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  מ.ט.ח (ע"ר) -מכון טכנולוגי חולון 

  

  

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע   פ

המכון הטכנולוגי חולון הנוגעים  בניהולמשרד מבקר המדינה בדק היבטים 
לממשל התאגידי של המכון, בכלל זה תפקודם של הוועד המנהל ושל חבר 
הנאמנים, תהליך בחירת נשיא וסיום כהונתו, מעורבות המנכ"ל בעניינים 
אקדמיים ונסיעותיו לחו"ל. בדיקות השלמה נעשו במועצה להשכלה גבוהה 

  ובוועדה לתכנון ולתקצוב.

  

  יהול המכון הטכנולוגי בחולוןהיבטים בנ  

  תקציר

 - המכון) הוא מוסד להשכלה גבוהה  - (להלן  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון
מכללה

1
המוסמך להעניק תארים אקדמיים באמצעות המועצה להשכלה גבוהה  - 

המל"ג) בתחומי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מתמטיקה שימושית, מדעי  - (להלן 
 1999נולוגיות למידה וניהול טכנולוגיה. המכון פועל מאוקטובר המחשב, עיצוב, טכ

במסגרת תאגידית של עמותה מול המל"ג, והוועדה לתכנון ולתקצוב של המל"ג (להלן 
  הוות"ת) משתתפת בתקציבו. על פי נתוני המכון, בשנת הלימודים התשע"ב  -
)2012-2011(

2
טודנטים לתואר ס 300-סטודנטים לתואר ראשון וכ 3,100-למדו בו כ 

  שני, ותקציבו מאוזן.

לב - מכהנים ד"ר שוקי גלייטמן כיו"ר הוועד המנהל וד"ר משה בר 2009מספטמבר 
יעקובוב כנשיא המכון (להלן אדוארד מכהן פרופ'  2013כיו"ר חבר הנאמנים. מאפריל 

כיהן פרופ' גדי גולן בתפקיד הנשיא  2013עד מרץ  2011הנשיא המכהן). מאוקטובר  -
גדעון כיהן בתפקיד פרופ'  2011עד ספטמבר  2007הנשיא היוצא) ומאוקטובר  - (להלן 

נשיא המכון היה פרופ' דוד מרון  2007-1999. בשנים הנשיא הקודם) -(להלן  לנגהולץ
  המנכ"ל). -(להלן כמנכ"ל המכון  מכהןמר דב פלג  1999הנשיא דאז). משנת  -(להלן 

  

__________________ 

, מכללה אקדמית היא מוסד שביקש להשתמש 1958- על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח   1
 בכינוי זה, והוא מוסד להשכלה גבוהה שאינו אוניברסיטה שהוסמך להעניק לבוגריו תואר מוכר.

 באוקטובר ומסתיימת בספטמבר. שנת לימודים אקדמית מתחילה   2
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  פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה היבטים בהתנהלות המכון  2013ספטמבר - בחודשים מרץ
ובכלל זה התנהלותם של הוועד המנהל ושל חבר , הנוגעים לממשל התאגידי של המכון

תהליך בחירת הנשיא היוצא ותהליך סיום  ,המוסדות המנהלים) -הנאמנים (להלן 
מעורבותו של המנכ"ל בעניינים  ,המכון והתנהלותו המינהלית תקציב ,כהונתו

נושאים נוספים. בדיקות משלימות נעשו במל"ג כן אקדמיים ונסיעותיו לחו"ל ו
  ובוות"ת.

  

  עיקרי הממצאים

נמצאו ממצאים רבים המצביעים על תפקודם הלקוי של המוסדות המנהלים. כמו   .1
התקנון) ומהנחיותיה של  -ון (להלן כן נמצאו חריגות מהוראותיו של תקנון המכ

הוות"ת, לרבות אלה: המוסדות המנהלים פועלים בהרכב חסר; עיריית חולון מיוצגת 
 70%- ) מהמותר; חברותם בחבר הנאמנים של כ40%בוועד המנהל בשיעור כפול (

מחבריו
3

היא בניגוד להנחיות הוות"ת ולתקנון, ובכלל זה של יו"ר חבר הנאמנים, של  
כמו כן, המועצה האקדמית לא התכנסה  ועד המנהל ושל יו"ר ועדת ביקורת.יו"ר הו

כארבע שנים
4

 .  

ליקויים חמורים נמצאו בתהליכי מינויו של הנשיא היוצא. המנכ"ל חרג   .2
מתפקידו ופעל באופן בלתי תקין למינויו של הנשיא היוצא שנועד להיות ממונה עליו, 

היות לו כל נגיעה אליו. פרוטוקולים של והיה מעורב בתהליך שלא הייתה אמורה ל
הוועד המנהל התכנס  .חסרים ואינם משקפים את עיקרי דיוני הוועדהועדת האיתור 

הוועד  - לדון בהמלצות ועדת האיתור בהרכב חסר. בבואם של הגורמים המכריעים 
לא הונחו בפניהם כל המסמכים  לשקול ולבחור נשיא, - המנהל וחבר הנאמנים 

וונטיים, לרבות פרוטוקולים של ועדת האיתור וקורות חיים של והמידע הרל
היו"רים) המליצו לנשיא  - המועמדים. יו"ר הוועד המנהל ויו"ר חבר הנאמנים (להלן 

היוצא, כחלק מתהליך מינויו שלו עצמו, למנות שניים מהמתמודדים מולו לתפקיד 
זו התערבו בנושא  סגנים לנשיא, למרות שכבר כיהן משנה לנשיא אחד. בהתנהלותם

הנתון לסמכותו הבלעדית של הנשיא ו"תרמו" להטלת התחייבות כספית ניכרת על 
קופת המכון הממומנת מכספי ציבור, עקב הפסקת עבודתו של המשנה לנשיא לפני 

  סיום החוזה עמו.

המל"ג והוות"ת לא החילו על המכללות הוראות ברורות לעניין אופן בחירת נשיא,   .3
ספר החברים בוועדת האיתור ולהרכבה, ולמרות כוונתה של הוועדה הנוגעות למ

להמליץ למל"ג להחיל עליהן את  2010לפיקוח ואכיפה של הוות"ת כבר בשנת 
   ההוראות החלות על אוניברסיטאות, לא נעשה דבר בנדון.

ליקויים מהותיים מאוד הועלו גם בהתנהלותם של יו"ר הוועד המנהל ויו"ר חבר   .4
בתהליך סיום כהונתו של הנשיא היוצא. היו"רים ביקשו מהנשיא היוצא הנאמנים 

לסיים את כהונתו לאחר כשנה בלי שקיימו את התהליכים המוקדמים הנדרשים על 

__________________ 

 .16חברים מתוך  11   3

 .2012עד אמצע פברואר  2008מתחילת אפריל    4
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ללא שיתוף ובלי מידת השקיפות הראויה הן כלפי הנשיא  - פי סדרי מינהל תקין 
מסמכויותיו של חבר היוצא והן כלפי חברי הוועד המנהל האחרים. היו"רים התעלמו 

הנאמנים בכל הנוגע לאישור הפסקת כהונתו של נשיא ולאישור מינויו של נשיא 
בפועל אחר תחתיו. בהתנהלותם זו הביאו לידי מצב שבו מצד אחד לא ניתן אישור 
פורמלי להפסקת כהונתו של הנשיא היוצא ולמועדה, ומצד אחר תוקף המינוי של 

יו"רים פעלו בעניין זה תוך התעלמות מההנחיות הנשיא שמונה תחתיו עמד בספק. ה
והכללים, ואף אם סברו כי הם מסייעים למכון, הם ניהלו את תהליך סיום כהונת 

  הנשיא היוצא באופן כושל ופגום. 

בכללים שהמל"ג והוות"ת קבעו לא היה די כדי למנוע את הכשלים שתוארו   .5
ופעילות הוועדה לבדיקת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה שמונתה להמליץ על 
עדכונם התעכבה. המל"ג והוות"ת לא בחנו בפועל את תלונתו של הנשיא היוצא 

בחנו את הממשל  שהונחה על שולחנן בנוגע לתהליך הפסקת כהונתו. כמו כן הם לא
התאגידי במכון, ולמרות מכתבה של מנכ"לית המל"ג והוות"ת בעניין, לא החלה 
הוועדה לבדיקת המשילות במוסדות להשכלה גבוהה בפועל את עבודתה עד מועד סיום 

  הביקורת. 

 הועלו גם ליקויים חמורים בפעילות הממשל התאגידי של המכון בשנים   .6

עגומה של אזלת יד בכל הנוגע לניהול התקציבי,  , ומצטיירת תמונה2013-2010
לאישור התקציב ולביצועו. למשל: הנשיאים שכיהנו בשנים האלו לא הגישו את 
התקציב לאישור הוועד המנהל כנדרש. חברי הוועד המנהל, לרבות יו"ר הוועד המנהל, 
לא דרשו זאת. יוצא אפוא שהוועד המנהל לא דן בתקציב המכון ובתקן העובדים 

אף שעל פי הנחיות הוות"ת והתקנון זו , הכלולים בו ולא אישר אותו בטרם ביצועו
גם לא קיבל דיווחים תקופתיים שוטפים על סמכותו העיקרית. הוועד המנהל 
הנשיא לא היה שותף להחלטות על חלוקת בהם.  ההוצאות בפועל מול התקציב ולא דן

שהחליט כפוסק אחרון לגבי  בכך -. התנהלותו של המנכ"ל בנושא המפורט התקציב
ות"ת תקציב שהנשיא לא היה שותף לו ושלא נדון וחלוקת התקציב ובכך שהגיש ל

מהווה למעשה עקיפה של סמכויות הנשיא והוועד המנהל  -ואושר בוועד המנהל 
מצב חתימה מאפשר  מורשינוהל . בעניין זה הקבועות בתקנון הוות"ת ובתקנון המכון

ועל ניצולם עם  םתקציביה עשה על ידי המנכ"ל, השולט עלבו החלטות מתקבלות למ
   .מנהל הכספים הכפוף לו, ללא מעורבות הנשיא

המנכ"ל התערב בנושאים אקדמיים שאינם בתחום סמכותו, וזאת בניגוד לתקנון   .7
   האקדמי ולמנגנוני הסמכות וההיררכיה האקדמיים. 

לכאורה למטרות נסע המנכ"ל תשע פעמים לחו"ל  2012-2008בשנים   .8
ימי השתלמות  22-ימי השתלמות, דהיינו כ 109- "השתלמות". נסיעות אלו הסתכמו ב

ש"ח. הועלה כי המנכ"ל ניצל לרעה את מעמדו  124,000-בשנה, ובהחזר הוצאות של כ
ונסע לחו"ל על חשבון המכון תוך כדי חריגה בוטה מהתנאים שנקבעו בנוהלי המכון. 

הבקשה לנסיעה לחו"ל ופעמיים אף הגיש את בקשתו  המנכ"ל חרג מהמועד להגשת
לאישורו של נשיא המכון ערב הנסיעה. הוא גם חרג באופן ניכר מתדירות הנסיעות 
ומהמספר המותר של ימי השהייה בחו"ל, שנקבעו בנוהל. המנכ"ל לא הגיש פרטים 

ה דיווחיו לשלוש לא הגיש דוח סיכום ביקור.מהותיים על הנסיעה ועל נחיצותה ו
גורמים במכון (לנשיא המכון, ליחידת משאבי אנוש ולמחלקת כספים) על ימי 
השתלמות, אם אכן דיווח, היו שונים. הדיווחים הועברו ללא הסבר וללא פירוט על 
מקומות ההשתלמות בפועל. מבדיקת המסמכים שהגיש המנכ"ל עולה כי הוא שהה 

 52%-כבהגיש לאישור (במקומות שונים מאלה שפורטו בבקשות לנסיעה לחו"ל ש
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מימי השהייה). את הקבלות הגיש באיחור רב, לעתים עד עשרה חודשים לאחר חזרתו 
לארץ. יתרה מזאת, המנכ"ל הגיש קבלות על הוצאות פרטיות בגין חופשה בחו"ל בזמן 
שהיה כביכול בהשתלמות. הנשיא הקודם והנשיא היוצא אישרו את נסיעות המנכ"ל 

  דו בנוהל נסיעות לחו"ל של המכון.אף שנסיעות אלו לא עמ

יוצא אפוא שהמנכ"ל עשה ככל העולה על רוחו, כאילו אין הוא אמור להתנהל על פי 
לא נמצאו אסמכתאות לכך . הוראות ונהלים כלשהם המחייבים אותו בנושא זה

, ועולה החשש כי נסיעות אלו היו בעיקר למטרות שנסיעותיו לחו"ל היו חיוניות למכון
מחלקת כספים, בראשותו של מנהל  משפחתיות ולא למטרת השתלמות.פרטיות ו

הכספים הכפוף למנכ"ל, המשמשת גם גורם בקרה ושומר סף, לא מילאה נאמנה את 
תפקידה והפכה לגורם המכשיר את הוצאות המנכ"ל בנסיעותיו לחו"ל, לרבות הוצאות 

   פרטיות.

וימי דווחים על שעות כמה עובדים בצוות הניהול הבכיר של המכון אינם מ  .9
העבודה שלהם באמצעות מערכת הנוכחות הממוחשבת אלא באמצעות טופס שהם 
ממלאים באופן ידני. מכיוון שכך נמצא כי קיים רישום עודף של ימי חופשה ושל ימי 
מחלה שנצברו לעובדים אלה. המנכ"ל דיווח באופן ידני ללא כל פיקוח ובקרה על 

המנכ"ל לא דיווח ליחידת משאבי אנוש על היותו דיווחיו; נמצאו מקרים שבהם 
בחופשה וכן מקרים שבהם רישומי מדור השכר לא תאמו את דיווחיו על היעדרותו 
מפאת מחלה או יציאה לחופשה. לכן, יתרות ימי החופשה וימי המחלה שנצברו לזכות 

עודף  באופן ניכר מהמגיע לו, ונמצא, על פי תלושי השכר שלו, רישום גבוהותהמנכ"ל 
  ימי חופשה. 57של 

רכבים ששימשו את המכון נמכרו לקרוב משפחתו של המנכ"ל ולמנהל   .10
הלוגיסטיקה במכון. מהממצאים עולה החשש כי הרכבים נמכרו במחירים הנמוכים 
משווים האמתי, והזכות לרכישתם במחירים אלו שימשה טובת הנאה בידי הנוגעים 

   בדבר, תוך חשש לניגוד עניינים.

 למרות התחייבותו של המנכ"ל לוות"ת כי המכון ימלא אחר הוראותיה כלשונן  .11
) גמולי 2012-2011ויכבד את ההסכם הקיבוצי, לא שולמו בשנת הלימודים התשע"ב (

הצטיינות לחברי הסגל על פי נוהל ההצטיינות וההסכם הקיבוצי. בניגוד להסכם 
א, והוות"ת גם לא דרשה לקבלו. הקיבוצי, לא הועבר לוות"ת דיווח מפורט על הנוש

  לכן, הוות"ת לא ידעה שקביעת המצטיינים נעשתה שלא לפי הנדרש. 

המנכ"ל אייש את המשרות הניהוליות ללא כל תהליך שוויוני ותחרותי. יתרה   .12
מזאת, המנכ"ל אישר לבדו את יציאתן של שתי עובדות מינהליות ללימודים אקדמיים 

  ש"ח, ללא שקיפות, בקרה ופיקוח. 300,000-כשעלותם הכוללת למכון היא 

נחתם חוזה בין המכון ובין חברת בנייה שעניינו הקמת מעונות  2005אף שבשנת   .13
קרקעי בשטח המכון, טרם החלה הבנייה. על החוזה חתמו - לסטודנטים וחניון תת

י נשיא המכון דאז וכן יו"ר הוועד המנהל דאז המכהן כיום כיו"ר חבר הנאמנים, לפנ
שהוות"ת אישרה את החוזה כנדרש. היעדר אישורה של הוות"ת לחוזה ולנושא 
המימון העודף שהמכון נדרש לו לבניית החלק הארי של החניון לא הועלו בפני חברי 
הוועד המנהל על ידי הנשיא דאז ויו"ר הוועד המנהל דאז בשקיפות הראויה. מדובר 

  .2013ון לנובמבר מיליון ש"ח, נכ 22-כ -בעלויות גבוהות מאוד 
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  סיכום והמלצות

הליקויים שהועלו בביקורת מצביעים על כך שהמוסדות המנהלים של המכון, יו"ר 
על פי סדרי מינהל תקין  לא פעלויו"ר הוועד המנהל והמנכ"ל  ,חבר הנאמנים

ובשקיפות הראויה ופעולותיהם נעשו ללא פיקוח ובקרה הולמים. מהממצאים עולים 
ליקויים בנוגע לתהליך מינויו של הנשיא היוצא ולתהליך סיום כהונתו. על הוות"ת 

  ועל המוסדות המנהלים של המכון לפעול לתיקון כל הליקויים שהועלו בדוח זה.

נמנעו מהחלפת החברים היושבים בחבר הנאמנים, לרבות  "ריםהיוכמו כן עולה כי 
החלפתם שלהם עצמם, תוך כדי הפרה של התקנון; באופן הזה הם נותרו בתפקידי 

על מפתח במכון לאורך שנים. לדעת משרד מבקר המדינה, על יו"ר חבר הנאמנים ו
 תרלאללפרוש  ,החברים בחבר הנאמנים מעבר לזמן המותר ,יו"ר הוועד המנהל

מחברותם בו ומכהונתם במוסדותיו כמתחייב מהתקנון. על חבר הנאמנים לקבוע 
הסדרי פרישה הדרגתיים ליתר החברים שחברותם בו עומדת בניגוד לקבוע בתקנון. 
על המכון ועל הוות"ת לעשות שידוד מערכות יסודי למוסדות המנהלים של המכון 

עשה על פי הוראותיה והנחיותיה ולדאוג שפעילותם של מוסדות אלה תהיה תקינה ותי
של הוות"ת. על המל"ג ועל הוות"ת לוודא שנשיא המכון והוועד המנהל מאשרים את 

  התקציבים המוגשים להן.

מבקר המדינה קבע בעבר
5

הנשיא, ומאחר  תפקידהרבה של  וכי לנוכח חשיבות 
כזה שתהליך סיום כהונתו של נשיא נוגע גם בהיבטים אישיים, ראוי היה שתהליך 

ייעשה לא רק לפי הנדרש וכמתחייב, אלא גם בזהירות המרבית ובשקיפות הראויה. 
בגלל הישנותם של מקרים המעידים על התנהלות בלתי תקינה של מוסדות מנהלים 
במוסד אקדמי בתהליך סיום כהונת נשיא, לרבות התנהלותם הבלתי תקינה של 

מוטל על המל"ג והוות"ת לוודא היו"רים במכון בתהליך לסיום כהונת הנשיא היוצא, 
הליכים כאלו ולהשלים את עבודת הוועדה לבדיקת המשילות במוסדות תתקינותם של 

המל"ג והוות"ת לדון בהחלתן של ההוראות הקיימות על להשכלה גבוהה. זאת ועוד, 
לאוניברסיטאות, שעניינן אופן בחירת נשיא, על המכללות ללא כל דיחוי נוסף. כל זאת 

   ע קיומם של תהליכים פגומים נוספים במכון או בכל מוסד אקדמי אחר.כדי למנו

 הןות"ת התחייב המכון בפניהומל"ג והבעקבות קבלת ממצאי הביקורת, ולפי דרישת 
"ככתבן וכלשונן" עד  יהןהנחיות לפילפעול לתיקון הרכב המוסדות המנהלים ותקנונו 

  . 2014אפריל 

שנים.  14- כ כון המכהן בתפקידומנכ"ל המ ליקויים חמורים הועלו בהתנהלותו של
 ,תוך כדי עקיפה של הדרגים שמעליו, לרבות בעניין תקציב המכוןלעתים המנכ"ל פעל 

המנכ"ל חרג מתפקידו ופעל  בעניינים המצויים בתחומי אחריותם.פעל כפוסק אחרון ו
גם  המנכ"ללמינויו של נשיא המכון האמור להיות הממונה עליו. באופן בלתי תקין 

התערב בנושאים אקדמיים שאין לו כל נגיעה אליהם מתוקף תפקידו המינהלי. 
מהתנהלותו בעניין נסיעותיו לחו"ל עולה חשש לפגיעה בטוהר המידות. לדעת משרד 
מבקר המדינה, ליקויים אלה פוגעים בהתנהלותו השוטפת של המכון הן מהבחינה 

ת המנהלים של המכון לבחון את לכן על המוסדווהמינהלית והן מהבחינה האקדמית, 
לבחון את הדרכים להביא לכך זאת ועוד, על המכון המשך כהונתו של המנכ"ל. 

__________________ 

מינויים,  -אביב: הוועד המנהל - ), בפרק "אוניברסיטת תלÈ˙ ˘ ÁÂ„61 ·)2010 ראו מבקר המדינה,    5
 . 1410בחינת זיקות והליך סיום כהונת הנשיא", עמ' 
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נסיעות לחו"ל ה בגיןהחזרי ההוצאות ישיב למכון כספים שקיבל כהמנכ"ל ש
וכן את עלות ימי ההיעדרות בגין נסיעותיו, שנרשמו כהשתלמות ולא המתוארות בדוח 

כחופשה
6

.  

  

♦ 
  

  מבוא

פעל המכון  1999ביזמתה של עיריית חולון. עד  1969הוקם בשנת  המכון הטכנולוגי בחולון  .1
במסגרת תאגיד עצמאי מהבחינה הניהולית והתקציבית; אוניברסיטת תל אביב נתנה לו את חסותה 

הוא פועל באופן עצמאי  1999האקדמית ומשרד החינוך השתתף במימון תקציבו. מאוקטובר 
  שונה שמו  2005, עמותה שאליה הועברה כל הפעילות האקדמית, ובשנת במסגרת תאגיד חדש

המכון). המכון פועל בתחום האקדמי מול המועצה  -(להלן  - מ.ט.ח (ע"ר)  - מכון טכנולוגי חולון - ל
הוות"ת) משתתפת  - המל"ג), והוועדה לתכנון ולתקצוב של המל"ג (להלן  - להשכלה גבוהה (להלן 

המוסמך להעניק באמצעות המל"ג תארים  -  7מכללה -סד להשכלה גבוהה בתקציבו. המכון הוא מו
אקדמיים בתחומי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, מתמטיקה שימושית, מדעי המחשב, עיצוב, 
טכנולוגיות למידה וניהול הטכנולוגיה, והוא עוסק במחקר עיוני ויישומי. על פי תקנון המכון, 

ים, שישמש גם כאסיפה הכללית של העמותה, וועד מנהל, מוסדותיו יכללו, בין היתר, חבר נאמנ
שישמש גם כוועד העמותה. חברי הוועד המנהל חברים גם בחבר הנאמנים. סמכויותיו של חבר 
הנאמנים, בין היתר, לבחור את הוועד המנהל, לבחור את נשיא המכון לפי המלצת הוועד המנהל 

  בו על ידי הוועד המנהל. ולאשר תוכניות ותכנון לטווח ארוך שיובאו לדיון

, משמשים ד"ר שוקי גלייטמן, ד"ר משה 1999שנה, מאז הפך המכון לעמותה בשנת  14- זה כ  .2
  .8לב ומר דב פלג בתפקידי מפתח במכון-בר

ד"ר גלייטמן או יו"ר הוועד  -יו"ר הוועד המנהל הוא ד"ר שוקי גלייטמן (להלן  18.9.099- מ  (א)
הוא חבר בחבר  1999שימש יו"ר חבר הנאמנים של המכון, ומשנת  2009-2007המנהל). בשנים 

  הנאמנים וחבר בוועד המנהל.

ר לב או יו"ר חב- ד"ר בר -לב (להלן - יו"ר חבר הנאמנים הוא ד"ר משה בר 18.9.09- מ  (ב)
  . 10כיהן כיו"ר הוועד המנהל 2009-1999הנאמנים). בשנים 

מר פלג או  -(להלן  1999שנים, משנת  14- מנכ"ל המכון הוא מר דב פלג המכהן בתפקיד כ  (ג)
  המנכ"ל). 

__________________ 

ש"ח עבור נסיעותיו של המנכ"ל לחו"ל ועלות  124,500-ת, המכון שילם כעל פי חישובי צוות הביקור   6
 .ש"ח 148,800- ימי ההיעדרות של המנכ"ל שלא נרשמו כימי חופשה מוערכת בכ

, מכללה אקדמית היא מוסד שביקש להשתמש 1958- על פי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח   7
 יברסיטה שהוסמך להעניק לבוגריו תואר מוכר.בכינוי זה, והוא מוסד להשכלה גבוהה שאינו אונ

 לב ממלאים את תפקידיהם במכון בהתנדבות.-ד"ר גלייטמן וד"ר בר   8

 שימש ד"ר גלייטמן יו"ר זמני של הוועד המנהל.  2009ספטמבר -בחודשים מרץ   9

עם לב בתפקיד זה "בחפיפה" - שבה שימש ד"ר בר 2008עד אוגוסט  2007לרבות התקופה מאוקטובר    10
לב מעבר - אדם אחר; וזאת לאחר שמל"ג והוות"ת הודיעו למכון שאין להאריך את כהונתו של ד"ר בר

-, עת התחלפו ד"ר גלייטמן וד"ר בר2009לב נמשכה עד - . בפועל כהונתו של ד"ר בר2007לספטמבר 
 לב בתפקידיהם.
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פרופ' אדוארד יעקובוב מכהן  14.4.13-מאז הפך המכון לעמותה שימשו בו כמה נשיאים. מ  .3
כיהן בתפקיד  1.10.11-19.3.13קובוב או הנשיא המכהן). בתקופה פרופ' יע -(להלן  11כנשיא המכון

כיהן פרופ' גדעון  1.10.07-30.09.11פרופ' גולן או הנשיא היוצא) ובתקופה  - פרופ' גדי גולן (להלן 
היה פרופ' דוד מרון נשיא  2007-1999פרופ' לנגהולץ או הנשיא הקודם). בשנים  - לנגהולץ (להלן 

  דאז). הנשיא -המכון (להלן 

 3,100-למדו במכון כ 13)2012-2011, בשנת הלימודים התשע"ב (12על פי נתוני המכון  .4
  סטודנטים לתואר שני.  300- סטודנטים לתואר ראשון וכ

) ניתן לראות כי 2012-2010התשע"ב (-מדוחותיו הכספיים של המכון לשנות הלימודים התשע"א
נה הפיננסית, ואת שנת הלימודים התשע"ב פעילותו השוטפת בשנים אלו הייתה מאוזנת מהבחי

  מיליון ש"ח. 16- עודפים צבורים של כ סיים עם

של המכון הנוגעים  בניהולבדק משרד מבקר המדינה היבטים  2013ספטמבר -בחודשים מרץ  .5
 - לממשל התאגידי של המכון, לרבות התנהלותם של הוועד המנהל ושל חבר הנאמנים (להלן 

ליך בחירת הנשיא היוצא ותהליך סיום כהונתו, תקציב המכון והתנהלותו המוסדות המנהלים), תה
המינהלית, מעורבותו של המנכ"ל בעניינים אקדמיים ונסיעותיו לחו"ל וכן נושאים נוספים. בדיקות 

  משלימות נעשו במל"ג ובוות"ת.

  

  

  הנחיות הוות"ת ותפקוד המוסדות המנהלים  ,תקנון המכון

הנחיות  -פרסמה הוות"ת הנחיות למוסדות להשכלה גבוהה שהיא מתקצבת (להלן  1999בשנת 
הוות"ת). בהנחיות אלה נקבע כי הפעילות האקדמית של מכללה אקדמית תהיה במסגרת עמותה 

  תקנון הוות"ת).  - שהתקנון שלה יתבסס על תקנון שצורף כנספח להנחיות הוות"ת (להלן 

ודרשו המל"ג והוות"ת מהמכון, שהפך לעמותה לפני פרסום תקנון חזרו  2007-2006בשנים 
קבעה הוות"ת כי נוסח התקנון שהציע  2007הוות"ת, לתקן את תקנונו על פי הנחיותיהן. בספטמבר 

המכון באותו חודש ובו בוצעו חלק מהתיקונים, אינו עולה בקנה אחד עם הנחיותיה וכי יידרשו 
 2010ובפברואר  ,ר הנאמנים של המכון אישר את שינוי התקנוןחבתיקונים נוספים. למרות זאת, 

  תקנון המכון או התקנון).  - (להלן  ותאישר את השינוי גם רשם העמות

 Â Â˜È˙ ˙‡ Â˘¯„Â Ô‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ Ì‡Â˙ ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÔÈ‡ ÈÎ ÂÚ„È ˙"˙ÂÂ‰Â ‚"ÏÓ‰˘ Û‡
Â˜È˙ ˙‡ Â‡„ÈÂ ‡ÏÂ Â˘¯„  ÌÈÙÒÂ  ÌÈ Â˜È˙ ÂÏÈ‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï Ô‰ ,Ì‡˙‰·.Ô‰È˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ Â   

È‡ Â‡ˆÓ  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰- „ÂÚ .˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙ ÔÈ·Â ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÔÈ· ˙Â·¯ ˙ÂÓ‡˙‰
:˙Â‡Ó‚Â„ ‰ÓÎ ÔÏ‰Ï .ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ÔÂ ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ‚¯Á ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ   

לפי תקנון הוות"ת יתכנס הוועד המנהל בדרך כלל אחת לחודש, ולא פחות משמונה פעמים   .1
  בשנה. תקנון המכון קובע כי הוועד המנהל יתכנס לישיבות רגילות לפחות שלוש פעמים בשנה. 

