏ˘·˘

·Â¯È˜‡ .„Â ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÂÎÈÒ‰Ó ÌÏÂ‡Â" Â‡ ‰„ÚÂÂÏ ˙ÈÓ˘¯ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ¯Â„È¯Ó ¯
Ï‡ ÌÈ¯˘˜ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ‰ , È„Î ÌÈ¯˘˜‰ ·ÈË ÔÁ·� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

 ÍÈÏ‰· Û˙˙˘‰Ï ·Â¯È˜‡ ¯ÓÓ ÚÂ�ÓÏ È„Î Ì‰· ˘È Ì‡Â Ì�È‚· ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ‰Ó ÚÂ·˜Ï
Ë¯Ù· ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·Á ˙ÂÈ‰ÏÂ ÏÏÎ· ÈÂ�ÈÓ‰ . 

אי� , ומכוח הגדרת התפקיד, על פי די�"ר מרידור כי "בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה ד
נהפו% הוא כל תפקידו . כל זיקה לבעל השליטה אשר בחברתו הוא מכה�] דירקטור חיצוני[צ "לדח

בלתי תלוי ומקצועי המרס� את בעל השליטה ומג� על אינטרס , צ הוא להיות כח עצמאי"של דח
ההיכרות ע� מר אקירוב הנובעת ממעמדה ... והאינטרס הציבורי הכללי, ציבור בעלי המניות

מר אקירוב ".  המעלה חשש לניגוד ענייני� המצרי% בחינהכדירקטורית חיצונית אינה יוצרת זיקה
צ אינו יכול להיחשב למקורב לבעל השליטה "הדח"הוסי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 

ר מרידור "העובדה שד... לפיכ%. צ בדירקטוריו� של חברה זו"בחברה בשל עובדת כהונתו כדח
צריכה למנוע ממר אקירוב להשתת� בוועדת צ בדירקטוריו� של חברת אלרוב לא היתה "מכהנת כדח

. עובדה זו מבטיחה את האובייקטיביות שלה ואי תלותה; החיפוש ובהלי% המינוי אלא דווקא להיפ%
 ". ג� לא היה צור% לפנות בעני� זה ליועצת המשפטית של האוניברסיטה, אשר על כ�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙‡ ˙ÂÏÈ·‚Ó‰ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ¯È‰·‰Ï ˘È Ï˘ ÂÈ˙Â˜ÈÊ 
 ÛÂ‚· ÈÂ�ÈÓÏ ¯˘˜· Ô˙ÂÏ‚Ï ˘È˘ ˙Â˜ÈÊ‰ ˙‡ ˙ÂˆÓÓ Ô�È‡ ‰ËÈÏ˘ ÏÚ·Ï È�ÂˆÈÁ ¯ÂË˜¯È„

¯Á‡ .È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ¯˘‡Î ,‰ËÈÒ¯·È�Â‡ ÔÂ‚Î ,ÂÈ Ï˘ ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ó"Ï‰�Ó „ÚÂ ¯ , ˙·ÂÁ
¯˙ÂÈ· ˙·Á¯� ‡È‰ ÈÂÏÈ‚‰ . ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡· ˙ÂÎÊÏ Í¯Âˆ· Â¯Â˜Ó ‰ÚÈ¯È‰ ·ÁÂ¯

‡ÏÓ‰ ˙Â�È˜˙‰ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ Ì‚ ˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË ˙‡Â ‰ . ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÚ ÔÎÏ
¯˘˜ ÏÎÂ ‰˜ÈÊ ÏÎ ˙ÂÏ‚Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Â ,ÛÈ˜Ú Â‡ ¯È˘È ,Ì‰È�È· . ÈË�ÂÂÏ¯ ‡Â‰ ‰ÊÎ ¯˘˜ ÏÎ

‰˜È„·Â ÈÂÏÈ‚ ·ÈÈÁÓÂ. 
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 Ï‰�Ó „ÒÂÓ· „ÁÈ ÌÈ�‰ÎÓ ‰¯·Á· ¯Á‡ ¯ÂË˜¯È„ Â‡ ˙ÂÈ�Ó ÏÚ·Â È�ÂˆÈÁ ¯ÂË˜¯È„˘ ‰„·ÂÚ‰
¯Á‡ ÛÂ‚ Ï˘ ,˙Î¯ÚÓ ˙¯ˆÂÈ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘ ‰¯·ÁÏ ˙È�ÂˆÈÁ ÌÈ¯˘˜ 

ÌÈÙÂ‚‰ È�˘· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ . „ÂÚÂ ˙‡Ê- ¯ÂË˜¯È„Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰�ÚË‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ 
Ô‰ÎÓ ‡Â‰ ‰·˘ ‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ·Ï ‰˜ÈÊ ÏÎ È�ÂˆÈÁ . ÏÂÚÙÏ È�ÂˆÈÁ‰ ¯ÂË˜¯È„‰ ÏÚ

 Í¯ÂˆÏ ÂÏ Â�˙È�˘ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ÏÂ‰È�‰ ˙ÂÎÓÒ· ˘Ó˙˘‰ÏÂ ‰¯·Á‰ ˙·ÂËÏ‰Ê .¯˙È‰ ÔÈ· , ÂÈÏÚ
‰¯·Á‰ ÈÂÂ˘ ÌÂÒ˜ÓÏ ÏÂÚÙÏ ,˙¯Ê‚� Â�ÓÓ ,ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ , ÏÚ· Ï˘ ˙ÂÈ�Ó‰ ÈÂÂ˘ ˙Ï„‚‰

‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘‰ . „ÂÚÂ ˙‡Ê- ¯˙ÂÈ· ‰·¯‰ ‰ÚÙ˘‰‰ ÏÚ· ‡Â‰ ‰¯·Á· ‰ËÈÏ˘‰ ÏÚ· 
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÒ‡· ,È�ÂˆÈÁ‰ ¯ÂË˜¯È„‰ ˙‡ ‰�ÓÓ‰ Ì¯Â‚‰ ‡È‰˘ . ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÈÂ‡¯ „ÂÚ

Ë˜¯È„· ˙Ù˙Â˘Ó ‰·È˘È˘ÔÈ·‰ ‰Ó¯· ÛÂ˙È˘Â ‰·¯˜ ˙¯ˆÂÈ ‰¯·Á Ï˘ ÔÂÈ¯Â- È˙Ï·‰ ˙È˘È‡
˙ÈÚˆÓ‡ , ¯˙ÈÏ ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ ÔÈ· ˙ÓÈÂÒÓ ‰˜ÈÊ ˙¯ˆÂ� ÍÎ˘ ÍÂ˙Ó Ì‚Â

ÌÈ¯ÂË˜¯È„‰ . 

הקשר בי� חבר ועדת חיפוש שהוא בעל השליטה בחברה ובי� מועמד שהוא דירקטור באותה חברה 
, ע� גילוי הקשר או הזיקה.  וגילוי זיקות יש להצהיר עליוהוא מסוג הקשרי� שלפי דיני ניגוד ענייני�

בעל הזיקה , מכל מקו�. והוא יכריע א� יש לפעול בעניי� זה וכיצד, ה� ייבחנו בידי הגור� המוסמ%
 .אינו מוסמ% להחליט בעצמו שהגילוי מיותר

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÚ„È˘ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÂ ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÏÚ ,‰È¯·ÁÓ „Á‡ È¯·„Ï , ÏÚ
Ì‰È�È· ÌÈ¯˘˜‰ ÏÚÂ ˙„ÓÚÂÓ‰ ÌÚ Â˙Â¯ÎÈ‰ , Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ ˙Â�ÙÏ ‰È‰

 ËÂ˜�Ï ˘È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ‰Ó Ú·˜˙Â Ì‰È�È· ÌÈ¯˘˜‰ ·ÈË ˙‡ ÔÁ·˙˘ ˙�Ó ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰
Ì�È‚· . 

 הבהירה היועצת המשפטית של האוניברסיטה כי 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
היא הייתה בודקת את הנושא , הסוגיה או לחוות את דעתה עליהאילו הייתה מתבקשת לבדוק את 
 . ונותנת חוות דעת מנומקת בעניינו

ר מרידור בישיבת "אחד מחברי ועדת החיפוש מסר למשרד מבקר המדינה כי שאל את ד .3
הוועדה שזומנה אליה א� יש לה קשרי� עסקיי� ע� מישהו מהאוניברסיטה או ע� חברי� בוועד 

שכ� חברי הוועדה קיבלו , חבר אחר מסר כי שאלה כזאת לא נשאלה.  השיבההמנהל א% היא לא
ר מרידור ע� מר אקירוב ולכ� ביקשו ממנו שיפנה אליה "הודעה רשמית כאמור על הקשרי� של ד

 ). ראו להל�(

לא יכול להיות שלא השיבה על שאלה "ר מרידור כי "בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה ד
למיטב זכרונה כל השאלות שהופנו אליה קיבלו ; נהפו% הוא. די ועדת החיפושכלשהי שנשאלה על י

כל האינפורמציה אודותיה נמצאת בכל , הינה אד� ידוע"עוד ציינה כי ". מענה וה� היו מועטות
 שהרי �שהמידע מצוי בידיה� ... בעת פגישתה ע� חברי ועדת החיפוש הניחה... אמצעי התקשורת

  ".ת� והניחה שפנו אליה לאור מה שידעו עליה כולל קורות חייההופיעה בפניה� לפי בקש

 ‰ÊÈ‡ ˙Ú„Ï Ô˙È� ‡Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯„ÚÈ‰·
„Ï Ú‚Â�‰ Ú„ÈÓ"‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ‚ˆÂ‰ ¯Â„È¯Ó ¯ , ÂÈ‰ ÔÎ‡ Ì‡Â ‰Ï‡˘�˘ ˙ÂÏ‡˘‰ ‰Ó

Ô‰ÈÏÚ ‰˙�Ú ‡Ï˘ ˙ÂÏ‡˘. 
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4. ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ÔÈÂˆ ÌÂÎÈÒ· ‰�Â˘‡¯ ˙ÂÙÈ„Ú· ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰˘È˘ Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‰�ÈÎ‰ ˘
Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÌÚ ˘‚ÙÈÈ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ÈÓ ‰Ú·˜Â , È¯·Á ÏÎ ÌÚ ‰˘È‚ÙÏ Â�ÓÂÊÈ˘ È�ÙÏ

‰„ÚÂÂ‰ . ÌÚ ˘‚ÙÈ‰Ï ÏËÂ‰ ÈÓ ÏÚ ÔÈÂˆ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒ·„"¯Â„È¯Ó ¯ , ¯·ÓËÙÒ· ÌÏÂ‡Â
2009 ‰¯È‰·‰ „" ¯Â„È¯Ó ¯�Î˘Â ‰ÓÚ ˘‚Ù�˘ ÈÓ ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˘‚ÙÈ‰Ï ‰˙Â‡ Ú

·Â¯È˜‡ ¯Ó ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÌÚ . ˙„ÚÂ ÌÂÎÈÒ· ÏÏÎ ‰¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ÂÊ ‰˘È‚Ù˘ÂÙÈÁ‰ , Ì‚‰
Ì‡˙‰· ‰„Ú˙ÏÂ ¯Â˙È‡‰ ÍÈÏ‰˙Ó ˜ÏÁ ‰· ˙Â‡¯Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ . 

ר מרידור הוא ניסה לשכנע "בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מר אקירוב כי בפגישתו ע� ד
שמדובר "תר חברי ועדת החיפוש ובי� היתר הבהיר לה אותה בנימוקי� שוני� כי תיפגש ע� י

לדבריו של מר ". בתפקיד יוקרתי וחשוב שיש בו סיפוק הנובע מעשייה ציבורית רבה וחשובה
ר "ד... גליל' שביעות רצונו מתיפקודו של הנשיא דאז פרופ�את חוסר"אקירוב הוא לא הסתיר ממנה 

 ראוי להטעותה ולצייר בפניה תמונה וורודה ובלתי מרידור היתה חייבת להיות ערה לקשיי� ולא היה
 ". מציאותית

5.  ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰·È˘È· ÈÎ ÔÈÂˆ ÌÂÎÈÒ·" ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÌÈ¯·Á‰ ÂÁÂÂÈ„
˙ÈÈ�ÙÏ ˙Â�ÚÈ‰Ï ÂÏÎÈ ‡Ï]Ì ."[ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÎ ÔÈÂˆ „ÂÚ"„Ó ˙Â˜ÂÓÚ ÂÓ˘¯˙‰" ¯

¯Â„È¯Ó" ,˙ÈÚÈ·¯‰ ‰·È˘È· Â˘‚Ù� ‰˙‡˘ , ÈÎ ÂËÈÏÁ‰ ÔÎÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡
ÌÈÙÒÂ� .„·Ï· ˙Á‡ ˙„ÓÚÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ ‰�ÈÈ‡¯ ÏÚÂÙ· , ‡Ï· ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‰˘ÚÓÏÂ

‰�Â˘‡¯ ˙ÂÙÈ„Ú· Â‚¯Â„˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÈ·Â ÂÊ ˙„ÓÚÂÓ ÔÈ· ‰˙ÂÂ˘‰˘ . ‰˙·Â˘˙·
 ¯‡Â�ÈÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ2011ÙÂ¯Ù ‰¯ÒÓ  ' ÈÎ ËÈ·˘" „ÓÚÂÓ Ì‡˘ ‰ËÈÏÁ‰ ‰„ÚÂÂ‰

„È˜Ù˙‰ ÂÏ ÚˆÂ‰˘ÂÏ·˜Ï ˙Â‡È  ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„ÓÚÂÓ ÔÁ·˙ ‡Ï ‡È‰." 

) ואי� זה ראוי ג� בעתיד(לא היה "כי , בי� היתר, מר אקירוב ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה
והרשימה שפורטה (שמות של אנשי ציבור בעלי מעמד בכיר ' וועדת חיפוש'לכלול בפרוטוקול של 

� בירור ראשוני א� ה� מוכני� לשמש כאשר טר� נער% עימ, )בתזכיר זה מדברת בעד עצמה
המניעי� לחוסר היענות� לשמש בתפקיד זה יכולי� להיות . ר הוועד המנהל" בתפקיד יובהתנדבות

פרוטוקול . א% שמ� חייב להישאר בכל מקרה חסוי כדי שלא לפגוע בצנעת פרטיות�, רבי� ומגווני�
 ).ההדגשות במקור" (ל הצדקהללא כ, כזה עלול לדלו� לתקשורת ולגרו� לפגיעה בשמ� הטוב

6. „· ‰¯Á· ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ˘ ¯Á‡Ï ˜¯"¯Â„È¯Ó ¯ , ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ˘È‚‰Ï ‰˘˜·˙‰ ‡È‰
"ÌÈÈÁ ˙Â¯Â˜ "‰�ÈÈˆ Ì‰·Â ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙‡ÏÓÓ ‡È‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ , ‰˙�Â‰Î ˙‡ ÌÏÏÎ·Â

·Â¯Ï‡ ˙¯·Á· ˙È¯ÂË˜¯È„Î . ˙ÚÈ„ÈÏ ‰¯ÂÓ‡‰ Í¯„· ‰‡·Â‰ ÂÊ ‰„·ÂÚ˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
·È�Â‡‰‰ËÈÒ¯·È�Â‡· Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ ÌÊÈ ‡Ï ‰ËÈÒ¯ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â , Ï˘ ‰˜È„·
‡˘Â�‰ . 

7.  Ò¯Ó· ËÈÏÁ‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰2009„ Ï˘ ‰ÈÂ�ÈÓ ˙‡ ¯˘‡Ï "ÂÈÏ ¯Â„È¯Ó ¯" „ÚÂÂ‰ ¯
‰ÈÂÏ‚ ‰Ú·ˆ‰· Ï‰�Ó‰ , ‰Ú·ˆ‰· ÈÂ�ÈÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰È‰ ˘¯„� ‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ˘ Û‡

˙È‡˘Á . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÈÏ‰ Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰Â ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰Ï Ú‚Â�· ‰Ê ˜¯Ù· Â‡·Â‰˘ ÌÈÈÂ˜
„"ÍÈÏ‰‰ ÌÂÈ˜· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚Ù ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ ¯Â„È¯Ó ¯. 
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 מינוי נציגי ציבור לוועד המנהל

 �תוק� ועדת חיפוש שחבריה יהיו ,  לחוקה צוי� כי לצור% מינוי נציגי ציבור לוועד המנהל31.4בסעי
ושני נציגי ציבור ; שני נציגי הסנט שייבחרו על ידי הסנט; ר הוועדה"שיכה� כיו, ר הוועד המנהל"יו

חברי הוועד המנהל יבחרו את נציגי הציבור החדשי� בוועד המנהל . שימונו על ידי הוועד המנהל
בחירת� תיעשה . ותקופת כהונת� תהיה ארבע שני�, מקרב מי שוועדת החיפוש המליצה עליה�

 .י הוועד המנהלבהצבעה חשאית ותתקבל ברוב קולות של חבר

שכ� , ר הוועד המנהל היו בוועד המנהל תשעה חברי� בלבד"ר מרידור ליו"בעת מינויה של ד .1
 החליט הוועד המנהל לקבל את 2009במרס . שניי� מנציגי הציבור שכיהנו בו פרשו מתפקיד�

דת הצעתה של יושבת הראש דאז למנות את מר אלפרד אקירוב ומר ר� קרול לנציגי ציבור בווע
שיכהנו , ) ועדת החיפוש לנציגי ציבור או ועדת החיפוש�להל� (החיפוש לחברי הוועד המנהל 

 . שמואל עינב' אינה וינר ופרופ' בוועדה עמה וע� נציגי הסנט פרופ

 מסרה יושבת הראש כי ועדת החיפוש קיימה שתי ישיבות 2009בישיבת הוועד המנהל במאי 
. ר שוקי גלייטמ�"בולסלב גולדמ� וד' על המועמדי� פרופובעקבותיה� החליטה פה אחד להמלי, 

 .בוועד המנהל החליטו פה אחד לאשר את בחירת�

ÙÂ¯Ù Ï˘ ÈÂ�ÈÓ‰Â ‰¯ÈÁ·‰ ÍÈÏ‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· ' ÔÓ„ÏÂ‚
„Â"ÔÓËÈÈÏ‚ ¯: 

)‡(  ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡Â ‰È˙Â·È˘È ˙‡ „Ú˙Ó˘ ÂÈ„ Ë¯ÂÙÓ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰Ó˘¯ ‡Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ
‰ ˙Â·È˘È‰ ÔÈ· ÂÚˆÂ·˘ ‡˘Â�· ˙Â¯Á‡)ÌÈÈÏ‡Èˆ�ËÂÙ ÌÈ„ÓÚÂÓ ÌÚ ˙Â˘È‚Ù ÔÂ‚Î .( Ì�Ó‡

 ‰ÓÈÈ˜˘ ˙Â·È˘È‰ È˙˘· Â¯Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ „È ·˙Î· ‰Ó˘¯ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙¯ÈÎÊÓ
‰„ÚÂÂ‰ ,ÌÈÈ˜˙‰˘ ÍÈÏ‰Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÈ„ÂÒÈ ÌÈË¯Ù ¯ÒÁÂ ÂÈ„ Ë¯ÂÙÓ Â�È‡ ‰Ê ÌÂ˘È¯ ÌÏÂ‡ :

Ó‡�˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ Â· ÂÏÏÎ� ‡ÏÌÈ�ÂÈ„· Â¯ , ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� È�˘ Ï˘ Ì˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,ÌÈ˜ÂÓÈ�‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙ÏÈÒÙÏ ÌÈ˜ÂÓÈ�‰Â Ì˙¯ÈÁ·Ï ; ‡Ï Û‡ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á

ÂÓ˘¯�˘ ÌÈ¯·„‰ ˙‡ Â¯˘È‡ ,ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù È·‚Ï Ï·Â˜ÓÎ. 

)·( ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ˘È‡ ‰�ÈÈ‡¯ ‡Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ , Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ‡Ï Ì‚
ıÈÏÓ‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ . 

אנשי ציבור בכירי� לא יסכימו "תשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה יושבת הראש לשעבר כי ב
, בדר% כלל, אישי� כאלה לא יסכימו... להציג מועמדות לתפקיד התנדבותי שאולי ייפסלו בו

והאוניברסיטה תאל, להסתפק באנשי� פחות ' ימחלו על הכבוד'רבי� מה� ... לתהלי% הכולל ראיו�
 . ..."מתאימי�
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Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ�‰ÎÓ‰ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� , Ï˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÏÂ‰È�‰ ÈÙÂ‚Ó „Á‡ ‡Â‰˘
˙ÂÁÈÏ˘ ˙˘ÂÁ˙ ÍÂ˙ÓÂ ˙Â·„�˙‰· ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ . „ˆÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ�

 ÍÂ¯ÎÂ ÔÓÊ ˙˘„˜‰Â ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯Â˘ÈÎ ·ÈÈÁÓ‰ È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ·Â˘Á È¯Â·Èˆ „È˜Ù˙ „Á‡
˙ÂÈ¯Á‡· ‰‡È˘�· ,ÒÓ ‰„ÈÓÓ ÌÈ�‰� ¯Á‡ „ˆÓÂ‰¯˜ÂÈÂ „Â·Î Ï˘ ˙ÓÈÂ . ˘¯„�‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚

 ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ·ÈÂÁÓ ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ˙Â�ÓÏ
„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Â ‰¯˘Ó È‡˘Â� ¯ÂÁ·Ï Ì‡Â··, ˙Â�È‚‰ ÔÂ‚Î ,˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘  ˙ÂÏÚÂ˙ ÌÂÒ˜ÓÂ

¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ˙¯ÈÁ· È„È ÏÚ . ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙˜ÂÁ· Û‡ Ú·˜� ÍÎ ÌÂ˘Ó ‰˘ÚÈ˙ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÎ
˘ÂÙÈÁ ˙„ÚÂ ÚÂÈÒ· ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÌÚ ÔÂÈ‡È¯ ÌÂÈ˜ ‡Â‰ ‰˙„Â·Ú· È„ÂÒÈ ÈÏÎ˘ . Ï˘ ‰˙„Â·Ú

 ÍÈÏ‰ ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡ Ï˘ Ï‰�Ó „ÚÂ È¯·Á ˙¯ÈÁ·Ï ˘ÂÙÈÁ ˙„ÚÂ
È�ÂÈÂÂ˘Â ¯Â„Ò . Ï‰�Ó „ÚÂÂ· Ì˙Â¯·Á ¯Â·Ú ‰¯ÂÓ˙ ÌÈÏ·˜Ó Ì�È‡ ¯Â·Èˆ È‚Èˆ�˘ ‰„·ÂÚ‰

Á ÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰�È‡‰˙¯˜ÂÈ Â‡ ‰�Â‰Î‰ ˙Â·È˘ .¯Â„Ò ÔÂÈÓ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ,
Ì‰Ó ˙ÈÚˆÓ‡ È˙Ï· ˙ÂÓ˘¯˙‰Â ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ ÌÚ ˙Â�ÂÈ‡¯ ÏÏÂÎ‰ , ‰„ÚÂÂÏ ‰È‰È˘ È„Î

Ì‰È�È· ‰‡ÂÂ˘‰Ï ˜ÙÒÓ ÒÈÒ· , Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯·„· ˙È·ËÈÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÏÎÂ˙ ‡È‰Â
ıÈÏÓ˙. 

)‚( ÙÂ¯Ù ÔÈ· '„¯ÙÏ‡ ¯Ó ÔÈ·Â ÔÓ„ÏÂ‚ ·ÏÒÏÂ·ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ¯˘˜ ˘È ·Â¯È˜‡  .ÙÂ¯Ù '
 ¯·ÓËÙÒ· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ ÔÓ„ÏÂ‚2010 ‡Â‰ ¯·Ú˘Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ˙‡ Ì‚ ÈÎ 

˙Â·¯ ÌÈ�˘ ¯ÈÎÓ .ÙÂ¯ÙÂ ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂ˘È¯‰Ó ÌÏÂ‡Â 'ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ÔÓ„ÏÂ‚ ,
‰Ó ÌÂ˘Ó ,ÂÏ‡ ÌÈ¯˘˜ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ ·Ï˘ ÌÂ˘· .ÁÎ ÈÎ ÔÈÂˆÈ Èˆ

ÙÂ¯Ù˘ ¯Á‡Ï ‰�˘ ' Ì‚ ‰�ÂÓ ‡Â‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯·ÁÏ ‰�ÂÓ ÔÓ„ÏÂ‚
·Â¯Ï‡ ˙¯·Á· È�ÂˆÈÁ ¯ÂË˜¯È„Ï ,·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ Â˙ËÈÏ˘· ¯ÂÓ‡Î ‡È‰˘ , Ô‰ÎÓ ‡Â‰Â

¯·Ú˘Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÌÚ ‰Ê „È˜Ù˙·. 

 או חוקי, אי� כל בסיס"גולדמ� כי '  כתב פרופ2010בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
במועד מינויי לחבר בועד ... לטענה לפיה היכרות אישית מהווה עילה לפסילת מועמדות, נורמטיבי

ר מרידור לא היו שוני� בהרבה מהיכרותי ע� רבי� "המנהל הקשרי� החברתיי� ע� מר אקירוב וד
אי� חולק כי אי� פסול בהיכרות קודמת או בקשרי� ... אחרי� מנושאי התפקידי� באוניברסיטה

ברתיי� בי� חברי ועדת החיפוש המציעי� מועמדי� לכה� בועד המנהל ובי� חברי הועד המנהל ח
כל זאת כמוב� כל עוד אי� בקשרי� אלה ניגוד . לבי� המועמדי� עצמ� מאיד%, הבוחרי� מחד

גולדמ� כי ' לגבי המינוי שלו לדירקטור חיצוני בחברת אלרוב ציי� פרופ ".ענייני� או תלות פיננסית
כדי לפגו� ] הדוח[שנולדה מעל לחצי שנה לאחר קרות האירועי� נשוא טיוטת ,  בזיקה זואי�"

לא , ההכנסה הכספית מהשתתפותי בישיבות הדירקטוריו� של חברת אלרוב הינה שולית... בהלי%
 ".ובוודאי שאינה יוצרת יחסי תלות או השפעה כלכלית כלשהי בי� מר אקירוב לביני, מהותית

היתה "גולדמ� ' מבקר המדינה כתבה יושבת הראש לשעבר כי היכרותה ע� פרופבתשובתה למשרד 
היא הפעילה ... לא היו אלה יחסי� קרובי� או חברות קרובה וא� לא קשרי� עסקיי�; היכרות גרידא

 כי היכרות סתמית או היכרות גרידא אינה � המובנת מאליה �שיקול דעת עצמאי והגיעה למסקנה 
גולדמ� אל היועצת ' � ועל כ� לא ראתה בשעתו מקו� לפנות בעני� פרופיוצרת ניגוד ענייני

 ". המשפטית של האוניברסיטה
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ÌÈ�Â˘ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ˘È ÌÈ˘�‡ ÔÈ· ÌÈ¯˘˜ÏÂ ˙Â˜ÈÊÏ ÈÎ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
 ˙Â�Â˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÏÈ·Â‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈ�Â˘ ÌÈ¯˘˜ ˙�ÈÁ·Â- ÈÂÏÈ‚ ÌˆÚ· ˙Â˜Ù˙Ò‰Ó 

‰˜ÈÊ‰ ,˜ Û‡ÂıÂÁ� ‰È‰ ‡Ï ÈÂÏÈ‚‰ ÂÏÈÙ‡ ÔÈÈ�Ú‰ ˙Â·ÈÒ�· ÈÎ ‰ÚÈ· ,˙ËÏÁÂÓ ˙ÂÏÒÙ „ÚÂ .
˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ¯˘˜‰ Ï˘ ÂÈÙÂ‡ ˙�ÈÁ· ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ,ÚÈ¯ÎÈ ‡Â‰Â ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ È„È ÏÚ ,

Ï·˜È˘ Ú„ÈÓ ÍÓÒ ÏÚÂ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙÏ ,„ˆÈÎÂ ‡˘Â�· ÏÂÚÙÏ ˘È Ì‡ . ‰˜ÈÊ‰ ÏÚ·
ÍÓÒÂÓ Â�È‡ ,¯ÂÓ‡Î ,‰˘ ÂÓˆÚ· ËÈÏÁ‰Ï¯˙ÂÈÓ ÈÂÏÈ‚ .ÙÂ¯ÙÂ ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ '

 Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏÂ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ Ì‰È�È· ÌÈ¯˘˜‰ ÏÚ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï ÔÓ„ÏÂ‚
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ . 

בישיבת הוועד המנהל שדנה בהמלצת ועדת החיפוש לנציגי ציבור טע� אחד החברי� כי יש  )ד(
נמצא ,  תל השומר�ש חיי� שיבא "רפואי עשבעבר ניהל את המרכז ה, גולדמ�' לבדוק א� פרופ

יושבת הראש לשעבר . בניגוד ענייני� בכל הקשור לקניי� רוחני של מחקרי� שנעשו באוניברסיטה
גולדמ� אינו קשור ' גולדמ� ע� האוניברסיטה ונמצא שפרופ' נבדקו הקשרי� של פרופ"השיבה כי 

ואול� לא נמצאו בתיקי האוניברסיטה . "לנושאי� שיש בה� ניגוד ענייני� לפעילותו באוניברסיטה
 . מסמכי� המלמדי� על ביצוע הבדיקה האמורה

מקבלת את הערת הביקורת לפיה "בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה יושבת הראש כי היא 
 ". ראוי היה להשאיר מסמכי� המפרטי� את טיב הבדיקה שנערכה

)‰( „"¯ÂË˜¯È„Î ÌÈÈ˙�˘Î Í˘Ó· Ô‰ÈÎ ÔÓËÈÈÏ‚ È˜Â˘ ¯ ˙¯·Á· È�ÂˆÈÁ " ˙¯Â˘˜˙ ‰Ï‡ÂÂ
Ú·"Ó" ,ÂÈ ‰˙ÈÈ‰ ¯·Ú˘Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ˘ ˙Ú·"‰¯·Á‰ Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ . ‰¯ÒÓ ÔÎ ÂÓÎ

„ ÌÚ ÌÈ�˘ ˙·¯ ˙Â¯ÎÈ‰ ‰Ï ˘È ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ" ‰ÏÁ‰˘ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯
· Â„È˜Ù˙Ï ‰�Ó˙‰˘ Ì„Â˜ „ÂÚ"Ú· ˙¯Â˘˜˙ ‰Ï‡ÂÂ"Ó ."„Â ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰" ¯

 ÔÓËÈÈÏ‚ÂÊ Ì˙Â¯ÎÈ‰ ¯·„ ÏÚ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ Â‡ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï. 

ר גלייטמ� כי ההיכרות " ציינו יושבת הראש וד2010בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
, וכי ג� א� הייתה זיקה שמקורה בישיבה משותפת בדירקטוריו�, "על בסיס מקצועי"ביניה� היא 

וואלה תקשורת "בר מאז כיהנו שניה� בדירקטוריו� של חברת שע) כחמש שני�(הרי הזמ� הרב 
 .מבטל זיקה זו" מ"בע

„ÏÂ ¯·Ú˘Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯
 ·ÈË ˙‡ Â�Á·È˘ È„Î ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏÂ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂÂÏ Ì˙Â¯ÎÈ‰

ÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ ÂËÈÏÁÈÂ ÌÈ¯˘˜‰ .¯ÂÓ‡Î ,È‡ ÈÎ ÂÓˆÚ· ËÈÏÁÈ ¯˘˜‰ ÏÚ·˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó Ô
¯˙ÂÈÓ ÈÂÏÈ‚‰. 

ר ועד מנהל של מכללה אקדמית המתוקצבת על ידי " נקבע כי יו199921ת משנת "בהנחיות ות )ו(
מוסד או תאגיד מחו, לעמותה וכ� לא יהיה מי שקיי� חשש לניגוד , ת לא יהיה נציג של גו�"ות

ת "מבירורי� שעשה משרד מבקר המדינה ע� ות. י�ענייני� בי� תפקידו זה לבי� לעיסוקיו האחר
ר ועד מנהל של מכללה אקדמית מתוקצבת אינו רשאי לכה� באותה "עולה כי הנחיה זו משמעה שיו

 . מכללה אקדמית או אוניברסיטה�עת כחבר ועד מנהל של מוסד אקדמי אחר 

__________________ 

 .ת"הנחיות למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבי� על ידי ות  21
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„ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"ÔÓËÈÈÏ‚ ¯ , È‡Ó· ¯ÂÓ‡Î ‰�ÂÓ˘2009Ó‰ „ÚÂÂ· ¯·ÁÏ  Ï˘ Ï‰�
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ,ÂÈÎ ˙Ú ‰˙Â‡· Ô‰ÈÎ" ˙·ˆ˜Â˙Ó ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÏÎÓ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯- 

 ÔÂÏÂÁ È‚ÂÏÂ�ÎË‰ ÔÂÎÓ‰) ÔÏ‰Ï-ÔÂÎÓ‰  .(˙ÂÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ È˜È˙· Â‡ˆÓ� ‡Ï" ÌÈÎÓÒÓ ˙
„ Â‡ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰"˙ÂÂÓ Â˘˜È· ÂÓˆÚ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯"„˘ ¯˘‡Ï ˙" Ô‰ÎÈ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯

ÂÓ‰ È�˘· ˙Á‡ ‰�ÂÚ·Â ˙Ú·˙Â„Ò . ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ˙ÈÙ¯‚Â‡‚ ˙ÂÎÈÓÒ· ‡ˆÓ� ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
 ‰ËÈÒ¯·È�Â‡·˘ ‰Ï‡Ï ÌÈÓÂ„‰ „ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ˙Â ÌÈ‚ÂÁ Â· ˘ÈÂ)‰Ò„�‰ ÔÂ‚Î , ·˘ÁÓ‰ ÈÚ„Ó

ÏÂ‰È�Â .(˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙Ï Ï‡Èˆ�ËÂÙ ˘È ‰Ê ·ˆÓ· ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ . ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 Â�Á· ‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ÏÏÎ Â˜ÒÚ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˘ÂÙÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ È�˘· ‰�Â‰Î Ì‡

ÌÈ‰Ê „ÂÓÈÏ ÈÓÂÁ˙ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ·Â¯˜ ÌÈÈÓ„˜‡ ,ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÂ˘Ó ‰· ÔÈ‡. 