__________________ 

ך נשיא המכון. לפני כן כיהן פרופ' יעקובוב כנשיא בפועל ובסיומה הפ 13.11.13-14.4.13בתקופה    11
  ).13.4.13-18.12.12שימש ממלא מקום הנשיא (

 .13.5.12-על פי הצהרה שמנכ"ל המכון וסמנכ"ל המכון למחשוב ומערכות שלחו לוות"ת ב   12

 שנת לימודים אקדמית מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר.   13
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 ˙ ˘· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··2009  ÔÂ ˜˙ ÈÙ ÏÚ Â˙·ÂÁÓ ˙ÂÁÙ Û‡ ,ÌÈÈÓÚÙ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ò Î˙‰
 Ì‚ È‡„ÂÂ·Â ,ÔÂÎÓ‰ ÌÈ ˘· ,˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï2011-2010  ˘ÂÏ˘ Ò Î˙‰

 ˙ ˘·Â ‰ ˘ ÏÎ· ÌÈÓÚÙ2012 .ÌÈÓÚÙ Ú·¯‡ Ò Î˙‰  

2.  (‡)   ¯·ÓËÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··2010  ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ ‰ ÂÓ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰
„·Ï·14 ‰¯˘Ú Â‡ ‰Ú˘˙ Ï˘ ÈÏÓÈ ÈÓ ·Î¯‰ ÌÈÚ·Â˜ ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙Â ˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙˘Î ,

‡˙‰· ,ÌÈ¯·Á ¯ÒÁ ·Î¯‰· ¯·Â„Ó ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰Ó
 .ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜‰ ÌÚ ‡ÏÂ ˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜‰ ÌÚ ‡Ï „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡˘  

על פי תקנון המכון רשאים כמה גורמים, ובכללם נשיא המכון, להציע מועמדים לחברות   (ב)
פנה פרופ' גולן ליו"ר חבר  2012המנהל. בינואר  בחבר הנאמנים, וכל הצעה תובא לדיון בוועד

הנאמנים וליו"ר הוועד המנהל והציע לצרף שישה מועמדים לחבר הנאמנים ולוועד המנהל. ביוני 
מחברי הוועד לשלוח אליו את המלצותיהם לגבי ארבעה  ביקש יו"ר הוועד המנהל 2012

  הנאמנים.מהמועמדים וציין כי צירופם יהיה בכפוף לאישורו של חבר 

 ÌÙÂ¯ÈˆÏÂ Ì˙Ó‡˙‰Ï Ú‚Â · ÌÈÚ„ ÈÓÈÓ˙ ÂÈ‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ¯·Á Ï˘ Â‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·È˘È· ‡˘Â ‰ ‰ÏÚÂ‰ ‡Ï ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰Ó ÌÈÈ ˘ Ï˘

 .ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÏÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ ÂÙ¯Âˆ ‡Ï Ì‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ,ÌÈ Ó‡ ‰  

ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯" È‡ ÈÎ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÏÂ- Ï˘ ÌÙÂ¯Èˆ
 ‰È‰ ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ¯ÒÁ‰ Â·Î¯‰ ÁÎÂ Ï .˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÈÎÈÏ‰˙· Ì‚Ù ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·Á

 ÏÚÏ‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ  Â·Î¯‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ÏÂÚÙÏ
.‰ÈÏÚ Ï·Â˜ÓÂ ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÁ ‰Ï Ì‡Â˙   

כי הוועד המנהל ימנה שני חברים שייבחרו לפי המלצת ראש עיריית חולון.  תקנון המכון קובע  .3
. 20%בחבר הנאמנים ובוועד המנהל לא יעלה על  15עוד התקנון קובע כי שיעור הגורמים החיצוניים

  גם הנחיות הוות"ת אינן מאפשרות ייצוג חיצוני העולה על שיעור זה. 

‰ È¯·Á Ï˘ ËÚÂÓ‰ ¯ÙÒÓ‰ ·˜Ú ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ40%  ÍÂ˙Ó ÌÈÈ ˘) ÂÈ¯·ÁÓ
Ó ‰ ÂÓ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ÌÈ¯·Á‰ ˙˘ÓÁ -1.9.10 ‚ÂˆÈÈ˘ Ô‡ÎÓ .ÔÂÏÂÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ È‚Èˆ  Ì‰ (

 ‡Â‰ ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ‚ÂˆÈÈ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· .¯˙ÂÓ‰Ó ÏÂÙÎ ‡Â‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰25% )4  ÍÂ˙Ó
16 .(  

ם או בוועד המנהל היא תקנון הוות"ת קובע כי תקופת כהונתו של חבר בחבר הנאמני  (א)  .4
שלוש שנים, וניתן לשוב ולבחור עד שני שלישים מהחברים לשתי תקופות כהונה נוספות, דהיינו 

  ניתן לכהן עד תשע שנים. 

קובעות גם כי עמותה תוכל לקבוע במסגרת תקנונה כי הוועד המנהל יוכל להאריך את  16ההנחיות
לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, בכפוף  תקופות הכהונה של מייסדיה החברים באספה הכללית

לתיקון תקנונה ולתנאים שנקבעו, ובין היתר שיו"ר חבר הנאמנים, יו"ר הוועד המנהל וחברי ועדת 

__________________ 

 בתחילת אותה השנה מנה הוועד המנהל שמונה חברים.    14

פי הנחיות הוות"ת, גורם פנימי הוא עובד התאגיד, דהיינו סגל אקדמי, טכני, מינהלי ואחר, על    15
סטודנטים ועוד. גורם חיצוני הוא אישים או גופים המייצגים גופים, מוסדות ותאגידים חיצוניים למוסד 

 להשכלה גבוהה, לרבות רשויות מוניציפליות.

 .14.6.11- מ 1277/11תיקון להנחיות הוות"ת האמורות שמספרו    16
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  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

הנחיית המייסדים). עוד נקבע כי לעמותה שתקנונה אינו  - הביקורת לא יהיו מקרב המייסדים (להלן 
שמייסדיה רשאים לכהן באספה הכללית ללא  עומד בהנחיית המייסדים באופן מלא לא תוענק הכרה

   מגבלה של מספר תקופות הכהונה.

 ˙ÈÈÁ ‰ Ï˘ ‰È˙Â‡¯Â‰· „ÓÂÚ ‡Â‰ ÔÈ‡Â ¯ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· Ô˜Â˙ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 ˙‡ ÍÈ¯‡‰Ï ÏÎÂÈ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ ÏÏÂÎ ‡Â‰ ÔÈ‡ ,‰Ó‚Â„Ï .ÌÈ„ÒÈÈÓ‰

˘ÂÏ˘ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ‰È„ÒÈÈÓ Ï˘ ‰ Â‰Î‰ ˙ÂÙÂ˜˙  ˙ÈÈÁ ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .ÌÚÙ ÏÎ· ÌÈ ˘
.ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ÏÁ ‰ È‡ ÌÈ„ÒÈÈÓ‰  

תקנון המכון קובע כי אחת לארבע שנים יפרשו מכהונתם שליש מחברי חבר הנאמנים (להלן   (ב)
סבב פרישה). בכל סבב יפרשו תחילה מי שהאריכו בכהונתם יותר מאחרים. ניתן למנות חבר  - 

שנות הפעילות  12ם מיוחדים. לכן, על פי תקנון המכון, בתקופה של לתקופת כהונה שלישית במקרי
, היו אמורים להיות שלושה סבבי 1999הראשונות של המכון, דהיינו מיום הקמתו באוקטובר 

  פרישה שבמסגרתם היו אמורים כל החברים המכהנים ממועד זה להתחלף.

·-9.11.10  ÔÏ‰Ï) ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‰·˙Î- ˘"ÓÚÂÈ‰ ‰ Â‰Î‰ ÈÎ Ï"Î ÓÏ (
¯· ¯"„ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ -· ˙ÓÈÈ˙ÒÓ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ¯·ÁÎ ·Ï-1.10.11 Ô‰ÎÏ ÏÎÂÈ ‡Â‰Â ,

,ÔÎÓ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ,˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ,¯ÂÓ‡Î .‰Ê ÌÂÈÏ „Ú ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÎ  ¯"„
¯· ‰˘Ó- ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ È·‚Ï Ì‚ ÍÎ .ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÎ Ô‰ÎÓ ÔÈÈ„Ú ·Ï

 ÌÈÏÂÎÈ ÂÈ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ‰ÏÁ ‰˙ÈÈ‰ ÌÈ„ÒÈÈÓ‰ ˙ÈÈÁ ‰ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙¯Â˜È·‰
 ¯Á‡Ï Ì„È˜Ù˙· Ô‰ÎÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ¯"ÂÈ‰ ˙˘ÂÏ˘1.10.11 . 

 ¯·Ó·Â Ï ÔÂÎ  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2013 ,11  ÍÂ˙Ó16  ÌÈ ‰ÎÓ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ÌÈ¯·Á‰
 ˙ ˘Ó199917 ˙Î˘Ó˙Ó‰ Ì˙Â¯·Á ,ÍÎÈÙÏ .Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ ˙Â·¯Ï ,

 Ï˘11  Ì‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ÏÂ ÌÈ Â ˜˙Ï „Â‚È · ‡È‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ‰Ï‡ ÌÈ¯·Á
 .ÔÂÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ¯˙ÈÓÂ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· Ì˙Â¯·ÁÓ ˘Â¯ÙÏ  

Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˘¯„ Î ‰˘È¯Ù È··Ò Â˘Ú  ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ
Î ,ÂÓˆÚ ÂÏ˘ Â˙˘È¯Ù ˙Â·¯Ï-70%  ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · Ì„È˜Ù˙· ÌÈ ‰ÎÓ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á È¯·ÁÓ

 ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚÂ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯ÂÓ‡Î
˙Â¯·ÁÓ ¯˙Ï‡Ï ˘Â¯ÙÏ ,¯˙ÂÓ‰ ÔÓÊÏ ¯·ÚÓ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ÌÈ¯·Á‰ Ì˙ Â‰ÎÓÂ Ì

 È¯„Ò ÚÂ·˜Ï ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ÏÚ .˙"˙ÂÂ‰ ˙ÂÈÁ ‰ÓÂ Â Â ˜˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÒÂÓ·
.ÔÂ ˜˙ÏÂ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · Ì‰ Ì‚ ÌÈ ‰ÎÓ‰ ÌÈ¯·Á‰ ¯˙ÈÏ ÌÈÈ˙‚¯„‰ ‰˘È¯Ù  

תשובת ראש  - למשרד מבקר המדינה מסר ראש עיריית חולון (להלן  2013בתשובתו מדצמבר 
הנאמנים מעבר לזמן המותר, כי משהבין כי תקופת חברותו בחבר  עיריית חולון), המכהן בחבר

הנאמנים נמשכה מעבר לתקופה הקבועה בתקנון ובהנחיות הוות"ת, הוא הודיע על רצונו לפרוש 
  מחבר הנאמנים. 

מסר מנכ"ל המל"ג והוות"ת למשרד מבקר המדינה כי "עקב ריבוי  200918כבר באוגוסט   .5
להשכלה גבוהה מהחלטות ות"ת ומל"ג... הוקמה ועדת קבע אשר התופעות של חריגות מוסדות 

 - הוסמכה לדון בכל סוגי החריגות של מוסדות להשכלה גבוהה... ולקבוע סנקציות בגינן" (להלן 

__________________ 

 .12.10.99- על פי נתונים ממסמכי ההקמה של העמותה שהוגשו למשרד הפנים ב   17

 .1404בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב", עמ'  -), בפרק "שנקר È˙ ˘ ÁÂ„60 ·)2009 ראו מבקר המדינה,    18
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  מ.ט.ח (ע"ר) -מכון טכנולוגי חולון   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

הוועדה לפיקוח ואכיפה). הוועדה אמורה לבדוק את התנהלותן של המכללות על פי תקנונים 
  יפול בהפרות של התקנונים.שאימצו ולהמליץ למל"ג ולוות"ת על דרכי ט

 È·ÈË˜‡ ÔÙÂ‡· ÏÂÚÙÏ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ;‰ Â ˜˙ÏÂ ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÁ ‰Ï ÌÈÓ‡Â˙ ,ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ˙Â·¯Ï ,˙Â„ÒÂÓ‰ È Â ˜˙˘ ‡„ÂÂÏÂ
 Ï˘ ÔÓÂÈ˜ È‡ .ÌÈ Â ˜˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡ ‰ÙÎ‡ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„ Í‡
 ÈÙÎ ,ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ „Â˜Ù˙· ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,Ì¯˙ ÔÂÎÓ· ˙ÂÈÁ ‰‰

.ÁÂ„‰ Í˘Ó‰· Ë¯ÂÙÈ˘  

תשובת מל"ג וות"ת) כי בעקבות קבלת  - (להלן  מסרו המל"ג והוות"ת 2013בתשובתן מדצמבר 
התקיימה תכתובת נרחבת בין המכון ובין המל"ג והוות"ת בנושא.  2013ממצאי הביקורת בנובמבר 

סיכומה של התכתובת התחייב המכון לפעול לתיקון הרכב המוסדות המנהלים שלו ולתיקון ב
. עוד מסרו כי בגלל 2014תקנונו, על פי ההנחיות של המל"ג והוות"ת "ככתבן וכלשונן", עד אפריל 

מקרים המעידים לכאורה על בעיות מהותיות במשילות המוסדות להשכלה גבוהה, הוחלט להקים 
ועדת המשילות) שתמליץ בנושא המבנה הניהולי של המוסדות. הן ציינו כי חל עיכוב  -ועדה (להלן 

בעבודת הוועדה, אבל היא עתידה לחדש את פעילותה בקרוב. לאחר שהוועדה תסיים את עבודתה 
ויעודכנו ההנחיות בנושא, הן יפעלו ליישום ההחלטות והשינויים הנדרשים במוסדות להשכלה 

  גבוהה.

6.  ˜ È ·  ˙ „ Ú Â˙ ¯ Â : ועדת  -תקנון המכון קובע כי חבר הנאמנים ימנה מוסד ביקורת (להלן
ביקורת) שחבריו ייבחרו לתקופה שלא תפחת משנה ולא תעלה על שלוש שנים. חבר הנאמנים יוכל 
לשוב ולבחור חברים שכיהנו בוועדת הביקורת לשתי תקופות כהונה, ובמקרים חריגים יהיה ניתן 

  וספות. להיבחר לתקופות כהונה נ

 ,‰ Â‰Î ˙Â ˘ ˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ˙‡ ¯Á·Â ·˘ ‡Ï ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ 
· ‰ÈÈ ˘ ‰ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ÂÓÈÈÒ Ì‰Ó ÌÈÈ ˘Â ,ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î-1.10.13  ‰¯˙È .Â¯Á· ˘ ÈÏ·

 .˘¯„ ‰ ÈÙ ÏÚ Â¯Á·  ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ê‡ Ì‚Â ˙È˘ÈÏ˘‰ Ì˙ Â‰Î ˙‡ ÂÏÈÁ˙‰ Ì‰ ,˙‡ÊÓ  

תשובת יו"ר ועדת הביקורת) ובתשובת המכון  - (להלן  2013מבר בתשובת יו"ר ועדת הביקורת מדצ
תשובת המכון) נטען כי נושא זה מוסדר בדוח המילולי שהוגש לרשם  -(להלן  2013מדצמבר 

  העמותות ואושר בחבר הנאמנים.

 Ï˘ ˘„ÁÓ ‰¯ÈÁ· ÌÂ˘Ó ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„· ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˜˙Ï ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ È¯·Á .˙ÙÒÂ  ‰ Â‰Î ˙ÙÂ  

בתקנון המכון נקבע כי ועדת הביקורת תבדוק את העניינים הכספיים והמשקיים של המכון, תפעל 
להבטחת קיום סדרי בקרה נאותים ותבדוק את הדוחות הכספיים לפני הגשתם לאישורו של חבר 

גיש אותו הנאמנים. עוד נקבע כי ועדת הביקורת תכין דוח שנתי שיכלול את הנושאים שבדקה ות
  , בצירוף תגובתו של נשיא המכון. 19לחבר הנאמנים

__________________ 

תה של היועצת הוצגה בישיבה חוות דע 2.12.10-על פי פרוטוקול ישיבת חבר הנאמנים שהתקיימה ב   19
המשפטית, שגם יו"ר ועדת הביקורת תמך בה, ולפיה אין להפיץ מחוץ לכותלי המכון דוחות ביקורת 
פנימיים לחבר הנאמנים. אולם נמסר כי יו"ר ועדת הביקורת יכול לדווח לחבר הנאמנים על דוחות 

 ביקורת פנימיים ועל הנעשה במכון כדי לתקן את הטעון תיקון.
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(‡)   ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ‡ÈˆÓ‰˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ
‰Ò Î˙‰ ‡Ï ÏÏÎ ˙¯Â˜È·‰  ˙ ˘·2012 ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ˙‡ ‰· ‰˜„· ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,

‰„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎÂ ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Î ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÈ˜˘Ó‰Â20.  

, אולם לא 2012יו"ר ועדת הביקורת טען בתשובתו כי ועדת הביקורת התכנסה פעם אחת בשנת 
  המציא למשרד מבקר המדינה פרוטוקול של הישיבה. 

 È„Î ¯È„Ò ÔÙÂ‡· ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ Ò ÎÏ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ËÂ¯Ù ˙ Î‰Ï ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ Úˆ·Ï ÏÎÂ˙˘.‰È˙Â·È˘È ÏÎÏ ÌÈÏÂ˜Â  

הגישה היועמ"ש למנכ"ל חוות דעת ולפיה על הנשיא ועל המנכ"ל להעלות את  18.10.10- ב  (ב)
דוחות המבקר הפנימי לדיון בוועדת הביקורת. עוד לפיה, על ועדת הביקורת להציג את הדוחות 

המנהל או ועדת  לדיון בפני הוועד המנהל בצירוף סיכומיה והערותיה, ואת התוצאות יציגו הוועד
  הביקורת לחבר הנאמנים. 

 ÈÎ ‰ÏÚ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á Ï˘Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ,˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ
 ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂÏ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â˘È‚‰˘ ÌÈÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ‰Ú·˘ ÍÂ˙Ó ÌÈÈ ˘

ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰ ‰ÏÂ  ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó·2013-2009 ÂÂ·Â ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ· Â Â„  ‡Ï ÏÏÎ .Ï‰ Ó‰ „Ú
 ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ2011-2007  ˙ ˘·Â201321  ¯·ÁÏ È˙ ˘ ÁÂ„ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ‰˘È‚‰ ‡Ï

· ˜¯ .ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜Ï „Â‚È · ˙‡ÊÂ ,‰˜„·˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÚ ÌÈ Ó‡ ‰-22.3.12  ¯Â˘È‡Ï ‡·Â‰
.ÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á  

נו בוועדת הביקורת, אך לא יו"ר ועדת הביקורת טען בתשובתו כי כל דוחותיו של המבקר הפנימי נדו
המציא למשרד מבקר המדינה את העתקי הפרוטוקולים שבהם נדונו שני הדוחות האמורים. עוד 
טענו המכון ויו"ר ועדת הביקורת בתשובתם כי הדוחות המילוליים השנתיים שהוגשו לרשם 

בהם העמותות ושאושרו על ידי חבר הנאמנים, כוללים את ממצאי ועדת הביקורת ומיושמת 
  הדרישה של מתן דו"ח שנתי של ועדת הביקורת לחבר הנאמנים.

 ,‰„ÚÂÂ‰ ‰˜„·˘ ÌÈ‡˘Â ‰ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÏÎ ÔÈ‡ ÂÏ‡ ˙ÂÁÂ„· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÈÓÂÎÈÒÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙Â¯Ú‰ ,ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,‰˙˘Ú ˘ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡˘Â  ‰Ê ÏÏÎ·Â

˘¯„ ‰ ÁÂÂÈ„‰ ¯„‚· Ì‰ ÔÈ‡ ,ÔÎÏ .ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  ˙Â¯Ú‰Â  ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ ÏÚ .ÔÂ ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ
 ¯·Á·Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï ‡È·‰Ï ‰È‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ,˙¯Â˜È·‰
 ˘È‚˙ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ˘ ‡„ÂÂÏÂ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÎ È‡ˆÓÓ ˙‡ ÌÈ Ó‡ ‰

 .˘¯„ Î È˙ ˘ ÁÂ„ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÏ  

7.  ˙ È Ó „ ˜ ‡ ‰  ‰ ˆ Ú Â Ó קובעת  22קדמי של המכללותהחלטת המל"ג בעניין הניהול הא: ‰
כי המועצה האקדמית היא הגוף האקדמי העליון של מכללה אקדמית. המועצה תתכנס באופן סדיר, 
לפחות שלוש פעמים בשנה. במסגרת תפקידיה תעסוק המועצה בהכנת תכניות לפיתוח אקדמי, 

__________________ 

את ההנחיות בתקנון הוות"ת, ולפיהן על ועדת הביקורת להכין דוח כספי ולדון בו לפני  הדבר אף נוגד   20
 העברתו לאספה הכללית.

 .30.9.13נבדק עד    21

בעניין הניהול האקדמי של המכללות האקדמיות (כפי שתוקנה  4.11.03-מ 356/10החלטת המל"ג מס'    22
 ).356/10החלטת המל"ג  -) (להלן 15.2.05-ב
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מינויים מוסדית באישור תכניות לימודים, בקביעת כללים ותקנונים רלוונטיים, בבחירת ועדת 
ובקבלת דיווח על המלצותיה הנוגעות למינויים שבסמכותה וכן בטיפול בנושאים אקדמיים נוספים. 
תקנון המכון קובע כי בראש המועצה האקדמית יעמוד נשיא המכון או סגן הנשיא לעניינים 

  אקדמיים, והיא תקיים ישיבות רגילות לפחות ארבע פעמים בשנה.

ÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· ÏÈ¯Ù‡Ó ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ÏÏÎ ÔÂÎÓ· ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ˆÚ2008  ¯‡Â¯·Ù „Ú
2012 È‡Ó· ‰Ò Î˙‰ ,ÔÎÓ ¯Á‡Ï .ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ,201323.  

למשרד מבקר המדינה ציין הנשיא המכהן כי בדעתו להחזיר את המועצה  2013בתשובתו מדצמבר 
  האקדמית לתפקוד מלא ולהיערך לקיום ישיבותיה כקבוע בתקנון ובהנחיות של המל"ג.

  

   

  

 ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì„Â˜Ù˙· ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Â ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÁ ‰Ó ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙· ˙Â‚È¯Á‰
 ˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÍÈÏ‰˙" ˜¯Ù·Â "‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙" ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈÏ‰ Ó‰
 ˙Â„ÒÂÓÏ È„ÂÒÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ „Â„È˘ ˙Â˘ÚÏ ˙"˙ÂÂ‰ ˙‡Â ÔÂÎÓ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ("‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰

 ˙È˘ ‚Â‡„ÏÂ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰.˙"˙ÂÂ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó‰ ÔÙÂ‡· ÂÏ‰  

  

כאמור, בעקבות קבלת ממצאי הביקורת התחייב המכון בפני המל"ג והוות"ת לפעול עד אפריל 
   לתיקון הרכב המוסדות המנהלים ולתיקון תקנונו על פי הנחיותיהן "ככתבן וכלשונן". 2014

  

  תהליך בחירת הנשיא היוצא

 ˙ ˘·2011 ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ¯Á· 24 ˜Ù˙Ï ,Â˙Â‡ ¯ÂÁ·Ï ËÈÏÁ‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂ‰ .ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  „È
˙ÂÚˆÓ‡· ,Ô‰ÎÓ‰ ‡È˘ ‰ ˙‡Â Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ ˙‡ ÔÎÂ  ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· .¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ

 ‰·Î¯‰Ï ,‰È¯·Á ¯ÙÒÓÏ ,¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÁ ‰·Â ÌÈÏÏÎ· ˜ÈÊÁÓ ÔÂÎÓ‰
 Ì„Â˜ ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ .‡È˘  ˙¯ÈÁ·Ï ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙„Â·Ú È¯„ÒÏÂ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙¯ÈÁ·Ï

ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ‡ˆÂÈ‰  ¯Á·ÈÈ ÌÂÈ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ÁÈË·È˘ ˘‡¯Ó ÚÂ·˜Â ÛÂ˜˘ ,‰ ·ÂÓ ÍÈÏ‰˙
 ‰„ÈÁ‡ ‡Ï ˙ÂÏ‰ ˙‰ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÈÁ ‰Â ÌÈÏÏÎ ¯„ÚÈ‰ .È·ËÈÓ‰ „ÓÚÂÓ‰
 ÍÈÏ‰˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,˙Ï˘ÂÎ Û‡Â ,‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰ÏÂ ˙Â Â˘ ¯Â˙È‡ ˙Â„ÚÂ ˙Ó˜‰·

 „ÒÂÓ Ï˘ ‡È˘  ˙¯ÈÁ· ,ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Ï ÛÂÙÎ· „·ÂÚ‰ ÔÂÎÓ‰ Ï"Î Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÈÓ„˜‡
 :ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .ÂÈÂ ÈÓÏ ÏÚÙÂ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ·¯Ú˙‰  

  

__________________ 

בראשותו של הנשיא  21.2.12-כונסה המועצה האקדמית בראשותו של הנשיא הקודם, ב 6.4.08-ב   23
 בראשותו של הנשיא המכהן. 6.5.13-היוצא וב

 עד מועד היבחרו לנשיא כיהן הנשיא היוצא כדקן הפקולטה להנדסה.   24
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  הנשיא היוצאכללים לבחירת 

נקבע כי מינוי ובחירה של הנשיא או פיטוריו יהיו בידי הגוף הניהולי  356/10בהחלטת המל"ג 
כל התערבות של איזה גורם מחוץ למוסד. תקנון המכון קובע  העליון של המוסד על פי תקנונו, ללא

כי את נשיא המכון יבחר חבר הנאמנים, לפי המלצת הוועד המנהל. הנשיא ייבחר לכהונה אחת 
, 2004(ארבע שנים) ויוכל לשוב ולהיבחר לעוד כהונה אחת. יצוין כי לפי הנחיות המל"ג ממרץ 

לאיתור נשיא, אך עד כה לא נקבעה הנחיה מחייבת אוניברסיטאות נדרשות להקים ועדת חיפוש 
הודיעה הוועדה לפיקוח  2010כאמור בקשר למוסדות אקדמיים שאינם אוניברסיטאות. בינואר 

ואכיפה של הוות"ת על כוונתה להמליץ למל"ג להחיל על המכללות את ההוראות הקיימות 
הקמת ועדת חיפוש שיישבו בה  לאוניברסיטאות לעניין אופן בחירת הנשיא, לרבות ההוראה בדבר

  שישה אנשי ציבור ושלושה נציגים של המועצה האקדמית.

 ¯·Óˆ„ „Ú ‚"ÏÓ· ÔÂÈ„Ï ‰˙ÏÚÂ‰ ‡Ï ÂÊ ‰ˆÏÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··2013 ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ,
.‰Ú„Â‰‰ ÁÂÏ˘Ó ¯Á‡Ï  

המל"ג והוות"ת מסרו בתשובתם כי החלטת הוועדה הייתה בגדר המלצה שלא נקבעה באותה עת 
מחייבת. הן הוסיפו כי עבודת ועדת המשילות צפויה להתחדש בתקופה הקרובה ונושא זה כמדיניות 

  ידון על ידה.

 ˙Â„ÒÂÓ· ÏÂ·Ï· ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ "˙Â ÂÂÎ‰ ˙¯‰ˆ‰" ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ· ˙‡Ê ÏÎÂ ;Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· ˙Â„ÈÁ‡ ¯ÒÂÁ ÔÎÂ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ¯·„· ÂÏ‡

Â·¯ ˙ÂÏÏÎÓ ˙ÂÓÈÈ˜ ¯ÙÒÓÓ ÏÂ„‚ ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï Ô‰· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ¯ÙÒÓÂ ˙
 ÔÂ„Ï ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ .˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ÌÈË „ÂËÒ‰
 ÈÂ ÈÓÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÈÏ‰˙‰ ¯·„· ‰˙ˆÏÓ‰ ˙‡ ‚"ÏÓ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ‡È·‰ÏÂ ‡˘Â · ¯˙Ï‡Ï

ÚÓ ˘·‚Ï È‰˘ÏÎ ‰˜„ˆ‰ ‰ ˘È ÔÎ‡ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ô‰ÈÏÚ .˙ÂÏÏÎÓ È˘‡¯ ˙¯Á‡ ÌÈÏÏÎ ˙Î¯
 Ô‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ Ô‰ ‰ÓÂ„ ÔÙÂ‡· ˙·ˆ˜˙Ó ˙"˙Â ÏÚÂÙ· ¯˘‡Î ,˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÏÂÁ˙˘

.˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙‡  

איתור שהמכון הקים לבחירת נשיא, כמפורט להלן (ראו גם  חוסר האחידות בא לידי ביטוי בוועדות
  ועדת איתור לנשיא חדש). - להלן בפרק "תהליך סיום כהונת הנשיא היוצא" 

  

  רכב ועדת האיתורה

על הקמת ועדת איתור  2007לקראת בחירתו של הנשיא הקודם החליט הוועד המנהל ביולי   .1
יו"ר הוועד המנהל  - ). הוועדה מנתה חמישה חברים 2007ועדת האיתור משנת  -ועל הרכבה (להלן 

הסטודנטים דאז שמונה גם ליו"ר הוועדה; נציגת עיריית חולון וחברת הוועד המנהל; יו"ר אגודת 
דאז כנציג הסטודנטים; יו"ר ועד הסגל האקדמי דאז כנציג הסגל; ונציג ציבור שלא היה חבר 
במוסדות המכון. הוועד המנהל הזמין גם את סגן יו"ר המל"ג ואת היועמ"ש של משרד החינוך 
להשתתף כחברים בוועדה, אך בסופו של דבר הם לא השתתפו בה. מודעת הדרושים לחיפוש נשיא 

פעמים. פניות התקבלו משבעה  12רסמה ארבע פעמים בשלושה עיתונים יומיים ובסך הכול פו
מועמדים והוועדה ראיינה ארבעה מהם. בסופו של תהליך בחרה הוועדה להמליץ על פרופ' גדעון 
לנגהולץ שכיהן קודם לכן כמנכ"ל אוניברסיטת תל אביב לכהונת נשיא המכון. את המלצתה אישרו 

  וחבר הנאמנים.הוועד המנהל 
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על הקמתה של ועדה  2011לעומת זאת, לצורך בחירת הנשיא היוצא החליט הוועד המנהל ביולי 
או ועדת האיתור). הוועד  2011ועדת האיתור משנת  - לאיתור והמלצה בדבר נשיא חדש (להלן 

יו"ר  המנהל קבע כי חבריה יהיו יו"ר חבר הנאמנים שישמש גם יו"ר הוועדה, ראש עיריית חולון,
ועדת הביקורת ויו"ר הוועד המנהל. להרכב זה צורפה חברת ועדה נוספת מקרב הסגל האקדמי 

  פרופ' ר').  - הבכיר (להלן 

‰ÏÚÂ‰  ÈÎ ˙ ˘Ó ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ÂÓÎ ‡Ï˘2007 ‚Èˆ  ‡ÏÂ ¯Â·Èˆ ‚Èˆ  ‡Ï Â·˘È ‡Ï ,
 ˙ ˘Ó ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ÌÈË „ÂËÒ2011·Á Ì‰ ‰È¯·Á ˙˘ÓÁ ÍÂ˙Ó ‰Ú·¯‡ ,ÍÎÏ ÛÒÂ  . È¯

 ˙„ÚÂ Ï˘ ‰È˙Â·È˘È· .˙Ó„Â˜‰ ‰„ÚÂÂ· ‰˘ÈÓÁ ÍÂ˙Ó ÌÈ¯·Á È ˘ ˙ÓÂÚÏ ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á
 ˙ ˘Ó ¯Â˙È‡‰2007  ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÛÈ˜˘ÓÂ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈˆÚÂÈ È ˘ ÂÁÎ 

 ˙ ˘Ó2011  ˙˘˜·Ï ·¯ÈÒ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .„·Ï· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·Á‰ ˙˘ÓÁ Â·˘È
ÛÈ˜˘Ó ˘Ó˘Ï ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ¯·Á25 .  

2.   ÌÚÙ ˜¯ ˙Â Â˙ÈÚ· ‰ÓÒ¯ÂÙ ‡È˘  ˘ÂÙÈÁÏ ÌÈ˘Â¯„ ˙Ú„ÂÓ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
 ˙ ˘· ÂÓÎ ‡Ï˘ ,„·Ï· „Á‡ ÔÂ˙ÈÚ·Â ˙Á‡2007  -  ,ÌÈÈÓÂÈ ÌÈ Â˙ÈÚ ‰˘ÂÏ˘· ÌÈÓÚÙ Ú·¯‡

 ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â12  ÌÂˆÓˆ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈÓÚÙ
ÈÏ‰˙Ï ÌÈÓÈ‡˙ÓÂ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙ÂÙ˘ÁÈ‰.¯Â˙È‡‰ Í  

 ÌÈ˘Â¯„ ˙Ú„ÂÓ ÌÂÒ¯ÙÂ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈÙÈ˜˘Ó Â‡ ÌÈ‚Èˆ  ‡ÏÏ ˙ÓˆÓÂˆÓ ¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰
 ˙ ˘· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÍÈÏ‰˙‰˘ ÌÈ‡¯Ó ‰„ÈÁÈÂ ˙Á‡2011  ÌˆÓÂˆÓ ‰È‰ ‡È˘  ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ

 ˙ ˘· ÍÈÏ‰˙‰Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÁ Â2007 .„È˜Ù˙‰ Â˙Â‡ ˘ÂÈ‡Ï ÌÈÈ˜ ÂÓˆÚ· ÔÂÎÓ‰˘   

  

¯ Â ˙ È ‡ ‰  ˙ „ Ú Â  Ï ˘  ‰ ˙ Â Ï ‰  ˙ ‰  

כי על  26דוח על אוניברסיטת ת"א) קבע - (להלן  2011ם משרד מבקר המדינה בשנת דוח שפרס
האוניברסיטה לקבוע נוהל שבו יפורטו בין היתר סדרי העבודה של ועדות החיפוש, אופן קבלת 
ההחלטות וחובת תיעוד ישיבותיהן בפרוטוקולים מסודרים. בפרוטוקולים יתוארו עיקרי הדברים 

גלעו, ההחלטות שהתקבלו ונימוקיהן. עוד נקבע כי ככל שהעניין חשוב שנאמרו, המחלוקות שהת
  ורגיש יותר, רמת הפירוט הנדרשת בפרוטוקול גבוהה יותר.

נוהל ועדות המכון) קובע את תהליכי המינוי, את העבודה ואת  - (להלן  1.6.09- נוהל ועדות המכון מ
  יירשמו בפרוטוקול.  הדיווח של הוועדות. בנוהל נקבע כי דיוני ועדה והחלטותיה

 ˙ ˘Ó ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ2011  ··Ò ¯Á‡Ï ÂÓÈÈ˜˙‰ Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘˘ ˙Â·È˘È ˘ÓÁ ‰ÓÈÈ˜
 Ì‰·Â ,‰È˙Â·È˘ÈÓ Ú·¯‡Ï ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆÏ ‡ÈˆÓ‰ ÔÂÎÓ‰ ÌÏÂ‡ .˙Â ÂÈ‡¯‰
 ˙¯Á‡‰ ‰·È˘ÈÏ ÈÎ ÔÈÈˆÂ ,˙Â ÂÈ‡¯‰ ··Ò ÌÂ˙· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ „·Ï· ˙Á‡ ‰·È˘È Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù

 .ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÔÎÂ‰ ‡Ï  

 Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÏÂ‡ .¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ È ÙÏ ÌÈÈÓÚÙ ÚÈÙÂ‰ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
· ,„·Ï· ÌÚÙ ÚÈÙÂ‰ ÈÎ „ÚÂ˙Ó ‰„ÚÂÂ‰-25.8.11 .ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ¯‡˘ ÏÎ ÌÚ ,  

__________________ 

ת משקיף , כי ביקש להיו2011לב, יו"ר ועדת האיתור משנת -כתב החבר לד"ר בר 2011באוגוסט    25
לב השיב לו כי הוועד המנהל החליט שלא ישותפו משקיפים -בוועדה אך בקשתו לא נענתה. ד"ר בר

 בדיוניה של ועדת האיתור.

מינויים,  -אביב: הוועד המנהל -), בפרק "אוניברסיטת תלÈ˙ ˘ ÁÂ„61· )2010 ראו מבקר המדינה,    26
 .1361בחינת זיקות והליך סיום כהונת הנשיא", עמ' 
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  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
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 ÍÎ ÏÚÂ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡Â ÌÈÓÏ˘ Ì È‡ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰˘ „Â‚È · ˙‡ÊÂ ,‰„ÚÂÂ‰ È ÂÈ„ È¯˜ÈÚ ˙‡

 ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .¯·Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„· ¯ÂÓ‡ÏÂ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Ï‰Â Ï
.Ë¯Ù· ,‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈ˘È‚¯Â ÌÈ·Â˘Á ÌÈÎÈÏ‰˙·Â ,ÏÏÎ· È˙ÈÈÚ· È˜ÏÁ „ÂÚÈ˙  

  

  סדרי העבודה של הוועד המנהל ושל חבר הנאמנים 

ש בישיבות הוועד המנהל הוא מחצית ממספר חבריו, תקנון המכון קובע כי הקוורום הנדר  .1
עשר חברים. יוצא אפוא כי לפי הקבוע בתקנון -כאשר הוועד המנהל אמור למנות בין עשרה לשנים

המכון נדרשים בין חמישה לשישה חברים לתהליך קבלת החלטות. אין בתקנון או בנוהל ועדות 
באמצעות ייפוי כוח וקובעת תנאים ודרכי המכון הוראה מפורשת המאפשרת ייצוג חבר ועדה חסר 

  ביצוע לכך.

 ¯·ÓËÙÒÓ ,¯ÂÓ‡Î2010  .ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙Ï „Â‚È · „·Ï· ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‰ ÂÓ  

·-31.8.11  ‡È˘ Ï ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÂ ÈÓÏ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ˆÏÓ‰· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ô„
Â¯ÒÓÂ ‰·È˘È· ÂÁÎ  ‡Ï ÌÈ¯·Á È ˘ .¯˙ÂÈ ¯ÒÁ ·Î¯‰· Û‡ ,ÔÂÎÓ‰  Ï˘ ÂÈ„ÈÏ ÁÂÎ ÈÈÂÙÈÈ

 Í‡ ,ÁÎ  ‡Ï È˘ÈÏ˘ ¯·Á .‰·È˘ÈÏ Á¯Â‡Î ÔÓÊÂ‰ Í‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ¯·Á Â È‡˘ Ì„‡
 ÔÂÈ„· ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ."¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ˙¯ÈÁ· ÌÚ ÌÈÎÒ‰ ‰„ÈÚÂ ˙ÁÈ˘·"˘ ·˙Î  ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
 ¯"ÂÈ ‡Â‰ Ì‰Ó „Á‡˘Î ,ÌÈÈ ˘ ˜¯ ÌÂ˜Ó· ÂÁÎ  Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙˘ÓÁ ÍÂ˙Ó ,¯ÂÓ‡‰

‰˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ .¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·Á ‰È  

 ÈÂÙÈÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ¯ÒÁ ‰„ÚÂ È¯·Á ‚ÂˆÈÈ ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÂÈ„· „ÂÁÈÈ· Â¯È˙‰Ï ÌÂ˜Ó ÏÎ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‰ Â ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙ ÏÚ È¯˘Ù‡ Â È‡ ÁÂÎ

.ÍÎ ÏÎ È˙Â‰Ó ‡˘Â ·  

אחד לקבל את המלצות ועדת נכתב כי "הוחלט פה  31.8.11- בפרוטוקול דיון הוועד המנהל מ  .2
  האיתור ולהמליץ בפני חבר הנאמנים על מינויו של פרופ' גדי גולן לתפקיד נשיא המכון". 

התכנס חבר הנאמנים כדי לדון בהחלטתו של הוועד המנהל לבחירת נשיא למכון. במסמך  5.9.11- ב
 - ועדת האיתור ששלח יו"ר הוועד המנהל לחברי חבר הנאמנים לפני הדיון, שכותרתו "החלטת 

", נכתב כי "הוחלט פה אחד להמליץ בפני המוסדות המנהלים לאשר את מינויו של 28.8.2011
המסמך המסכם). ד"ר גלייטמן, יו"ר  - פרופ' גדי גולן לתפקיד נשיא המכון הטכנולוגי חולון" (להלן 
המלצתה "פה  כי ועדת האיתור הגישה הוועד המנהל, הציג את המסמך בישיבת חבר הנאמנים וציין

   אחד לוועד המנהל" שבחן את "תהליכי ועדת האיתור ואימץ, פה אחד, את המלצתה".

 Ì¯Ë· ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ È¯·Á ÏÎ Ï˘ Ì¯Â˘È‡Ï ¯·ÚÂ‰ ‡Ï ‡Â‰Â ,ÌÂ˙Á Â È‡ ÌÎÒÓ‰ ÍÓÒÓ‰
.ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÏ ‚ˆÂ‰  

רת בביקורת עלה כי בוועדת האיתור התגלעו חילוקי דעות בין חבריה בנוגע למועמדים. חב  .3
כי בתחילה התנגדה לבחירתו של פרופ' גולן  2013מסרה לצוות הביקורת במאי הוועדה פרופ' ר' 

מפרוטוקול ישיבת ועדת לב השפיע על בחירתו של פרופ' גולן לתפקיד. -ד"ר ברוהוסיפה כי 
עולה כי התגלעו חילוקי דעות בין החברים, שמיעוטם לא תמכו במועמדותו של  28.8.11- האיתור מ

' גולן אלא בזו של מועמד אחר. המכון מסר בתשובתו שחברי הוועדה החליטו לאמץ את פרופ
בתשובתו כתב ראש עיריית  לב והצביעו "פה אחד" בעד פרופ' גולן.-הצעתו של היו"ר ד"ר בר
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דעת הרוב הצעתי חולון: "במסגרת ועדת האיתור הבעתי דעתי כנגד המינוי. בהמשך, משהתבררה 
לבחור במועמד פה אחד, כדי ליתן לו גיבוי מלא בבחירה. כך, למיטב ידיעתי, גם הוצגה החלטת 
ועדת האיתור לוועד המנהל". עוד טען שסבר "כי המידע המלא נמסר לחברי הועד המנהל עוד טרם 

לא באו לידי הישיבה" ו"את דעתי האישית הבעתי גם במסגרת ישיבת הוועד המנהל, אם כי הדברים 
  ביטוי בכתב". 

 Ì‚Â ‡ÏÓ Ú„ÈÓ Ì‰Ï ¯ÒÓ  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆÏ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á È¯·„Ó ÌÏÂ‡
.¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ˙ÂÚ„ È˜ÂÏÈÁ ÂÈ‰˘ Ì‰Ï ¯ÒÓ  ‡Ï  

, לצוות הביקורת כי 31.8.11- מסר חבר בוועד המנהל, שנכח בישיבת הוועד המנהל ב 2013באפריל 
גולן בוועד המנהל, הוא סמך על בחירתם עקב היכרותו רבת השנים עם בעת אישור מינויו של פרופ' 

לב שישבו בוועדת האיתור. הוא הוסיף כי מאחר שנמסר בישיבה שוועדת - ד"ר גלייטמן ועם ד"ר בר
האיתור בחרה בפרופ' גולן פה אחד, הוא סמך על בחירתה והסכים גם הוא. הוא ציין כי רק בישיבת 

נה בסיום כהונתו של פרופ' גולן התברר לו ולאחרים שחברי ועדת שד 8.4.13- חבר הנאמנים ב
האיתור לא היו תמימי דעים בעניין בחירתו של פרופ' גולן לנשיא, אבל חבריה רצו לתת לו גיבוי 
והוסכם שההחלטה תינתן פה אחד. חבר ועד מנהל אחר, שנכתב בפרוטוקול עליו ש"בשיחת ועידה 

לצוות הביקורת כי הוא קיבל בזמנו  2013האיתור", אמר באפריל [בטלפון] הסכים עם בחירת ועדת 
את דעת ועדת האיתור אבל הסתבר לו בדיעבד שהם לא קיבלו אז דיווח מלא על תהליך בחירתו של 
גולן. הוא מסר כי נאמר להם בזמנו שוועדת האיתור המליצה פה אחד על מינויו, אבל הסתבר לו רק 

עדת האיתור היו חילוקי דעות, שההמלצה הייתה רק בישיבה לאחרונה שבישיבה הראשונה של ו
  לב. -השנייה ומי שדחף את המינוי של פרופ' גולן היה ד"ר בר

 ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÂ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯"„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓÂ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯· ¯"„ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÂ-,‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á È ÙÏ ÂË¯ÈÙ˘ ,·Ï  ‡Ï

 ÏÂ˜È˘Ï ıÂÁ  ‰È‰˘ Ú„ÈÓ ,‰È˙ÂˆÏÓ‰· Â „˘Î ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ï˘ Ì˙ÚÈ„ÈÏ Â‡È·‰
 ÂÚÏ‚˙‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÂÓÎ Ú„ÈÓ ;˙ÏÎ˘ÂÓ ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï Ì„È· ÚÈÈÒÏ ¯ÂÓ‡ ‰È‰˘Â Ì˙Ú„

 .ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ È˜ÂÓÈ Â ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ¯·Á‰Ó ÈÓ Ï˘ ˙ÂÈÂ„‚ ˙‰ ,ÔÂÈ„·  

את קורות החיים  5.9.11-בקש לקבל לפני ישיבת חבר הנאמנים ביאחד מחברי חבר הנאמנים   .4
של כל המועמדים ואת פרוטוקול ישיבת הוועד המנהל שהמליץ על המועמד והנימוקים להמלצה, 

"האם חבר הנאמנים הוא בבחינת חותמת גומי? אבל אלו לא נמסרו לחברים. בדיון אמר החבר: 
י את הנתונים הדרושים על מנת להפעיל שיקול דעת לחבר הנאמנים יש שיקול דעת ואני לא קיבלת

  ולבחור איש ראוי".

בתשובתו מסר המכון כי "יש גבול לרזולוציה בה צריך נציג ועדת האיתור לפרט את הדיונים 
שהתקיימו בוועדת האיתור בפני הוועד המנהל ובפני חבר הנאמנים... חבר הנאמנים אינו מחליף את 

   תור בשיקול דעתה של ועדת האיתור במסגרת המנדט שקיבלה".הועד המנהל או את ועדת האי
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 ÈÂ ÈÓ ¯·„· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÍÓÒÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ËÈÏÁ‰Ï ÌÈ‡·˘Î Ì‚ ÍÎÂ ,Ì‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰Ï ÌÈ Â˙  ÌÈ˘¯„  ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏÂ ,‡È˘ 

 „ÚÂÂ‰ Ï˘Â ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï Â‡ Ï·˜Ï Ì‡ ¯"ÂÈ Ï˘ Â„È˜Ù˙Ó .Ï‰ Ó‰
 ÌÏ˘ Ú„ÈÓ Ô˙Ó .‰·È˘È· ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ Â‚ˆÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ ˘ ‡„ÂÂÏ ‰È‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á
 ÏÎ ‡Ï .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ÌÈÈÒÈÒ·‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÔÈ·Ó ÌÈÈ ˘ Ì‰ ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘· ˙ÂÏ‰ ˙‰Â
 ¯ÂÁ·ÏÂ ÏÂ˜˘Ï Ì‡Â·· ÌÈÚÈ¯ÎÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È ÙÏ ÂÁ Â‰ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ Ú„ÈÓ‰Â ÌÈÎÓÒÓ‰

¯Â˜ ˙Â·¯Ï ,‡È˘  Ô˙È  Ì‰Ó˘) ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÂ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÁ ˙Â
 ¯˜·Ó „¯˘Ó .('„Á‡ ‰Ù'Ï ‰Ú·ˆ‰‰ ˙‡ ÍÂÙ‰Ï ‰ËÏÁ‰Ï Ì„Â˜ ˙Â˜ÂÏÁ ˙ÂÚ„ ÂÈ‰ ÈÎ ˜ÈÒ‰Ï
 È¯·ÁÓ ÂÚ Ó ÂÊ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· ÈÎ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÏÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰

ËÏÁ‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰È‰ ÈÂ˘Ú˘ È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á.Ì˙  

5.  ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó27  ˙È˙Â‰Ó ‰˜ÒÚ ¯˘‡Ï ÌÈ¯ÂË˜¯È„ Ï˘ Ì‡Â·· ÈÎ
 Ì‰ÈÏÚ ."˙ÈˆÂ·È˜‰ Ì˙ Â·˙"· ˘ÂÓÈ˘ È„Î ÍÂ˙ ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜ÈÂ ‰˘È‚Ù ÂÓÈÈ˜È˘ ÈÂ‡¯
 ˙ÏÚÂ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ÂÊ Í¯„·Â ,˜ÈÓÚÓÂ ÛÈ˜Ó ,‰¯ÂÙ ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜ÏÂ ˙ÂÚ„ ÛÈÏÁ‰Ï

 .ÌÈ¯·Á‰Ó „Á‡ ÏÎ Ï˘ ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ‰ Â·˙‰ÓÂ Ú„È‰Ó ,ÔÂÈÒÈ ‰Ó  

ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ · ÔÂÈ„‰ Í¯ÂˆÏ-5.9.11  ÈÈÂÙÈÈ ÏÚ ÂÈ¯·ÁÓ ‰Ú·¯‡ ÂÓ˙Á ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á·
 ÔÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˘ ÈÏ· ,ÔÂÈ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ˙‡ ÂÚÓ˘˘ ÈÏ· ˘‡¯Ó Ì˙„ÓÚ ˙‡ ÂÚ·˜Â ÁÂÎ
 ¯·Á ¯"ÂÈ .ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙‡ ÔÂÈ„‰ Ì¯Ë ÂÏ·È˜˘ ÈÏ· Û‡ ¯ÂÓ‡ÎÂ ˜ÈÓÚÓÂ ÛÈ˜Ó

ˆÈÈ" ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ ¯·„‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ ‰È‰ ÍÈ¯ˆ ÌÈ Ó‡ ‰ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡˘ ¯ÂÓ‡Î "‚Â
.ÔÂÎÓ‰ ÈÏ‰Â  ÌÚ  

  

   מעורבות המנכ"ל במינוי הנשיא היוצא

מסר יו"ר חבר הנאמנים לצוות  2013שנים. במאי  14- כאמור, מנכ"ל המכון מכהן בתפקידו זה כ
הביקורת כי הוא הביא למכון את המנכ"ל שאותו הכיר בעבודתו הקודמת, כדי לטפל בנושא 

  יש לו קשרים חברתיים רופפים עמו.הניהולי, וכי 

הסכם ההעסקה של המנכ"ל עם המכון קובע כי המנכ"ל יהיה כפוף במישרין לנשיא המכון ויפעל 
  על פי הנחיותיו.

1.   Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÂÈÏÚ ‰ˆÏÓ‰Â „ÚÂÈÓ ‡È˘  ¯Â˙È‡ Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ ‰˙ ÂÓ ,¯ÂÓ‡Î
 ÌÈÓÚËÓ ,¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ¯·Á ‰È‰ ‡Ï Ï"Î Ó‰˘ Û‡ .ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ,ÌÈ ·ÂÓ

 „È˜Ù˙Ï ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ· ÔÈ˜˙ È˙Ï·Â ÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ,Â„È˜Ù˙Ó ‚¯Á ‡Â‰
 .ÍÎ ÏÚ Â˙Â‡ Ú„ÈÈÏ ‚‡„ Û‡Â ,ÔÂÎÓ‰ ‡È˘   

כי המנכ"ל פעל לבחירתו כנשיא, עדכן,  2013פרופ' גולן מסר לצוות הביקורת במרץ ובאפריל 
  הדריך אותו וסייע לבחירתו.

מתכתובות בדואר אלקטרוני עלה עניין מעורבותו הפעילה והמכוונת של המנכ"ל להשפיע על 
כתב המנכ"ל לפרופ' גולן בתגובה לשאלתו  23.7.11- בחירתו של הנשיא היוצא בוועדת האיתור. ב

אם ריכך את פרופ' ר' (חברת ועדת האיתור): "עם [פרופ' ר'] קיימתי שיחה שנייה והשבוע אשוחח 
תיקן המנכ"ל את טיוטת  24.7.11- רק שמור על איפוק מכסימאלי ולא לעשות שגיאות". ב אתה שוב

מכתב המועמדות שהעביר לעיונו פרופ' גולן כמה ימים קודם לכן. נוסף על כך, באותו היום סייע 

__________________ 

 .Ï‡ È„È ÏÚ ‡¯˘ÈÏ‡ ˙ÂÈ Ó ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ,18.12.05˙‡ראו מבקר המדינה,    27
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וביקש ממנו לשלוח אותו , המנכ"ל לגורם שפרש מהמכון להכין מכתב המלצה שעניינו פרופ' גולן
ב, יו"ר ועדת האיתור ויו"ר חבר הנאמנים, ללא התכתובת שהתנהלה ביניהם בנושא זה. ל- לד"ר בר

, 5.8.11- . ב19.7.11- לב למנכ"ל את פרוטוקול ישיבת ועדת האיתור מ-שלח ד"ר בר 27.7.11- ב
במהלך עבודת ועדת האיתור, כתב המנכ"ל לפרופ' גולן: "אני בקשר קבוע על המתרחש... משום 

הימים' אנסה  100קא בראש העיר... חשוב שתכין מצגת על משהו כמו 'תכנית מה חשוב לטפל דוו
  העיר המנכ"ל על תכנית כזו שהכין פרופ' גולן,  7.8.11-גם אני להכין מתווה ואשלח לך". ב

שלח לו טיוטה של מסמך מתווה פעילות למאה  21.8.11- הוא כתב לו: "אני בתמונה" וב 8.8.11- ב
, יום לפני הראיונות של כל המועמדים בפני ועדת האיתור, כתב 24.8.11- הימים הראשונים. ב

לב והכל בסדר בעניין המועמד מת"א... ארגיע את [פרופ' -המנכ"ל לפרופ' גולן: "שוחחתי עם בר
לאחר קיום הריאיון בוועדת האיתור כתב המנכ"ל לפרופ'  27.8.11-ר'] יותר מאוחד [מאוחר]". ב

היד על הדופק. אנא שלח אלי את המסמך שהשארת בידי חברי גולן: "אני ממשיך להיות עם 
הועדה". פרופ' גולן שאל אז את המנכ"ל: "האם החזית של [פרופ' ר'] סגורה היטב?" ונענה: "אני 

לב להמשיך ולהיות בטוח בעמדתו. ב[פרופ' ר'] אני מטפל -מטפל בנושא. אני חייב לגרום לבר
לב פנים אל -ת. מחר אני מתכוונן ללכת ולפגוש את ברולדעתי אתה הנושא כבר כמעט סגור סופי

  פנים על מנת למנוע הפתעות". 

, כמה חודשים לאחר מינויו של פרופ' גולן לנשיא ולאחר שהתגלעו חילוקי דעות ביניהם, 12.3.12- ב
כתב לו המנכ"ל: "לא הייתה ואין לי שום אג'נדה כשפעלתי בנחרצות בסמכותיות על מנת שתתמנה 

כון, למרות קואליציה שהתגבשה כנגד ובכלל זה ראש העיר והמנכ"לית יחד עם עוד לנשיא המ
  אחרים". 