, ר גלייטמ� לכה� בשני המוסדות"עדיי� המשי% ד, 2010ספטמבר , יצוי� כי במועד סיו� הביקורת
, 2009 שנכנס לתוק� כבר במאי,  לחוקת האוניברסיטה73ת וא� על פי שבסעי� "למרות הנחיות ות
יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות ע� פעילויות ... כל חבר מחברי הוועד המנהל"צוי� במפורש כי 

ר גלייטמ� לא פנה ליועצת המשפטית כדי שתבח� א� "הביקורת העלתה כי ד". האוניברסיטה
 � שבחוקה ותנחה אותו לגבי המתחייב 73הכהונה בשני המוסדות עולה בקנה אחד ע� הוראות סעי

 .וג� היועצת המשפטית מצדה לא יזמה בדיקה כזאת, מכ%

של [טר� מינויו " ר גלייטמ� כי"בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה טענו יושבת הראש לשעבר וד
מר סתיו . בפניה טלפונית, מר סטיב� סתיו, ]דאז[ת "ל ות"ר מרידור אל מנכ"פנתה ד] ר גלייטמ�"ד

ר גלייטמ� בשני "כהונתו במקביל של ד[ על שלא מצא כל נוהל האוסר, לאחר בדיקה, השיב
 בחוקת האוניברסיטה כתבו 73לעניי� סעי� ". והוסי� כי נית� ללמוד מתקדימי�] המוסדות

ר גלייטמ� והיועצת המשפטית בתשובותיה� למשרד מבקר המדינה כי המכו� אינו "ד, האוניברסיטה
 בי� ÂÓ·�‰אי� שו� ניגוד ענייני� "וכי , גו� אקדמי המתחרה או עשוי להתחרות ע� האוניברסיטה

היועצת " חברות בוועד המנהל של המכו� הטכנולוגי לבי� חברות בוועד המנהל של האוניברסיטה
ר גלייטמ� יכול לכה� כחבר הוועד המנהל במכו� "השאלה הא� ד"המשפטית א� הוסיפה כי 

ÚÈ‚‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ... ר"י היו"כ� עלתה בדיוני הוועד המנהל ע, ובאוניברסיטה בעת ובעונה אחת
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ÔÈ‡˘ ‰�˜ÒÓÏ ,חלק זה בדיו� לא בא זכרו בפרוטוקול הישיבה, א� כי לצערי "

 ).ההדגשות ה� במקור(

ת עולה כי אמנ� "מבירורי� שעשה משרד מבקר המדינה ע� מר סתיו ואחרי� וכ� מעיו� בתיקי ות
 בעת ובעונה אחת וכי התקיימה שיחת יש תקדימי� של כהונה בוועדי� מנהלי� של שני מוסדות

. ת וא� מר סתיו עצמו לא קיימו כל בדיקה בנושא"א% הגורמי� המקצועיי� בוות, טלפו� כאמור
ת אישור לכה� בעת ובעונה אחת "ר גלייטמ� קיבל מוות"כאמור ג� לא נמצאו מסמכי� המעידי� שד

 .בשני המוסדות

לאוניברסיטה ,  המשפטית של האוניברסיטהליועצת, ר גלייטמ�"משרד מבקר המדינה מעיר לד
ולפיה ניתנת לאוניברסיטאות תמורה בעד תפוקות , ת"ת כי נוכח שיטת התקצוב של ות"ולוות

ונוכח משקל� , והתפוקה בתחו� ההוראה נקבעת לפי מספר הבוגרי�, בתחומי ההוראה והמחקר
סיטאות השונות מתחרות האוניבר, ההול% וגובר של המכללות האקדמיות בתחו� ההשכלה הגבוהה

פוטנציאל לתחרות מעי� זו קיי� ג� בי� . זו ע� זו וג� ע� מכללות על סטודנטי� ועל תקציבי�
 . אביב ובי� המכו��אוניברסיטת תל
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ˙Â¯·ÁÏ ÌÈ„ÓÚÂÓÓ ˘Â¯„Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÏÚ
˜ÂÒÈÚ ¯·„· ÌÈË¯Ù ÔÈÈˆÏ Â˘¯„ÈÈ Â· ¯˘‡ ÔÂÏ‡˘ ‡ÏÓÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ ˙�Ó ÏÚ ÌÈ¯Á‡‰ Ì‰È

 „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Ì˙Â‡ „ÈÓÚÈ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· Ì˙�Â‰Î ÌÚ „·· „· ˜ÂÒÈÚ‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï
ÌÈ�ÈÈ�Ú .ÌÈÁÂÂÈ„˘ „ÈÙ˜‰Ï Ì‚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÏÚ , ÂÏ‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÌÈ¯Â¯È·Â ÌÈ�ÂÈ„

˘¯„�Î Â„ÚÂ˙È .˙Â ÏÚ" ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ „ÈÙ˜‰ÏÂ ‡˘Â�· ˙Â˘¯ÂÙÓ ˙Â‡¯Â‰ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙
‰Ï‡ ˙Â‡¯Â‰ Â‡ÏÓÈ ‰‰Â·‚. 

הנחיות ] ה[א� יומצאו לידי"כי , בי� היתר, בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה
מחייבות בכל הקשור בדר% בחירת� של חברי הוועד המנהל לטיפול בסוגייה של מניעת ניגוד 

 ".ה תפעל על פיה�האוניברסיט... בי� כהונת� בוועד המנהל לבי� עיסוקיה� האחרי�, הענייני�

 ".סוגיה זו בימי� אלה" כי היא בוחנת 2011ת כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בינואר "ות

)Ê(  È‡Ó· ËÈÏÁ‰ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰2009ÙÂ¯Ù Ï˘ ÌÈÂ�ÈÓ ˙‡ ¯˘‡Ï  '„Â ÔÓ„ÏÂ‚" ¯
‰ÈÂÏ‚ ‰Ú·ˆ‰· ÔÓËÈÈÏ‚ , ‰Ú·ˆ‰· ÈÂ�ÈÓ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ¯ÂÓ‡Î ‰È‰ ˘¯„� ‰˜ÂÁ‰ ÈÙÏ˘ Û‡

˙È‡˘Á . 

)Á( „ÚÂ È�˘Ï „·Ï· ÌÈ„ÓÚÂÓ È�˘ ÏÚ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÂÓ‡Î ‰ˆÈÏÓ‰ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙
ÌÈÈÂ�Ù‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ , Â¯Á·ÈÈ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ÔÈÂˆ ‰˜ÂÁ·˘ Û‡"ÈˆÏÓÂÓ ·¯˜Ó " ˙„ÚÂ

 ˘ÂÙÈÁ‰-ÌÈÙÒÂ� ÌÈ„ÓÚÂÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ  . „ÚÂÂ‰ ˙¯·Á ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÂÚ Ï‰�Ó‰" È‡Ó· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È· ‰�ÈÈˆ Ô¯Â‡ „2009 ÈÎ " ‰ÎÈ¯ˆ ˘ÂÙÈÁ‰ ˙„ÚÂ ‰˙Ú„Ï

„È˜Ù˙Ï „Á‡ „ÓÚÂÓÓ ¯˙ÂÈ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È�Ù· ‚Èˆ‰Ï" , Ê‡„ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ‰�ÈÈˆ ‰·Â‚˙·Â
 ÈÎ"‰¯ÈÁ·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ ¯ÙÒÓ ˙‡·‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˜˘È˙ ˙Â‡·‰ ÌÈÓÚÙ·." 

 2009במאי .  חמישה מה� נציגי ציבור� חברי� 11 מנה הוועד המנהל 2004משנת , כאמור .2
 2010ובמאי ,  שבעה מה� נציגי ציבור� חברי� 13ה ונקבע בה כי בוועד המנהל יהיו תוקנה החוק

 .שונתה שוב החוקה ונקבע בה כי שניי� מהחברי� ימונו על ידי חבר הנאמני� מקרב חבריו

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·ÓËÙÒ2010 ,Î-15 ÈÂ�È˘‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ 
‰˜ÂÁ· ,Á ˙„ÚÂ ‰˙�ÂÓ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÌÈ¯ÒÁ‰ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� È�˘ Ï˘ ÌÈÂ�ÈÓ Í¯ÂˆÏ ˘ÂÙÈ . 

בוועד המנהל נשארו שני מקומות "בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה יושבת הראש לשעבר כי 
יאוישו על ידי חבר הנאמני� ] 2010שאושרה כאמור במאי [שעל פי החוקה המתוקנת , פנויי�

האוניברסיטה מסרה ". והיא החלה בעבודהועדה זו קמה רק לאחרונה . ומקרב� תוק� ועדת החיפוש
 כי הוועדה סיימה את עבודתה וכי כהונת� של נציגי 2011למשרד מבקר המדינה בתשובתה מינואר 

 ".החלה לפני כחודשיי�"הציבור הנוספי� 

 ÏÈÚÏ Â�ÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˜Ù˙Ï ˘ÂÙÈÁ‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ·ÂÈ „È" Â�˘ÈÈ ‡Ï „ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ�ÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯

ÌÈ�Ó‡�‰ ¯·ÁÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÌÈÓÈÈ˜Ó˘ ˙Â¯Á‡ ˘ÂÙÈÁ ˙Â„ÚÂ Ï˘ Ô˙ÂÏÈÚÙ· , ÈÎÈÏ‰ ÈÎÂ
‰˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÂÓÈÂ˜È Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÌÈ¯·Á Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰. 
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 קשרי� בי� חברי הוועד המנהל

זיקות שונות המתקיימות בי� חברי� בנוהלי האוניברסיטה לא נקבע כאמור כיצד יש לטפל ב
ולא נקבעו אפוא כללי� ודרכי פעולה שיעגנו , במוסדות האוניברסיטה בכלל ובוועד המנהל בפרט

. הסדרי ניגוד ענייני�, במידת הצור%, לבחו� אות� משפטית ולקבוע, את החובה לדווח על זיקות
שו� שעל פי החוקה הוועד המנהל מ, הפוטנציאל לזיקות שונות בי� חברי הוועד המנהל הוא גדול

 מינה הוועד המנהל את כל 2010 עד מאי 2005ממאי (עצמו ממנה את רוב נציגי הציבור החברי� בו 
 ).נציגי הציבור שהיו חברי� בו

להל� פרטי� על תפקידי� נוספי� שמילאו רוב נציגי ציבור שכיהנו בוועד המנהל בשני� האחרונות 
יצוי� כי חלק מנציגי הציבור שיש ביניה� זיקות כאמור כיהנו  .�והסבר על מהות הזיקות ביניה

 :בוועד יחד בעת ובעונה אחת וחלק� כיהנו בו בתקופות שונות

1. ·Â¯È˜‡ „¯ÙÏ‡ ¯Ó ר דירקטוריו� חברת אלרוב" יו�. 

2. „"¯Â„È¯Ó ‰¯Â‡ÈÏ ¯ כהונתה הנוכחית חודשה .  מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת אלרוב�
טבע תעשיות פרמצבטיות "כמו כ� היא מכהנת כדירקטורית חיצונית בחברת . 2009 בראשית יוני

 כיהנה 2007�2009בשני� ". מ"אוס� השקעות בע"וכדירקטורית חיצונית בחברת " מ"בע
לאחר שמר דב לאוטמ� חדל להיות בעל " (מ"דלתא גליל תעשיות בע"כדירקטורית בחברת 

וואלה תקשורת "ר הדירקטוריו� של חברת "ה כיו כיהנ2001�2005ובשני� , )השליטה בחברה
 ".מ"בע

3. ÙÂ¯Ù 'ÔÓ„ÏÂ‚ ·ÏÒÏÂ· � כחצי שנה לאחר שמונה לחבר הוועד המנהל (2009 מכה� מדצמבר (
 ).בינו ובי� מר אקירוב מתקיימי� קשרי� חברתיי�, כאמור(כדירקטור חיצוני בחברת אלרוב 

4. „"ÔÓËÈÈÏ‚ È˜Â˘ ¯ מ"וואלה תקשורת בע"טור חיצוני בחברת  כיה� במש% כשנתיי� כדירק� "
 . ר דירקטוריו� החברה"ר מרידור כיהנה כיו"בעת שד

5. ÔÓËÂ‡Ï ·„ ¯Ó דלתא גליל תעשיות "ר הוועד המנהל הקוד� ובעליה לשעבר של חברת " יו�
 �10%מחזיק בכ( חדל לכה� כדירקטור בחברה א% ממשי% להיות בעל עניי� בה 2007משנת ". מ"בע

 .)ממניותיה

6. ¯ÙÂ¯Ù Ô„ ¯Ó ר "ויו" מ"אוס� השקעות בע"בעל עניי� בחברת ,  חבר לשעבר בוועד המנהל�
ובעבר " מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע"כמו כ� הוא מכה� כדירקטור בחברת . הדירקטוריו� שלה

 ". מ"דלתא גליל תעשיות בע"כיה� ג� כדירקטור בחברת 

˘ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� ·Â¯ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ÌÈ�˘· Â· Â�‰ÈÎ Â‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ�‰ÎÓ
 Â‡ È˘È‡ Â‡ È˜ÒÚ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈ¯˘˜ Ï˘ ˙Î¯ÚÓ ˘È ˙Â�Â¯Á‡‰"‡„¯‚ ˙Â¯ÎÈ‰." 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘Ï ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ Ì�Ó‡ ÂÊ ÌÈ¯˘˜ ˙Î¯ÚÓ
Â˙„Â·Ú ˙‡ ÏÚÈÈÏ Û‡Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÈ· , ÏÎÒÏ ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ÌÏÂ‡Â

‡˙Â�ÂÈÚ¯Â ˙ÂÚ„ Ï˘ ÔÂÂ‚Ó ÔÈ· ‰¯ÂÙ ‚ÂÏ‡È„Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ . ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
 ÏÚ ÁÂÂÈ„ Ï‰Â� ÚÂ·˜ÏÂ ÌÈ�Â˘‰ ‰ÈË·È‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡·

˙Â˜ÈÊ ,‰È‰È Ô˙È�˘ È„Î ,ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯˜Ó· , ÌÈ¯˘˜‰ ˙‡ ˘‡¯Ó ÏÈ·‚‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÈ·. 
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 ד המנהלהרכב הווע

ר "יו: 22 חברי�13 יהיו בוועד המנהל 2009על פי תיקו� לחוקת האוניברסיטה שאושר כאמור במאי 
שלושה נציגי סנט ושבעה אנשי ציבור ישראלי� בעלי מעמד בכיר , הרקטור, הנשיא, הוועד המנהל

לי� ואשר אינ� פעי, האקדמי או התרבותי, הניהולי, העסקי, הציבורי: וניסיו� באחד התחומי�
 . פוליטיי�

ÌÈ�ÂÂ‚Ó ÌÈÓÂÁ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ�˘ Ú·˜� ‡Ï ‰˜ÂÁ· . È‚Èˆ� ˙ÓÈ˘¯· ÔÂÈÚÓ
 ÌÏÂÎ ËÚÓÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â�Â¯Á‡‰ ÌÈ�˘· ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· Â�‰ÈÎ˘ ¯Â·Èˆ‰

ÈÏÂ‰È�‰ Â‡ È˜ÒÚ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÏÈÚÙ , ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÓÂÁ˙Ó ¯Â·Èˆ È‚Èˆ� Â· Â�‰ÈÎ ‡Ï ÈÎÂ
ÂÁ· Â�ÈÂˆ˘‰˜ . È‡Ó· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2009ÂÚ „ÚÂÂ‰ ˙¯·Á ‰¯ÈÚ‰ " Ô¯Â‡ „

 Ì‰ ‰·È˘È ‰˙Â‡· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ‰�Â‰ÎÏ ÂÚˆÂ‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÈÎ" ‡Ï Ì‰ Í‡ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ˘�‡
'ÌÈ�ÂÂ‚Ó '„ÒÂÓ‰ ˙‡ ."ÂÈ Ï˘ ÔÂÈÒÈ�‰Â ˜ÂÒÈÚ‰ ÌÂÁ˙ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ‰¯È„‚‰ ‡Ï Ì‚ ‰˜ÂÁ‰" ¯

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,‚Èˆ� È·‚Ï ‰˘Ú�˘ ÈÙÎ¯Â·Èˆ‰ È , „È˜Ù˙· Â�‰ÈÎ ÌÈ�˘‰ Í˘Ó· ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡
¯Â·Èˆ È‚Èˆ� ‰Ê , Ì·Â¯)ÌÈ�Â¯Á‡‰ È�˘ ‰Ê ÏÏÎ· (È˜ÒÚ‰ ÌÂÁ˙‰Ó. 

 Í¯Ú‰ ÏÚÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ�‰ÎÓ‰ ÌÈ˜ÒÚ È˘�‡ Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡
Ì‰È¯Â˘ÈÎÂ Ì�ÂÈÒÈ� ÌÈ‡È·Ó˘ ·Â˘Á‰ ÛÒÂÓ‰ . „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˙Â‰ÓÂ ÂÈÙÂ‡ ÌÏÂ‡Â

È‡ËÈÒ¯·È�Â‡‰ È¯Â·Èˆ‰ - ÂÈ˙Â¯ËÓ , ÏÚÂ ÂÈÏÚ˘ ÌÈÏÂ˜È˘‰Â ÂÈ�ÙÏ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ¯‚˙‡‰
 Ì‰È˙ÂËÏÁ‰Â Ì‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ÂÈ˙Â„ÒÂÓ- ˜¯ Á¯Î‰· ÌÈ¯Â˘˜ Ì�È‡ 

‰ÏÎÏÎÂ ÌÈÙÒÎ È�ÈÈ�ÚÏ.  ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÎÏ
‰�Ó‰ „ÚÂÂ·˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ÍÎ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡· ÈÏÚ· ¯Â·Èˆ È‚Èˆ� Ì‚ Â�‰ÎÈ Ï

ÁÂ¯ ÔÂ‚Î ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·Â˘Á ÌÈÓÂÁ˙· ÁÎÂÓ ÔÂÈÒÈ� ,‰¯·Á ,˙Â·¯˙ ,‰ÁÂÂ¯ ,ÍÂ�ÈÁÂ ÔÂÁËÈ· , È„Î
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ‰ÓÂ„È˜Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÁ˙· Ì‰È˙ÂÚÈ„ÈÓ ÌÂ¯˙Ï ÂÏÎÂÈ˘ . ˘È ÍÎ Ì˘Ï

�‰ ÏÎÎ ÔÂÂ‚ÓÂ È�‚Â¯Ë‰ ‰È‰È Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÁÈË·È˘ ‰˜ÂÁ· ÈÂ�È˘ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜ÓÔ˙È . 

מקבלת את עמדת "כי היא , בי� היתר, בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה
 ".ותית� דעתה בעתיד לעמדתו של המבקר, הביקורת באשר לגיוונו של הרכב הוועד המנהל

 

✯ 

 

מאחר שבחוקת האוניברסיטה נקבעו לוועד המנהל סמכויות ותפקידי� מרכזיי� בניהול ענייניה של 
כדי שיוכל לתת מענה , יהיה מגוו�, ובכלל� נציגי הציבור, רצוי שהרכב חבריו, רסיטההאוניב

מהאמור בפרק זה עולה כי הרכב נציגי הציבור . לאתגרי� הרבי� שהאוניברסיטה עומדת בפניה�
, למעט חבר אחד מהתחו� המשפטי. בוועד המנהל של האוניברסיטה אינו מגוו� במידה מספקת

ולא נכללי� בו אנשי� הפועלי� בתחומי� , וסקי� בתחו� העסקי והניהוליחברי הוועד המנהל ע
כמו כ� יש . חינו% וביטחו�, תרבות, חברה, כגו� רוח, חשובי� אחרי� שיכולי� לתרו� לאוניברסיטה

מערכת של קשרי� אישיי� ועסקיי� בי� נציגי הציבור החברי� בוועד המנהל שאינה תורמת 
נוכח הליקויי� שהעלתה הביקורת , בי� היתר, ת אלה התאפשרותופעו. להטרוגניות של חבריו

שנעשתה בהשתתפות פעילה של אנשי� שיש לה� קשרי� ע� , בבחירת נציגי ציבור לוועד המנהל
 . המועמדי�

__________________ 

 .  חברי�11 היו אמורי� להשתת� בוועד המנהל על פי החוקה 2009עד מאי   22
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ„Úˆ Ì„˜‰· ËÂ˜�Ï ‰È˙Â„ÒÂÓÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÏÚ
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÚÈ�ÓÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ÌÈ¯·Á ˙¯ÈÁ·Ï ÌÈÎÈÏ‰·  , È„Î

Â�˘ÈÈ ‡Ï ÂÏ‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯˜Ó˘. 

 Ï˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ·Î¯‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
Ì‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙‡Â ÂÈ¯·Á ÈÂ�ÈÓ ÔÙÂ‡Â ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰. 

˙Â ‰Ú·˜˘ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÁÎÂ�"˙Â‡ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ È�Â‚¯‡‰ ‰�·ÓÏ ˙ , ˜ÊÂÁ Ì‰ÈÙÏÂ Â„ÓÚÓ
Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ,˙Â ÏÚ" ˙Â¯Â¯·Â ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ˙˙Ï ˙

 ÌÈ�ÈÈ�Ú‰ „Â‚È� ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈËÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ Ì˙¯ÈÁ· Í¯„Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ¯˙ÂÈ
ÌÈ¯Á‡‰ Ì‰È˜ÂÒÈÚ ÔÈ·Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· Ì˙�Â‰Î ÔÈ· , ‰È˙Â‡¯Â‰Â ‰È˙ÂÈÁ�‰ ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰ÏÂ

ÂÓÈÂ˜È ‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â�·.  

הנחיותינו קובעות באופ� "כי , בי� היתר, ת" כתבה ות2011בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 
מפורש את אופ� בחירת נציגי הציבור בוועד המנהל והרכב� וכ� את החובה של המוסד להבטיח כי 

ה אנו בדעה כי על המוסדות להשכל. חברי הוועד המנהל יפעלו ללא משוא פני� או ניגודי ענייני�
גבוהה מוטלת האחריות המלאה לעמידה בהנחיותינו בענייני� אלה ובעמידה בהוראות התקנוני� 

מוב� כי הסוגיות המועלות בדוח , ע� זאת. בי� היתר באמצעות היועצי� המשפטיי� שלה�, שלה�
 ".ייבחנו על ידינו ותבדק ג� השאלה הא� יש מקו� לשינוי או בהבהרת הנחיותינו

 

 

 ומעורבות חבר הוועד המנהל בופרויקט המעונות 

 ]B.O.T]24לגבש מכרז בשיטת " כי יש 23 החליטה הוועדה המינהלית של האוניברסיטה2004בינואר 
להקמה והפעלה של מעונות סטודנטי� ושטחי מסחר במתח� ברושי� ולשיפו, והפעלה של מעונות 

איתמר ' פרופ, רסיטה דאזנשיא האוניב).  הפרויקט�להל� " (הסטודנטי� הקיימי� במתח� איינשטיי�
 . 2004דיווח על הפרויקט לוועד המנהל בנובמבר , רבינובי,

__________________ 

 .2005ילותה הופסקה בעקבות השינויי� שבוצעו בחוקה בשנת ועדת משנה של הוועד המנהל שפע  23
. שיטה שלפיה יז� פרטי מקי� על חשבונו פרויקט ציבורי ומתפעל אותו במש� כל תקופת הזיכיו�  24

בתו� תקופת הזיכיו� עובר . הכנסותיו של היז� מקור� בעיקר בתשלומי הציבור המשתמש בפרויקט
 .יקט הוא בתחו� אחריותוהפרויקט לרשות הגו� הציבורי שהפרו



 ב61דוח שנתי  1396

 ÏÈ¯Ù‡·Â Ò¯Ó·2005 Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ÌÈÓÊÈ ˙Â�ÈÓÊÓ‰ ˙ÂÚ„ÂÓ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ‰ÓÒ¯Ù 
 Í˘Ó· ÂÏÂÚÙ˙ÏÂ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÚÂˆÈ·ÏÂ ÔÂ�Î˙Ï24ÈˆÁÂ ÌÈ�˘  . ÈÎ ‰�ÈÈˆ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰

Ì„˜ÂÓ ÔÂÈÓ ÌÈÈ˜˙È ,ÓÚÂÓ‰ ÈÎÂ˙ÂÚˆ‰ ˙˘‚‰ ÍÈÏ‰· ÂÙ˙˙˘È ‰ÁÏˆ‰· Â˙Â‡ Â¯·ÚÈ˘ ÌÈ„ ,
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ Úˆ·È˘ ÌÊÈ‰ ¯Á·ÈÈ ÂÓÂÈÒ·Â .˙ÂÚ„ÂÓ· ·˙Î� „ÂÚ" : ¯‰·ÂÓ ˜ÙÒ ¯Ò‰ ÔÚÓÏ

ÙÚ Ï‰�˙Ó Â��È‡ ‰Ê ÍÈÏ‰˘ ˙‡Ê·"ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ È ,�˘˙‰"·-1992"25 . ÈÎÓÒÓ·
ÔÈÈˆÏ ÌÈÚÈˆÓ‰ Â˘¯„� Ê¯ÎÓ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙‡ Ì¯Â·Ú Úˆ·È˘ ÔÏ·˜‰ Â‰ÈÓË˜ÈÂ¯Ù‰  .

 Í¯Â‡Ï Ê¯ÎÓ· ‰ÎÊÈ˘ ÌÊÈ‰ Ï˘ ÂËÂ¯· ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÒ�Î‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÈÎÓÒÓÓ
˘ „¯‡ÈÏÈÓÎ· ˙Â„Ó‡� ÔÂÈÎÈÊ‰ ˙ÙÂ˜˙"ÂË� ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÒ�Î‰‰Â Á26Î· ˙Â„Ó‡� -165 ÔÂÈÏÈÓ 

˘"Á. 

הציגו את מועמדות� בתהלי� המיו� , � והבנייה"חלק� חברות ידועות בתחו� הנדל,  יזמי�15
בי� המועמדי� שנבחרו הייתה .  נבחרו שבעה מה� להשתת� במכרז2005 ובספטמבר ,המוקד�

שציינה בהצעתה כי הקבל� שיבצע את , ) שיכו� עובדי�"להל�  (27מ"חברת שיכו� עובדי� בע
של שיכו� ' אחות'שהינה חברת ", ) סולל בונה"להל� (מ "הפרויקט עבורה הוא חברת סולל בונה בע

כי באותה עת הייתה סולל בונה קשורה בהסכ� ע� חברה שבשליטת מר יצוי� . 28"מ"עובדי� בע
ומסחר גדול  מלונאות, לבניית פרויקט מגורי�, חבר הוועד המנהל של האוניברסיטה, אקירוב

 . 29בשכונת ממילא בירושלי�

.  פנתה האוניברסיטה לשבעת היזמי� האמורי� והציעה לה� להשתת� במכרז2006בספטמבר 
ואול� רק שלושה יזמי� הגישו הצעות עד . 18.2.07בע להגשת ההצעות היה המועד אחרו� שנק

בי� היתר משו� שהיזמי� לא הסכימו לאחד התנאי� שהציבה , ושתיי� מה� נפסלו, מועד זה
ח ושיעור מסוי� מס� ההכנסות " מיליו� ש1.2 תשלו� שנתי קבוע בס� "האוניברסיטה במכרז 

 וא� דרשו לקבל מהאוניברסיטה לצור� ביצוע "ויקט שישולמו לאוניברסיטה בכל תקופת הפר
 . פעמי"הפרויקט מענק הקמה חד

הואיל " כי 18.2.07"ועדת ההיגוי המיוחדת שהוקמה באוניברסיטה לצור� הפרויקט החליטה ב
לרבות הנכונות לשל� כאמור [ושיכו� עובדי� היא היחידה שעמדה בכל דרישות המכרז 

היא החברה היחידה , ]יעור מסוי� מס� ההכנסות בפרויקטלאוניברסיטה תשלו� קבוע וכ� ש
 ). ראו להל�)" (ההתמחרות(שאושרה להשתת� בשלב המשא ומת� 

 נחת� בי� האוניברסיטה ובי� חברת שיכו� עובדי� הסכ� לתכנו� ולבנייה של פרויקט 2008ביולי 
ייעה בכמה יועצי� יצוי� כי האוניברסיטה הסת. וכ� הסכ� לתפעול המעונות ולניהול�, המעונות

משרד מבקר . חיצוניי� אשר ליוו את הפרויקט למ� הכנת המכרז ועד לחתימה על ההסכ� ע� היז�
המדינה בדק היבטי� שוני� הקשורי� לקידו� פרויקט הקמה של מעונות סטודנטי� ולקביעת תנאי 

מבקר המדינה משרד . וכ� למעורבותו של מר אקירוב בפרויקט זה, ההתקשרות ע� היז� שיקי� אותו
ובמתכונתו , לא בדק בביקורת הנוכחית את התהליכי� שבמסגרת� הוחלט על ביצוע הפרויקט בכלל

ולא בדק אילו פעולות ואילו בדיקות כלכליות ואחרות ביצעה האוניברסיטה בעניי� , הנוכחית בפרט
 :להל� פרטי�. זה וא� ה� נעשו כראוי

__________________ 

 . על המוסדות להשכלה גבוהה, #1992ב"התשנ, במועד האמור לא חל חוק חובת המכרזי�  25
בניכוי עלויות הבנייה והשיפו- והוצאות , מדובר בהכנסות המצטברות לאור� כל תקופת הפרויקט  26

 .אחרות הקשורות בפרויקט
 ".מ"� בע"שיכו� ובינוי נדל"שמה כיו� הוא   27
 .מ"סולל בונה ושיכו� עובדי� נשלטות בידי חברת שיכו� ובינוי בע  28

, החוזה בעני� פרויקט ממילא בירושלי�"בתשובתו של מר אקירוב למשרד מבקר המדינה הוא מסר כי   29
, ר הדירקטוריו� שלה"בי� חברת סולל בונה לבי� חברה הנמנית על קבוצת אלרוב שמר אקירוב מכה� כיו

הפרויקט נעצר בגלל סיבות שונות וכאשר חודש נחתמה תוספת לחוזה . 1997 נחת� עוד בספטמבר
 ).ההדגשות במקור" (הדבר פורס� והיה ידוע ברבי�. 29.6.2006בתארי� 
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 בדיקה חיצונית

לאחר החלטת ועדת ההיגוי של הפרויקט על קיו� משא ומת�  (2007בדיו� שקיימו במרס )  א( .1
, ר הוועד המנהל דאז"יו, איתמר רבינובי+' פרופ, נשיא האוניברסיטה דאז, )ע� חברת שיכו� עובדי�

ומר אקירוב בעניי� הפרויקט , גדעו� לנגהול+' פרופ, ל האוניברסיטה דאז"מנכ, מר דב לאוטמ�
מר אקירוב בעזרת יוע+ או .  יעביר לידי מר אקירוב את כל חומר המכרזל"המנכ"כי , בי� היתר, סוכ�

מוכ� , כמו כ�. יבח� את כל פרטי המכרז וימלי+ את המלצותיו, יועצי� אות� ישכר מטעמו לעניי� זה
 ".מ מול המתמודדי� במכרז"מר אקירוב ג� לסייע בניהול המו

 �החלטתה של ועדת ההיגוי של הפרויקט מר אקירוב כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי על א
סבר כי ראוי לבחו� את פרטי המכרז וכל שלוש "הוא , לבחור בהצעתה של חברת שיכו� עובדי�

ורק לאחר מכ� להמלי+ את , ההצעות שהוגשו במסגרתו בעזרת יועצי� חיצוניי� העובדי� עמו
רצו� למקס� את טובת הדבר נעשה מתו� . מ כאמור מול המתמודדי� במכרז"המלצותיו ולנהל מו

מ שינוהל לחתימת ההסכ� מול היז� "האוניברסיטה ולהשאיר בידה קלפי מיקוח במהל� המו
 ).ההדגשה במקור" (הנבחר

ÙÂ¯Ù Â�Á· ¯ÂÓ‡‰ ÌÂÎÈÒ‰ Ï·˜˙‰˘ È�ÙÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÈÎÓÒÓÓ ' ıÈ·Â�È·¯
ÔÓËÂ‡Ï ¯ÓÂ ,‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,Ì‡ ¯Ó˘ ÈÂ‡¯ 

·Â¯È˜‡ ,Ï„�‰ ÌÂÁ˙· ÚÂ„ÈÂ ÏÈÚÙ ÌÊÈ ‡Â‰˘"Ô , ÏÂ‰È�·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜È„·· ·¯ÂÚÓ ‰È‰È
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ . Ì‰˘ÏÎ ÌÈ¯˘˜ ˘È ·Â¯È˜‡ ¯ÓÏ Ì‡ ˜Â„·Ï ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ˙‡ÊÎ ‰˜È„· ˙¯‚ÒÓ·

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÚˆ‰ Â˘È‚‰˘ ÌÈÓÊÈ‰ ˙˘ÂÏ˘Ó ÈÓ ÌÚ , ‰Ï‡Î ÌÈ¯˘˜ ˘È Ì‡Â- Ì‡‰ 
È˜‡ ¯ÓÓ ÚÂ�ÓÏ È„Î Ì‰· ˘ÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜È„·· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ·Â¯ .¯ÂÓ‡Î , ˙˘ÂÏ˘Ó „Á‡

 ¯Ó ¯Â·Ú ‰�Â·‰ ‰¯·Á Ï˘ ˙ÂÁ‡ ‰¯·Á ‡Â‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÚˆ‰ Â˘È‚‰˘ ÌÈÓÊÈ‰
‡ÏÈÓÓ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ·Â¯È˜‡. 

כי , רבינובי+' פרופ, בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה באותו חודש דיווח הנשיא דאז )ב(
 ". ונית נוספת של מר אלפרד אקירובהועבר לבדיקה חיצ"פרויקט המעונות 

מפרוטוקול הישיבה לא עולה כי לוועד המנהל דווח מה היא תכלול ומי , על א� חשיבות הבדיקה
כמו כ� לא דווח לוועד המנהל על אופ� ההתקשרות ע� היוע+ החיצוני שיבצע את ; יממ� אותה

 . הבדיקה ועל האופ� שבו יגיש את מסקנותיו

כי הוא נעזר בחברה חיצונית שבדקה " דיווח מר אקירוב 2007נהל ביולי בישיבת הוועד המ )ג(
ל והוצאותיו בגי� בדיקה זו ניתנו כתרומה "פ הוראותיו והוראות המנכ"עבורו את הפרויקט ע

 מסר היוע+ החיצוני למשרד מבקר המדינה כי לא קיבל 2010באוגוסט , לעומת זאת". לאוניברסיטה
 . עכל תמורה עבור הבדיקה שביצ

,  מסר מר אקירוב למשרד מבקר המדינה כי בפרוטוקול הישיבה האמורה חל שיבוש2010בנובמבר 
 .שכ� לטענתו הוא דיווח לוועד המנהל שהבדיקה נעשתה כתרומה של היוע+ החיצוני

פרוטוקולי� של הוועד המנהל מועברי� לחברי הוועד המנהל , משרד מבקר המדינה מעיר כי ככלל
ובכ� ניתנת לכל אחד מה� האפשרות לבחו� א� , וד� לאישור� הסופי ולהפצת�לעיו� ולאישור ק

 . הפרוטוקול אכ� משק� את הנאמר בדיו� ושמא חל בו שיבוש ויש צור� לתקנו

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È�ÂˆÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÙÂ‡˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ , ‰¯ÂÓ˙‰
Ï·˜È˘ ,Ï·˜È Ì‡ ,È ÂÈ˙Â�˜ÒÓ ˙˘‚‰ ÔÙÂ‡Â ‰˜È„·‰ Û˜È‰ „ÚÂÂÏ Ì‰ÈÏÚ ÁÂÂ„ÈÂ Â�Á·È

 Ï‰�Ó‰˙Â¯˘˜˙‰‰ ÚÂˆÈ· Ì„Â˜ , ˙‡ÊÎ ‰·Â˘Á ‰˜È„· ÚˆÂ·˙ „ˆÈÎ ËÈÏÁ‰Ï ÏÎÂÈ˘ ˙�Ó ÏÚ
˙‡ÊÎ˘ ‰‚È¯Á ˙�ÂÎ˙Ó· ‰˘ÚÈ˙ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó Ë˜ÈÂ¯Ù ˙˜È„·˘ ÈÂ‡¯ Ì‡Â. 
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 דיווח מר אקירוב לוועד המנהל כי בדיקת הליכי המכרז על ידי היוע+ החיצוני 2007באפריל  .2
 דיווח מר אקירוב לוועד המנהל כי 2007ביוני . העלתה שהוא נעשה בצורה מקצועית וטובה מאוד

 ". המכרז נבדק ונמצא מצוי�"

 Â�ÂÈÚÏ Ï·˜Ï ˘˜È· „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÓ ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
Â˙ÓÊÈ· ‰Ê ÁÂ„ Ì‰Ï ¯ÒÓ ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÈÎ Â‡ È�ÂˆÈÁ‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ÁÂ„‰ ˙‡ ,˙·Â È˜È

Ê¯ÎÓ‰ ˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÎÒÓ‰ ÁÂ„ ‡ˆÓ� ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ , ¯ÂÓ‡Î ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡
¯˙ÂÈ· ¯ÎÈ� ÈÙÒÎ Û˜È‰· Ë˜ÈÂ¯Ù·Â È˙Â‰ÓÂ ·Â˘Á ‡˘Â�·. 