המכון טען בתשובתו כי כל המועמדים ביקשו את תמיכתו של המנכ"ל במועמדותם בפני הגורמים 
המנהלים, כי המנכ"ל פעל "על פי עמדה אובייקטיבית שלו שלא הוסתרה מאיש" וכי המנכ"ל סבר 

שפרופ' גולן הוא האיש המתאים ביותר לשמש כנשיא המכון. המכון טען כי למנכ"ל באותה העת 
הזכות לומר את דעתו, ובהיעדר נציג הסגל המינהלי בוועדת האיתור מן הראוי היה שוועדת האיתור 
תיוועץ גם בגורמים מינהליים רלוונטיים או לכל הפחות תשמע את דעותיהם. בנוסף טען, כי שיחות 

לב, נעשו ביזמתם במסגרת איסוף המידע - גורמים בוועדת האיתור, לרבות עם ד"ר ברהמנכ"ל עם 
של חברי ועדת האיתור על המועמדים. עוד טען המכון בתשובתו כי לא חל כל איסור על יו"ר ועדת 
האיתור לשמוע את עמדתם של בעלי תפקיד בצוות המינהלי של המכון, והוסיף כי זו זכותם ואף 

  ועדת האיתור ושל יו"ר הועד המנהל לאסוף את כל המידע הרלוונטי.חובתם של יו"ר 

 ÏÚ· Ï˘ ‰ÏÈÚÙ‰ Â˙Â·¯ÂÚÓ ÈÎ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏÂ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ˙¯ˆÂÈÂ ‰ÏÂÒÙ ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡‰ ¯Á‡ „È˜Ù˙ ÏÚ· Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ· „È˜Ù˙

˙È˘ÎÏ ,‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙„‰‡· ¯ÚˆÓÏ ˙ÂÎÊÏ ÔÂÈÒÈ  Ï˘ Ì„˜Ó‰ Ì„‡‰ ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ· ;‰ Ó
 ÔÓÊ· ˙‡Ê ¯ÈÎÊ‰Ï Û‡Â ,ÔÂ„ · ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ¯ÂÊÁÂ ÍÂÏ‰ „ÓÚÂÓ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‚‡Â„ ÈÂ ÈÓ‰ ˙‡

¯· ¯"„Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓÂ „È˜Ù˙· Ô‰ÎÓ ¯·Î „ÓÚÂÓ‰˘ - ·Ï - 
 Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï·‰ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ¯˘ÙÈ‡˘ ÏÚ ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÂ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ

Ó‰ .‡˘Â · Ï"Î   

2.   .ÂÓÂ„È˜Â Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â¯Î˘ ˙‡ÏÚ‰ ˙Ï‡˘Ï ˘¯„  ‡Â‰ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ¯Á‡Ï
· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-2.2.12 Â„È˜Ù˙Ï ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ÒÈ Î ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ,

 Â„È˜Ù˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯ÙÓ Ï"Î Ó‰ ˘˜È· ,Â˙¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰· ÂÏ ÚÈÈÒ Ï"Î Ó‰˘ ¯Á‡ÏÂ
 ‡È˘  Ô‚Ò „È˜Ù˙Ï .Ì‡˙‰· Â¯Î˘ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ Ï"Î ÓÂ  

מסר פרופ' גולן לצוות הביקורת כי המנכ"ל העביר לו טיוטת חוזה שנדונה לטענתו  2013באפריל 
בינו לבין הנשיא הקודם וביקש שיפעל לקדמה. על פי טיוטת החוזה ימונה המנכ"ל לסגן נשיא 
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גין תפקידו כסגן נשיא. פרופ' ב 25%ולמנכ"ל ופרט לשכרו כמנכ"ל יקבל גם תוספת תפקיד בשיעור 
  גולן מסר כי נמנע מלהיענות לבקשת המנכ"ל. 

המכון מסר בתשובתו כי את העלאת שכרו של המנכ"ל אישר הנשיא הקודם בשלהי כהונתו, אבל 
המנכ"ל סבר כי מן הראוי להמתין לכניסתו של נשיא חדש לתפקיד ולהותיר את העניין לשיקולו, 

  של פרופ' גולן לתפקיד הנשיא העלה בפניו את העניין.  ורק חודשיים לאחר כניסתו

 È ÂÈ· ÈÎ ‰ÏÚ ÔÂÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ2011  .Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â¯Î˘ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ ¯˘È‡
· ÈÎ ¯ÂÓ‡Î ‰ÏÚ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯ÙÏ Ï"Î Ó‰ ÔÈ· È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„· ˙Â·Â˙Î˙Ó ÌÏÂ‡-2.2.12  ˘˜È·

Â ‡È˘  Ô‚Ò „È˜Ù˙Ï Â„È˜Ù˙ ˙ÏÂÎ˙ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï Ï"Î Ó‰ Â ÓÓ Â¯Î˘ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰ÏÂ Ï"Î Ó
 „È˜Ù˙‰ ˙·Á¯‰ ˙‡ ‰ÏÏÎ ‡Ï Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ ¯˘È‡˘ ¯Î˘‰ ˙‡ÏÚ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .Ì‡˙‰·
 ÔÓÊ Ì„È˜Ù˙Ï ÂÒ Î ˘ ‡È˘  È ‚Ò È ˘ ÔÂÎÓ· Â ‰ÈÎ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ .˙˘˜Â·Ó‰

ÔÂÎÓ· ÌÈ ‚Ò‰ ˙·ˆÓ˘ ÍÎ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÔÎ È ÙÏ ¯ˆ˜28  ÈÂ ÈÓ· Í¯Âˆ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰
  ‡È˘  Ô‚Ò ¯Â˙· ‡È˘ ‰ Ï˘ ÂÁ˙ÙÏ ˙ÂÁ ÂÓ ÂÏ‡Î ˙ÂÈ‚ÂÒ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌˆÚ ,ÌÈ Ù ÏÎ ÏÚ .ÛÒÂ

 ‰ ÂÓÓ‰ ÈÂ ÈÓ· ·¯Ú˙‰ÏÓ Ú ÓÈÈ ÔÎ‡ Ì„‡˘ ·Â˘Á ‰Î ÚÂ„Ó ‰ÁÈÎÂÓ Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
.ÂÈÏÚ  

  

  תהליך בחירת משנים לנשיא

כי תקנון המכון קובע כי הסגנים של נשיא המכון ימונו על פי המלצתו. תקנון הוות"ת קובע   .1
  ראש המוסד יעביר לאישור הוועד המנהל את מינוי סגניו.

שבה המליצה על מינויו של פרופ' גולן,  28.8.11- אולם, למרות האמור, בהחלטת ועדת האיתור מ
הוסיפה הוועדה כי היא ממליצה לפרופ' גולן, אם יאשרו המוסדות המנהלים את מינויו, למנות את 

כמשנה וממלא מקום לנשיא המכון; וכך גם נכתב  פרופ' א, אחד המתמודדים שלא נבחר,
חזרו יו"ר הוועד המנהל ויו"ר  5.9.11-. בדיון חבר הנאמנים ב31.8.11-בפרוטוקול ועד המנהל מ

  חבר הנאמנים על המלצתם זו לפרופ' גולן. 

 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ .‡È˘ Ï ‰ ˘Ó ÏÚ ‡ÏÂ ‡È˘  ÏÚ ıÈÏÓ‰ÏÂ ¯˙‡Ï È„Î ‰˙ ÂÓ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ
 ¯˘‡Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ÈÓ ˙‡ ‡È˘ Ï ıÈÏÓ‰Ï ‡ÏÂ Ô‚Ò Â‡ ‰ ˘Ó ÈÂ ÈÓÏ ‡È˘ ‰ ˙ˆÏÓ‰ ˙‡

 Ì‰˘ÏÎ ÌÈÎÈÏ‰˙ ÂÓÈÈ˜˙‰ ‡ÏÂ ‡È˘ Ï ‰ ˘Ó Ô‰ÈÎ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .Â ‚ÒÎ ˙Â ÓÏ
 ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ,‰ ÂÓ Ì¯Ë˘ ‡È˘ Ï ÂÏ‡Î ˙ÂˆÏÓ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â˙Á„‰Ï

Â¯˘Ù‡Ó ‡Ï ,ÂÈÂ ÈÓÏ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏ ÌÈ ˙Â  Â· ÌÈ¯ÁÂ·˘ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ‡È˘ Ï ˙Ó‡· ˙
 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ,¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ Ì˙Â·¯Ú˙‰ .Â¯Â·Ú "˙·ÈÈÁÓ ‰ˆÏÓ‰" ¯„‚· Ô‰Â ,Â ‚Ò
 Ï˘ ÂÏÂ˜È˘Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙Â ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÔÂ˙ ‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ Ï˘Â
 ‡È·‰˘ ÌÂ‚Ù‰ ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰„ÏÂ˙ ‡È‰Â ‰ È˜˙ ‰ È‡ ,Ì˙ÂÎÓÒÓ ˙‚¯ÂÁ ‡È˘ ‰

 ‰ ÈÂ ÈÓÏ .‡ˆÂÈ‰ ‡È˘  

2.   ÔÏ‰Ï) ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ ÈÈ ÚÏ ‡È˘ Ï ‰ ˘ÓÎ 'Ï 'ÙÂ¯Ù Ô‰ÈÎ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ,¯ÂÓ‡Î -  ‰ ˘Ó
 ‰ÙÂ˜˙Ï Û˜˙ ‰È‰ ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ .(‡È˘ Ï1.10.09-30.9.13 ‰˙ÏÚÂ‰ ‡Ï˘Ó ÔÎÏ ,

 ˙È ÈÈ Ú‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ‰˜È„ˆÓ‰ ‰ ÚË ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á·Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ,¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ·
‡Ï ,Ô‰ÎÓ‰ ‰ ˘Ó‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï  ¯Á‡ ‰ ˘Ó ˙Â ÓÏ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯ÙÏ ıÈÏÓ‰Ï Í¯Âˆ ÏÎ ‰È‰

 .‡È˘ Ï  

__________________ 

 מינוי סגן נשיא נוסף מחייב את אישורה של הוות"ת.   28
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3.   ,‡È˘ Ï ‰ ˘ÓÎ ‡ 'ÙÂ¯Ù ˙‡ ˙Â ÓÏ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù ˙‡ ÂÁ ‰ Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰˘ Û‡
 ı¯Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÒÓ˘ ÈÙÎ ,ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù ÈÎ ¯¯·˙‰2013 ¯"ÂÈÓ ‰ˆÏÓ‰ Ï·È˜ ,

 ,Â˙¯ÈÁ· ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ÌÚ ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÓÂ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ‰ ˘Ó‰ ÌÂ˜Ó· ˙Â ÓÏ
 .(· 'ÙÂ¯Ù) ¯˜ÁÓ È ÈÈ ÚÏ ¯Á‡‰Â (‡ 'ÙÂ¯Ù) ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ ÈÈ ÚÏ „Á‡ ,‡È˘  È ‚Ò È ˘ ‡È˘ Ï

 È ÂÈ· .ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ ‚ÒÏ ÌÂÈ‰ ˙¯ÁÓÏ ‰Ù ÏÚ· ÍÎ ÏÚ ¯˘È· ÈÎ ÛÈÒÂ‰ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù2013 
 ˙‡Â È„‚Ï Ô‚ÒÎ [‡ 'ÙÂ¯Ù] ÏÚ ‰„ÚÂÂ· Â ˆÏÓ‰" :˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆÏ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ¯ÒÓ

] ."ÛÒÂ  Ô‚ÒÎ [· 'ÙÂ¯Ù  

, כמה ימים לאחר כניסתו של פרופ' גולן 11.10.11-מתכתובות בדואר אלקטרוני עלה כי ב  .4
לתפקיד נשיא המכון, כתב המנכ"ל לפרופ' גולן הצעה מפורטת למתווה לשיחה של פרופ' גולן עם 

מעוניין בהמשך כהונתו פרופ' ל'. בהצעה פירט ונימק המנכ"ל את הסיבות שבגללן פרופ' גולן לא 
, כחודש לאחר מכן, העביר משרד עורכי דין שהמכון 13.11.11- ב .של פרופ' ל' כמשנה לנשיא

מעסיק למנכ"ל טיוטת מכתב שעליו היה אמור לחתום פרופ' גולן ועניינו הצעה להזמנה לשימוע 
הערותיו  לפרופ' ל' טרם קבלת החלטה בדבר הפסקת כהונתו במכון. המנכ"ל התבקש להעיר את

לטיוטת המכתב. בטיוטת המכתב פורטו הסיבות להפסקת הכהונה שהמנכ"ל הציע לפרופ' גולן 
  לשוחח עליהן עם פרופ' ל'.

בתשובתו מסר המכון כי "מעורבותו של המנכ"ל בעניין זה מצאה ביטוי בסיוע לנשיא היוצא. גולן 
של המנכ"ל בריכוז החומר בעניין ביקש להפסיק את כהונתו של [פרופ' ל'] כמשנה וביקש את סיועו 

  זה".

 ˜ÈÒÙ‰Ï È„Î ˙Â·ÈÒ ‡ÂˆÓÏ ˘˜·Ó ‡È˘ ‰ Ì‡˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È¯‰ ;Ï"Î ÓÏ ‡ÏÂ ÔÂÎÓ· ‰ÈÓ„˜‡‰ È˘‡¯Ï ‰ ÙÈ ‡Â‰ ,‡È˘ Ï ‰ ˘Ó‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙‡
 Ï"Î Ó‰˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ‡˘Â Ï ‰ÚÈ‚  ÏÎ Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,˙ÂÈÓ„˜‡ Ô¯˜ÈÚ· ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â·ÈÒ‰

Á‡ .Ì‰Ï È‡¯  

יו"ר הוועד המנהל טען בפני צוות הביקורת: "לוועדת האיתור לא היה חלק בהפסקת עבודתו של 
[פרופ' ל']. גדי היה זה שהוביל את תהליך העזיבה של [פרופ' ל'], אני לא הייתי מעורב בכך, ולא 

ו רצינו לגבות את אנו החלטנו על פיטוריו של [פרופ' ל']. גדי לא היה מוכן ש[פרופ' ל'] ימשיך ואנ
הדרישה של גדי". המכון טען בתשובתו כי היה זה פרופ' גולן שיזם את הפנייה ליו"ר חבר הנאמנים 

  וליו"ר הוועד המנהל בעניין הפסקת כהונתו של פרופ' ל' וביקש את סיועם. 

 ¯"ÂÈ ¯ÒÓ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ó‰ „ÚÂÂ‰ ‰È‰ Ô˙È  ‡Ï ‰Ï‡‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ .· 'ÙÂ¯ÙÂ ‡ 'ÙÂ¯Ù ,ÌÈ ‚Ò È ˘ ÈÂ ÈÓÏ Ï‰

 ‰È‰ ÌÈÙÒÂ  ‡È˘  È ‚Ò È ˘ ÈÂ ÈÓ˘ ÌÂ˘Ó ,‡È˘ Ï ‰ ˘ÓÎ Ô‰ÎÓ 'Ï 'ÙÂ¯Ù „ÂÚ ÏÎ Ì˘ÈÈÏ
 .ÌÈ˘ ‡ ‰˘ÂÏ˘Ï ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈ ‚Ò‰Â ‰ ˘Ó‰ ˙·ˆÓ ˙‡ ÏÈ„‚Ó  

, 31.1.12- סיום עבודתו בחתמו פרופ' גולן והמנכ"ל על הסכם עם פרופ' ל' על  17.1.12- ב  .5
מיליון  1.2וזאת בטרם הסתיים חוזה ההעסקה שלו, והגיעו אתו לידי הסדר פיצויים כולל בסך של 

שקלים. יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל אישרו לפרופ' גולן להציע לפרופ' ל' את ההסדר 
  האמור, לרבות גובה סכום הפיצויים.
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Ô˙È  ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ‰Ê ¯„Ò‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â·¯‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰
 ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ .¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎÓ ˙ ÓÂÓÓ‰ ÔÂÎÓ‰ ˙ÙÂ˜ ÏÚ ÂÏËÂ‰˘
 Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎ ‰ ÌÏÂˆÈ  ˙‡ ÁÈË·‰Ï ,¯Â·Èˆ È Ó‡ Î ,ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰

Ó :ÔÂÎÓÏ ‰‡ˆÂ‰Ï ÂÓ¯‚ Ì‰ ÂÊ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· ,˙‡Ê ˙Á˙ .ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈÂˆÈÙ Ô˙
 È ‚Ò È ˘ ÈÂ ÈÓÂ ,ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ‰ÊÂÁ ÌÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë· Â„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÈÒÏ "ÛÁ„ "˘ 'Ï 'ÙÂ¯ÙÏ

,‡È˘ Ï ‰ ˘Ó ÌÂ˜Ó· ‡È˘   ˙Â‡Ó ‰ÓÎ· ˙ÓÎ˙ÒÓ ÛÒÂ  ‡È˘  Ô‚Ò Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÂÏÚ˘Î
 ‡È˘ ‰ Ï˘ ˙È„ÚÏ·‰ Â˙ÂÎÓÒÏ ÔÂ˙ ‰ ‡˘Â · Â·¯Ú˙‰ ÂÊ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· .‰ ˘· ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡

 ˙ÏË‰Ï "ÂÓ¯˙"Â.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ˙ ÓÂÓÓ‰ ÔÂÎÓ‰ ˙ÙÂ˜ ÏÚ ˙¯ÎÈ  ˙ÈÙÒÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰  

  

  

  ניהול התקציב

תקציב הוא כלי ניהולי באמצעותו מדיניות הארגון, תכניותיו, צרכיו ותחזיותיו לתקופה מסוימת 
מתורגמים למונחים כספיים באופן שיאפשר את ביצועם. מטרות התקציב הן הקצאת משאבים לכל 

ותכנון יעיל ובקרה על פעילות הארגון. כאמור, למכון עודפים צבורים  אחת מיחידות הארגון
  ותקציבו אינו גירעוני.

משרד מבקר המדינה בדק את התנהלות המכון ומוסדותיו ואת הממשל התאגידי בכל הנוגע להכנתו, 
  . 2013-2010של התקציב בשנים  לאישורו ולניהולו

  

  התנהלותם של המוסדות המנהלים

קובע כי ראש המוסד יכין את תקציב העמותה ויביאו לאישורו של הוועד המנהל.  תקנון הוות"ת
ראש המוסד ייזום, יכין, וירכז את ביצוע התכניות לקידום העמותה ולפיתוחה, לרבות מימון 
תקציביה, גיוס אמצעים, תכנון אקדמי ופיתוח פיזי. הוועד המנהל מוסמך לדון בתקציב העמותה 

שרו או להחליט על שינויים בו. הגשת התקציב והפעילות במסגרתו והגשת שראש המוסד מגיש, לא
הדיווחים לוות"ת יהיו על פי החלטותיה, הנחיותיה והוראותיה. תקנון המכון קובע כי "עיקר 
סמכויות הוועד המנהל יהיו: א. לדון ולאשר את תקציב העמותה ואת תקן העובדים שיוגשו על ידי 

ל שינויים בתקציב". מהאמור עולה שאת התקציב המוצע יכין הנשיא נשיא המכון. ב. להחליט ע
  ויגיש לוועד המנהל שידון בו ויאשר אותו, בטרם יוגש התקציב לוות"ת ובטרם יופעל. 

  אולם בביקורת עלו הממצאים האלה:

1.   ÌÈ ˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó2013-2010  ‡È˘ ‰ Â˘È‚‰ ‡Ï
 ÚˆÂÓ‰ ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ,ÂÏ˘ Â˙ Â‰Î· „Á‡ ÏÎ ,Ô‰ÎÓ‰ ‡È˘ ‰Â ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ,Ì„Â˜‰
 ˙‡ ˘˜È· ‡Ï Â„ˆÓ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ .Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯Â˘È‡Ï Â· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ô˜˙ ˙‡Â

 ‡Ï Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÂÈ˙ ˘‰ ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈ Î˙‰ .Ô˙Â‡ ¯˘È‡ ‡ÏÂ Ô‰· Ô„  
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2.   ˙ÂÁÂ„· Ô„ ‡Ï ‡Â‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ˘· ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
 ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÈÂ È˘ ÌÈ˘¯„  Ì‡ Ô„ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÙËÂ˘ ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ·˜ÚÓ
 ÏÚ Ï"Î Ó‰ÓÂ È ÂˆÈÁ‰ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯Ó ÁÂÂÈ„ Ï·È˜ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ .·Èˆ˜˙‰ ˙ ˘ ÍÏ‰Ó·

Â‰‰Â ˙ÂÒ Î‰‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ÔÂÈ„‰ ˙Ú· ,‰ ˘‰ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ˙Â‡ˆ
 Â È‡ ,‰ ˘‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï ‰˘Ú ‰ ‰ÊÎ ÁÂÂÈ„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙ÙÏÂÁ‰ ‰ ˘‰

.‰ÎÏ‰Ó·Â ‰ ˘‰ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ·Èˆ˜˙· ÔÂÈ„Ï ÛÈÏÁ˙  

יותר, המכון ציין בתשובתו כי בכל הקשור לקביעת התקציב, שיקול הדעת המצוי בידיו מצומצם ב
מפאת היותו מוסד שהוות"ת מתקצבת. הוא טען כי לפיכך ההנחה שעליו לעקוב במהלך השנה אחר 

  שינויים בתקציב אינה נכונה.

 ˘È ÔÂ‚¯‡ ÏÎ Ï˘ È·Èˆ˜˙‰Â ÈÙÒÎ‰ Â·ˆÓ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ·˜ÚÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â·È˘Á ‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰·¯ Ì‚ ÈÎ Ï‰ Ó

 ˘˜·Ï ‰˙ÈÈ‰ Ì˙·ÂÁ ,·Èˆ˜˙Ï Ú‚Â · Ì˙Ú„ ÏÂ˜È˘Ï „·Ï· ÌˆÓÂˆÓ ÌÂ˜Ó ˘È˘ Â¯·Ò Ì‡
 ÁÈ ‰ÏÂ Â· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ô˜˙ ˙‡Â ÚˆÂÓ‰ ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ Ì¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï ‡È˘ ‰Ó
 ÔÂÈ„Â ÁÂÂÈ„ .˘¯„ Î ,·Èˆ˜˙‰ ÏÂÓ ÏÚÂÙ· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÚ ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÁÂÂÈ„ Ì ÁÏÂ˘ ÏÚ

˙¯‚ÒÓ· ,‰ ˘‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï  ÍÏ‰Ó· ¯ÂÓ‡Î ÌÈ ÂÈ„Ï ÛÈÏÁ˙ Â È‡ ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ¯Â˘È‡
 ‡ÏÂ ÔÂ„  ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .‰ ˘‰

Â˙ Â‰Î ˙Â ˘ ÏÎ· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ¯˘Â‡29  ‰Ê ‡˘Â  ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙ ÏÚ˘ ¯Á‡Ó .‰Ê „È˜Ù˙·
‰ ÏÎ· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ Â˙ÂÎÓÒ ÈÓÂÁ˙· ÈÂˆÓ È¯‰ ,ÔÂÎÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï Ú‚Â 

 .È¯˜ÈÚ‰ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÈÓ ‡ÏÂ Ï˘¯˙‰ ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ,‡Â‰˘  

  

  מנכ"ל-סדרי עבודה נשיא

1.  ˙ " ˙ Â Â Ï  · È ˆ ˜ ˙  ˙ ˘ ‚ בכל שנה הוות"ת שולחת למנכ"לי המוסדות להשכלה : ‰
גבוהה את הנחיותיה להגשת התקציב לשנה הבאה, הכוללות גם את המבנה הטבלאי שבו עליהם 

את התקציב ולכלול בו את ריכוזי פעילות המוסד, את סך ההכנסות וההוצאות ואת פירוט  להגיש
  הצעות תקציב לוות"ת).  - (להלן  30ההוצאות שאינן שכר לפי סעיפים ראשיים

 ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯˘Â‡ ‡Ï ·Èˆ˜˙‰˘ Û‡ ·Èˆ˜˙ ˙ÂÚˆ‰ ˙"˙ÂÂÏ ˘È‚‰ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··
ˆ‰ ˙"˙ÂÂÏ ÁÏ˘ ÔÂÎÓ‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .˘¯„ Î·Èˆ˜˙ ˙ÂÚ31  Ï˘ Ì˙ÓÈ˙Á ˙‡ ˙Â‡˘Â ‰

 ˙Ú ‰˙Â‡· Ô‰Î˘ ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ ˘ ÈÏ· ,ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó Ï˘Â Ï"Î Ó‰ -  ‡È˘ ‰Â Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰
 ‡ˆÂÈ‰ -  ÈÎ ÔÈÂˆÈ ,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .Ô‰Ó ˜˙ÂÚ Ï·È˜˘ ÈÏ·Â Ô‰Ï ·˙ÂÎÓ ‰È‰˘ ÈÏ· ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙Á

.˙"˙ÂÂÏ ÂÁÏ˘ ˘ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ ÏÚ Ì˙Á ‡Â‰ Ê‡„ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙·  

המכון ציין בתשובתו כי "אין הנחיות ות"ת שמחייבות לשלוח לוות"ת את הצעת התקציב עם עותק 
לנשיא ואין גם כל דין אחר שמחייב זאת". המכון הוסיף כי אין צורך לכתב את הנשיא מפני שהוא 

  אישר את הגשת התקציב.

__________________ 

 .2013. הביקורת בדקה ממועד זה עד אוקטובר 2009יו"ר הוועד המנהל מכהן בתפקידו מספטמבר    29

 ועוד.רכישות ציוד ומחשבים, הוצאות שוטפות ואחזקה    30

 לשנות הלימודים התשע"ב והתשע"ג.   31



  1307  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון 

  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

רג המקצועי המל"ג והוות"ת מסרו בתשובתם כי צוות התקצוב בוות"ת עובד אמנם מול הד
  במוסדות, אך שולח עותקים גם לנשיאים ולגורמים רלוונטיים אחרים במוסדות. 

 ‡ÏÏ ÚˆÂÓ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ˙"˙ÂÂÏ ÁÏÂ˘ „ÒÂÓ‰ ‰·˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 „ÒÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á-  ‡È˘ ‰ -  „ÂÁÈÈ· ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡

ÈÎ ˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙· Ú·˜  ¯˘‡Î  ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .„ÒÂÓ‰ ˘‡¯ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ·Èˆ˜˙ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰˙ Î‰
 „ÚÂÂ‰ È„È· Â¯˘Â‡˘ ¯Á‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÚˆ‰ ˙‡ ‰Ï ˘È‚‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ ‰Á ˙ ˙"˙ÂÂ‰˘

.„ÒÂÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á ˙‡ ˙Â‡˘Â  Ô‰˘ÎÂ Ï‰ Ó‰  

2.  · È ˆ ˜ ˙ ‰  ˙  Î ‰  Í È Ï ‰ על פי סדרי מינהל תקין ראוי שבמכון יתקיים נוהל   (א) :  ˙
להכנת תקציב ואישורו, וזאת משום חשיבותו וחיוניותו של תקציב לארגון בכלל ולמוסד אקדמי 

  בפרט. 

.Â¯Â˘È‡Â ·Èˆ˜˙ ˙ Î‰Ï Ï‰Â  ÔÂÎÓ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··  

גישו יחידות בביקורת נמצא כי בתקופת כהונתם של הנשיא הקודם ושל הנשיא היוצא ה  (ב)
המכון דרישות תקציב למחלקת הכספים או למנכ"ל, ובמקרים רבים ללא העתק לנשיא או לסגנו, גם 
כשמדובר בתקציבים אקדמיים. מחלקת כספים שלחה הודעות לדקנים ולמנהלי מחלקות על 
התקציב השוטף שאושר לפקולטה או למחלקה שלהם, ללא העתק לנשיא ולסגנו שבסופו של יום 

. לעומת זאת, ממסמכי המכון עלה 32עו מהם סכומי התקציב השוטף שאושרו למחלקות אלהלא יד
  כי בתקופת כהונתו של הנשיא דאז בקשות לתקצוב הופנו אליו.

המכון ומנהל הכספים מסרו בתשובתם כי המכון פועל בעניין זה על פי נוהג ותהליך עבודה סדור 
בודה, "מרכז התקציב הוא המנכ"ל ומעורבות שהטמיע לטענתם הנשיא הקודם. על פי תהליך הע

הנשיא פחותה בנושא זה. בהתאם לכך נוצר מצב (לגיטימי) [כך במקור] שבו המחלקות עובדות 
  ישירות מול מחלקת הכספים והמנכ"ל בבניית התקציב". 

מסר מנהל הכספים למשרד מבקר המדינה כי אחרי שהוכנה והושלמה הצעת  2013במאי   (ג)
ת, המנכ"ל מציג אותה לנשיא המכון. עוד מסר כי לצורך הצגת התקציב לנשיא הם תקציב מאוזנ

מכינים את הלוחות המרכזים שנשלחים לאחר מכן לוות"ת, ללא פירוטים. יצוין כי הלוחות והצעות 
התקציב המוגשות לוות"ת אינם כוללים את פירוט תקציבי המחלקות והפקולטות במוסד, לרבות את 

התקציב  - חידות האקדמיות והמינהליות ופעולותיהן המתוקצבות (להלן פירוט תקציבי הי
  התקציב שלפיו אמורות יחידות המכון להתנהל. הוא המפורט). יוצא אפוא כי התקציב המפורט

.‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ÏÂ Â ÂÈÚÏ ¯·ÚÂ‰ ‡Ï Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··  

הכספים דאז למנכ"ל דוח בנושא תהליכי עבודה הכין מנהל  31.7.08-יצוין כי כבר ב  (ד)
פיננסיים ועסקיים במכון. על פי הדוח, תכנון תכניות עבודה ותקציב אינו מוגדר בנוהל עבודה 
מפורט המערב ומשתף את יחידות המכון באופן שקוף. מנהל הכספים הצביע על הצורך לשנות מצב 

, המכון עדיין 2013ר. אולם נכון לסוף זה ולהתנהל אחרת, והעלה את הצורך בהכנת נוהל כאמו
  מתנהל ללא נוהל להכנת תקציב.

__________________ 

 למעט מכתבי יידוע על תקציבי הפיתוח וההצטיידות שנשלחו גם לנשיא המכון.   32



  ג64דוח שנתי   1308

  מ.ט.ח (ע"ר) -מכון טכנולוגי חולון   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 ˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â  ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ÔÂÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ô‚Ò Ï˘ ,˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙Â˜ÏÁÓ‰ Ï˘ ÌÙÂ˙È˘ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,Â¯Â˘È‡Â ·Èˆ˜˙‰ ˙ Î‰ ÍÈÏ‰˙Ï

.ÍÈÏ‰˙· ‡È˘ ‰ Ï˘Â ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ ÈÈ ÚÏ ‡È˘ ‰  

כתב סגן הנשיא לעניינים אקדמיים לנשיא היוצא: "לפי המבנה הארגוני של  22.11.12- ב  (ה)
סגן נשיא לעניינים אקדמיים האחראי על היחידות  - המכון יש מתחת לנשיא שלושה כפיפים 

האקדמיות ועל המרכז לקידום ההוראה, סגן נשיא למחקר האחראי על רשות המחקר, ומנכ"ל 
לה לתפעול שוטף של המכון. לפי תפיסתי לכל אחד משלושת אלה האחראי על יחידות המנה

צריכים להיות האמצעים, מסגרת התקציב והסמכויות לנהל את ראשי היחידות הכפופים אליו. כל 
התנהגותו של [המנכ"ל] מעידה על כך שהוא איננו מכיר במבנה היררכי זה ועל כך חזר והצהיר 

האחרונות את תקציב המכון באופן לא נכון ולא בשקיפות בחודשים האחרונים... הוא מנהל בשנים 
  הנדרשת".

, לקראת דיון בנושא התקציב, שלח הנשיא היוצא 17.11.12- מתכתובת בדואר אלקטרוני עולה כי ב
מסמכי עקרונות ניהול).  - למנכ"ל מסמכי עקרונות ניהול תקציב שנתי, משאבי אנוש ובינוי (להלן 

יתר, ההנחיות הבאות: הנשיא יוציא פנייה לבעלי התקציב במכון בעקרונות אלו כלולים, בין ה
הכוללת בקשה לתכנית תקציב; הנשיא יקיים דיון בהשתתפותם של סגן הנשיא, של המנכ"ל ושל 
מנהל הכספים לצורך חלוקת התקציב בין האקדמיה והמינהלה ולצורך הקצאת רזרבה וקביעת 

המכון והמוסדות המנהלים; כל הוצאה מתקציב  תכנית תקציב; ספר התקציב יופץ לחברי הנהלת
פיתוח תחייב חתימות של שניים מבין בעלי התפקידים: נשיא, מנכ"ל וסגן נשיא; בסיום כל סמסטר 
יגיש כל בעל תקציב לממונה עליו דוח ניצול תקציב; הנשיא יקבל ממחלקת הכספים דוח ריכוז 

  תקופתי מעודכן. 

ב המנכ"ל: "אני לא אוכל לקבל שום שינוי בדרכי עבודתי בתגובה למסמכי עקרונות הניהול כת
ברמת שביעות רצון גבוהה  14- ובניהול המערך המנהלי של המכון אותו אני מוביל זו השנה ה

במיוחד מכל מקבלי השירות ובכלל זה אתה עצמך ולאורך שנים רבות, ללא ברור יסודי במסגרות 
  המחייבות".

ד, ערב הפסקת כהונתו של הנשיא היוצא, צפה תסיסה בתוך המכון מסר בתשובתו כי באותו מוע
המכון נגד התנהלות הנשיא היוצא הן מצד הסגל האקדמי הן מצד בעלי תפקידים במינהלה. לכן, 
דרש המנכ"ל שהשינוי בהתנהלות המכון שביקש הנשיא היוצא לבצע יעבור ליבון ובירור במוסדות 

הבחינה התקציבית ומבנה ניהול התקציב כבר הוכיח הנוגעים בדבר; וזאת משום שהמכון מאוזן מ
  את עצמו לעומת המבנה שהציע הנשיא היוצא ושבו לדעת המנכ"ל חסרו שליטה ובקרה מרכזיים.

 ‰ËÈÏ˘ Â¯ÒÁ ÏÂ‰È ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÈÎÓÒÓ·˘ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â˙ ÚË ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙Úˆ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÌÈÈÊÎ¯Ó ‰¯˜·Â  ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰

 ‰¯˜· ÈÓ¯Â‚Î Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘Â ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ÏÚÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜·
 ‡Â‰ ‰ÈÙÏÂ ,ÏÂ‰È ‰ ˙Â Â¯˜Ú ÈÎÓÒÓÏ Ï"Î Ó‰ ˙·Â‚˙ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÌÈÈÊÎ¯Ó-Ï"Î Ó‰-  Ï·˜È ‡Ï

 ÏÚÂÙ ‡Â‰ Ô‰ÈÙ ÏÚ˘ Â˙„Â·Ú ÈÎ¯„· ÈÂ È˘14  ˙ÂÎÓÒ· ÂÏ˘ ‰¯Î‰ È‡ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ ,‰ ˘
 Â ÈÈ‰„ ,‡È˘ ‰.ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ·  

  כאמור, תקנון הוות"ת קובע כי הנשיא יכין את התקציב ויביאו לאישורו של הוועד המנהל.   (ו)

אמר מר ל', שהתבקש על ידי הוועד המנהל  20.8.13-בישיבת הוועד המנהל וועדת הביקורת ב
כדמות הבכירה הבודק המיוחד) כי יש לאפשר לנשיא,  - לערוך ביקורת מיוחדת במכון (להלן 

במכון, לאשר את התקציב ולהחליט על חלוקתו, וזאת במקום ההחלטות המתקבלות כיום בלשכת 
  המנכ"ל.



  1309  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון 

  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰Ï Û˙Â˘ ‡È˘ ‰ ÔÈ‡ ‰·˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÏ‰ ˙‰ .ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡Â ‰ È˜˙ ‰ È‡ Â¯Â˘È‡ÏÂ ·Èˆ˜˙‰

Ó ‰ È‡ ˙‡ÊÎ ÏÂ‰È Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÂÏ˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò ˙‡Â Â˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ÚÈÓË‰Ï ‡È˘ Ï ˙¯˘Ù‡
 ‡˘Â · Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ .„ÒÂÓ‰ -  ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ È·‚Ï ÔÂ¯Á‡ ˜ÒÂÙÎ ËÈÏÁ‰˘ ÍÎ·

 „ÚÂÂ· ¯˘Â‡ ‡ÏÂ ÔÂ„  ‡Ï˘Â ÂÏ Û˙Â˘ ‰È‰ ‡Ï ‡È˘ ‰˘ ·Èˆ˜˙ ˙"˙ÂÂÏ ˘È‚‰˘ ÍÎ·Â
 Ï‰ Ó‰ -  ‡È˘ ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ‰˘ÚÓÏ ‰ÂÂ‰Ó ÔÂ ˜˙· ˙ÂÚÂ·˜‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘Â

 .ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙·Â ˙"˙ÂÂ‰  

3.  ˙ È · È ˆ ˜ ˙  ‰ · ¯ Ê תקציב המכון כולל רזרבה כחלק מובנה מתקציב רכש ותשתיות  :¯
-2013התשע"ג (- רזרבה). התקציב הכולל לסעיף זה גדל בשנות הלימודים התשע"א - הוראה (להלן 

  מהתקציב.  7.5%-כשהם  33מיליון ש"ח 10-), ובשנת התשע"ג עמד על כ2011

מנהל הכספים מסר לצוות הביקורת כי כדי לסגור חריגות תקציביות הוא מעביר, באישורו של 
. הוא הוסיף כי את ההוראות בנוגע להעברות מהרזרבה הוא מקבל 34המנכ"ל, תקציב מהרזרבה

המכון  מהמנכ"ל, ובידי הנשיא או סגנו אין לא רזרבה תקציבית ולא תקציבים, הנמצאים בשליטתם.
ומנהל הכספים מסרו בתשובתם כי "הביטוי 'רזרבת מנכ"ל' הוא ביטוי לרזרבות כספיות של המכון 

  ולא של המנכ"ל באופן אישי. המנכ"ל לא משתמש ברזרבה לצרכיו שלו". 

 ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÏÂÎÈ˘ È„ÈÁÈ‰ ‡Â‰ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ·Èˆ˜˙Ï ˙Â¯·Ú‰ ÏÚÂ ˙ÂÏ„‚‰ ˙ÂÏÈÚÙ ‰·¯Ê¯‰Ó ÔÓÓÏ ‰˘˜· ÏÎ ,ÍÎÈÙÏ .‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó·

 ‡ˆÂÈ .Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˘‡¯Ó ‰·ˆ˜Â˙ ‡Ï˘ ˙ÈÏ‰ ÈÓ Â‡ ˙ÈÓ„˜‡
 Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ„È· ˜¯Â Í‡ ‰ Â˙  ‰ËÏÁ‰‰˘ ‡ÂÙ‡

.ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  ˙ÂÈÂÎÓÒ Ï˘ ‰˘ÚÓÏ ‰ÙÈ˜Ú ˙ÂÂ‰Ó Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÏ‡ ˙ÂÏÂÚÙ  

  

  

  נוהל מורשי חתימההתקשרויות ו

"משנה/סגנים (אקדמי,  - הנחיות הוות"ת קובעות כי ראש המוסד ובעלי התפקידים הכפופים לו 
הם אלה המוסמכים לייצג את העמותה ולהתחייב בשמה. את נוהל  -מינהלי ואחר), חשב [ועוד]" 

מורשי החתימה בתחילה או מורשי חתימה של המכון אישר הוועד המנהל ומדי פעם בפעם הוחלפו 
בסיום כהונה של בעלי תפקידים, כמו הנשיא או סגנו. הנוהל קובע סמכות חתימה כללית ללא 
מגבלת סכום על מסמכים כספיים ואחרים לנשיא או למנכ"ל בצירוף חתימתו של מנהל הכספים. 

מך ולהתחייב יוצא אפוא שהמנכ"ל ומנהל הכספים הכפוף לו יכולים לחתום בשם המכון על כל מס
  לכל סכום, וחתימתם המשותפת תחייב את המכון בלי שתידרש גם חתימתו של הנשיא.

 ÔÏ‰Ï .‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ˙ÂËÏÁ‰ Â˘Ú  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
:ÌÈË¯Ù‰  

__________________ 

, במיליוני ש"ח, פירוט תקציבי הרזרבה 1.8.13-מנתונים שהתקבלו ממחלקת הכספים של המכון ב   33
); 2.3( 5.4 -בסוגריים: התשע"א התשע"ג. לשם נוחיות ניתן פירוט הביצוע -לשנות הלימודים התשע"א

 (התשע"ג טרם הסתיימה במועד הביקורת). 10 - ); התשע"ג 6.2( 6.5 -התשע"ב 

 העברה תקציבית מהרזרבה לתקציב אחר.   34
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הוציא המנכ"ל מדי שנה הזמנת מסגרת להתקשרות עם יועץ למערכות  2012-2009בשנים   (א)
ספק) לצורך מתן ייעוץ לצוות הניהול הבכיר. לפי רישומי המכון שולמו לספק ה -אנוש (להלן 
ש"ח. הזמנת המסגרת לספק לשנה העוקבת, שנת הלימודים התשע"ג,  327,000-כ באותן שנים

  ש"ח.  90,000עמדה על 

נוהל הרכש) קובע כי ברכישת טובין בסכומים הנעים בין  -(להלן  35נוהל רכש ומכרזים של המכון
ש"ח יש לקיים מכרז לקבלת הצעות מחיר (לפחות שלוש) ולקבל את  100,000-ש"ח ל 50,000

  אישורה של ועדת מכרזים להצעה הנבחרת. 

 ˙¯Â˜È··Ó ‰ ˘ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰˜ÈÙ   Ï˘Â Ï"Î Ó‰ Ï˘ Ì¯Â˘È‡· ˘Î¯ ˙ ÓÊ‰ ˜ÙÒÏ ÔÂÎÓ‰
Ï .Ê¯ÎÓ ÏÎ ‡ÏÏ ,ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ ÓÏ˘ ÂÈ¯·„  ‡ÏÏ ÂÚˆÂ· ÂÏ‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ,‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰Â¯Â˘È‡ 

 ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ‡ÏÂ Ï"Î Ó‰ ‰Ê ‰È‰ ,Â ÈÈ‰„ .˙Î˘Ó˙Ó‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„˘ ÈÏ·Â
 .ıÂÚÈÈ ÂÏ·˜È ‰ÈÓ„˜‡‰Ó ÌÈÏ‰ Ó ÂÏ‡ ËÈÏÁ‰˘  

המכון טען בתשובתו כי הנוהל האמור אינו מתייחס לרכישת ייעוץ ממומחים וכי הנשיא היוצא ידע 
  על שכירת שירותי הספק ואף נהנה מהייעוץ שקיבל ממנו.

 ˙Â¯È˘Ï Ì‚ Ú‚Â  ˘Î¯‰ Ï‰Â  ,‰Ï‡ ÂÈ˙Â ÚËÏ „Â‚È · ÈÎ ÔÂÎÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙˜ÙÒ‡Ï È„ÚÏ·Î ¯ÎÂ‰˘ ˜ÙÒÏ Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ Ô˙ ÈÈ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰„Â·Ú ÚÂˆÈ·ÏÂ
 ˙‡ÊÎ ‰ˆÏÓ‰Â ,ÌÈÂÒÓ ˜ÙÒÓ ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰ˆÏÓ‰ Ï·˜˙‰· Â‡ ˙Â¯È˘‰ ‚ÂÒ

¯ÈÚÓ „ÂÚ .‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î  ‡È˘ ‰˘ ‰ÏÚ ÔÂÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Û˜È‰· Ê‡ Ì‚Â ,ÔÎ È ÙÏ ÌÈ ˘ ‰ÓÎ ‡Ï‡ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ˜ÙÒ‰Ó ıÂÚÈÈ Ï·È˜ ‡Ï ‡ˆÂÈ‰

ÈÏÂ˘36.  

(·)   ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰‡ÈˆÈ ‡˘Â · Ì‚ ˙Â‡¯Ï Ô˙È  ˙‡Ê‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ˙ÙÒÂ  ‰Ó‚Â„
˙Ú„ ÏÚ ÂÈ‰ ‰Ê ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÎ ÔÚË ÔÂÎÓ‰ .ÔÂÎÓ‰ ÔÂÓÈÓ·  ˜ÏÁ· Ì‡ Ì‚ ,‡È˘ ‰

ËÒÂ‚Â‡Ó ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È· ÌÏÂ‡ .·˙Î· ÔÂ‚ÈÚ ÍÎÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯˜Ó‰Ó 
2013  ‰‡ÈˆÈ‰ ˙‡ ¯˘‡Ó‰ Ì¯Â‚‰ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ " ÈÎ „ÁÂÈÓ‰ ˜„Â·‰ ÔÈÈˆ

 ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙Â„·ÂÚ] Ï˘ Ô‰È„ÂÓÈÏ ...ÔÂÎÓ‰ Ï˘ È·Èˆ˜˙ ÔÂÓÈÓ· ÔÂÎÓ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ÌÈ„ÂÓÈÏÏ
Â ‡ -[ÌÈÂÂ‰Ó ·  ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ."‰˙ÚÈ·˜ ÍÈÏ‰˙· ˜ÏÁ ÏË  ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ ˘ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰

Î ‡Â‰ ,ÌÂÏÈ‚‰ ˙Â·¯Ï ,‰‡ˆÂ‰‰ ÌÂÎÒ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È·Â˘ÈÁ-300,000 Á"˘37 .  

אמר מר יהודה לשמן, חבר לשעבר בוועדת הביקורת  8.4.13- בישיבת חבר הנאמנים ב  (ג)
על האקדמיה. אני החלטתי שלא אמשיך ובחבר הנאמנים: "ההרגשה היא שבמכון המינהל השתלט 

בתפקידי במכון". בפגישה עם צוות הביקורת ציין כי "מי שצריך לקבוע את המדיניות ומי שצריך 
להיות הדמות המרכזית במכון זה הנשיא... יש במכון תהליך התחזקות של פלג המתמשך כבר מספר 

מות המרכזית, הוא זה ששולט על שנים ושהביא לשליטת יתר שלו. כך נוצר מצב שבו פלג הוא הד
התקציבים ועל הכסף, והשליטה על הכסף גורמת לכל מי שצריך במכון משהו לפנות אליו, כי מי 
ששולט על הכסף שולט על הכול ויש לו יותר כוח. לדוגמה, אנשים במכון לא יכולים לקבל מחשב 

לות שבוצעו שלא על דעת אם דובי לא מאשר להם... זו לא רק בעיה של שליטה, אלא גם של פעו
  הנשיא". 

__________________ 

 .10.3.08-ועודכן ב 15.1.06 - ; הנוהל פורסם ב07-102נוהל מס'    35

קיבל פרופ' גולן ייעוץ  2009עד מרץ  2008עלה כי מדצמבר  2013ממסמכים שמסר המכון בדצמבר    36
 .2013עד ספטמבר  2008שעות ייעוץ שניתנו למכון מדצמבר  1,340- בהיקף של כעשר שעות לעומת כ

 ראו גם בפרק "איוש משרות ניהוליות במכון ללא תהליך מובנה על פי נוהל קבוע".   37
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 ‰ÈÙ ÏÚÂ ,¯˘È‡˘ ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓ Ï‰Â · ‰‡¯Â‰‰˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÏÎÏ ÔÂÎÓ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ È„Î È„ ‰· ˘È ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó Ï˘Â Ï"Î Ó‰ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ Ì˙ÓÈ˙Á
 Û˙Â˘ Â È‡ ‡È˘ ‰ Â·˘ ‰Ê ·ˆÓ È„ÈÏ Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰Ó ˙Á‡ ‡È‰ ,ÌÂÎÒ ÏÎ·Â ˙Â¯˘˜˙‰

Â‰Ï ÔÂÎÓ· ˙ÈÊÎ¯Ó ˙ÂÓ„Ï ÍÙ‰ Ï"Î Ó‰ Â·˘Â ,(ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î) ˙ÂÎ˘Ó˙ÓÂ ˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙Â‡ˆ
 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÂÏ ÛÂÙÎ‰ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó ÌÚ ,ÌÏÂˆÈ  ÏÚÂ ÂÈ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙ËÏÂ˘‰
 ˙ÂÁÙÏ Â‡ ‰Ï‡‰ ÌÈÎÈÏ‰˙· ÂÓÚËÓ ‚Èˆ  Â‡ ‡È˘ ‰ ˙‡ ·¯ÚÏ Ô˙È  „ˆÈÎ ÔÂÁ·Ï ˘È ,‰ È„Ó‰

˘ÓÏ .‡˘Â · ÌÈÈÂ‡¯ ‰¯˜·Â ÔÂÊÈ‡ ¯ÂˆÈÏ È˘¯ÂÓ ˙‡ ÏˆÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ï
 ˙ÂÏÂÚÙÏ .Â‰˘ÏÎ ‚¯„Ó ÚÂ·˜ÏÂ ,˙ÈÏ‰ ÈÓ ‰ˆÂ·˜Â ˙ÈÓ„˜‡ ‰ˆÂ·˜ ,˙ÂˆÂ·˜ È˙˘Ï ‰ÓÈ˙Á‰
 ,‰‰·Â‚ ˙‡ Ú·˜È Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ˙ÈÙÒÎ ‰‡ˆÂ‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙÏ Â‡ ‰ÈÓ„˜‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰

Ï .ÈÏ‰ ÈÓ „Á‡Â ÈÓ„˜‡ „Á‡ ,‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓ È ˘ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ Ì˙ÓÈ˙Á ˘¯„È˙ ˙Â‡ˆÂ‰
.‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á Ì‚ ˘¯„È˙ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ‰‡ˆÂ‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰  

  

  התייחסות בעלי תפקידים בכירים במכון לעניין התקציב

1.   „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ˙È·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ÏÚ
 .Ì‰È È· ˙Â·Â˙Î˙ÓÂ ÔÂÎÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÌÚ ÌÈÈ˜ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ˘ ˙ÂÁÈ˘ Ï˘ ˙ÂÓÂ˘¯˙Ó  

2.   ·Â˘ÁÓ È‡¯Á‡ Ú Ó  Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙‡¯Â‰ Ï˘· ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Ï ÛÒÂ ·
Ó ˙Î¯ÚÓÏ ‰˘È‚ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ Ï ÔÈ˜˙‰ÏÓ Û‡ ,¯Î˘ ˙ÂÈÂÏÚÂ ¯Î˘ È Â˙  ÊÂÎÈ¯Ï ˙·˘ÁÂÓ

.‰˙ ˜˙‰ ˙‡ ˘˜È· ‡È˘ ‰˘  

כי המנכ"ל הנחה אותו שלא להתקין לנשיא היוצא  2013אחראי המחשוב מסר בתשובתו מנובמבר 
את המערכת הזאת, המיועדת בעיקר לאנשים מקצועיים שהודרכו בתחום ופחות לגורמי הניהול, 

המכון מערכת כזו. עוד מסר כי מעולם לא התנגד לבקשה כלשהי וציין כי מעולם לא הותקנה לנשיא 
  של הנשיא ופעל תמיד לפי הנחיות הממונים עליו. 

 ,ÔÂÎÓ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÈÓ„˜‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰˘ ÂÈ ‚ÒÏÂ ‡È˘ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 È Â˙  ˙‡ ˙ÂÊÎ¯Ó‰ ˙Â·˘ÁÂÓÓ‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ÏÎ· ‰ÈÈÙˆÏ ˙Ï·‚ÂÓ È˙Ï· ‰˘È‚ Ô˙ È‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ

 ,ÔÂÎÓ‰ ,ÔÂÎÓ· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙‡Ê ÌÈ˘˜·Ó Ì‰ ¯˘‡Î Ë¯Ù·
 .˙‡Ê Â¯˘Ù‡È ,Ï"Î Ó‰ Ì˘‡¯·Â  

המליץ הבודק המיוחד כי "יש להבטיח  2013בישיבת הוועד המנהל וועדת הביקורת מאוגוסט   .3
את שקיפות תקציבית. ספר התקציב אמור להיות מסמך נגיש לכל דיקני הפקולטות. זאת כדי למנוע 

  הטענה שהועלתה בפני ע"י דיקנים וסגני הנשיא, אשר לא ראו את ספר התקציב של המכון". 

מסר הנשיא המכהן למשרד מבקר המדינה כי לאחרונה פעל בעניין, וכעת  2013בדצמבר   .4
חוברת התקציב זמינה לעיונם של כל הדקנים. עוד מסר כי אף שהביקורת נוגעת לנשיאים הקודמים 

וא מעולם לא נתקל במידור המתואר וכי המנכ"ל אינו עוקף אותו, אינו ממדר אותו ואינו ולא אליו, ה
פולש לתחומי סמכותו. הוא כתב כי מיום כניסתו לתפקיד הוא מקיים ישיבות סדורות ושבועיות עם 
המנכ"ל ועם מנהל הכספים על התקציב השוטף ועל הניהול השוטף, הנעשים תוך שיתוף מלא עמו 

) נדון עמו והוא אישר 2014-2013בנוסף ציין כי התקציב לשנת הלימודים התשע"ד ( ובאישורו.
  אותו בטרם הוגש לוות"ת.
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 Â˙ÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÏÏÎ ÏÚÙ ‡Ï˘ Ï‰ Ó „ÚÂ ‰Ï‚Ó‰ ‰ÓÂ‚Ú ‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó
 È„Î ÍÂ˙ ‰˘ÚÓÏ ÏÚÙ ,ÂÏÂˆÈ Â ÂÏÂ‰È  ,·Èˆ˜˙‰ ÔÂ Î˙ Ï˘ ÌÂÁ˙·˘ Ï"Î Ó Ï˘Â ,˙È¯˜ÈÚ‰
 ÏÚ ,ÔÎÏ .Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘Â ¯ÈÎ·‰ ÈÓ„˜‡‰ ‚¯„‰ Ï˘ ,ÛÂÙÎ ‡Â‰ ÂÈÏ‡ ‡È˘ ‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú

 ‰Ê Ï˘Î˘ ‚Â‡„Ï ˙"˙ÂÂ‰Â ‚"ÏÓ‰ ÌÈ¯˘‡Ó ‡È˘ ‰Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ ‡„ÂÂÏ Ô‰ÈÏÚ .Ô˜Â˙È
 ÂÏ ÌÈÙ˙Â˘˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÎÓ‰Ó ˘Â¯„ÏÂ Ô‰Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡

 .ÈÏ‰ ÈÓ‰ ‚¯„‰ Ì‚Â ÈÓ„˜‡‰ ‚¯„‰ Ì‚  

  

  

מעורבות המנכ"ל בעניינים אקדמיים ומערכת היחסים שלו עם ראשי 

  האקדמיה 

. תקנון 38הוא הנשיא, וסמכויותיו ייקבעו בתקנון המוסדהוות"ת קבעה כי ראש המוסד האקדמי 
  המכון קובע כי בראש המכון יעמוד נשיא. 

בהסכם ההעסקה של המנכ"ל עם המכון נקבע כי הוא יטפל בנושאים המינהליים ויהיה כפוף 
  במישרין לנשיא המכון ויפעל על פי הנחיותיו. 

ל עוסק רק בעניינים מינהלים והמשנה אמר היו"ר כי ה"מנכ" 5.9.11-בישיבת חבר הנאמנים ב
  [לנשיא] בנושאים אקדמיים".

1.  Ô ˜ „  È Â  È Ó:  התקנון האקדמי) קובע בין היתר כי  - התקנון האקדמי של פקולטה (להלן
  נשיא המכון ימנה דקן בהתייעצות עם מועצת הפקולטה הרלוונטית.

ולפני כן כראש מחלקה במכון. בטרם התמנה פרופ' גולן לנשיא, הוא כיהן כדקן הפקולטה להנדסה 
כתב המנכ"ל לפרופ' גולן: "לא הייתה לי שום אג'נדה כשפעלתי באופן נמרץ וסמכותי  12.3.12- ב

  לגרום לכך שתתמנה לתפקיד דיקן הפקולטה להנדסה".

.‰Ê ÈÂ ÈÓ· ·¯Ú˙‰ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â·˙ÎÓÓ  

2.  Ì È „ Â Ó È Ï ‰  Ô Â  ˜ הלימודים לתואר שני הם  תקנון הלימודים לתואר ראשון ותקנון :˙
חלק מהתקנון האקדמי. תקנונים אלו קובעים בין השאר את כללי הרישום והקבלה ללימודים ואת 
זהות הגורמים המוסמכים להחליט בעניינים הנוגעים לכך, למשל ועדת קבלה. תקנון הלימודים 

מועמד שאינו לתואר ראשון קובע כי במקרים חריגים ועדת הקבלה רשאית לקבל ללימודים גם 
  עומד בכל דרישות הקבלה, ותציין את התנאים שעל הסטודנט לעמוד בהם במהלך שנה א.

 -לצוות הביקורת כי "[המנכ"ל] היה מעורב בקבלת תלמידים למכון  2013הנשיא הקודם מסר במאי 
גם כשלא עמדו ברף הנדרש. במוסדות להשכלה גבוהה אחרים מינהל הסטודנטים כפוף בדרך כלל 

ולכאורה היה צריך להיות כפוף למשנה לנשיא [פרופ' ל'], אבל [המנכ"ל] השתלט גם על  - טור לרק
זה. [המנכ"ל] נתן הוראות ל[ד"ז] שהיה אז ראש מינהל הסטודנטים והיה בזמנו המזכיר האקדמי, 

__________________ 
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  1313  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון 

  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

והוראות אלו אינן צריכות להיות במסגרת תפקידו. [המנכ"ל] התערב גם במקרים של החלטה על 
  אי הפסקת לימודים". הפסקת/

המכון מסר בתשובתו כי מינהל הסטודנטים הוכפף למנכ"ל בעקבות החלטתה של ועדה לתכנון 
אסטרטגי שהנשיא הקודם עמד בראשה, וכי המנכ"ל היה בקשר קבוע עם המינהל בנושאים 

  המינהליים אך לא האקדמיים.