 מסר היוע+ החיצוני למשרד מבקר המדינה את הדוח שהגיש למר אקירוב בסו� מרס 2010באוגוסט 
 והגיע למסקנה כי 2007שהוגשו בפברואר מהדוח עולה כי הוא בדק את שלושת ההצעות . 2007

הבדיקה לא עסקה ". מילאה את תנאי המכרז ועונה עליה�] שיכו� עובדי�[רק חברה אחת "
 .בהיבטי� מהותיי� אחרי� של הפרויקט

È�ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ È„È· ˜„·ÈÈ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ Ú·˜�˘Ó ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
 Ê¯ÎÓ‰ ÈË¯Ù ˙Î¯Ú‰ Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰ ÔÈ·˙ÂÚˆ‰‰Â , ·˙Î· Ë¯ÂÙÓ ÁÂ„ Ï·˜Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰

‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÎÒÓ‰ ,ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ˙ÂÈ�Ë¯Ù‰ ‰È˙Â�˜ÒÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï .
 ÈÎ ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ Â˙Ú„Â‰"ÔÈÂˆÓ ‡ˆÓ�Â ˜„·� Ê¯ÎÓ‰ " ÈÎÈÏ‰Ï ÛÈÏÁ˙ ˘Ó˘Ï ‰ÏÂÎÈ ‰�È‡

‰˜È„·‰ ˙Â�˜ÒÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÏÂÙÈË‰ .Â¯„Ï Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ ‰È‰ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„‰˘ ˘
ÂÏ ‰Ú·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· Í˘Ó‰ ˙‡ Â¯˘‡È˘ Ì„Â˜ Ì�ÂÈÚÏ ¯·ÚÂÈ. 

 

 מינוי הצוות לניהול המשא ומת�

  דיווח לראשונה מר לאוטמ� לוועד המנהל כי מר אקירוב ניאות לעמוד בראש2007באפריל  .1
 הוועד המנהל החליט .וכי לצוות יצור� עוזר נוס� מומחה בתחו�, הצוות הפועל בנושא המעונות

על , ]30[בהתא� לתיקוני� שהוזכרו, מ"את הצוות הפועל בנושא המעונות להתקד� במו"להסמי� 
 ". הדברי� יוצגו בפני הוועד המנהל ויקבלו את אשורו לפני החתימה. מנת לסכ� ע� הזוכה במכרז

˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÌÏÏÎ·Â ‰·È˘È· ÌÈÁÎÂ�‰Ó ÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‡Ï ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ Ï
 ÚÂ„ÈÂ ÏÈÚÙ ÌÊÈ ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ Â˙ÂÈ‰ ÁÎÂ� ÈÂ�ÈÓ‰ ˙Â˙Â‡� ˙‡ ÔÂÁ·Ï Â˘˜È· ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰

Ï„�‰ ÌÂÁ˙· ˜˘Ó·"Ô. 

כשלושה חודשי� לפני כניסתו לתפקיד של נשיא , 2007בישיבת הוועד המנהל במרס  .2
. קידגליל מהוועד לעכב את החתימה על החוזה ע� היז� עד כניסתו לתפ' ביקש פרופ, האוניברסיטה

ציי� , מר אקירוב, ולחבר הוועד המנהל, מר לאוטמ�, ר הדירקטוריו�" ליו2007במכתבו מאפריל 
וכי הוא סבור שיש לברר , "מוטרד מהעדר השקיפות בתהלי� קבלת ההחלטות"גליל כי הוא ' פרופ

הא� הפרוייקט משרת בצורה הטובה ביותר את ? הא� הפרוייקט משרת את הסטודנטי� הנצרכי�"
ל "שכ� הוא והמנכ, גליל לעצור את המשא ומת�' לש� כ� ביקש פרופ". ת האוניברסיטהמטרו

פרויקט בעל היק� וחשיבות ראשוני� במעלה "גליל ציי� כי מדובר ב' פרופ. המיועד יטפלו בנושא

__________________ 

מדובר בשינויי� שהאוניברסיטה ביקשה לעשות בתנאי ההתקשרות אשר פורטו במסמכי� המקוריי�   30
 .ת ולפתיחת המעונות לסטודנטי� של מוסדות אחרי� בנוגע לקביעת דמי השכירות במעונו#של המכרז 



 1399 אביב#אוניברסיטת תל

אני זקוק לזמ� נוס� כדי לבדוק את הנושא . והאחריות בגינו תוטל במלואה עלי, לאוניברסיטה
 ". לעומקו

לכל הישיבות , מר מרדכי כה�, ל"גליל כי ציר� את המנכ'  הודיע מר אקירוב לפרופ2007י במא
לרווחת "וכי הוועד המנהל הטיל עליו לקד� את הנושא , 13.5.07"שיקיי� צוות המשא ומת� החל מ

 ".בפני הוועד המנהל... והתוצאות יובאו, הסטודנטי� ותדמית האוניברסיטה

א את הנושא נמש� המשא ומת� ע� חברת שיכו� עובדי� ומר אקירוב בד בבד ע� בדיקתו של הנשי
, שלנשיא הנבחר, בי� היתר,  דיווח2007במאי . המשי� לעדכ� את הוועד המנהל בנוגע לפרויקט

כי עד להשלמת הבדיקות , בי� היתר, וביוני אותה שנה הודיע, יש הסתייגויות מהפרויקט, גליל' פרופ
 ". 'לאש קטנה'את הטיפול מול היז� הוא מעביר "גליל ' של פרופ

 ÈÏÂÈ· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È·2007 ,ÙÂ¯Ù Ï˘ „È˜Ù˙Ï Â˙ÒÈ�Î Ê‡Ó ‰ÈÈ�˘‰ ‰·È˘È‰ 'ÏÈÏ‚ ,
Ë˜ÈÂ¯Ù· ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓÓ ˘¯ÂÙÓ· ‰�Â˘‡¯Ï ‚ÈÈ˙Ò‰ ‡Â‰ .ÙÂ¯Ù ' ˙‡ Á·È˘ ÏÈÏ‚

‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙ ,�Ú· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÂÂˆ Â˙Ú„Ï ÈÎ ÔÈÈˆ Í‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÈÈ
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ È˘�‡ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ·ÈÈÁ .ÙÂ¯Ù ' ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ÏÈÏ‚" ıÚÈÈÏ ·Â¯È˜‡ ¯ÓÓ ˘˜·Ó ‡Â‰

ÍÎ ÏÚ Í¯·Ó ‡Â‰Â ‡˘Â�· ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï , ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙‡ ‚ˆÈÈ ‡Â‰˘ ‰ˆÂ¯ Â�È‡ Í‡
ÂÓ·"Ó ...Ú ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ‚ÂˆÈÈ· ÌÈÒ¯Ë�È‡ „Â‚È� ÌÈÈ˜˘ Ú·Â˜ ‡Â‰ ÔÈ‡" Í‡ ·Â¯È˜‡ ¯Ó È

Â�ÓÏ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰ÌÈÒ¯Ë�È‡ „Â‚È�Ï ÔÈÚ ˙È‡¯Ó Ï˘ ˜ÙÒ ÏÎ Ú ,Â˙Ú„ÏÂ , ·ÈÈÁ ‰Ê ÍÈÏ‰˙·
Î�Ó‰"ÂÓ‰ ˙‡ ÏÈ·Â‰Ï Ï"Ó ." 

וכי הוא עומד בראש הצוות , בתגובה הודיע מר אקירוב בישיבה כי אינו מוכ� להיות יוע+ לפרויקט
לא בגלל בקשה שלו אלא לפי בקשה מפורשת של הוועד המנהל לתרו� מהידע שלו ומניסיונו 

מ ועבודתו נעשית בשיתו� מלא ע� "יש לו יכולת עדיפה בניהול מו"שכ� , בת האוניברסיטהלטו
מר אקירוב ציי� כי הוא רואה באמירה דלעיל של הנשיא בדבר ניגוד הענייני� משו� ". ל"המנכ

הוא עושה את עבודתו ממניעי� של ציונות כי חשובה לו מדינת ישראל "פגיעה והדגיש כי 
מ ע� "וכי הואיל והוועד המנהל ביקש ממנו לעמוד בראש צוות המו, יטאיתוהמערכת האוניברס

 ".פ הוראת הוועד המנהל"היז� הוא יפסיק לעשות כ� ע

, בדיו� שהתפתח ציינו חברי הוועד המנהל כי יש חשיבות רבה למעורבותו של מר אקירוב בפרויקט
". יו ומעורבותו בנושא קריטיתהוא נכס חשוב שהאוניברסיטה אינה רוצה לוותר על"וכי הידע שלו 

יוצא מתו� הנחה שלאנשי הציבור בוועד "הדגיש כי הוא , מר לאוטמ�, ר הוועד המנהל דאז"יו
רואה בחומרה רבה את העובדה שמישהו מטיל "וכי הוא , "המנהל של האוניברסיטה הגינות רבה

 ". ספק ביושרו של מר אקירוב

ל "ולפיה מר אקירוב ומנכ, קודמת שקיבלהוועד המנהל החליט כי הוא תומ� בהחלטה ה
האוניברסיטה ימשיכו בניהול המשא ומת� ע� חברת שיכו� עובדי� על מנת להגיע להסכ� הטוב 

 . ביותר שנית�

 2007נובמבר "מנתוני� שהעבירה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה עולה שבחודשי� פברואר
מה� שלוש ;  חברת שיכו� עובדי�"� היז� השתת� מר אקירוב בארבע ישיבות שעסקו במשא ומת� ע

 שבה השתתפו 2007ישיבות פנימיות בהשתתפות נציגי האוניברסיטה בלבד וישיבה אחת בנובמבר 
ל האוניברסיטה את " ציי� מנכ2007בישיבת הוועד המנהל בנובמבר . ג� נציגי שיכו� עובדי�

דגיש שבלעדיו ההסכ� לא היה תרומתו הגדולה של מר אלפרד אקירוב לסגירת הסכ� המעונות וה"
 ".נסגר
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‰ÙÂ˜˙‰ Í¯Â‡ ÏÎÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ò¯Ó· ÂÈÂ�ÈÓÓ2007 ‡˘Ó‰ ˙ÂÂˆÏ ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ 
 ÈÏÂÈ· Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„Ï „ÚÂ ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘ ÌÚ Ô˙ÓÂ2007 , È¯·ÁÓ ÈÓ ‰ÏÚ‰ ‡Ï

‰Ï‰�‰‰Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÌÏÏÎ·Â ,Á ÏÚ ÂÚ„È˘ Â˜Ï
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ ,Ï„�‰ ÌÂÁ˙· ÏÈÚÙÂ ÈÊÎ¯Ó ÌÊÈ Â˙ÂÈ‰· Ì‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡" Ô

 Ï‡Èˆ�ËÂÙ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ Â‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ÌÂ˘Ó ˙Â�ÂÚÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· Â˙Â·¯ÂÚÓ· ÔÈ‡
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ;‰Ê ÔÈÈ�Ú ÔÁ·� ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ .ÙÂ¯Ù˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ' ÔÂÈ„· ¯ÂÓ‡Î ˘˜È· ÏÈÏ‚

 ÈÏÂÈ·2007 ÚÂ�ÓÏ "ÏÎÌÈÒ¯Ë�È‡ „Â‚È�Ï ÔÈÚ ˙È‡¯Ó Ï˘ ˜ÙÒ  " ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ·
Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Û‡Â Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÔÂÎ�Ï Â‡ˆÓ ‡Ï , ‰ÁÎ�˘

Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„· ,Â�ÓÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰Â ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï. 

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚Ï Â‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ·Ï˘ ÌÂ˘· ÁÂÂÈ„ ‡Ï ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ 
‰ËÈÒ¯·È�Â‡· ,˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ Ì‰·Â ,‰�Â· ÏÏÂÒ ˙¯·Á˘ , Ï˘ ˙ÂÁ‡ ‰¯·Á ¯ÂÓ‡Î ‡È‰˘

ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘ ˙¯·Á ,Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‰ÓÚ˘ , Â˙ËÈÏ˘· ‰¯·Á ¯Â·Ú „ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰˙�·
ÌÈÏ˘Â¯È· ‡ÏÈÓÓ ˙�ÂÎ˘· ‰ÈÈ�· Ë˜ÈÂ¯Ù ,‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï Â‡ˆÓÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚÂ , Û‡

ÎÈ˘ ÌÚËÓ Úˆ·Ó ÔÏ·˜ ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÓ‡˙Â�ÂÚÓ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ„·ÂÚ ÔÂ ; Ò¯Ó· ¯·Î˘ Û‡2007 
 Ú„È ‡Â‰Â Ê¯ÎÓ‰ ¯ÓÂÁ ÏÎ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡· ‡˘Â�· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ¯ÂÓ‡Î ÂÈÏ‡ Â¯È·Ú‰

‰Ï‡ ˙Â„·ÂÚ . ¯·Ó·Â� „Ú Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÏ ÍÈ˘Ó‰ ·Â¯È˜‡ ¯Ó2007 
ˆ‰ È·‚Ï ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰Ó ˘˜È· ‡Ï Ì‚Â ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Ú

‰�Â· ÏÏÂÒÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘Ï Â˙˜ÈÊÓ. 

 2010היועצת המשפטית של האוניברסיטה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
חשש לניגוד ענייני� במקו� שלי עצמי לא נראה , מבלי שהתבקשתי לכ�, איני מוסמכת לבדוק"

 ).גשה במקורההד ("ÔÈËÂÏÁÏ ÈË¯Â‡È˙ ‡ÏÂ ‰ÊÎ È˘ÓÓ ˘˘Áאותה שעה שיש 

הנושא של פרויקט ממילא בירושלי� אותו "מר אקירוב מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 
וכי הוא , "מבצעת חברת סולל בונה עבור קבוצת אלרוב התפרס� בכל העיתוני� והיה ידוע בציבור

דוע דווקא משו� היותו יז� פעיל וי"התבקש לבדוק את פרטי המכרז ולסייע בניהול המשא ומת� 
לא  "לפיכ� ... � ומשו� מומחיותו בעניי� והיכרותו וקשריו ע� המתמודדי� השוני�"בתחו� הנדל

חודשי� ) 8(כשמונה הדבר היה ... לא היה לה� מה לבחו� ואי� מקו� לפקפוק, היה לו מה לדווח
מר אקירוב ". לאחר שנחת� כבר החוזה הסופי בעני� פרויקט ממילא בירושלי� וחודשה בנייתו

) 2007נובמבר  " 2007מרס (קש להדגיש כי בתקופה שפעל למע� האוניברסיטה בעניי� הפרויקט בי
וכי , "בניגוד ענייני� כלשהו שכ� בניית פרויקט ממילא בירושלי� היתה כבר בעיצומה"הוא לא היה 

עוד ציי� מר אקירוב כי ". לא צמחה לו או לקבוצת אלרוב טובת הנאה איזו שהיא מפעילותו זו"
א� כי תרמה תרומה מכרעת לקבלת השינויי� שנדרשו על ידי  (רבותו בפרויקט הייתה מוגבלתמעו"

האוניברסיטה בתנאי ההתקשרות ולהצלחת המשא ומת� שנוהל בעניי� זה ע� חברת שיכו� 
הצליח "כי בפגישה היחידה ע� נציגי חברת שיכו� עובדי� שבה השתת� הוא , כ� ציי�...)". עובדי�

יה של חברת שיכו� עובדי� בתגובה לדרישות האוניברסיטה לביצוע שינויי� למת� את דרישות
כל " (נעשתה א� ורק למע� האוניברסיטה ולטובתה שלה"וכי פעולתו , "בתנאי ההתקשרות

  ).ההדגשות במקור
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‚· Ú·˜ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ÔÈÈ�ÚÏ ÈÎ ·Â¯È˜‡ ¯ÓÏÂ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"ı31 
 ÈÎ"ÏÚ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ Â· ·ˆÓ· ˙Â‡ˆÓÈ‰  . ÚÂ�ÓÏ ‡È‰ ÏÏÎ‰ ˙¯ËÓ

Ú¯‡È Ì¯Ë· Ú¯‰ ˙‡ .„È˙Ú‰ È�Ù ‰ÙÂˆ ÏÏÎ‰ . ÏÚÂÙ· Ì‡ „È¯ÂÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ‰ÏÚÓ ‰Ê ÔÈ‡
ÈÂ‡¯ ‡Â‰ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ .ÔÂ‚‰Â ¯˘È Ì„‡Ó ÈÂ˙ÈÙ ÚÂ�ÓÏ ‡È‰ ÏÏÎ‰ ˙¯ËÓ , Ï‡ ˙�ÈÁ·

ÔÂÈÒÈ� È„ÈÏ Â�Â‡È·˙ .ÔÎ ÏÚ ,ÂÙ· ÁÈÎÂ‰Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ . ÍÎ· È„
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ˙È˘ÓÓ ˙Â¯˘Ù‡ ˙ÓÈÈ˜˘ ." ÛÈÏÁ˙ Â�È‡ ÌÈ�Â˙ÈÚ· ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÎ ¯‰·ÂÈ

 ÔÂÎÈ˘Â ‰�Â· ÏÏÂÒ ˙Â¯·Á ÌÚ ÂÈ¯˘˜ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡Ï ¯ÂÒÓÏ ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÏÚ ‰È‰˘ ÁÂÂÈ„Ï
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÂÂˆÏ ‰�ÂÓÈ˘ È�ÙÏ ÌÈ„·ÂÚ ,Ó Â‡ˆÓ� ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ È˜È˙· ÔÎ‡Â ÌÈÎÓÒ

 ˙Ï‰�‰ÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ˙Ú ‰˙Â‡· ÌÈÚÂ„È ÂÈ‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯˘˜ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ‰
‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ . ¯Ó Û˙˙˘‰ ‰·˘ ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘ È‚Èˆ� ÌÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˘È‚Ù· ÈÎ ¯‰·ÂÈ ÔÎ ÂÓÎ

‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙Â˘È¯„ ÂÏ·˜˙‰ ÔÎ‡ ·Â¯È˜‡ ,ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘ ˙Â˘È¯„ ÂÏ·˜˙‰ Ì‚ ÌÏÂ‡ , Ô‰·Â
˘ ¯ÁÒÓ‰ ÈÁË˘ ˙Ï„‚‰Ï ‰˘È¯„‰ÛÒÂ� ˙Â�ÂÚÓ ÔÈÈ�· ÌÈ˜‰Ï ¯˘Ù‡Ï ‰˘È¯„‰Â Ë˜ÈÂ¯Ù· . 

 Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ� Ï˘ Ì�ÂÈÒÈ�·Â Ì˙ÂÈÁÓÂÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰ÚÈ�Ó ÔÈ‡ Ì�Ó‡
ÌÈ�ÂÓ‡ Ì‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÓÂÁ˙Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈ�Â¯˜Ú ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙�ÈÁ·· , ˘ÂÓÈ˘ „„ÂÚÏ ˘È Û‡Â

ÂÈÏÚ Í¯·ÏÂ ‰ÊÎ .È�Ë¯Ù ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙�ÈÁ·· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ÌÏÂ‡Â ÌÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ˙Â
 ÌÈÏÂÏÚ Ì�È‡ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â¯È‰Ê ‰�˘Ó ‚Â‰�Ï ˘È ˜˘Ó· ˙Â¯·ÁÂ ÌÈÙÂ‚
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï Ï‡Èˆ�ËÂÙ ¯ÚˆÓÏ Â‡ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Â· ˘È˘ ·ˆÓÏ ÍÎ ·˜Ú ÚÏ˜È‰Ï .

ÌÈÈ˜ ‰ÊÎ Ï‡Èˆ�ËÂÙ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÌÈ¯˘˜Â ‰„Â·Ú È¯˘˜ ÂÏ ˘È˘ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯·Á ¯˘‡Î
˘ ÌÈÈ˜ÒÚ‰¯·Á ÌÚ ÌÈÙËÂ ,‰�Â· ÏÏÂÒ ˙¯·Á ÔÈ·Â ·Â¯È˜‡ ¯Ó ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ ˙Ó‚Â„ ,·¯ÂÚÓ ,

ÔÈÙÈ˜Ú· Â‡ ÔÈ¯˘ÈÓ· ,ÂÊ ‰¯·ÁÏ Ú‚Â�‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ÌÚËÓ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È�· . ˘˘Á
ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ‰ÊÂÁ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï Ì‚ ÌÈÈ˜ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï , ‡ÏÂ ‰ÈÈ�·‰ ˙Î˘Ó� „ÂÚ ÏÎ

Ì‰È�È· ˙Â�·˘Á˙‰‰ ‰¯Ó‚� . 

·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜ , Â˙Â‡ „ÈÓÚ‰ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÂÂˆ ˘‡¯Ï ·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ
ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï Ï‡Èˆ�ËÂÙ ¯ÚˆÓÏ ˘È Â·˘ ·ˆÓ· ‡ÂÙ‡ , „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÁÂÂ„Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ÔÎÏÂ

Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÂÈ˙Â˜ÈÊ ÏÎ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ ˙Ï‰�‰ÏÂ Ï‰�Ó‰ „ÚÂÂÏ ,˙ÂÙÈ˜Ú ˙Â˜ÈÊ ‰Ê ÏÏÎ· . 

�Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÏÂÏÚ‰ ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ˘‡¯Ó ‰˜È„· ÈÎ Ï‰
 ÚÈÈÒ˙ Û‡Â ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ‰ÏÂ‰È�Ï ˙È�ÂÈÁ ‡È‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Ì„ÈÓÚ‰Ï

Ì‰Ï ,‰Ï‡Î ÌÈ·ˆÓÏ ÏÚÂÙ· ÚÏ˜È‰Ï Ì‰Ó ÚÂ�ÓÏ ‰ÈÂ˘Ú ‡È‰ ÔÎ˘ . ‰˘È¯„· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡
È‡ ˙Ú·‰ Â‡ ‰ÚÈ‚Ù ÌÂ˘Ó ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ˜Â„·Ï-¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á· ÔÂÓ‡. ‰È‰ ÔÎÏ 

ÂÈÏ ÂÈÂ�ÈÓ È�ÙÏ ·Â¯È˜‡ ¯ÓÓ ˘˜·Ï Ì‰ÈÏÚ"˙ÂÂˆ‰ ¯ ,ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙˘˜· ˙Â·˜Ú· ¯ÚˆÓÏÂ '
ÏÈÏ‚ ,Ï„�‰ ÌÂÁ˙· ÂÈ˜ÂÒÈÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ¯ÂÒÓÏ"Ô , ÔÂÁ·Ï ÏÎÂ˙ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘ ˙�Ó ÏÚ

 „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Â˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· Â˙Â·¯ÂÚÓ Ì‡
ÌÈ�ÈÈ�Ú ;ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÏÚ˘¯„�‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÈ ·Â¯È˜‡ ¯Ó˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰ ˙ ,

ÙÂ¯Ù˘ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ· '‡˘Â�‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰ ÏÈÏ‚ , ˙‡ ˜Â„·Ï ˘¯ÂÙÓ· ‰˘˜·˙‰ ‡Ï Ì‡ Ì‚
‡˘Â�‰. 

במסגרת חברותו כנציג "כי פעולותיו , בי� היתר, מר אקירוב ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה
בקשר לכ� , בלא שקיבל, בהתנדבות מלאהשו אביב נע"ציבור בוועד המנהל של אוניברסיטת תל

 מניעי� טהורי�מתו� , בתו� לב "והכל ,  שעמד במצב של ניגוד ענייני�ומבליטובת הנאה כלשהיא 
" במטרה לקד� את ענייניה של האוניברסיטה ולמקס� את טובתה, ותחושת שליחות ציבורית

 ).ההדגשות במקור(

__________________ 

 ד " פ',˙˜ÚÈÒ"„ÂÎÈÏ‰ "Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ·-� ‰Â˜˙ 'Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ-Á‡Â ‰ÂÂ˙  531/79- "בג  31
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מסקנת משרד מבקר המדינה היא שמר  ע� זאת .אמנ� התנדבותו של מר אקירוב ראויה לשבח
יודגש כי אי� . אקירוב היה במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני� ולכ� נדרש הטיפול המשפטי האמור

לטובתה בכלל ובניגוד בממצאי� שהובאו בפרק זה כדי לקבוע כי מר אקירוב פעל לקידו� ענייניו 
 . בפרטשל האוניברסיטה

 

רישו� פרוטוקולי�
32

 

 על פי נתוני האוניברסיטה השתת� מר אקירוב בארבע ישיבות שעסקו במשא ומת� ע� ,כאמור
ולכ� לא נית� לדעת , הועלה כי לשתיי� מישיבות אלה לא נרשמו פרוטוקולי�. חברת שיכו� עובדי�

 . במה ה� עסקו והא� התקבלו בה� החלטות, מי השתת� בה�

Â‡¯ ÌÂ˘È¯ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ¯È·‚Ó ‰È‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ï˘ È
Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ÌÈÂÈ„‰ ˙ÂÙÈ˜˘ , ˙Â„ÓÚ‰ ÂÈ‰ ‰Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó „ÂÓÏÏ ‰È‰ Ô˙ÈÂ

ÂÚ·Â‰˘ , ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ˙ÂÂˆ‰ È¯·ÁÓ „Á‡ ÏÎ Ï˘ Â˜ÏÁ ‰È‰ ‰ÓÂ ÂÏ·˜˙‰ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏÈ‡
‡˘Â· ˙ÂËÏÁ‰‰ .˘¯„Î ‰˘Ú ‡Ï ¯·„‰˘ ÍÎ ÏÚ ¯ˆ‰Ï ‡ÂÙ‡ ˘È. 

 

 ותשינויי� בתנאי ההתקשר

 לשבעת היזמי� האמורי� לעיל פורטו תנאי 2006במסמכי המכרז שנמסרו בספטמבר  .1
, גליל' פרופ, ואול� במהל� המשא ומת� ע� שיכו� עובדי� התקיי� ביזמת הנשיא דאז. ההתקשרות

חלק� , ובעקבותיו נעשו כמה שינויי�, "להבנת עמדת� בנושא המעונות"משאל בי� הסטודנטי� 
חלק מהשינויי� בוצעו על פי דרישת האוניברסיטה . י ההתקשרות של הפרויקטבתנא, משמעותיי�

 .וחלק� על פי בקשת שיכו� עובדי�

ל הנדסה ותחזוקה של " במכתבו של סמנכ2008כפי שפורטו ביולי , להל� כמה מהשינויי�
ור במסמכי המכרז לא נקבעו דמי השכירות המרביי� עב)  א:   (האוניברסיטה לנשיא האוניברסיטה

 דירות שיהיו בפיקוח האוניברסיטה ודמי השכירות עבור� יהיו נמוכי� 613למעט , רוב הדירות
במסמכי )  ב(;   בתנאי� החדשי� נקבעו דמי שכירות מרביי� עבור כל הדירות. ממחירי השוק

המכרז נקבע כי את כל הדירות שלא יושכרו לסטודנטי� מאוניברסיטת תל אביב יוכל היז� להשכיר 
ואילו בתנאי� החדשי� נקבע כי שיעור הדירות שיושכרו , דנטי� מאוניברסיטות אחרותלסטו

בתנאי� החדשי� )  ג(;    מהדירות בפרויקט20%לסטודנטי� מאוניברסיטאות אחרות לא יעלה על 
לסטודנטי� מהפריפריה ולסטודנטי� " מלגות מגורי�"נקבע כי תוק� קר� מלגות שמכספיה יינתנו 

ר " מ2,000"בתנאי� החדשי� ניתנה ליז� האפשרות להגדיל את שטחי המסחר בכ) ד(; מעוטי יכולת
 . מיטות200"ולהקי� בניי� דירות נוס� ובו כ

ל האוניברסיטה לוועד המנהל כי אפשר שיבוצעו " דיווחו מר אקירוב ומנכ2007יצוי� כי ביוני 
בדוק הא� בעקבות שינוי ל"בעקבות זאת העירה היועצת המשפטית כי יש . שינויי� בתנאי המכרז

ר הוועד המנהל "בעקבות כ� ביקש יו". מ ע� המציע הקיי�"התנאי� נית� להמשי� ולקיי� את המו
תבדוק את העניי� ובא� יש סכנה לתביעה מצד חברה אחרת תיידע "דאז מהיועצת המשפטית כי 

 ]".את הוועד המנהל[

__________________ 

 ".מינויי�"על החובה לרשו� פרוטוקולי� מדויקי� ראו לעיל בפרק   32
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Ó‰ „ÚÂÂÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‰˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ Ï‰ , Û‡Â
 ˙ÂÂ¯˜Ú ˙¯Ù‰ ÌÂ˘Ó ÌÈ‡˙‰ ÈÂÈ˘· ‰È‰ Ì‡ ‰Á· ‡È‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ ‡Ï

Ê¯ÎÓ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ÌÈÓÊÈ‰ ¯‡˘· ˙Ú‚ÂÙ‰ Í¯„· ˙ÂÈ‚‰‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ . 

היועצת המשפטית כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי מאחר שבדיקתה העלתה שאי� מניעה 
. לא היה עליה לדווח לוועד המנהל על תוצאות הבדיקה,  חשש לתביעהואי�, להמשי� במשא ומת�

 . הייתה נתונה לשיקול דעתה, "תיעשה בכתב א� לאו"ההחלטה א� הבדיקה , לדבריה

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ÏÚ ÁÂÂ„ÈÂ ·˙Î· „ÚÂ˙˙ ‰˜È„·‰ Ì‡ ‰ËÏÁ‰‰ ÔÎ‡
˙Ú„ ÏÂ˜È˘·˘ ÔÈÈÚ ‡È‰ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂÏ .˙‡Ê ÌÚ ,˘ ¯Á‡Ó ÔÈ· ˙ÂÈÂÓ„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ˙ÈÈ‚ÂÒ
˘È‚¯Â ·Â˘Á ‡˘Â ‡È‰ ÁÂÎ· ÌÈÚÈˆÓ‰ , Ì¯Â·Ú Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ

Ì˙Úˆ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÎÈ Ì‰· ÈÂÈ˘ ÏÎÂ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡˙· ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÈÂÏ˙ , ÈÂ‡¯ ‰È‰
 Ô˙Â‡ ‡È·˙Â ‰È˙Â˜ÒÓ ˙‡Â ‰˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ·˙Î‰ ÏÚ ‰ÏÚ˙ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘

˙ÚÈ„ÈÏÏ‰Ó‰ „ÚÂÂ‰  ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ˘¯ÂÙÓ· ‰˘¯„ ‡Ï Ì‡ Ì‚. 

 הסמי� כאמור הוועד המנהל את הצוות הפועל בנושא המעונות ואת 2007באפריל ובמאי  .2
הוועד המנהל החליט . להמשי� בניהול המשא ומת� ע� שיכו� עובדי�, מר אקירוב, העומד בראשו

 .כי יש לקבל את אישורו לפני החתימה על ההסכ�

ייער� טכס החתימה "ל האוניברסיטה כי באותו חודש " דיווח מנכ2008ת הוועד המנהל ביולי בישיב
 בנייני� חדשי� במתח� ברושי� וישופצו המעונות הקיימי� 8על הסכ� המעונות שבמסגרתו יבנו 

 ".  מיטות המיועדות לסטודנטי� ואנשי סגל צעירי�2,300"כ� שבס� הכל יהיו כ, במתח� איינשטיי�

 חודש חתמו האוניברסיטה ושיכו� עובדי� על הסכ� לתכנו� ולבנייה של פרויקט המעונות באותו
, לשפ+, לפי ההסכמי� קיבלה עליה שיכו� עובדי� לתכנ�. ועל הסכ� לתפעול המעונות ולניהול�

שטחי , הפרויקט יכלול מעונות סטודנטי�.  B.O.Tלהפעיל ולנהל את הפרויקט בשיטת, לבנות
בתמורה למילוי התחייבויותיה תקבל . מוש האוניברסיטה ושטחי� ציבוריי�שטחי� לשי, מסחר

שיכו� עובדי� מהאוניברסיטה הרשאה לתפעל ולנהל את הפרויקט ולקבל דמי הרשאה שישלמו 
,  שני� וחצי24"תקופת התפעול והניהול נקבעה ל. דיירי המעונות ומפעילי השטחי� המסחריי�

 .33בני� ושטחי הפרויקט לאוניברסיטהובסיומה יוחזרו הזכויות על כל המ

Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‡Ï ÌÈ„·ÂÚ ÔÂÎÈ˘ ˙¯·Á ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰
ÂÓ˙Á˘ ÈÙÏ Â¯Â˘È‡Ï ˘¯„Î Â‡·Â‰ . ˙ˆÚÂÈ‰ Â‡ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡

È‡ ÏÚ ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÈÙÏ ÂÚÈ¯˙‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰-‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÌÂÈ˜ . 

 

✯ 

 

__________________ 

" ברושי�"והעבודות במתח� , הסתיימו" שטיי�איינ"נמצא כי במועד סיו� הביקורת השיפוצי� במתח�   33
 . נמצאות בשלבי� של חפירה ודיפו�
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‡‰ ÌÈ˘· ÌÈÈ¯Â·ÈˆÂ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È¯˘˜ „Â‡Ó Â·Á¯Â‰ ˙ÂÂ¯Á
‰ÈÈ˘Ú˙‰ ÔÂ‚Î ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙Ó ,¯ÁÒÓ‰ ,Ï„‰Â ÌÈ˙Â¯È˘‰"Ô . ÌÈÈÂÈ˘‰ ÁÎÂÏ ÔÎ ÂÓÎ

˙Â·¯ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÈ¯·Á ÏÚÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ÂÏËÂ‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙˜ÂÁ· ÂÚˆÂ·˘ , ÏÚÂÙÎÂ
Ò¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· Ì˙Â·¯ÂÚÓ ‡ˆÂÈ‰¯·‚ ‰ËÈ . ˜¯Ù·˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÏÂ‡Â

Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ê ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÁ˙‰Ó ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ì‰·Â , È„ ÂÓÈÙ‰ ‡Ï
 È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜Ï Ì˙Â‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ‰Ï‡ ÌÈÈÂÈ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Í¯Âˆ‰

ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á Û‡Â ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ÌÈ·ˆÓÏ ÂÚÏ˜ÈÈ ‡Ï˘ .È¯·ÁÓ ˜ÏÁ ÏÚÂÙ· 
Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,·Â¯È˜‡ ¯Ó „ÂÁÈÈ·Â , ÔÈ· ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á Ì‰· ‰È‰˘ ÌÈ·ˆÓÏ ÂÚÏ˜

Ì‰Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ì˙ÂÏÈÚÙ. 

 Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÍÎÏ ¯Ú ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÌÂ„È˜Ï Ìˆ¯ÓÓÂ ÌÓÊÓ ÌÈÚÈ˜˘ÓÂ ˙Â·„˙‰·Ï‡¯˘È· ‰‰Â .

˙‡Ê ÌÚ , ˘È˘ ÌÈ·ˆÓ ¯ÂˆÈÏ ÌÈÈ˘È‡Â ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ ÌÈÏÂÏÚ ˙Â·„˙‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Ì‚
‰Ï˘ ÌÈÒ¯ËÈ‡·Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰È˜˙‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á Ì‰· .

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ , ÈÙÒÎÓ ‰·Â¯· ˙ÓÂÓÓ Â˙ÂÏÈÚÙ˘ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â‰ ÛÂ‚Î
¯Â·Èˆ ,‰· ËÂ˜Ï Ï‰Â ¯˙Ï‡Ï Ô˜˙ÂÈ˘ ‰Ê ÏÏÎ·Â ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜

 ‰ÏÂÚÙ‰ ÈÎ¯„Â ÌÈÂ˘‰ Ì‰È¯˘˜ ÏÚ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ˙Â·ÂÁ ÂË¯ÂÙÈ Â·˘
ÌÈÈÈÚ „Â‚ÈÏ ˘˘Á Â‡ ÌÈÈÈÚ „Â‚È Ï˘ ÌÈ·ˆÓ· ‡ˆÓÈ‰Ï Ì‰Ó ÚÂÓÏ È„Î ËÂ˜Ï ˘È˘ . 

 

 

 צבי גליל כנשיא' סיו� כהונתו של פרופ

ובתו
 תקופת הכהונה הראשונה ,  לחוקה נשיא האוניברסיטה ממונה לחמש שני
45פי סעי� על 

החוקה מפרטת את ההליכי
 . הוא יוכל לשוב ולהתמנות לתקופת כהונה נוספת אחת של חמש שני

 2009 לחוקה שהייתה בתוק� ביוני 47.1על פי סעי� : שבמסגרת
 נית� להעביר נשיא מתפקידו
ובלבד שיצביעו בעד , יה רשאי לסיי
 את תקופת כהונתו של הנשיא טר
 זמנההוועד המנהל יה"

 
 47.2על פי סעי� ". מחברי הוועד המנהל) 2/3(החלטה זו בהצבעה חשאית לפחות שני שלישי
" 
ר הוועד המנהל בבקשה שתופעל "מחברי הסנאט יהיו רשאי
 לפנות אל יו) 2/3(שני שלישי

תאמה החלטת הוועד המנהל לפנייתו של .  לעיל47.1ו בסעי� המוקנית ל, סמכות הוועד המנהל
 ". יידרש רוב רגיל של הוועד המנהל לקבלת החלטתו זו, הסנאט

 והיה אמור לסיי
 את תקופת כהונתו 2007צבי גליל החל לכה� כנשיא האוניברסיטה ביוני ' פרופ
י דעות וא� חילוק היו לוו לתפקידגליל ' פרופ לאחר כניסתו של, כאמור. 2012הראשונה ביוני 

ע
 חלק מנציגי הציבור בוועד , עימותי
 בנושאי
 שוני
 שעמדו על סדר היו
 של האוניברסיטה
 . ומר אקירוב,מר דב לאוטמ�, דאזר הוועד "המנהל ובה
 יו

כעבור , 2009ובסו� יוני , ר הוועד המנהל"ר מרידור לכה� בתפקיד יו" החלה כאמור ד2009במרס 
כשנתיי
 לאחר שהחל , גליל' הסתיימה ביזמתה כהונתו של פרופ, ה חודשי
 וחצי בלבדכשלוש

קוד
 לגיבוש החלטתה בעניי� זה היא נפגשה ע
 , לדברי יושבת הראש לשעבר. לכה� בתפקידו
ביקורת נוקבת על תפקודו "ושמעה מה
 , ה� ניהוליות וה� אקדמיות, עשרות נושאי משרות בכירות

 ". דרישה פורמאלית להדחת הנשיא"חלק
 א� הודיע לה כי בכוונת
 להגיש ; "גליל' של פרופ

 הלי+ ,להל� (גליל קוד
 זמנה ' להל� פרטי
 על ההלי+ שבסיומו הופסקה כהונתו של פרופ .1
 ): הפסקת הכהונה
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מתרשומת מהפגישה שכתבה . גליל'  נפגשה יושבת הראש דאז ביזמתה ע
 פרופ23.6.09,ב )א(
, לאחר שהקדישה מחשבה מעמיקה למצב האוניברסיטה"גליל כי ' יעה בה לפרופשהיא הוד, עולה

שקיבלה מגורמי
 שוני
 בקמפוס ] ולנוכח החיזוק[, לאור המטלות והאתגרי
 שעומדי
 בפניה מחד
ובמיוחד לנוכח התקופה בה , ל"ומגורמי
 שוני
 הבאי
 במגע ע
 האוניברסיטה באר0 ובחו, מאיד+

ובצל המשבר הארצי הפוקד את , ל המשברי
 הפני
 אוניברסיטאיי
 בפרטמצויה האוניברסיטה בצ
גליל אינו מתאי
 לשמש ' כי פרופ, הגיעה לכלל מסקנה] היא[, מערכת ההשכלה הגבוהה בכלל

את הטענות שהיו לה בדבר , על פי התרשומת, בפגישה פירטה יושבת הראש". כנשיא האוניברסיטה
".  לפרוש מתפקידו בדר+ מכובדת וראויה שתסוכ
 ביניה
הציעה לו"גליל ו' תפקודו של פרופ

על פי תרשומת , גליל' כעבור שבוע ימי
 התקיימה פגישה נוספת בי� השניי
 ובה הודיע פרופ
לא יהיה רוב בוועד המנהל "שכ� הוא סבור ש, כי הוא אינו מוכ� להתפטר, שכתבה יושבת הראש

 .שלו" להלי+ הדחה

ר "כי בשיחה ע
 ד, בי� היתר,  למשרד מבקר המדינה2011נואר גליל כתב בתשובתו מי' פרופ
אמרתי לה שאיני מוכ� להתפטר משו
 שתיפקודי כנשיא הוא טוב והול
 ואיני רואה "מרידור 

מר . וספרתי לו על השיחה... ר חבר הנאמני
"לאחר אותה פגישה התקשרתי ליו... הצדקה לפיטורי�
ר מרידור והיא הודיעה לו שאי� בכוונתה לפעול להדחתי "דגולדברג דיווח לי כי הוא התקשר מיד ל

ר "מוב� כי תוכ� שיחה זו אינו עולה בקנה אחד ע
 פעולותיה של ד, בדיעבד. בישיבה הקרובה
 ".מרידור

, ר מרידור ובה נכחו הנשיא" התקיימה ישיבה רגילה של הוועד המנהל בראשות ד29.6.09,ב )ב(
נציגי הציבור , אורי שקד' אהוד טולידאנו ופרופ' פרופ, לייבלתלמה '  פרופ,שלושת נציגי הסנט 

 
'  פרופ,) שזו הייתה ישיבת
 הראשונה(ושני נציגי ציבור חדשי
 ,  מר אקירוב ומר קרול,הוותיקי
ששהה אותה , דני לוית�' פרופ, מהפגישה נעדר רקטור האוניברסיטה דאז. 34ר גלייטמ�"גולדמ� וד

בתו
 הישיבה ביקשה יושבת הראש מחברי הוועד המנהל . ד אור�"עו, ונציגת הציבור, ל"עת בחו
)
).  ישיבת ההמש+,להל� (להישאר בחדר הישיבות לצור+ דיווח והתייעצות ) א+ לא מהמשקיפי

עולה כי , יושבת הראש שהכינה, שאינה נושאת תארי+, מתרשומת לא רשמית של ישיבת ההמש+
הוא הציג את , גליל'  שיחותיה האמורות ע
 פרופלאחר שהיא דיווחה לחברי הוועד המנהל על

לאחר מכ� קיימו חברי הוועד המנהל התייעצות ובה הביעו . עמדתו בנושא ועזב את מקו
 הישיבה

, שכ� לאור התנהלותו", גליל להתפטר' את דעת
 כי על פרופ, בה
 שלושת נציגי הסנט, כל החברי

 ".  האוניברסיטהאינו יכול לכה� עוד כנשיא, תפקודו ותכונותיו

כי יש , התייעצות חברי הוועד המנהל הביאה אות
 לכלל מסקנה", על פי התרשומת האמורה
אי הסכמתו תאל0 . בצורה מכובדת וראויה,  שעות48גליל להתפטר מתפקידו בתו+ ' לאפשר לפרופ

 ".כקבוע בחוקת האוניברסיטה, בהלי+ של הדחה, את חברי הוועד המנהל לפעול להדחתו

ד גיורא "עו, גליל' לאחר ישיבת ההמש+ דיווחה יושבת הראש לשעבר לבא כוחו של פרופ )ג(
גליל התייע0 ע
 בא כוחו הוא ' ולאחר שפרופ,  בישיבה זו35על מסקנת הוועד המנהל, ארדינסט


, כי החליט לפרוש מתפקידו כנשיא האוניברסיטה, 30.6.09,ב, הודיע ליושבת הראש למחרת היו
 .בר פרישתו מהתפקיד לכל עובדי האוניברסיטהושלח הודעה על ד

 ובה נדונה פרישתו של נשיא האוניברסיטה 2009שהתקיימה ביולי , בישיבת מליאת הסנט )ד(
נמתחה ביקורת קשה על נציגי הסנט בוועד המנהל שלא שיתפו את הסנט בנושא חשוב , מתפקידו

, יתרה מזאת. ה וללא כל שקיפותהרוש
 הוא שכל ההלי+ נעשה בחופז"אחד החברי
 העיר כי . זה
ולא יתכ� שדיו� כזה יתנהל ללא ... ומחובתו להשתת� בדיו� כזה, ל"באותה עת שהה הרקטור בחו

__________________ 

 . 1393' ראו לעיל עמ, ר מרידור ולמר אקירוב"בעניי� זיקת� של חלק מנציגי ציבור אלה לד  34

ד ארדינסט לגבי הדיווח שמסרה לו יושבת הראש לשעבר על ההחלטה שקיבל "בעניי� גרסתו של עו  35
 .1408' ראו להל� עמ, נושאהוועד המנהל ב
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אימו� בפעילות חברי הסנט בוועד המנהל ולקרוא לה
 לפרוש ,ואול
 ההצעה להביע אי". נוכחותו

 . לאלתר מתפקיד
 נדחתה ברוב זעו

ועד המנהל למשרד מבקר המדינה ה
 ציינו כי פעלו בנושא זה בתשובותיה
 של נציגי הסנט בו
 ".טובת האוניברסיטה"משיקולי
 של 

2.  ˙·È˘ÈÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È ÔÈÈÚ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ‰Ï‡Â
Í˘Ó‰‰ : 

)‡(  ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÂÈÏÚ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ- ¯·Á 
 ËÒ‰Â ÌÈÓ‡‰-Ú ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙Â‰Î ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·‰Ï ‰˙ÂÂÎ Ï ' Ì˙‡ ‰ˆÚÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ÏÈÏ‚

‰Ê ÔÈÈÚ· ,È˙Â‰ÓÂ ·Â˘Á ‡˘Â· ¯·Â„Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯˘ ÈÙÎ , ‡Ï Û‡Â
„·ÚÈ„· ÍÎ ÏÚ Ì‰Ï ‰ÁÂÂÈ„ . 

)·( ÙÂ¯ÙÏ ÚÈ„Â‰Ï ËÏÁÂ‰ ‰·˘ Í˘Ó‰‰ ˙·È˘È ' ‡ÏÏ ‰ÓÈÈ˜˙‰ ¯ËÙ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÏÈÏ‚
 ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÙÈ˜˘Ó‰)ÎÓ‰"Ï ,ÂÈÂ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰"ÌÈË„ÂËÒ‰ ˙„Â‚‡ ¯( , ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡˘

Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ‰˜ÂÁ‰. 

)‚( ‰¯ÂÓ‡‰ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È Ï˘ ÔÎÂ˙Ó‰ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· , „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ¯·ÚÂ‰˘
‰·È˘È‰ ÈÙÏ ÌÈÙÈ˜˘ÓÏÂ Ï‰Ó‰ , Ï˘ Â˙Â‰Î ÌÂÈÒ· ÔÂ„Ï ÈÂÙˆ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ¯Ó‡ ‡Ï

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ ,Â ıÚÈÈ˙‰Ï Û‡Â ‡˘Â· ÔÂÈ„Ï ÔÂÎ˙‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‰Ó ˘È‡ ÔÎÏ
ÔÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰Ê ÔÈÈÚ· . 

)„( Í˘Ó‰‰ ˙·È˘È Ï˘ ÂÈ„ Ë¯ÂÙÓÂ ¯„ÂÒÓ ÈÓ˘¯ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÔÎÂ‰ ‡Ï. 

)‰( ‰· ÁÎ ‡Ï Ê‡„ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯ÂË˜¯˘ Û‡ ‰·È˘È‰ ˙‡ ‰ÓÈÈ˜ ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ . ÔÈÂˆÈ
 ÌÈ¯·Á‰Ó ÌÈÈ˘ ÈÎ)ÙÂ¯Ù 'ÏÂ‚„Â ÔÓ„"ÔÓËÈÈÏ‚ ¯ ( „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· Ì„È˜Ù˙Ï ÂÒÎ˘

‰·È˘È‰ ,Â˙Â‰Î ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·‰˘ ÍÏ‰Ó· ÂÎÓ˙ Û‡Â ÔÂÈ„· ÂÙ˙˙˘‰. 

)Â( ÙÂ¯ÙÏ ÚÈ„Â‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ ' ˙È‡˘Á ‰Ú·ˆ‰· ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ¯ËÙ˙‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÏÈÏ‚
‰˜ÂÁ· ˘¯„Î .È˙Â‰Ó ‡Ï‡ ÈÎË ÔÈÈÚ ‰È‡ ‰Ú·ˆ‰‰ ˙ËÈ˘ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,

 È„Î· ‡ÏÂÏ˜˘Ó È„·ÎÂ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÈÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ ‰˜ÂÁ· Ú·˜ , ‡È˘ ˙¯·Ú‰ ÔÂ‚Î
Â„È˜Ù˙Ó ,˙È‡˘Á ‰Ú·ˆ‰· ÂÏ·˜˙È. 

 :להל� יפורטו תשובות לממצאי משרד מבקר המדינה בעניי� זה

ר מרידור למשרד מבקר המדינה כי אמרה לכל מי שהיה מעורב " כתבה ד2009בספטמבר  )1(
) כולל למר אקירוב(גליל ] 'פרופ[ושגרס שיש להדיח את ", תהבמינויה ושאתו דיברה לפני שהתמנ

בה
 מר , לדבריה מאז נכנסה לתפקיד דיברו אתה רבי
". גליל' באה להדיח את פרופ] היא[שאי� 
משו
 שרצתה , א+ היא התחמקה מכל דיו� בעניי� זה, גליל' על הצור+ להביא להדחת פרופ, אקירוב

גליל לפני ' ת מדעות שגובשו על סמ+ תפקודו של פרופלגבש דעה עצמאית ולא להיות מושפע
גליל אינו ראוי לתפקידו היו ' היא הוסיפה כי חלק מהאנשי
 שאמרו לה כי פרופ. כניסתה לתפקידה

 
, מר דב לאוטמ�, ]הקוד
[ר הוועד המנהל "בסכסו+ אישי שפר0 בי� הנשיא לבי� יו"מעורבי
 ".ושנמש+ כשנה וחצי

, למסקנה הקשה"גליל היא הגיעה ' בה כי עקב תפקודו הלקוי של פרופיושבת הראש ציינה במכת
ר הועד המנהל מחייבת אותי לנסות להביא לסיו
 "אחריותי הציבורית כיו: א+ ההכרחית, הכואבת

גליל שלוש שני
 נוספות הוא הרה אסו� ' המש+ כהונתו של פרופ... כהונתו כנשיא האוניברסיטה
� לקבל החלטות ולבצע� בשל הגידול הניכר הצפוי בהוצאות היה צור+ דחו... לאוניברסיטה

 ". לכ� לא היה מקו
 לדחות את ההחלטה. ובגירעו�
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גיבשה את עמדתה " ציינה יושבת הראש כי 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
הגיעה באופ� עצמאי למסקנות דומות ]ש... [העובדה. במנותק לחלוטי� מדבריו של מר אקירוב

, אדרבה,  אלא, אי� בה כדי לפגו
 פג
 כלשהו ,סקנותיו של אקירוב ולמסקנותיה
 של אחרי
 למ
 ".גליל' לכל היותר להראות שאנשי
 שוני
 לחלוטי� הגיעו למסקנות זהות ביחס לתיפקודו של פרופ

גליל מסר למשרד מבקר המדינה במהל+ הביקורת כי התמנה לתפקידו בעיצומו של משבר ' פרופ
אוניברסיטת תל אביב היא היחידה : ולמרות זאת היו לו הישגי
 רבי
, באוניברסיטהתקציבי 

הוא הצליח לגייס תרומות משמעויות על א� , לאומיי
 בתקופת כהונתו,שעלתה בשני דרגי
 בי�
 אנשי סגל 60,קלט יותר מ, פעל למצוינות במחקר ובהוראה, איז� את התקציב, המשבר הכלכלי