‰ÏÚ ˙¯Â˜È··39 ¯‰Â ıÂÚÈÈÏ ÊÎ¯Ó‰ ˙Ï‰ ÓÓ ˘˜È· ÔÂÎÓ‰ Ï"Î Ó ÈÎ Ï˘ Â · ˙‡ ˘Â‚ÙÏ ‰Ó˘
 ˙Â·˜Ú· .‰Ï·˜‰ È‡ ˙· „ÓÚ ‡Ï Í‡ ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏÏ Ï·˜˙‰Ï ˘˜È·˘ ,ÔÂÎÓ‰ „·ÂÚ
 Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÏÂ˜È˘Ï ‰¯È·Ú‰Â „·ÂÚ‰ Ï˘ Â · ÌÚ ˙Ï‰ Ó‰ ‰˘‚Ù  Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÈÈ Ù
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .¯·„‰ ˙‡ ¯˘È‡ Ï"Î Ó‰Â ,˙È„ÂÓÈÏ ‰ÎÈÓ˙Ï ˙È Î˙· Â·Ï˘Ï ‰ˆÏÓ‰

· ÈÎ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ ·¯Ú˙‰ ‡Â‰ ˙È„ÂÓÈÏ ‰ÎÈÓ˙Ï ˙È Î˙· „ÓÚÂÓ ·Ï˘Ï ¯Â˘È‡ Ô˙ ˘ ‰Ê
 .Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· ÈÂˆÓ Â È‡˘ ÈÓ„˜‡ ‡˘Â ·  

3.  Ì È È Ï Ï Î  ‰ ¯ È Á ·  È Ò ¯ Â כל סטודנט במכון נדרש למכסה מוגדרת של קורסי בחירה : ˜
כלליים לשם קבלת תואר אקדמי, שעליהם מופקדת המחלקה ללימודים כלליים. על פי התקנון 

דת הוראה תטפל בסדרי ההוראה וועדת קוריקולום תדון ותאשר שינויים בקורסים האקדמי, וע
ובתכניות הלימודים. כלומר, בנוגע לכל קורס בחירה נבדק תוכנו והצורך האקדמי בו כדי לוודא 

  שהוא עונה על הדרישות האקדמיות של קורס הנלמד במכון.

כמו לגבי  -מו לפתוח קורסים כלליים הנשיא הקודם מסר לצוות הביקורת: "[המנכ"ל] החליט בעצ
  רב שנתן שיעורי דת. ביטלתי את זה ואחרי שעזבתי את המכון הוא החזיר אותו בחזרה".

, לאחר תום כהונתו של הנשיא הקודם, כתב המנכ"ל אל סגן ראש מינהל 2011באוקטובר 
ני מטפל בחלק הסטודנטים: "אני מבקש להחזיר את הרב [א'] ללמד קורס בחירה במכון. לפני שא

האקדמי אני מבקש לדעת האם יש אפשרות לקבץ קבוצת לומדים ביום ראשון... אנא בדוק הנושא 
בראיה חיובית מכסימלית. יש לי עניין רב שזה יתקיים". סגן ראש מינהל הסטודנטים ענה למנכ"ל: 

  "פנה בבקשה לראש המינהל או לסגן הנשיא".

Ú ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÒÈ  Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó Ò¯Â˜ ÛÈÒÂ‰ÏÂ ˙ÈÓ„˜‡‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙È Î˙ Ï
.Â˙ÂÎÓÒÏ „Â‚È · ,ÈÓ„˜‡ ‡˘Â · ·¯Ú˙‰Ï ‰ÒÈ  ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÍÎ· .ÈÓ„˜‡ ‰¯ÈÁ·  

המכון מסר בתגובתו כי לנוכח הצלחתו של הקורס קיבל המנכ"ל פניות בבקשה להחזירו, והוא 
ת לומדים שיש ביקש לברר אם ישנם עוד כאלה המתעניינים בקורס. לאחר שהתברר שישנה קבוצ

  בה די לפתיחת קורס, הועבר הנושא למערכות האקדמיות לקבלת החלטה.

4.  Ì Â Ò ¯ Ù:  נוהל שימוש בשם המכון ובסמלו קובע כללים לפרסומים הנושאים את שם המכון
ולפרסומים משותפים עם גורמים חיצוניים. על פי הנוהל, הסמכות למתן אישור לפרסום מצויה בידי 

  יו של ראש מערך השיווק ויחסי ציבור.נשיא המכון או ביד

אירו במימון  11,500חתמו המנכ"ל ומנהל הכספים על השתתפות המכון בסכום של  2009בדצמבר 
הוצאה לאור והפצה של ספר שמחברו הוא איש סגל אקדמי במכון. הוסכם כי הספר ישא את שיוכו 

  האקדמי של המחבר למכון. 

__________________ 
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  ג64דוח שנתי   1314

  מ.ט.ח (ע"ר) -מכון טכנולוגי חולון   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‡ˆÓ  ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰Ê ÌÂÒ¯ÙÏ Â ‚Ò Ï˘ Â‡ ‡È˘ 
 ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï Ï"Î ÓÏ ¯˘Ù‡Ó ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓ Ï‰Â  Ì‡ Ì‚ ,‰ È„Ó‰

 .„ÒÂÓ· ÈÓ„˜‡ Ì¯Â‚ Ì‚ ÌÂ˙ÁÏ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ,ÈÓ„˜‡ ÌÂÒ¯Ù ÔÂÓÈÓ·  

5.  ˙ Â È Ó „ ˜ ‡  ˙ Â ˜ Ï Á Ó  · Â ˆ ˜ ˙ :‡ ‰„·ÚÓ ·Èˆ˜˙ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰40 - 
 ‰„·ÚÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ‰È¯·„Ï ÍÎ ,‡ ‰ËÏÂ˜ÙÏ ˙ÎÈÈ˘‰ ˙ÈÓ„˜‡ ‰˜ÏÁÓ-  È„È· Ï‰Â Ó Â È‡

 ˜ÏÁ ‡Â‰ ÔÈ‡Â ,‡ ‰ËÏÂ˜Ù È·Èˆ˜˙ ¯˙ÈÎ ‰ËÏÂ˜Ù‰ Ï˘ È·ÈË¯ËÒÈ ÈÓ„‡‰ Ï‰ Ó‰
 ˙‡ Ú·Â˜ Ï"Î Ó‰ ;˙È‡ÓˆÚÂ ˙È ÂˆÈÁ ‰˜ÏÁÓÎ ˙Ï‰ ˙Ó ‡ ‰„·ÚÓ ÈÎ ‡ˆÓ  .‰È·Èˆ˜˙Ó

ÏÂˆÈ Â ÂÏÂ‰È  ÏÚ ‰ ÂÓ‡ ‰„·ÚÓ‰ ˘‡¯Â ‰·Èˆ˜˙ .Â  

תחומית השייכת -מסרה ראש המעבדה לצוות הביקורת כי המעבדה היא ישות בין 2013בספטמבר 
לפקולטה לעיצוב, אבל נותנת שירותים ומעבירה קורסים גם לסטודנטים מפקולטות אחרות. עוד 

  מסרה כי היא מנהלת את המעבדה מהבחינה האקדמית.

 ‡ ‰ËÏÂ˜Ù ÏÂ‰È  ˙‡ Û˜Ú Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó ‰˜ÏÁÓ Ï˘ ‰·Âˆ˜˙Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ·
 ˙ÈÓ„˜‡- .‡ ‰„·ÚÓ   

6.  Ï " Î  Ó Ï  ‰ È Ó „ ˜ ‡ ‰  È ˘ ‡ ¯  Ô È ·  Ì È Ò Á È ‰  ˙ Î ¯ Ú Ó : ÌÎÒ‰· ,¯ÂÓ‡Î
 ÛÂÙÎ ‰È‰ÈÂ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ‡˘Â · ÏÙËÈ ‡Â‰ ÈÎ Ú·˜  ÔÂÎÓ‰ ÌÚ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰
 ˙¯ÈÈËˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ,˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ .ÂÈ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ÏÚÙÈÂ ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Ï ÔÈ¯˘ÈÓ·

Â‚Ú ‰ ÂÓ˙ ‡È˘ ‰ ÌÚ ,Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ ÌÚ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ˙È˙ÈÈÚ· ÌÈÒÁÈ ˙Î¯ÚÓ ‰Ï‚Ó‰ ‰Ó
 ˙ÂÓÂ˘¯˙·Â ˙Â·Â˙Î˙· .ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ ÈÈ ÚÏ ‡È˘ ‰ Ô‚Ò ÌÚÂ ‡È˘ Ï ‰ ˘Ó‰ ÌÚ ,‡ˆÂÈ‰
 ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ‡˘Â · Ì¯Â„ÈÓÂ ÌÏÂ¯Ë  ÏÚ ÂÏ‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ˙Â ÚË ˙ÂÏÂÚÂ ˙Â¯ÊÂÁ

 Ó‰ Ï˘ Â˙˘ÈÏÙÂ Â˙Â·¯Ú˙‰ ,Â˙ÂËÏ˙˘‰ ÏÚ ,Ì˙ÂÎÓÒ· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈÓÂÁ˙Ï Ï"Î
 ˙Â·¯Ï ,˙ÂÙÈ˜˘ ‡ÏÏÂ ÛÂ˙È˘ ‡ÏÏ ˙Â˘Ú ‰ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚÂ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙·

.„ÈÁÈ Ï‰ Ó ‰È‰ ÂÏÈ‡Î ,ÈÓ„˜‡‰ ÌÂÁ˙·  

מסר אחד מחברי הוועד המנהל לצוות הביקורת כי בישיבותיהם עלו מדי פעם בפעם  2013באפריל 
המכון, בעיקר בתקופתו של הנשיא היוצא, אבל גם  תלונות שהמנכ"ל אינו משתף פעולה עם נשיא

  לב. - בתקופת הנשיא הקודם. לדעתו, למנכ"ל יש כוח יתר בגלל שהובא על ידי ד"ר בר

  

  

   הנשיא היוצא ו שלתהליך סיום כהונת

צוין כי מינוי ובחירה של הנשיא או  41כאמור, בהנחיות המל"ג בעניין הניהול האקדמי של המכללות
בידי הגוף הניהולי העליון של המוסד על פי תקנונו. הנשיא יכהן בתפקידו על בסיס פיטוריו יהיו 

קדנציאלי ואת משך הכהונה יקבע המוסד, והוא יהיה חלק מתקנונו. תקנון הוות"ת קובע כי את ראש 
המוסד תבחר האספה הכללית, לפי המלצת הוועד המנהל, לתקופה של ארבע שנים, וכך קובע גם 

__________________ 

ש"ח ומוצג בנפרד  70,000על פי תקציב המכון לשנת הלימודים התשע"ג, תקציב המעבדה עומד על    40
 מתקציבה של פקולטה א. 
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  1315  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון 

  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

. כלומר, נשיא נבחר לארבע שנים והסמכות למינויו או לסיום כהונתו מצויה 42וןהתקנון של המכ
  בידי חבר הנאמנים.

, לאחר משא 12.3.13- כשנה וחצי לאחר בחירתו של פרופ' גולן לנשיא המכון וכניסתו לתפקיד, ב
ומתן, חתמו פרופ' גולן ויו"ר חבר הנאמנים (שחתם בשם יו"ר הוועד המנהל) על הסכם שלפיו 

התקיימה ישיבת הוועד המנהל  17.3.13-סתיימת בהסכמה כהונתו של פרופ' גולן כנשיא המכון. במ
ובה דיווח יו"ר הוועד המנהל כי פרופ' גולן מסיים את תפקידו כנשיא המכון באופן מידי, וההסכם 

  עמו על סיום תפקידו קיבל את אישור הוות"ת שהייתה שותפה למהלך. 

ום כהונתו של הנשיא היוצא נבע מאופן תפקודו הלקוי כנשיא ומאופן המכון טען בתשובתו כי סי
  התנהלותו שעוררו אצל בעלי התפקידים חשש לגורל המכון.

משרד מבקר המדינה מבהיר כי לא בדק בביקורת זו את אופן תפקודו של פרופ' גולן כנשיא, ואין 
קיד. השאלה אם הייתה לראות בדוח זה משום חוות דעת כלשהי על מידת הצלחתו במילוי התפ

הצדקה לסיום כהונתו לאחר כשנה וחצי נמצאת בתחום שיקול הדעת, ומשרד מבקר המדינה לא 
  מצא מקום לעסוק בכך. בביקורת זו נבדק התהליך שבעקבותיו הסתיימה כהונתו של פרופ' גולן.

1.  ‡ È ˘   ˙  Â ‰ Î  Í ˘ Ó :ל כאמור, בתקנון הוות"ת ובתקנון המכון נקבע כי משך כהונתו ש
(ראו להלן),  19.11.12- נשיא הוא ארבע שנים. אולם מסיכום ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ב

 - שנה לאחר בחירתו של הנשיא היוצא, עולה כי יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוועד המנהל (להלן 
היו"רים) אמרו באותה ישיבה כי לפרופ' גולן הובהר עם כניסתו לתפקיד שהמשך העסקתו תיבחן 

נת ניסיון ושחוזה העסקתו יכלול סעיף כזה. היו"רים הוסיפו כי הנשיא היוצא לא חתם על לאחר ש
מסר חבר הוועד המנהל למשרד מבקר המדינה: "רצו לכתוב את נושא  2013חוזה כאמור. במאי 

שנת הניסיון בהסכם איתו, אבל הוא לא הסכים ולא חתם, לכן אין הסכם חתום איתו. במשך שנה 
  סכם חתום והיו"רים לא דיווחו על זה". הוא עבד בלי ה

 ˙ ˘ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï Ú‚Â · ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰·È˘È· Ì‰È¯·„ ÈÎ ÌÈ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „ÚÂÂ‰ Ï˘ ,¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÌÈÎÓ˙  Ì È‡ ,ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ Â‰ÎÏ ÔÂÈÒÈ 

 ‡È˘  „È˜Ù˙Ï ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù· ¯ÂÁ·Ï ÂËÈÏÁ‰˘ ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á Ï˘Â Ï‰ Ó‰ ÔÎÂ ,ÔÂÎÓ‰
 ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙÏÂ ˙"˙ÂÂ‰Â ‚"ÏÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .ÂÈÂ ÈÓ ÏÚ ˙"˙ÂÂÏ Ì˙Ú„Â‰·
 ‰ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙ ˘‡¯Ó ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â ˙‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ Ì‰ÈÙÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ï ¯Á·  ‡È˘ 
 ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙Â‡ÓˆÚ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÔÂÈÒÈ · ‡È˘  ˙„ÓÚ‰ ."ÔÂÈÒÈ  ˙ ˘" Â‡ ˙¯Á‡

˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ Â˙ÏÂÎÈ·Â ÌÈÓ¯Â‚· ˙ÂÏ˙ ˘È‚¯È˘ ÈÏ·Â ‡¯ÂÓ ‡ÏÏ ÂÈÏÚ ÌÈÏËÂÓ‰ ÌÈ„È˜Ù
 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÎ ÌÈ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .„ÒÂÓ· ÌÈ¯Á‡
 ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÏ Â‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ÂÁÂÂÈ„ ÈÎ „ÚÂ˙ ‡Ï ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á Ï˘Â

ÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ‰ÈÈËÚ·˘ ,‰Ê ‡˘Â · ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ÌÚ ˙˜ÂÏÁÓ Ï˘ ÌÎÒ‰ ÏÚ Ì˙Á ‡Ï ‡ˆ
.ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰  

__________________ 

המנהל.  לתקנון המכון נקבע כי את נשיא המכון יבחר חבר הנאמנים לפי המלצת הוועד 51בסעיף    42
 הנשיא ייבחר לארבע שנים ויוכל לשוב ולהיבחר לתקופת כהונה נוספת אחת.
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  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

2.  (‡)  Ï " Î  Ó ‰  Ï ˘  Â ˙ Â Ï ‰  ˙ ‰ : ‰ÏÂÚ ÔÂÎÓ·˘ È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„· ˙Â·Â˙Î˙Ó
 ÂÎÏ‰˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ Ï"Î Ó‰ ÔÈ·Ï Â È· ÂÚÏ‚˙‰ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· ÈÎ

ÌÈÓ„Â˜‰ ÌÈ˜¯Ù· ¯ÂÓ‡‰Ó .ÂÙÈ¯Á‰Â43  · ·¯Ú˙‰ Ï"Î Ó‰ Â·˘ ·ˆÓ ¯ˆÂ  ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡˘Â
 Ï·˜Ï ÌÈÎÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÈÓ„˜‡‰ ‰ÈÎ¯¯È‰‰Â ˙ÂÎÓÒ‰ È Â ‚ ÓÏ „Â‚È · ,Â˙ÂÎÓÒ ÌÂÁ˙· Ì È‡˘

 .Ô‰ÈÏÚ ËÈÏÁ‰ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰˘ ‰„Â·Ú‰ ÈÎ¯„· ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡  

כתב המנכ"ל, ששהה באותה העת בחו"ל, ליו"ר  8.11.12- מתכתובות בדואר אלקטרוני עלה כי ב
בלתי נסבל": "לצערי המצב [במכון] הולך ומחריף, חבר הנאמנים דוא"ל שנושאו "מתחיל להיות 

בהיעדרותי הוא ממש משתולל. מתחילה אוירה המזכירה את החודשים האחרונים של [הנשיא דאז]. 
אני מקבל מיילים וטלפונים לא טובים מאנשים. אנא השלימו את המהלך. זה מתחיל להיות קשה 

את שמות חברי הועד המנהל. אני חוזר ביום ... יותר ויותר. העברתי [ליו"ר הוועד המנהל] לבקשתו 
  אנא".

, יום לפני ישיבת הוועד המנהל שבה הוחלט לפעול להפסקת 18.11.12-כמה ימים לאחר מכן, ב
העסקתו של פרופ' גולן כנשיא, שלח פרופ' ב (שהתמנה לאחר מכן לנשיא בפועל, ראו להלן) 

, נשלח 19.11.12- שיא היוצא. למחרת בבוקר, בלמנכ"ל דוא"ל ופרש בפניו טענות נגד ניהולו של הנ
שנושאו "נושאים לשיחה משה", ובו  מסמך בדואר אלקטרוני מהמנכ"ל למנהלת לשכתו לשעבר,

פורטו טענות נגד ניהולו של הנשיא היוצא וליקויים בהתנהלותו. מנהלת הלשכה לשעבר כתבה 
שכת המנכ"ל? הרי אתה לא חותם למנכ"ל: "המסמך מצוין... מדוע רשמת את המסמך על לוגו של ל

על זה. לא הייתי רוצה שהמסמך יתגלגל כאשר אתה נושא את הדגל". בישיבת הוועד המנהל 
לב רשימה של בעיות בתפקודו של פרופ' -שהתקיימה מאוחר יותר באותו היום הקריא ד"ר משה בר
  גולן, מעין "כתב אישום" כפי שכינה זאת אחד הנוכחים.

Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÚÙ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‰ ˘Î˘ ,Ï"Î Ó‰˘ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ ÌÈ¯·„‰ ,‰ È„
 "Ï‚„‰ ‡˘Â " ‰˘ÚÓÏ ‰È‰ ,ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÂ ÈÓÏ - Ì¯Â‚  Ì‚ ÏÚÙ˘ ÈÊÎ¯Ó

 .Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÍÈÏ‰˙·  

המכון מסר בתשובתו כי לגורמים רבים במכון, אקדמיים ואחרים, היו טענות נגד ניהולו של הנשיא 
היוצא. פרופ' ב חש שעליו לומר את הדברים בשל חובתו כלפי המכון. המכון ציין כי את המסמך 
שפורטו בו הליקויים הכין המנכ"ל בעקבות פניות של אנשי אקדמיה ומינהל, ומכיוון שהיה זה 

מך מרכז של אנשי הסגל, הסבה מנהלת הלשכה לשעבר את תשומת לבו של המנכ"ל לכך שלא מס
של לשכתו. המכון טען, כי המנכ"ל לא היה נושא הדגל  )לוגו"סמליל" (יעלה את הכתוב על נייר 

  אלא היה זה ביטוי לתסיסה שהייתה במכון כנגד הנשיא היוצא.  -במהלך 

Â‡Ï „Ú ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â„Â˜Ù˙ ÏÚ ·˙Î· ˙Â ÂÏ˙ Â˘‚Â‰˘ ‡ˆÓ  ‡Ï „ÚÂÓ Â˙
 ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â ÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ,‡È˘  Ô‚ÒÎ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· Ô‰ÈÎ˘ ,· 'ÙÂ¯Ù .‡È˘ Î ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘
 Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ Ï"Î Ó‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ·ˆÓ Ï"Î ÓÏ ‰ÈÈ Ù‰ ÌˆÚ .Ï"Î ÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÏ‰ Ó‰

 ¯"ÂÈ ÌÚ ÂÈ¯˘˜ ÏÏ‚· Ì‚ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ‡˘Â · Ì‚ ·¯ÂÚÓ‰Â ÔÂÎÓ· ÚÈÙ˘Ó‰ ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á
 .ÂÎ¯„ ¯Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ ‰ÏÚÂÓ˘ ‡˘Â  ÏÎ ÈÎÂ  

__________________ 

מנכ"ל, ובפרק על מעורבות המנכ"ל בעניינים אקדמיים -סדרי עבודה נשיא - בפרק על ניהול התקציב    43
 ומערכת היחסים שלו עם ראשי האקדמיה.
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)(·  ‡ ˆ Â È ‰  ‡ È ˘  ‰  ˙  Â ‰ Î  Ì Â È Ò  Ï Ú  Ï ‰  Ó ‰  „ Ú Â Â ‰  Ï ˘  Â ˙ Ë Ï Á - ב: ‰
התקיימה ישיבה של הוועד המנהל במשרדי עיריית חולון ובה נכחו ארבעה חברי ועד  19.11.12

מועד זה הועלה מנהל בלבד. יו"ר חבר הנאמנים וחבר נוסף בחבר הנאמנים הוזמנו כמשקיפים. ב
בישיבת הוועד המנהל נושא חוסר שביעות הרצון מהתנהלותו של הנשיא היוצא.  לראשונה

מסיכומה של הישיבה עולה כי נטען בה שבמהלך השנה התגלו פגמים בפעולותיו של הנשיא 
היוצא. בישיבה נדון גם המשך העסקתו של פרופ' גולן כנשיא, ולפי המלצת היו"רים הוחלט שיש 

לשקול את הפסקת העסקתו, בכפוף לשמיעת עמדתו. הוחלט כי לאחר שמיעת עמדתו יוצעו מקום 
להתפטר מתפקידו או לחתום על הסכם לסיום תפקידו באופן מידי. עוד סוכם  - לו שתי אפשרויות 

שאם פרופ' גולן לא יבחר באחת מהאפשרויות שיוצעו לו, ייערך שימוע בעניינו ולפי תוצאותיו 
  המלצתו של הוועד המנהל לחבר הנאמנים. יוחלט מה תהיה

 ,ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙· ˘¯„ Ï Ì‡Â˙ Â È‡ ‰·È˘È· ÁÎ ˘ ÌÂ¯ÂÂ˜‰˘ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .ÈËÙ˘Ó Û˜Â˙ ÏÎ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰Ï ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ  

(‚)  Ï ‰  Ó ‰  „ Ú Â ‰  ¯ " Â È  ˙ Â Ï ‰  ˙ בביקורת עלה כי הוועד המנהל לא בדק   )1(   :‰
את תפקודו של הנשיא היוצא ואף לא התכנס ולא דן בעניין לפני הישיבה בעיריית חולון. חברים 
בוועד המנהל אף מסרו למשרד מבקר המדינה שכלל לא היה ידוע להם על בעיות בתפקודו של 

  הנשיא היוצא עד סמוך לישיבה זו. 

תו יום התקיימה פגישה מקדימה לישיבה של הוועד המנהל עוד עלה בביקורת כי באו  )2(
הפגישה המקדימה). בפגישה המקדימה נכחו רק חלק מחברי הוועד המנהל וכן  - בעירייה (להלן 

   כמה בעלי תפקידים במכון שהיו"רים הזמינו לפגישה.

 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ˙‡ Û˙È˘ ‡Ï ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â ÚË· ÍÂÓÒ „Ú ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈÏÂ ÂÏ ÂÈ‰˘ ˙

 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ˙‡ Û˙È˘ ‡Ï ‡Â‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰¯ÂÓ‡‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙˘È‚ÙÏ
 Ú‚Â · Ì‰È˙Â ÚË ˙‡ ÂÁË˘ Â ÓÊÂ‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì˙Â‡ ‰·˘ ‰ÓÈ„˜Ó‰ ‰˘È‚Ù·

‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â„Â˜Ù˙Ï ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ÂˆÏ‡  Ï
 Ì˜ÏÁÂ ÍÎÏ Â ÎÂ‰˘ ÈÏ· ,„ÒÂÓ· ÔÂÈÏÚ‰ „È˜Ù˙‰ ÏÚ· Ï˘ "Â˙Á„‰" ÔÈÈ Ú· „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È·
 ‰˙Â‡· ÂÁÎ  ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ÔÂÎÓ· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÂÏÚ‰˘ ˙Â ÚË‰ ˙‡ ÂÚÓ˘˘ ÈÏ· Û‡

.‰ÓÈ„˜Ó ‰˘È‚Ù  

כי רישום ראוי של פרוטוקולים מגביר את שקיפות  44משרד מבקר המדינה קבע בעבר  )3(
דיונים, וניתן ללמוד מהם מה היו העמדות שהובעו, אלו החלטות התקבלו ומה היה חלקו של כל ה

  אחד מהחברים בתהליך קבלת ההחלטות בנושא. 

 ˙¯Â˜È·· .ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÓÈ„˜Ó‰ ‰˘È‚Ù· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰Ó ÌÈ„Á‡ È¯·„Ó
‚Ù‰ Ï˘ ‡Ï ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Â‡ˆÓ  ‡Ï Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎÓÒÓ· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚ Ï˘ ‡ÏÂ ˙‡Ê‰ ‰˘È

 .ÔÈ„ Í¯ÂÚ Ï˘ Â„¯˘Ó· ¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó „ÚÂÓ· ‰Ò Î˙‰˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰·È˘È  

 ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙ Î‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ Ì˙ˆÙ‰ ÏÚÂ ÂÏ‡‰ ˙Â·È˘ÈÏ  

__________________ 

מינויים,  -אביב: הוועד המנהל - תל ), בפרק "אוניברסיטתÈ˙ ˘ ÁÂ„61 ·)2010 ראו מבקר המדינה,    44
 .1403בחינת זיקות והליך סיום כהונת הנשיא", עמ' 
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(„)  Ì È ¯ " Â È ‰  ˙ Â Ï ‰  ˙ הודיעו לו היו"רים כי  25.11.12-לדבריו של הנשיא היוצא, ב: ‰
 התקבלה החלטה להדיחו מכהונתו כנשיא והם מציעים לו להתפטר. הוא הוסיף כי ההחלטה
התקבלה בלי שהתקיימו הליכים מוקדמים כלשהם ובלי שניתנה לו זכות טיעון בפני כל חברי הוועד 

  המנהל. 

יו"ר הוועד המנהל אמר לצוות הביקורת: "היו לי ולמשה [יו"ר חבר הנאמנים] השגות על תפקודו 
מחקרי]... הודענו לגדי רק אחרי - של גדי. היו מספר בעיות [הן בקטע הניהולי והן בקטע האקדמי

, ללא נוכחותו של ראש העיר] 19.11.12-ישיבת הוועד המנהל שהתכנסה בלשכתו של ראש העיר [ב
  ה ביקשנו מהדיקנים שיתנו את תפיסת עולמם, ולא דיברנו עם גדי על כך לפני כן". שב

בניגוד לכך, ובניגוד לדבריו של הנשיא היוצא, טען המכון בתשובתו כי היו"רים קיימו ישיבות 
שבועיות עם הנשיא היוצא ובהן עלו הסתייגויות מדרכי ניהולו והוצעו דרכים לתיקונן; משלא תוקן 

  עלה הנושא לדיון בפני הוועד המנהל. לא נמצאו מסמכים כלשהם התומכים בטענות אלו. המצב, הו

 Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ÏÂ Â˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙Â ÚË ÌÈ¯"ÂÈÏ ÂÈ‰ Ì‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 „ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· Â‰˘ÏÎ ÈÂËÈ· ÍÎÏ Â ˙ÈÈ˘ Ì‰Ó ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ ,‡È˘ Î ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù

Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÂ Ï‰ Ó‰ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ,˙‡Ê ÌÂ˜Ó· ÌÏÂ‡ .Â˙ Â‰Î ÍÏ‰
 „È˜Ù˙ ÏÚ·Ó ‰˘˜· ˙Â·¯Ï ,˙¯Á‡ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÎ .Â˙Â‡ ÂÁ·È˘ ˜¯ Ì‰ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó
 ˙È ÂÈ‚‰ ‰ È‡ ,Ô‰ÈÏ‡ ÒÁÈÈ˙‰Ï ÂÏ ¯˘Ù‡Ï ÈÏ·Â Â„‚  ˙Â ÚË‰ ÏÚ Â˙Â‡ Ú„ÈÈÏ ÈÏ· ¯ËÙ˙‰Ï

 .ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ˙Â È‚‰‰ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â ÓÂ  

(‰)  Ï ˘ Â  Ì È  Ó ‡  ‰  ¯ · Á  ¯ " Â È  Ï ˘  Ì ˙ Â Ï ‰  ˙ ‰ Ï " Î  Ó  12.12.12-ב: ‰
שלחו בכירים במכון מכתב לחברי הוועד המנהל ולחברי חבר הנאמנים, והעתקו נשלח למנכ"לית 

). במכתב הביעו הבכירים את מורת 2012המכתב מדצמבר  -המל"ג והוות"ת וליו"ר הוות"ת (להלן 
ם התריעו כי רוחם מתפקודו של פרופ' גולן ואת אובדן אמונם ביכולתו לכהן כנשיא המכון. ה

התנהלותו פוגעת במכון, במטרותיו, ביעדיו ובשמו הטוב, ואין היא יאה למנהיג אקדמי. הם הוסיפו 
שהם חרדים מנזקים בלתי הפיכים שייגרמו למכון, אם ימשיך הנשיא בתפקידו, וביקשו מהנמענים 

   לפעול להפסקת כהונתו של פרופ' גולן לאלתר.

· ÌÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ ÌÈÈ˜˘ ˙ÂÁÈ˘Ó ÂÓÈÈ˜˘ È Â¯Ë˜Ï‡ ¯‡Â„· ˙Â·Â˙Î˙ÓÂ ÔÂÎÓ· ÌÈ¯ÈÎ
 ,ÂÓÚ ‰ÏÚ ¯·Óˆ„Ó ·˙ÎÓ‰ È·˙ÂÎ ÔÂ‚¯‡· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ ÈÎ2012 ‡Â‰ .

 „Á‡ È¯·„Ï ,Ì‰Ï ÚÈˆ‰Â (ÂÈÏ‡ Ï‚Ò È˘ ‡ ˙ÂÈ Ù ˙Â·˜Ú· ,Â˙ ÚËÏ) Â˙È·Ï Ì˙Â‡ ÔÈÓÊ‰
 Â Ï ¯ÂÊÚÏ ÌÈˆÂ¯ Ì˙‡ Ì‡" ,ÌÈÁÎÂ ‰Ó- ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ ."ÌÎ˙Ú„ ˙‡ Â·˙Î  ¯·Á ¯"ÂÈ

 ÂÁÒÈ  ·˙ÎÓ‰ ˙‡ ;ÂÁÂÒÈ · ‡Ï Í‡ ,·˙ÎÓ‰ È ÚÓ  ˙ÚÈ·˜· Ì‚ ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ÌÈ Ó‡ ‰
 .·˙ÎÓ‰ ˙ÁÈÏ˘· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .¯"ÂÈ‰ ˙ÂÁÎÂ · ‡Ï˘ ÂÈÏÚ ÌÈÓÂ˙Á‰
 Ò ÎÈ ‡Ï ·˙ÎÓ‰˘ ÍÎÏ ‚‡„‡" :‰·È˘È· ÌÈÁÎÂ ‰Ó „Á‡Ï Ï"Î Ó‰ ·˙Î Û‡ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·

‡ ˙ÂÙÒÂ  ˙Â·˘ÁÓÏ Â‡ ‰¯È‚„Ï ."ÌÈ·˙ÂÎÓ‰ ÏÎÏ ˙È„ÈÓ ‡ˆÈ ‡Ï‡ ˙ÂÈÂË·Ï˙‰Ï Â  

3.  ˙ " ˙ Â Â ‰ Â  ‚ " Ï Ó ‰  ˙ Â Ï ‰  ˙ לתפקיד,  שנכנס, כשנה וחודשיים לאחר 28.11.12- ב: ‰
, נכנסו לחדרי יו"ר חבר הנאמנים 25.11.12- כתב הנשיא היוצא למל"ג ולוות"ת: "לפני יומיים, ב

דיחני מכהונתי כנשיא המכון, ויו"ר הוועד המנהל, והודיעו לי להפתעתי כי התקבלה החלטה לה
וכמוצא של כבוד הם מציעים לי להתפטר מתפקידי... לא התקיימו הליכים מוקדמים כלשהם, לא 

אינני יודע! בישיבות ועד מנהל  -ניתנה לי זכות טיעון, ואפילו מהן הטענות כנגדי, אם יש כאלה 
עד המנהל בשבחי ואף הגדילו וחבר נאמנים שהתקיימו השנה התבטאו יו"ר חבר הנאמנים ויו"ר הוו

  בשבחי העשייה האקדמית במכון".
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יום לאחר קבלת מכתבו האמור של פרופ' גולן כתבה מנכ"לית המל"ג והוות"ת ליו"ר הוועד המנהל 
למנכ"לית כתב יו"ר הוועד  2.12.12-וביקשה את התייחסותו לטענותיו של פרופ' גולן. בתשובתו מ

פתיחה בהליך זימון לשימוע בפני נציגות של חברי הוועד המנהל כי הוועד המנהל החליט על 
המנהל, שלאחריו יועבר הנושא לוועד המנהל שיחליט מה תהיה המלצתו לחבר הנאמנים בעניין 

נפגשו היו"רים עם פרופ' גולן  25.11.12-המשך כהונתו של פרופ' גולן כנשיא המכון. הוא ציין כי ב
את נימוקיו בדבר פתיחה בהליכים כאמור, ובהתחשב והציגו לפניו את עמדת הוועד המנהל ו

  במעמדו של פרופ' גולן נעשה ניסיון לבחון דרכי פעולה חלופיות. 

השיבה מנכ"לית המל"ג והוות"ת לפנייתם של ועד ראשי המכללות האקדמיות  18.12.12- ב
גדי גולן".  הוור"ם) בדבר בקשתם לבירור בעניין "הליך המכוון להדחת פרופ' - הציבוריות (להלן 

בתשובתה כתבה המנכ"לית כי הם "מתעתדים לבחון את נושא המשילות במוסדות האקדמיים ובין 
  היתר תיבחן המשילות גם במכון". 

 ÔÈÈ Ú· Ì"¯ÂÂÏ ˙"˙ÂÂ‰Â ‚"ÏÓ‰ ˙ÈÏ"Î Ó Ï˘ ‰·˙ÎÓ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÏÈ˘Ó‰ ÏÚÂÙ· ‰ Á·  ‡Ï ,ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ ÍÈÏ‰˙  ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÔÂÎÓ·

 ¯·„‰ ;ÈÂˆÈÓ È„ÈÏ ÚÈ‚‰˘ ÈÏ· ˜ÒÙÂ‰ ÔÈÈ Ú· ˙"˙ÂÂ·Â ‚"ÏÓ· ÏÁ‰˘ ¯Â¯È·‰Â ,˙¯Â˜È·‰
 .‰Ê Í¯ÂˆÏ ‰„ÚÂ Ì˜Â˙˘ ÈÏ· Ì‚ ˘˜·˙‰  

  

  הסכם לסיום כהונתו של הנשיא היוצא

, לאחר משא ומתן, חתמו פרופ' גולן ויו"ר חבר הנאמנים בשם יו"ר הוועד המנהל על 12.3.13- ב
הסכם שלפיו כהונתו של פרופ' גולן כנשיא המכון מסתיימת בהסכמה, והוא ימונה לתפקיד סגן 

  ההסכם עם פרופ' גולן).  -נשיא ליזמות אקדמית (להלן 

דיווח יו"ר הוועד המנהל כי פרופ' גולן מסיים  התקיימה ישיבת הוועד המנהל, ובה 17.3.13- ב
באופן מידי את תפקידו כנשיא המכון. הוא ציין כי ההסכם עם פרופ' גולן קיבל את אישורה של 

נערכה ישיבת חבר הנאמנים ובמהלכה הציגו היו"רים  8.4.13- הוות"ת שהייתה שותפה למהלך. ב
   נותיו של ההסכם שנחתם.את התהליכים שקדמו להסכם עם פרופ' גולן ואת עקרו

 „ÒÂÓ‰ ‡È˘  Ï˘ Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ÍÓÒÂÓ‰ ÛÂ‚‰ ‡Â‰˘ ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ 
 ‡ÏÈÓÓÂ ,ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˘˜·˙‰ ‡Ï ,Â˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ¯˘‡ÏÂ

 .Â˙Â‡ ¯˘È‡ ‡Ï Ì‚  

המכון טען בתשובתו כי "אין חובה להביא זאת לחבר הנאמנים (כיוון שלא הייתה החלטה על הדחה 
  אלא סיכום דברים בהסכמה)". 

 Â¯Â˘È‡Ï ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÌÈ¯"ÂÈ‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Â˘Ú ‡Ï˘Ó .ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙Â ˙"˙ÂÂ‰ ,‚"ÏÓ‰ ˙Â‡¯Â‰· ˘¯„ Î ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á Ï˘ ,˙‡Ê

 Ï˘ ÈÏÓ¯ÂÙ‰ „ÚÂÓ‰ Â‰Ó ÏÏÎ ¯Â¯· ‡Ï Û‡Â ,ÈÏÓ¯ÂÙ ÔÙÂ‡· ¯˘Â‡ ‡Ï ‰˘ÚÓÏ ÌÎÒ‰‰
ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Î ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰45 .  

__________________ 

כאל מועד סיום כהונתו; ביום זה  19.3.13בהיעדר מועד כאמור התייחס משרד מבקר המדינה ליום    45
 השעות ממועד ישיבת הוועד המנהל שבה אושר ההסכם עם פרופ' גולן. 48הסתיימו 
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  מינוי נשיא בפועל

כתב יו"ר הוועד המנהל בדואר אלקטרוני לפרופ' יעקובוב שהוא ממונה לנשיא  28.1.13- ב  .1
  מנהל וליו"ר חבר הנאמנים.בפועל. העתק של הדוא"ל נשלח לחברי הוועד ה

אישר הוועד המנהל את מינויו של פרופ' יעקובוב לתפקיד  17.3.13-רק בישיבה שהתקיימה ב  .2
נשיא בפועל. עוד החליט הוועד המנהל כי היועמ"ש תעדכן את תקנון העמותה בנושא נשיא בפועל. 

דיווח יו"ר חבר  8.4.13-אולם עד מועד סיום הביקורת לא עודכן התקנון. בישיבת חבר הנאמנים ב
הנאמנים כי "פרופ' יעקובוב מונה ע"י הוועד המנהל בשלב זה כנשיא בפועל". חבר הנאמנים לא 

  התבקש לאשר את מינויו של פרופ' יעקובוב, וממילא גם לא אישר זאת. 

 ˙ÂÈÁ ‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÔÂÎÓ‰ ÔÂ ˜˙· ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏÂ ÌÈ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚ‚Â ‰  ‚"ÏÓ‰ ˙ÂÈÁ ‰· Ì‚ ÍÎ ;Â· ÌÈÈ˜ Â È‡ ÏÏÎ ‰Ê Á ÂÓÂ ,"ÏÚÂÙ· ‡È˘ " ÈÂ ÈÓÏ

.˙ÂÈÁ ‰‰Â ÌÈ Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ Û˜˙ Â È‡ ‰ÊÎ ÍÈÏ‰ ÔÎ ÏÚ .˙"˙ÂÂ‰ ÔÂ ˜˙·Â  

  המכון מסר בתשובתו כי מינוי נשיא בפועל נעשה כדי שלא ליצור ואקום בראש הפירמידה.

Ï ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 'ÙÂ¯Ù ˙‡ ˙Â ÓÏ Â˙ÂÎÓÒ· ‰Ê ‰È‰ ‡
 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È Ù· ÔÂÈ„Ï ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÎÏ Ì„Â˜ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰Â ,ÏÚÂÙ· ‡È˘ Ï ·Â·Â˜ÚÈ
 ‰¯ÈÁ· ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á Ï˘ Â¯Â˘È‡ÏÂ ,‡È˘  ÈÂ ÈÓ ÏÚ ıÈÏÓ‰Ï ÍÓÒÂÓ‰
·Â·Â˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÈÂ ÈÓ‰ Û˜Â˙ Â·˘ ·ˆÓ È„ÈÏ ‰‡È·‰ ÂÊ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ .‡È˘  Ï˘ ÈÂ ÈÓÂ 
 ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÓ ÂÓÏÚ˙‰ ÈÎ ÏÚ ÌÈ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˜ÙÒ· ÏËÂÓ ÏÚÂÙ· ‡È˘ Ï
 Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ¯Â˘È‡ÏÂ ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ ¯Â˘È‡Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á Ï˘

.ÏÚÂÙ· ‡È˘ Î ·Â·Â˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù  

לוועד , לפני שהיו"רים הציגו 2012מתכתובות בדואר אלקטרוני עלה כי במהלך ספטמבר   . 3
המנהל את טענותיהם בנוגע לנשיא היוצא ולפני שביקשו מפרופ' גולן להתפטר, התנהלה תכתובת 
בין המנכ"ל לפרופ' יעקובוב שכיהן אז כסגן נשיא לענייני מחקר והתמנה, כאמור, כחצי שנה מאוחר 

רתו יותר לנשיא בפועל. במסגרת התכתובת שלח המנכ"ל להערותיו של פרופ' יעקובוב מסמך שכות
"הגדרות תפקידים" ובו פורטו והוגדרו תפקידיהם וסמכויותיהם של נשיא המכון, של המנכ"ל, של 
סגן הנשיא לעניינים אקדמיים ושל סגן הנשיא לענייני מחקר. המנכ"ל כתב לפרופ' יעקובוב: "אני 
. שולח גירסא נוספת למסמך. השינויים הם בעיקר בחלק של עקרונות הניהול והגדרת התפקידים

אתה כמובן מוזמן להוסיף ולשנות כרצונך. לאחר שתעדכן את מה שאתה חושב שצריך אשלח 
  למשה [יו"ר חבר הנאמנים]". בתגובה שלח פרופ' יעקובוב למנכ"ל את התייחסותו למסמך. 

 ˙Ú ‰˙Â‡· Ô‰ÈÎ˘ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Ì˙ÂÒÁÈÈ˙‰Ï ¯·ÚÂ‰ ‡Ï ÍÓÒÓ‰˘ ‰ÏÚ ˙·Â˙Î˙‰Ó
¯Ù ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ ÈÈ ÚÏ Â ‚Ò Ï˘Â.Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒÂ Ì‰È„È˜Ù˙ ˙Â¯„‚‰ Ì‚ Â· ÂË¯ÂÙ˘ Û‡ ,‡ 'ÙÂ  

המכון ופרופ' יעקובוב טענו בתשובתם כי התנהלות הנשיא היוצא בתקופת כהונתו הייתה בעייתית 
וכללה גם התעלמות מחלוקת הסמכויות בין גורמי המכון, לרבות תחומי סמכותו של פרופ' יעקובוב 

ניסה פרופ' יעקובוב לפעול מול פרופ' גולן לתקן את  2012 כסגן נשיא למחקר. עוד טענו כי מקיץ
המצב, אך ניסיונותיו לא צלחו. לכן, ניסה פרופ' יעקובוב להגדיר ולבנות מערך מוסכם של סמכויות 
באמצעות ניסוח מסמך בנושא, ורצה לקבל משוב לגביו מהתחום המנהלי. פרופ' יעקובוב טען כי 

אי לא לחתור תחת הנשיא [היוצא], שהרי פרופ' גולן בעצמו ובווד - מטרת המסמך הייתה "לתקן 
התבטא שברצונו שייעשה מסמך ארגון כאמור". הוא הוסיף כי לא היו לו שאיפות לרשת את הנשיא 
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היוצא או לפעול להדחתו. המכון טען בתשובתו כי "הנשיא היוצא היה הבעיה, ולכן ברור שלא היה 
   דו".מקום לשתף אותו בתלונות שהוגשו כנג

 ,Ï"Î Ó‰ Ï˘Â ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ,˙Â¯„‚‰ ÌÎÒÓ Ï"Î Ó‰ ÊÎÈ¯˘ ÍÓÒÓ‰
„ÂÚ ,ÏÚÂÙ· ‡È˘ Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰ Ó˙‰˘ Ì„‡‰ ÔÈ·Â Ï"Î Ó‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙· ÂÚ·˜ ˘  È ÙÏ

 ÏÚ ËÈÏÁ‰˘ È ÙÏ È‡„ÂÂ·Â ,‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ „‚  ÂÏÚÂ‰˘ ˙Â ÚË· Ô„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰˘
 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .·Â·Â˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ÏÚÂ Â˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈÎÈÏ‰˙‰
 ,‰Ê ÈÂ ÈÓ· Ì‚ ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ·Â˘ ‰ÏÚÓ ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ÔÈÎ‰˘ Ï"Î Ó‰ ‰Ê ‰È‰˘ ‰„·ÂÚ‰

‰È‰ ,ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ì¯Â‚ Ï˘ ÛÒÂ  ÈÂ ÈÓ  ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ï‡‰ ÌÈ¯·„‰ .·¯ÂÚÓ Ï"Î Ó‰
 ÌÈ‡˘Â ·Â ‰ÈÓ„˜‡· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ÏÂ‰È  ÌÂÁ˙· Ì‚ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ËÈÏ˘Â Â˙Â·¯ÂÚÓ

 .ÔÂÎÓ· ÌÈÈÓ„˜‡  

  

  ועדת איתור לנשיא חדש 

, כשישה חודשים לאחר סיום כהונתו של הנשיא היוצא, החליט הוועד המנהל על 20.8.13- ב  .1
או  2013ועדת האיתור משנת  -דים לתפקיד נשיא המכון (להלן הקמת ועדת איתור לחיפוש מועמ

  פרסם המכון מודעת דרושים. 22.8.13-ועדת האיתור). ב

בביקורת עלה כי מודעת הדרושים פורסמה בעיתון אחד ופעם אחת בלבד. מלוחות הזמנים שצוינו 
שת מועמדות במודעה עלה כי למועמדים העומדים בדרישות ניתנו שמונה ימי עבודה בלבד להג

לוועדת  והיה עליהם להיות זמינים לראיונות ולהעסקה מידית במכון בתוך עשרה ימי עבודה.
האיתור, לוועד המנהל ולחבר הנאמנים גם יחד ניתנו אותם עשרה ימי עבודה, שבמהלכם היה על 

דון ועדת האיתור להזמין ולראיין את המועמדים ולהחליט על המועמד המומלץ, על הוועד המנהל ל
בהמלצה ולאשרה ועל חבר הנאמנים לדון ולאשר את המלצת הוועד המנהל, וכל זאת במהלך 

  תקופת חגי תשרי. 

 ÌÈ„ÓÚÂÓ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˜ÙÒ· „ÈÓÚ‰ ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ .˘˜Â·Ó‰ „È˜Ù˙Ï Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ¯ˆ˜ ‰Î ÔÓÊ ÍÂ˙· ˘È‚‰Ï ÌÈÈÂ‡¯Â ÌÈÓÈ‡˙Ó

˙„ÚÂÂ˘ ˜ÙÒ  „Â‡Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˜¯Ù· Ò Î˙‰Ï ÂÏÎÂÈ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,¯Â˙È‡‰
 ˙‡ Ì‚ ‰ÏÚ‰ ÛÂÙˆ‰ ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ .ÔÂÎÓÏ ‡È˘  ˙¯ÈÁ·Ï ÏÎ˘ÂÓÂ ÔÈ˜˙ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜Ï ÂÁÈÏˆÈÂ
 Ë¯Ù· ,‡È˘ Ï ÔÏÂ‚ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰Ï ˘˘Á‰

 ÏÚÙ ‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁ Í˘Ó· ÈÎ ¯ÂÓ‡‰ ÌÂ˘Ó .¯Â˙È‡ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Ó˜‰Ï Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰
 Â˙¯ÈÁ· ˙‡ ¯È˘Î‰Ï Â˙¯ËÓÂ ,ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ‡Â‰ ‰Ê ‰¯ÈÁ· ÍÈÏ‰˙˘ ˘˘Á ‰ÏÚ ,ÍÎÏ ÛÒÂ 

.ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  „È˜Ù˙Ï ·Â·Â˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù ÏÚÂÙ· ‡È˘ ‰ Ï˘  

ליו"ר הוועד המנהל ולוות"ת בבקשה  29.8.13- בהמשך לדברים אלה פנה משרד מבקר המדינה ב
ך לבחירת נשיא. משרד מבקר המדינה ציין כי מן הראוי שהוועד המנהל לשקול בשנית את התהלי

ינחה את עצמו לפעול לפי העקרונות להתאגדות מוסדות להשכלה גבוהה שהם אוניברסיטאות, 
  , בכל הנוגע להקמת ועדת איתור לבחירת נשיא. 9.3.04- שעליהם החליטה המל"ג ב

, ובה האריך את 46המנהל את מודעת הדרושיםלאחר פניית משרד מבקר המדינה פרסם מחדש הוועד 
  . 30.9.13מועד הגשת המועמדות בעשרה ימי עבודה נוספים בלבד, דהיינו עד 

__________________ 
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  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

, התכנסה ועדת האיתור ושישה מועמדים הופיעו לפניה. נעדרו מן 1.10.13- למחרת, ב  (א)  .2
קדמי, שהוזמן הישיבה ארבעה מתוך שמונת חברי הוועדה. כמו כן נעדר גם נציג ועד הסגל הא

  כמשקיף לדיוני הוועדה. 

 ˙ ˘Ó ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰·Î¯‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2013  ¯˙ÂÈ „ÂÚ ¯ÒÁ ‰È‰
 ¯·Á Â È‡˘ ¯Â·Èˆ ‚Èˆ  ‰· ÌÈ¯·Á ÂÈ‰ ‡ÏÂ ,Ï‚Ò ‚Èˆ  ‰· ¯·Á ‰È‰ ‡Ï .‰È˙ÂÓ„Â˜ Ï˘ ‰ÊÓ

 ˙ ˘Ó ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂÂ· ‰È‰˘ ÈÙÎ ÌÈË „ÂËÒ ‚Èˆ  ‡ÏÂ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ·2007 . ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
 ˙ÂÏ‡˘‰ ,ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È¯·„ ,‰·È˘È· Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘
 ÈÎ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯"„ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰È¯·Á È¯·„Â ÂÏ‡˘ ˘

.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È · „ÓÂÚ ¯·„‰   

אמנים וחבר ועדת האיתור, לד"ר לב, יו"ר חבר הנ- כתב בדואר אלקטרוני ד"ר בר 3.10.13- ב  .3
כי הוא ממליץ לבחור בפרופ' יעקובוב לתפקיד , יו"ר הוועד המנהל ויו"ר ועדת האיתור, גלייטמן

לב לא נכח בדיון - נשיא המכון, וזאת על בסיס החומר שהועבר לחברי הוועדה. יש לציין כי ד"ר בר
  משום ששהה בחו"ל באותה העת. שבו רואיינו המועמדים

כאמור, על פי נוהל ועדות המכון "במקרים מיוחדים יתקיים דיון הועדה באמצעים אלקטרוניים 
  ובלבד שכל חברי הועדה יראו ו/או ישמעו את דעת שאר החברים המשתתפים בדיון". 

¯· ¯"„˘ ‰È‰ ÈÂˆ¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÔÈÈ Ú· Â˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙‡ Ô˙Â  ‰È‰ ·Ï
È· ÁÎ ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ‡˙Ó‰ „ÓÚÂÓ‰ ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡Â‰ ÍÎ ;È Â¯Ë˜Ï‡ ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡ ,‰·È˘

 Ë¯Ù· ,Ï·È˜˘ ·Â˙Î‰ ¯ÓÂÁ‰Ó ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ ÂÎ¯Ú ˘ ˙Â ÂÈ‡¯‰Ó Ì‚ Ì˘¯˙‰Ï
 .ÔÂÎÓÏ ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ„ÓÚÂÓ Ì‚ Â ÈÈ‡Â¯˘  

בהמשך היום קיימה ועדת האיתור ישיבה נוספת ובה החליטה פה אחד לבחור בפרופ'   .4
  יעקובוב לתפקיד נשיא המכון. 

„¯˘Ó  ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Ì‚ ÈÎ ÔÓËÈÈÏ‚ ¯"„ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 „ÂÚ .‡È˘ Ï ·Â·Â˜ÚÈ 'ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙¯ÈÁ·Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰Â ‰· Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ Â·˙Î  ‡Ï ‰ÈÈ ˘‰
 ˙Ó„Â˜‰ ¯Â˙È‡‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ

 .˙‡˘ ¯˙È· ÌÈ·˘Â ÌÈÏÂÚ  

מינוי ועדת איתור הוא מעבר לקבוע בתקנון המכון ובהנחיותיה של  תשובתו כיהמכון מסר ב
  הוות"ת.

 Â‡ ÔÂÎÓ· ÌÈÓÂ‚Ù ‰¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰˙Â ˙Â Â˘ ÚÂ ÓÏ È„Î ÈÎ ˘È‚„ÓÂ ¯ÊÂÁ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙Â¯Â¯· ˙Â‡¯Â‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚÂ ‚"ÏÓ‰ ÏÚ ,˙¯Á‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰ÏÏÎÓ·

.‡È˘  ˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰  

התכנס חבר הנאמנים לדון בהמלצה למינוי פרופ' יעקובוב לנשיא המכון. בדיון  13.11.13- ב  .5
אמר חבר בחבר הנאמנים: "לחבר הנאמנים אין מספיק זמן לבדוק את כל הנימוקים בעד ונגד. ראוי 

של המועמד הנבחר, כי אנו נדרשים להצביע מבלי להכירו. לכן אנו  CV-היה אף שנקבל את ה
  ליך מקוצר ולא ראוי, לבחור את הנשיא".נאלצים, בה
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  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
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· ˙Ó„Â˜‰ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ˙·È˘È· ÂÓÎ ,ÂÊ ‰·È˘È· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰Ó -5.9.11  ¯Á·  ‰·˘
 .‰·È˘È· ÌÈÙ˙˙˘ÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ Â˙  ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ ˜ÙÈÒ ‡Ï ,‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰  

  בסופו של יום אישר חבר הנאמנים פה אחד את בחירתו של פרופ' יעקובוב לנשיא.

, בין היתר בעקבות הערותיו של משרד מבקר המדינה, התקיימה 2013כאמור, בנובמבר   .6
תכתובת ארוכה בין המל"ג והוות"ת ובין המכון בעניין תהליך המינוי וחריגות המכון מהנחיות 

, התחייב המכון כי יתקן את הרכב מוסדותיו ותקנונו על פי 12.11.13-הוות"ת. בהמשך לכך, ב
  . 2014אפריל  הנחיותיהן עד

  

   

  

 Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÍÈÏ‰˙Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ÌÈ¯"ÂÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ· „Â‡Ó ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ‰Ê ˜¯Ù·
 ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î ˙˜ÒÙ‰ Â·˘ ·ˆÓ È„ÈÏ ‰‡È·‰ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰ .‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘
 ‡È˘ ‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ Û˜Â˙ ˙‡ ˜ÙÒ· ‰„ÈÓÚ‰Â ,˙ÈÏÓ¯ÂÙ Â¯˘Â‡ ‡Ï Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ „ÚÂÓÂ

 ‰ ÂÓ˘ ÏÚÂÙ· Ì‡ Û‡Â ,ÌÈÏÏÎ‰Â ˙ÂÈÁ ‰‰Ó ˙ÂÓÏÚ˙‰ ÍÂ˙ ÌÈ¯"ÂÈ‰ ÂÏÚÙ ‰Ê ÔÈÈ Ú· .ÂÈ˙Á˙
 ˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÂÏ‰È  Ì‰ ,ÔÂÎÓÏ ÌÈÚÈÈÒÓ Ì‰ ÂÊ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· ÈÎ Â¯·Ò ÌÈ¯"ÂÈ‰

.ÌÂ‚ÙÂ Ï˘ÂÎ ÔÙÂ‡· ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰   

  

  

  נסיעות המנכ"ל לחו"ל

נסיעות לחו"ל כרוכות בדרך כלל בהוצאות רבות וגבוהות, לרבות בגין הנסיעה עצמה ותשלומי 
אש"ל למיניהם. מכאן החשיבות המרובה שנועדה לריסון עצמי של גוף הניזון ממימון ציבורי בקשר 
למימון נסיעות לחו"ל, והגבלתן למקרים שבהם התמורה שהגוף זוכה לה בגינן מצדיקה את רמת 

  ת הנלוות להן. ההוצאו

נוהל הנסיעות) קבע המכון  -(להלן  200447במסגרת נוהל נסיעות בתפקיד לחו"ל מאוקטובר 
הוראות בדבר התנאים המוקדמים לאישור נסיעות לחו"ל בתפקיד, תהליכי האישור, הסדרי הנסיעות 

רות והדיווח עליהן. הנוהל מאפשר אישור של נסיעה לחו"ל בתפקיד רק לצורך אחת מארבע המט
האלה: משימה מינהלית בשם המכון או למענו; פעילות לגיוס תרומות בחו"ל, להקמת אגודות 
ידידים ולקשר עמהן; השתתפות בכנסים מקצועיים מסוימים; וכן "השתלמות בנושאים מקצועיים, 
טכניים או מינהליים החיוניים למכון, שאינ[ה] יכול[ה] להתבצע בארץ או שקיים יתרון מובהק 

  ה בחו"ל", בכפוף למגבלות נוספות. לקיומ

נסע מנכ"ל המכון תשע פעמים לחו"ל, בעיקר לצפון אמריקה, למטרת  2012-2008בשנים 
  "השתלמות ועדכון ידע", כפי שכתב בבקשותיו. 