 . ל והתחיל בפעולות לשיפור היחס לסטודנטי
"צעירי
 שחלק
 שב מחו

סיו
 כהונתו של "ר מרידור כי " למשרד מבקר המדינה כתבה ד2009במכתבה מספטמבר  )2(
 בי� יושבת הראש ובי� נציגי 2010ג
 בפגישה שהתקיימה באוגוסט ". גליל לא היה הדחה' פרופ

ב התפטרות לא היה צור+ לנקוט גליל הגיש מכת' משרד מבקר המדינה היא טענה כי מאחר שפרופ
 ציינה יושבת 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר . את הלי+ ההדחה הקבוע בחוקה

היה מתקיי
 הלי+ , כפי שניתנה לו האפשרות, גליל לקיי
 הלי+ הדחה' לו ביקש פרופ"הראש כי 
עוד ". שקט ודיסקרטילקיי
 הלי+ , מסיבות מובנות, גליל העדי�' פרופ... הדחה מלא וג
 שקו�

ציינה כי אי� זה המקרה הראשו� שבו מתבקש בעל תפקיד בכיר במדינת ישראל לפרוש מתפקידו 
בדיסקרטיות "לרוב הדבר נעשה . התאמה לתפקיד,עקב חילוקי דעות ע
 הממוני
 עליו או עקב אי

 ".ני ולניהולמומחה ליעו0 אירגו"לאחר שהתייעצה בעניי� זה ע
 , וכ+ נהגה א� היא; "ובחשאיות

לעניי� הישיבה שבה החליטו חברי הוועד המנהל להודיע לנשיא כי עליו להתפטר טענה יושבת 
אשר איננה ", בישיבה כזאת. הראש לשעבר כי לא מדובר בישיבת המש+ אלא בישיבת התייעצות

אי� צור+ או חובה בזימו� , במסגרת ישיבה פורמאלית אי� צור+ או חובה בעריכת פרוטוקולי

חברי , לדבריה".  חשאית או גלויה,מוקד
 או פירוט נושאי
 לסדר יו
 ואי� חובת הצבעה כלל 
קיבלו דיווח על אודותיה והביעו את תמיכת
 , ובה
 הרקטור, הוועד המנהל שנעדרו מהישיבה

 . בעמדתה

גולדמ� כי לא היה שו
 פסול בהשתתפותו ' בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר פרופ )3(
לעומקה את סוגיית "שכ� למד , כחודש לאחר שמונה לתפקיד, בקבלת ההחלטה החשובהבדיו� ו

ללא משוא פני
 ובהיעדר כל דעה , בלב פתוח ונפש חפצה"ובח� אותה " גליל' תפקודו של פרופ
גולדמ� ציי� כי גיבש את דעתו על בסיס בדיקה אישית ועצמאית שעשה ועל סמ+ ' פרופ". קדומה

ויפה שעה , גליל חיוני לאוניברסיטה' כי סיו
 כהונתו של פרופ"וסד ומצא היכרות מעמיקה ע
 המ

 ". אחת קוד

פגישות "ר גלייטמ� כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו כי לפני שנכנס לתפקידו הוא קיי
 "ד

אודות השקפתו ועמדותיו ביחס ... בה� למד, צבי גליל' ע
 פרופ]ו... [ושיחות ע
 גורמי
 שוני

] ו[להבנת"ר גלייטמ� ציי� כי "ד". ה כמו ג
 ביחס לסוגיות המרכזיות הניצבות בפניהלאוניברסיט
חובה עליו להתמודד ע
 כל סוגיה העולה לדיו� , מעת שמונה אד
 כחבר במוסד דמוי הוועד המנהל

 ".ג
 א
 המדובר בסוגיה קשה, באותו מוסד

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÂ¯Ù ‰ÎÏ‰Ï˘ Û‡ '¯ËÙ˙‰ ÏÈÏ‚ ,‰ ÔÎ˘ ·˙ÎÓ ÏÚ Ì˙Á ‡Â
˙Â¯ËÙ˙‰ ,ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈÚÂ¯È‡‰ Ûˆ¯˘ È¯‰ , Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ Ì˙ËÏÁ‰ „ÂÁÈÈ·Â

ÂËÓÈËÏÂ‡ ‡È˘Ï ˙˙ÏÌ Ï˘ 48˙ÂÚ˘  ,ÙÂ¯Ù ÌÈÈÒ ÂÈ˙Â·˜Ú·˘ ÍÈÏ‰‰˘ „ÓÏÓ ' ˙‡ ÏÈÏ‚
‰Á„‰ ÍÈÏ‰ ‰˘ÚÓÏ ‰È‰ Â„È˜Ù˙ . ‰˙ÈÈ‰ Í˘Ó‰‰ ˙·È˘È˘ ‰ÚË‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ÔÎ ÂÓÎ

"˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ˙·È˘È "„·Ï· , ‰·Â˘Á ‰ËÏÁ‰ ‰· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰·È˘È· ‰˘ÚÓÏ ¯·Â„Ó ÔÎ˘
˙ÈÓÈ„˜˙Â . ÌÂ˘È¯ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ÌÈÏ‰‰ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈ˜Ï ˘È ˙‡ÊÎ ‰·È˘È

ÔÂÈ„· ˘Á¯˙‰˘ ‰Ó ˙‡ ‰Ó‡ Û˜˘È˘ ¯„ÂÒÓ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù. 
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„ÂÚÂ ˙‡Ê  ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï Û‡Â ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï
˙Â‰ÓÂ ˘È‚¯ ÔÈÈÚ· ‰Ê È- ‡È˘ ˙Â‰Î ÌÂÈÒ -‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯ÂË˜¯ Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ ‡ÏÏ  ,

‰Ï˘ ‰ÂÈÏÚ‰ ˙ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ· ‡Â‰˘ ,Â¯„ÚÈ‰· ‡È˘‰ ÌÂ˜Ó ‡ÏÓÓ ˘Ó˘Ó‰ .
 ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÔÂˆ¯‰"˙ÂÈ‡˘ÁÂ ˙ÂÈË¯˜ÒÈ„ " ‰È‡ ‰˙Â‰Ó·˘ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ ˜È„ˆ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙˜ÂÁ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ .·˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÔÎÏ ÌÂÈÒ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ‰ÊÙÁ· Ï
‡È˘ ˙Â‰Î , ÌÂÈÒÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÂÂÎ‰ ÏÚ ‰·È˘È‰ Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ˘‡¯Ó ÚÈ„Â‰Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯Â

‡È˘‰ ˙Â‰Î . ‰ÈÁ·Â ˙ÂÈÂˆÚÈÈ˙‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ‰Ú¯Î‰ ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ Í¯„· ‰ÏÂÚÙ
ÌÈ„„ˆ‰Ó „Á‡ ÏÎ È„È· ¯˙ÂÈ ˙·Á¯ . ¯˙ÂÈ ÛÂ˜˘ ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ÁÈË·‰Ï ‰È‰ Ô˙È Û‡ ÂÊ Í¯„·

‰È‰È˘ÌÈÓ‡‰ ¯·ÁÂ ËÒ‰ ÔÂ‚Î ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÙÒÂ ˙Â„ÒÂÓ È¯·ÁÏ ÈÂÏ‚  . 

3. Ù Â ¯ Ù Ï  Á Â Â È „ ‰ '‰ Ë Ï Á ‰ ‰  Ï Ú  Ï È Ï בתרשומת ישיבת ההמש+ נכתב ,  כאמור:‚
גליל להתפטר ' כי יש לאפשר לפרופ, התייעצות חברי הוועד המנהל הביאה אות
 לכלל מסקנה"כי 

י הסכמתו תאל0 את חברי הוועד המנהל לפעול א. בצורה מכובדת וראויה,  שעות48מתפקידו בתו+ 
 ". כקבוע בחוקת האוניברסיטה, בהלי+ של הדחה, להדחתו

ע
 בא כוחו של , לבקשתה של יושבת הראש,  נפגשו נציגי משרד מבקר המדינה2010באוגוסט 
בי� , ד ארדינסט למשרד מבקר המדינה"לאחר הפגישה כתב עו. ד גיורא ארדינסט"עו, גליל' פרופ
בישיבה הוחלט " מיד לאחר ישיבת הוועד המנהל כי 29.6.09,כי יושבת הראש הודיעה לו ב, רהית

 שעות טר
 48גליל ' עוד מסרה יושבת הראש כי הוחלט לתת לפרופ. גליל' על הדחתו של פרופ
ד ארדינסט הוסי� "עו". בה� תינת� לו הזדמנות להודיע על פרישה מתפקידו, פרסו
 דבר הדחתו

ובה השתתפו מטע
 הוועד המנהל יושבת הראש דאז , גישה שהתקיימה למחרת במשרדווציי� כי בפ
התמונה שהוצגה לנו הייתה שהחלטה "ד ארדינסט "וכ� השתתפה בה שותפתו של עו, ומר ר� קרול

כמו , גליל' והחלטותיו של פרופ... גליל כבר התקבלה על ידי הוועד המנהל' בדבר הדחתו של פרופ
 ".נעשו על סמ+ הנחה זו, לוג
 הייעו0 שנית� 

גליל למשרד מבקר המדינה כי החליט להתפטר מתפקידו לאחר שבא ' בהמש+ לכ+ מסר ג
 פרופ
, כוחו הביא לידיעתו כי יושבת הראש הודיעה לו כי הוועד המנהל החליט פה אחד להדיחו מתפקידו

 . שעות ההחלטה להדיחו תיכנס לתוקפה48וכי א
 לא יתפטר בתו+ 

 כתב מר ר� קרול כי למיטב זיכרונו הציגו הוא 2010למשרד מבקר המדינה מאוקטובר בתשובתו 
ההחלטה , תמונה מלאה בקשר לדיוני הוועד המנהל"גליל ' ויושבת הראש לבא כוחו של פרופ

 ". שהתקבלה והסיבות להחלטה

ÂÚ Ï˘ Ì˙Ú„Â‰"ÙÂ¯ÙÂ ËÒÈ„¯‡ „ ' ‰¯ÒÓ˘ ÁÂÂÈ„‰ ÔÈÈÚ· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÏÈÏ‚
·˘ÂÈ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ Í˘Ó‰‰ ˙·È˘È· ‰Ï·˜˙‰˘ ‰ËÏÁ‰‰ È·‚Ï ˘‡¯‰ ˙

‰·È˘È ‰˙Â‡Ó ˙ÓÂ˘¯˙‰ , ÁÂ˙ÙÏ ‰ËÏÁ‰ ‡Ï‡ ‰Á„‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ‰ÈÙÏÂ
 ‰Á„‰ Ï˘ ÍÈÏ‰·)ÌÈÈ˙ÒÈ „ˆÈÎ ¯Â¯· ‡Ï˘( ,ÏÂ¯˜ ¯Ó Ï˘ ¯ÂÓ‡‰ Â·˙ÎÓ ÌÚÂ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó , È˙ÂÚÓ˘ÓÂ ˘È‚¯ ÍÏ‰Ó ÚÂˆÈ· ¯Á‡Ï Â·˘ ·ˆÓ ‡È˘ ˙Â‰Î ÌÂÈÒ Ï˘ ÍÎ ÏÎ
 ‡Â‰ ‰Â‰Î‰ ÌÂÈÒ ˙Â·ÈÒÂ ÍÈÏ‰‰ ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡ ¯·„· ˙ÂÂ˘ ˙Â‡Ò¯‚ È˙˘ ˘È ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡

ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Ï˘ÂÎ ÏÂ‰È ÏÚ „ÓÏÏ ÏÂÏÚ‰ È˙ÈÈÚ· ·ˆÓ ; ÌÈÏÏÎ‰ Ï˘ È„Ù˜ ÌÂÈ˜˘ ¯˘Ù‡
‡˘Â· ,˜ÈÂ„Ó „ÂÚÈ˙ ˙Â·¯Ï ,È‡ ˙‡ ÚÂÓ ‰È‰-‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯È‰·‰ . ˜ÈÙ‰Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ
¯‰Ó·‰Ê ÚÂ¯È‡Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ‰ . 
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¯ÂÓ‡Î , ˙„ÈÓ ˙‡Â ‡È˘‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙ ÔÙÂ‡ ˙‡ ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÔÁ· ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· Â˙ÁÏˆ‰ . „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ÌÂÁ˙· ‰ÈÂˆÓ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ËÏÁ‰‰

Ï‰Ó‰ ,ÍÎ· ˜ÂÒÚÏ ÌÂ˜Ó ‡ˆÓ ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÂ . ÍÈÏ‰‰ ÔÁ· ÂÊ ˙¯Â˜È··
˙Â·˜Ú·˘ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙Â‰Î ‰ÓÈÈ˙Ò‰ ÂÈ 'ÏÈÏ‚ . Ú‚Â· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ‰ÈÁ·‰

ÍÈÏ‰‰ Ï˘ Â˙ÂÈ˜˙Ï ,‰ÊÙÁ· ‰˘Ú˘ , ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰·È˘È‰ Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ „ÓÚ˘ ‡Ï·
‰ÎÏ‰Î „ÚÂ˙ ‡Ï Û‡Â ‰˜ÂÁ‰Ó . 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡È˘‰ ˙¯˘Ó Ï˘ ‰·¯‰ ‰˙Â·È˘Á ÁÎÂÏ , ÍÈÏ‰Ï˘ ¯Á‡ÓÂ
 ‡È˘ Ï˘ Â˙Â‰Î ÌÂÈÒÌÈÈ˘È‡ ÌÈË·È‰ ˘È , Ì‡˙‰· ˜¯ ‡Ï ÌÈÂ˜È ‰ÊÎ ÍÈÏ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

‰˜ÂÁ‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÏÂ ˘¯„Ï ,‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘·Â ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ê· Ì‚ ‡Ï‡ . 

 

 

 סיכו�

„Â‡Ó ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏÂ ˙ÂÏ˜˙ ÂÏÚÂ‰ ‰Ê ÁÂ„· , „ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ È‚Èˆ ˙ÂÏ‰˙‰· ˙Â·¯Ï
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ï‰Ó‰ .˙‡Ê ÌÚ ,ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ÔÈÚ‰Ó ÌÏÚ ‡Ï Ï˘ Ï‰Ó‰ „

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ,„ ¯·Ú˘Ï ˘‡¯‰ ˙·˘ÂÈ ÌÏÏÎ·Â"·Â¯È˜‡ ¯Ó Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯·ÁÂ ¯Â„È¯Ó ¯ ,
Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ ‰ÂÂÎ ÍÂ˙Ó ÂÏÚÙ-·È·‡ , ˙È„Ó· ÈÊÎ¯Ó ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰ „ÒÂÓÎ

Ï‡¯˘È. 

ÏÏÎ‰ Ï‡ Ë¯Ù‰ ÔÓ :Ï‡¯˘È· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ ,
 Ì˙Î‡ÏÓ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ‰˙ÂÁÈÏ˘ ÍÂ˙ÓÂ ˙Â·„˙‰· , ‰Ï·Â‰·Â ÏÂ‰È· ÈÊÎ¯ÓÂ ·Â˘Á Í·„ Ì‰

ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ . ‰ÏÂÙÎ Ì˙ÓÂ¯˙- ˙Â·¯ ÌÈ˘· Â¯·ˆ˘ ÌÂÈÒÈ·Â Ì˙ÂÈÁÓÂÓ· ÌÈÓ¯Â˙ Ì‰ 
‰ÈÈ˘Ú Ï˘ ;‰·È˘Á‰ ÈÎÈÏ‰˙Ï ˙È¯Â·Èˆ‰ Ë·Ó‰ ˙„Â˜ ˙‡ ÌÈ‡È·Ó Ì‰ ÔÎ ÂÓÎ , ‰ÈÁ·‰

ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰Â .ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ÌÈ·ÂË‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘ ˙‡ „„Â
ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚· ¯˙ÂÈ·. 

ÏÏÎ· ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˘È ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ê ÁÂ„ Ï˘ ÂÈ‡ˆÓÓ ,
Ë¯Ù· ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘Â ,ÌÈ·Â˘Á ÌÈ‚ÂÚ È˘ ÏÚ Â˙˙˘ÂÈ :

 „Á‡‰-ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ ‰¯Â¯· ‰¯„‚‰  , ÌÈÙÂ‚‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰Â , Ï˘ ˙¯„‚ÂÓÂ ‰¯Â¯· ˙È„Â˜Ù˙ ‰·È·Ò ÁÈË·‰Ï È„Î
ÂÎÂ˙·˘ ¯Â·Èˆ‰ È‚ÈˆÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂ‰ . È˘‰ Ô‚ÂÚ‰- ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈ„Úˆ ˙ËÈ˜ 

 ˙ÂÓ¯Â‰ ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ Â· Ì˙ÂÏÈÚÙÏÂ Ï‰Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ï˘ ÌÈÂÈÓÏ ˙ÂÚ‚Â‰
Â‡‰ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÔÓÂÓÓ‰ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓÎ ‰ËÈÒ¯·È. 

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÂÊ ˙ÈÏÏÎ ‰¯Ú‰Ó Â˜ÈÙÈ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯
 È·ËÈÓ‰ ·ÂÏÈ˘Ï ÌÂ¯˙È˘ ÔÙÂ‡· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ÁÂ„· ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â¯Ú‰ÓÂ

Â˘Á ‰Ï‰‰ ÛÂ‚ Ï˘ ÏÈÚÈÂ ÔÈ˜˙ „Â˜Ù˙ÏÂ ÌÈÏ‰Ó‰ ÌÈ„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ Ï˘‰Ê ·. 

 ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÁ·˙ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚ
‰Ê , ˙ÂÈÁ‰‰ ˙‡ Ô˙È˙Â ÌÈÈÓ„˜‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ È·‚Ï ˙Â˜ÒÓ Ì‰Ó ˜ÈÒ˙

‰Ê ÔÈÈÚ· ˙Â˘Â¯„‰. 

 



 