__________________ 
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:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .ÂÏ‡‰ ˙ÂÚÈÒ Ï ¯˘˜· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È··  

1.  ‰ ˙ Â ˆ È Á  Â  Ï " Â Á ·  " ˙ Â Ó Ï ˙ ˘ ‰ " ‰  Ï Ú  Ì È Ë ¯ Ù  ¯ „ Ú È מור, לפי כא: ‰
נוהל הנסיעות ניתן לבקש אישור ומימון של השתלמות בחו"ל, ובלבד שהיא מתייחדת לנושא 
החיוני למכון, ואין היא יכולה להיעשות בארץ או שקיים יתרון מובהק לקיומה בחו"ל. בנוהל 
הנסיעות נקבע גם כי כל בקשה (לרבות למטרה אחרת, מלבד השתלמות) תכלול פרטים מהותיים, 

יעדי הנסיעה ומטרותיה, תקופת שהייה מתוכננת ותאריכי יציאה וחזרה, וכן "תכנית מפורטת כמו 
ונימוקים לנחיצותה". עוד נקבע בנוהל כי הגורם המוסמך לאשר בקשה לנסיעה לחו"ל של עובד 

 המכון הוא נשיא המכון.

(‡)   ÔÂÎ„ÚÂ ˙È˙ ˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ‰‡ÈˆÈ ¯Â˘È‡" ÂÈ˙Â˘˜·· Ï"Î Ó‰ ˘˜È·˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
 ‰˙Â‡ È‰Ó ˜ÈÒ‰Ï Ô˙È  Ì‰Ó˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù ÂÈ˙Â˘˜·· ÏÏÎ ‡Ï ‡Â‰ ,"Ï"ÂÁ· Ú„È
 ÏÎ Ï˘ "ÔÂÎÓÏ È ÂÈÁ ‡˘Â " Â˙Â‡ Â‰Ó ;ÔÂÓÈÓ‰ ˘˜·˙‰ ‰˙¯ËÓÏ˘ "˙ÂÓÏ˙˘‰"

Á· ‡˜ÂÂ„ ‰˘ÚÈ˙ ‡È‰˘ ÍÎ· ˜‰·ÂÓ‰ ÔÂ¯˙È‰ ‰ÓÂ ;˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ .ı¯‡· ‡ÏÂ Ï"Â
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ ‰ÓÎ Ï˘ ‰¯ˆ˜ ‰ÓÈ˘¯ ˜¯ ‡Ï‡ "˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙" ÂÏÏÎ ‡Ï ÂÈ˙Â˘˜·
 ¯˘˜· ‰È‰ Ï"Î Ó‰ ÂÓÚ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ô˙Â‡· Â‰˘ÏÎ Ì¯Â‚ ÔÂÈˆ ‡ÏÏ ,‰„ ˜·Â ·"‰¯‡·
 Ì‰˘ÏÎ ÌÈÎÓÒÓ ˙Â˘˜·Ï ÂÙ¯Âˆ ‡Ï˘ Ì‚ ÔÈÂˆÈ .ÌÂ˜Ó· Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÓÏ˙˘‰Ï Ú‚Â ˘ Â‡

 ÏÚ ÌÈ„ÓÏÓ‰ Ï"Î Ó‰ ˘˜È· Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚËÓ ˙Â ÓÊ‰ ÂÓÎ ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈË¯Ù‰
 ."Ú„È‰ ÔÂÎ„ÚÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰"‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï  

 ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ô˙Â‡· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ¯Â·Ú ÂÈ‰ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙Â˘˜·‰ ·Â¯ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
 ¯Â¯· ‰È‰ ÔÓˆÚ ˙Â˘˜·‰Ó ÈÎ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È .ÂÈ„ÏÈ Ï˘ Ì‰È¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÏ ÍÂÓÒ· ˙ÂÈÂˆÓ Ô‰Â
 ¯Â˘È‡ ˘˜·˙‰ ‰˘˜· ÏÎ· ;Ï"Î Ó‰ Ï˘ ˙ÈË¯Ù ‰˘ÙÂÁÏ ‰¯Â‡ÎÏ ‰„ÚÂÈ ‰ÚÈÒ ‰Ó ˜ÏÁ˘

‰ ÈÏ /Ï"˘‡" ˙Â·¯Ï ,˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ ‰ÓÎÏ .Ï"ÂÁ· ‰‰˘È Ï"Î Ó‰˘ ÌÈÓÈ‰ ÍÂ˙Ó ,"  

מסר המנכ"ל למשרד מבקר המדינה כי אילו היו הנשיא הקודם והנשיא  2013בתשובתו מדצמבר 
היוצא סבורים שאינם מבינים די הצורך את הנסיעה, את מהותה, את מטרותיה ואת תוכנה, הם לא 

על כך שהם סברו כי הבקשה  היו מאשרים אותה או שהיו דורשים פירוט רב יותר. אישורם מעיד
מפורטת די והותר. המנכ"ל הוסיף: "הנשיא הכיר היטב את מהותן של נסיעותיי המקצועיות, הן היו 
על דעתו ובאישורו המלא... מדובר בנסיעות חוזרות ודומות במהותן. אי אפשר להתייחס לכל נסיעה 

בכל פעם מחדש... מדובר  כאילו מדובר בענין חדש העומד בפני עצמו ודורש הסברים מרובים
בתוכנית ביקור משוערת, בהתחשב באופין של הנסיעות". הוא ציין כי לא מדובר בהשתלמויות 
רשמיות או פגישות עם גורמים רשמיים אלא ב"ביקור וסיור מקיף במוסד ובמתקניו", ולא מעבר 

  צה או לא.לכך. הוא ציין עוד כי הנשיא הוא זה שהיה צריך לבחון אם הנסיעה הייתה נחו

למשרד מבקר המדינה כי המנכ"ל בתשובתו "אינו נרתע מלשקר  2014הנשיא הקודם מסר בינואר 
את פרטי ומטרות נסיעות הסרק שלו  - הנשיא הקודם  - במצח נחושה כאילו ידע הממונה עליו 

לחו"ל, במסווה של השתלמות לטובת המוסד, וכאילו דברים אלה נידונו בהרחבה ובפירוט לפני כל 
נסיעה ועם שובו ממנה. אמירות אלה שזורות בסעיפים שונים של הפרק הנוכחי ולגבי כולם תגובתי 

  להד"ם".  -הינה 

: "אישרתי את הנסיעה בהנחיה להמשך פיתוח קשרים 2013הנשיא היוצא כתב בתשובתו בדצמבר 
רץ פניתי עם אוניברסיטאות בארה"ב וביקשתי לקבל דיווח על הישגיו עם שובו לארץ. בשובו לא

  אליו פעמים רבות לקבלת הדיווח, בכתב או בע"פ, אך לא נעניתי".
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 ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ÏÎ ¯Á‡ ÈÂÏÈÓ ·ÈÈÁÓ ÔÂÎÓ‰ ÈÙÒÎ· ÏÎ˘ÂÓ ˘ÂÓÈ˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÏÚ ˙È·ËÈÓ ‰¯˜·Â ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ Ì‚ ¯˘Ù‡È Ï‰Â ‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÌÂ˘ÈÈ ;˙ÂÚÈÒ ‰ Ï‰Â  Ï˘

Ì˙ÂÈ¯Á‡Â Ì„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó .Ô¯Â˘È‡ ÏÚÂ ˙Â˘˜·‰  ÏÚ ‰È‰ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÂÏÂ‰È Ï
Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ˜ÈÂ„Ó ÔÙÂ‡· ‡ÏÓÏ Ï"Î Ó‰.  ÔÎ ÂÓÎ ‰È‰ ÏÚÂ Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ ÏÚ

 .˙ÂÚÈÒ ‰ Ï˘ Ô˙ÂˆÈÁ Ï ÌÈ˜ÂÓÈ ‰ ËÂ¯ÈÙ ˙Â·¯Ï ,ÔÏÂÎ· „ÂÓÚÏ Â ÓÓ ˘Â¯„Ï ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰
 ·¯ ˜ÙÒ ‰ÏÚÓ ,Ï"Î Ó‰ È¯·„Î ,"Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÓÂ„Â ˙Â¯ÊÂÁ" ÂÈ‰ ˙ÂÚÈÒ ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌˆÚ
 Ì‚ ‰˙ÈÈ‰ ,˙‡Ê ÁÎÂ Ï .Ô ÂÓÈÓ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰˘ ÔÂÎÓÏ Ô˙ÓÂ¯˙Â Ô˙ÂˆÈÁ  ÔÈÈ Ú·
 Â Â„ÈÈ˘ "ÌÈÈ ÂÈÁ‰ ÌÈ‡˘Â ‰" Ï˘ ËÂ¯ÈÙÂ "˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙" ÛÂ¯ÈˆÏ ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á
 Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ„ÏÈ˘ ¯¯·˙‰ ‡ÏÂÏÈ‡ Ì‚ ÔÂÎ  ÏÂÎ‰ .˙ÂÓÂ˜Ó‰ Ì˙Â‡Ï ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÚÈÒ ·

ÍÂÓÒ· ÌÈ¯¯Â‚˙Ó ‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ô˙Â‡Ï.˙Â  

(·)   ÔÎ‡ Ï"Î Ó‰˘ ÍÎÏ È‰˘ÏÎ ‰È‡¯ Â‡ ‰˙ÎÓÒ‡ ¯„ÚÈ‰Ó „·Ï¯˜È· · ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡
· ÈÎ ‡ˆÓ  ,ÂÏ ‰¯˘Â‡˘ ˙È Î˙· Ì˘¯˘ -57  ÍÂ˙Ó109 ) ÌÈÓÈ‰52% ÁÂÂÈ„ Ï"Î Ó‰ Ì‰·˘ (

 ‰ÏÂÚ ¯·„‰ .‰˘˜·· Ì˘¯ ˘ Ô ÎÂ˙Ó‰ ÌÂ˜Ó· ‰‰˘ ‡Ï ÏÏÎ ‡Â‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰· ‰È‰È˘
ÌÂ˙· ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó  ¯·Â„Ó˘ ˘˘Á‰ ˙‡ ˜ÊÁÓÂ ‰ÚÈÒ ‰

.˙ÂÈË¯Ù ˙ÂÚÈÒ ·  

בתשובתו מסר המנכ"ל כי התכניות שהוגשו לנשיא הקודם ולנשיא היוצא לצורך אישור הנסיעות 
‰˙ ‰Â˜È·‰ ˙ÂÏ¯ לבין  ‰˙ÚÂ˘Ó‰ ˙È ÎÂ¯˙היו תכניות משוערות, ומדובר "בסך הכל בהבדלים בין 

ÏÚÂÙ·בו מתרחשים הדברים בסופו של דבר הם עניין  ... [ו]הבדלים בין תכנון משוער לבין האופן
  טבעי, רגיל, לגיטימי ואף שכיח" (ההדגשה במקור). 

 ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ¯˘˜ ¯ˆÈ ÔÎ‡ Ï"Î Ó‰ Ì‡˘ ˙ ˙Â  ˙Ú„‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ,˙ÂÓÏ˙˘‰ÏÂ ÌÈ¯Â˜È·Ï ,˙Â˘È‚ÙÏ ÌÈ„ÚÂÓ ˘‡¯Ó ÌÓÚ Ú·˜Â Ï"ÂÁ· ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈÈÓ˘¯

 ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙È‰ ‡Ï È‡„ÂÂ·ÒÓ ¯˙ÂÈ Ï˘ ‰ÈÈË-%50  „ÂÁÈÈ· ,˙Â  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÈ Î˙‰Ó
 ÏÎ ÏÚ .‡È˘ ‰ ¯Â˘È‡Ï "˙È Î˙‰" ÌÚ ˙Â˘˜·‰ ˙˘‚‰ ¯Á‡Ï ÍÂÓÒ· Â˘Ú  ˙ÂÚÈÒ ‰ ¯˘‡Î
 ·ˆÓ Ï·˜Ï ÔÈ‡ ,˙ÂÚÈÒ ‰ Ï‰Â · ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ Û‡Â ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÙÏ ,ÌÈ Ù

"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ Ï ˙ÂÈ Î˙‰ Ô˙Â‡ ˙‡ ˘È‚È ¯ÈÎ· „È˜Ù˙· ˘Ó˘Ó‰ Ì„‡ Â·˘ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ ‡ÏÏ Ï
 ˙¯‚ÒÓ· ÂÓÚ ˘‚ÙÈ‰Ï ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰˘ „Á‡ Ì„‡ Ï˘ Ì˘ ‡Ï Û‡ ÔÂÈˆ ‡ÏÏÂ ÌÂÁ˙Â ¯„‚ÂÓ
 ˙È Î˙Ï "˙¯ÚÂ˘Ó ˙È Î˙" ÈÂ ÈÎ‰˘ ¯Â¯· .˙ÂÚÂ·˘ ‰ÓÎ ˙Î¯Â‡‰ ˙ ÓÂÓÓ ˙ÂÓÏ˙˘‰

 .‰Ê ¯ÂÓÁ ÈÂ˜ÈÏ ÔÈÈ ÚÏ Â‰˘ÏÎ ‰ ÚÓ ˙˙Ï È„Î È„ Â· ÔÈ‡ ,È˘ÓÓ ÔÎÂ˙ ÏÎÓ ˙ ˜Â¯Ó‰  

Á· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰Â Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂ
 ˙ÂÁÂÏ ˙‡Â ˙Â˘˜·‰ ÏÎ· ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ˙ÂÚÈÒ ‰ È„ÚÈ ˙‡ ˜Â„·Ï Ì„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó Ì˙·ÂÁ ˙‡
 È˘ÓÓ ÔÎÂ˙ ÏÎÓ ˙Â ˜Â¯Ó‰ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ Ï ˙Â˘˜·Ï ·¯ÒÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ .Ô‰Ï˘ ÌÈ ÓÊ‰

ÚÈÒ ‰ Ï‰Â  ÈÙÏ ˘¯„ Î ,"˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙" ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ È‡„ÂÂ·Â ,¯ÂÓ‡Î ÂÊ Ì˙·ÂÁ ÈÂÏÈÓ .˙Â
.ÔÂÎÓÏ ˙ÂÏÈÚÂÓ‰ „È˜Ù˙· ˙ÂÚÈÒ  ˜¯ ÔÓÓÏÂ ¯˘‡Ï È„Î ‰¯Â‡ÎÏ È„ Â· ‰È‰   

 :ÏÚÂÙ· ÚÂˆÈ·‰ ÔÈ·Â ‰ÚÈÒ Ï ‰˘˜·· Â ÈÂˆ˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÚÙÏ ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï  

הגיש המנכ"ל בקשה ובה ביקש את אישורו של הנשיא הקודם לעשרה ימי  2008בדצמבר   )1(
, N.Y.I.T. ההשתלמות הייתה אמורה להיעשות באוניברסיטת 16.1.09-1.1.09השתלמות בתקופה 

באוניברסיטה בניוארק ובאוניברסיטה בניו המפשייר. בחזרתו דיווח המנכ"ל למשאבי אנוש על 
  ). 18.1.09, 11.1.09, 1.1.09בד ועל שלושה ימי חופשה (שמונה ימי השתלמות בל
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 Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ÓÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÏÁÓÏ ·˘ ‡ˆÓ -31.12.08  ÈÙÏ ‡Ï˘) ˜¯ÂÈ ÂÈ · ‰È‰ ‡Â‰
 ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‡Â‰ Í‡ ,(‰ÚÈÒ Ï ¯·ÂÚ ˘È‚‰˘ ‰˘˜·‰ ˘Â ‡ È·‡˘ÓÏ ÌÂÈÎ ‰Ê ÌÂÈ ÏÚ

Ú ÌÂÈ ˙¯ÂÓ˙ ÌÂÏ˘˙ Â¯Â·Ú Ï·È˜ ÔÎÏÂ ‰˘ÙÂÁ ÌÂÈÎ ‡Ï Ì‚Â ˙ÂÓÏ˙˘‰ ,˙‡Ê Û¯Á .‰„Â·
 ÍÒ· ¯ÊÁ‰ Ï"Î Ó‰ ˘¯„395 ÌÂÈ Â˙Â‡· ·Î¯ ˙¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú Á"˘48  Â · Ì˘ ÏÚÂ ÂÓ˘ ÏÚ

 .ÈÊ¯'‚ ÂÈ · ¯‚˘  

ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ  ÍÒ ÏÚ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ‰Ï·˜ ˘È‚‰ Ï"Î Ó‰1,186 ) Á"˘312  ¯Â·Ú (¯ÏÂ„
 ‰ÙÂ˜˙Ï ¯ÂÎ˘ ·Î¯11.1.09-4.1.09ÔÈ·‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ · ¯Î˘  ·Î¯‰ .- Â˜ÈÒ˜Ó Ï˘ ÈÓÂ‡Ï

ÏÚÂ  ‰‚È‰ ‰ ÔÂÈ˘È¯ ¯ÙÒÓ ,Â˙·Â˙Î ,‚‰ ‰ Ì˘ Í‡ ,ÂÓˆÚ Ï"Î Ó‰ ÌÂ˙Á ·Î¯‰ ˙¯Î˘‰ ÒÙÂË
 ·Î¯ ‰È‰ ¯ÂÎ˘‰ ·Î¯‰ .Â · Ï˘ Ì‰ ÌÂÏ˘˙‰ ‰˘Ú  Â˙ÂÚˆÓ‡·˘ È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯ÎÂ ÂÏ˘
 ˙¯ÈÎ˘ ÔÈ‚· ‰Ï·˜Ï .Â· Í¯Âˆ ÏÎ ÔÈ‡ ‚ÂÊÏ Â‡ „Á‡ Ì„‡Ï˘ ,‰·È˘È ˙ÂÓÂ˜Ó ‰Ú·˘ ÌÚ ÏÂ„‚

Ó ˙È Â·˘Á ‰Ù¯Âˆ ·Î¯‰-10.1.09 ÍÒ ÏÚ 247  ÌÈ¯„Á È ˘· Ë ¯Ë È‡· ‰˘ÈÏ‚ ¯Â·Ú Á"˘
ÔÂÏÓ·49 Ó ‰˘ÙÂÁ· ‰È‰ Ï"Î Ó‰˘ ‰ÙÈ‡ ‡ˆÂÈ .‰‰˘ Â·˘ Â˜ÈÒ˜Ó· -31.12.08  „Ú11.1.09 ,

 Â ÈÈ‰„12  Ï"Î Ó‰ Ï·È˜ ˙‡Ê ‰ÙÂ˜˙ ˙¯ÂÓ˙ ¯ÂÓ‡Î .Ï"ÂÁ· ‰‰˘˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÍÂ˙Ó ÌÂÈ
.‰„Â·Ú ÈÓÈ ˙¯ÂÓ˙ ÌÂÏ˘˙ Ï·È˜ ÌÈÓÈ‰Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ „Ú·Â ,˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰  

 ÔÓ ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‡Â‰ ,‡È˘ ‰ ¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰ Ï"Î Ó‰˘ ‰ÚÈÒ Ï ‰˘˜·‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯‰
Ó ,ÌÈ˜ÒÚ‰ ÚÂ·˘ ÏÎ Í˘Ó· ˜¯‡ÂÈ · ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ˙ÂÓÏ˙˘‰· ˙ÂÈ‰Ï -5.1.09  „Ú9.1.09 .

 ‰˘ÙÂÁ· ‰Ê‰ ÚÂ·˘‰ ÏÎ Í˘Ó· Â˜ÈÒ˜Ó· ‰‰˘ ‡Â‰ ÈÎ ˙Â‡¯Ï Ô˙È  ˙ÂÏ·˜‰ ÔÓ ÌÏÂ‡
È Ï"Î Ó‰ ˙¯Â˜È·‰ È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ .˙È˙ÁÙ˘Ó ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ· Û˙˙˘‰Ï ‰È‰ ÏÂÎ

.¯˙ÂÈ‰ ÏÎÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ ‰Ú·¯‡·  

 Ï˘ ÍÒ· Â˙Â‡ ‰ÎÈÊ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ·˘ ¯Î˘ ¯Â„Ó ÈÎ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ „ÂÚ1,110  ÔÈ‚· ¯ÏÂ„
 ‰„·ÂÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ˙‡ÊÂ ;‰ÚÈÒ Ï ‰˘˜·· ¯˘È‡ ‡È˘ ‰˘ ÈÙÎ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ ‰¯˘ÚÏ Ï"˘‡

 ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ˜¯ ,Ï"Î Ó‰ ÁÂÂÈ„ ı¯‡Ï Â˙¯ÊÁ·˘ ‰ ÂÓ˘ ÏÚ ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ‡ÏÂ
 .„·Ï· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ  

בתשובתו מסר המנכ"ל כי לדיווח ליחידת משאבי אנוש על ימי ההשתלמות בחו"ל לאחר   א. 
הנסיעה אין כל משמעות כי אלה ימי עבודה רגילים. במהלך התקופה שבה שהה בחו"ל הוא גם נסע 

דהיינו באמצע תקופת ההשתלמות. הוא , 11.1.09-4.1.09לחופשה פרטית במקסיקו בתאריכים 
הוסיף כי לא ניסה להסתיר את החופשה הפרטית, ולעניין זה המציא הודעת דוא"ל ששלח לנשיא 

  דאז, שבו כתב "אנחנו ממשיכים 'לצבור כח' כאן במקסיקו. נשוב לארה"ב ביום ראשון".

ˆ˜Ó ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙ ¯ÈÓ‰Ï ˘˜·Ó Ï"Î Ó‰ Ì‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙ÈÚÂ
 ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÔÈ‡ È‡„ÂÂ·Â ,¯˘‡Ó‰ Ì¯Â‚‰Ó ÍÎÏ ¯Â˘È‡ ˘˜·Ï ÂÈÏÚ ,˙ÈË¯Ù ‰˘ÙÂÁ· Ï"ÂÁ·

 .ÔÂÎÓ‰Ó ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ Ï·˜È ÂÊ ‰ÙÂ˜˙ ¯Â·Ú˘  

 È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ,‡È˘ Ï) ÔÂÎÓ· ÌÈÓ¯Â‚ ‰˘ÂÏ˘Ï ÂÈÁÂÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,ÍÎÓ ¯ÂÓÁ
˙˘‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ÏÚ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ Ï"Î Ó‰ ÁÂÂÈ„ (ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏÂ ˘Â ‡ ‡ÏÏ ¯Á‡ ˙ÂÓÏ

.ÁÂÂÈ„ ÏÏÎ· Ì‡ ,ÏÚÂÙ· ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ÏÚ ËÂ¯ÈÙ Û¯Èˆ˘ ÈÏ·Â ¯·Ò‰ ÏÎ   

__________________ 

שעליו דיווח המנכ"ל ליחידת משאבי אנוש כאמור כיום  1.1.09שכירת רכב לשלושה ימים, לרבות    48
 חופש.

שבמקסיקו. יצוין כי המנכ"ל לא הגיש למכון את החשבונית עבור  Cancunהנמצא בעיר  Berceloמלון    49
 .הלינה בבית המלון
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המנכ"ל כתב בתשובתו כי הוא הגיש למחלקת כספים את הקבלות עבור הוצאות הרכב השכור   ב.
בתקופת החופשה הפרטית, מכיוון שבימי ההשתלמות הוא השתמש ברכב הפרטי של בנו (שמונה 

לא יכול היה להמציא קבלות עבור הוצאות שכירת רכב, הוא הגיש את ימים). מאחר שהוא 
הוצאות עבור שכירת הרכב בחופשה הפרטית כדי לקבל החזר לצורך השתתפות בהוצאות הרכב ה

  של בנו.

 ÈË¯Ù‰ ·Î¯· ˘Ó˙˘‰ ÔÎ‡ ÈÎ ‰ÁÎÂ‰ ÏÎ Û¯Èˆ ‡Ï Ï"Î Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÓÏ˙˘‰‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ÌÈÓÈ ‰ ÂÓ˘ Í˘Ó· Â · Ï˘ ,˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÓÈÓ „Á‡· ,ÍÎÓ ‰¯˙È .˙Â  

·-13.1.09 „ÂÚ .Â · Ï˘ ·Î¯· ˘Ó˙˘‰ ‡Ï ‡Â‰ Â ÈÈ‰„ ,˙È ÂÓ· ‰ÚÈÒ  ÏÚ ‰Ï·˜ ˘È‚‰ ‡Â‰ ,
 ÂÓˆÚÏ ÔÈ„ ‰˘ÂÚ „ÒÂÓ Ï˘ Ï"Î Ó Â·˘ ·ˆÓÏ ÌÈÎÒ‰Ï ÔÈ‡ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ

„ÂÂ·Â ;„È˜Ù˙· ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰ÚÈ‚  ÏÎ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ,¯ÊÁ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ Â·˘Á ˘È‚ÓÂ Ô‰˘Î È‡
ËÂ¯ÈÙ Â‡ ¯·Ò‰ ÏÎ ‡ÏÏ ˙Â˘‚ÂÓ  ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú ˙ÂÈ Â·˘Á ˙˘‚‰ ÏÂÎÈ·Î ÌÈ˜È„ˆÓ‰

 .ÔÓÂÏ˘˙Ï ÒÈÒ·‰ ˙‡ ÁÈÎÂ‰Ï ÈÏ·Â ,˙ÂÈË¯Ù  

 ˙˜ÏÁÓ‰ Â ÓÓ ˘˜·Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯Â·Ú Ï"Î Ó‰ ˙‡ ‰˙ÎÈÊ ÌÈÙÒÎ
 ÏÚ ¯·Ò‰‰.Â˜ÈÒ˜Ó· Ë ¯Ë È‡· ˘ÂÓÈ˘Â ¯ÂÎ˘ ·Î¯ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú ˘È‚‰˘ ˙ÂÏ·˜  ÌÏÂ‡

 .Â‰˘ÏÎ ¯·Ò‰ Û¯Âˆ˘ ÈÏ· ,˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Â‡ˆÂ‰ Ô‰ ÂÏÈ‡Î ÂÓ˘¯  ˙Â‡ˆÂ‰‰  

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈÙÒÎ‰ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó . ˙˜ÏÁÓ
.˙ÂÈË¯Ù ˙Â‡ˆÂ‰ "¯È˘ÎÓ‰" Ì¯Â‚‰ ‡ÏÂ ÛÒ‰ ¯ÓÂ˘ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ÌÈÙÒÎ‰  

)2(  ·-13.7.10  Ï˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ‰˘˜· Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰14  ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÂÈ
 ÌÈÈ˜˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ,‰˘˜·‰ ÈÙÏ .¯ÈÈ˘ÙÓ‰ ÂÈ ·Â ÔÂËÒÂ·· ,ÏÂ‡È¯Ë ÂÓ·

ÌÈÓÈ·  14.8.10-20.7.10 ÈÎ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ÁÂÂÈ„ Ï"Î Ó‰ ,‰ˆ¯‡ ¯ÊÁ˘ ¯Á‡Ï .
 ‰È‰ Â˙¯ÊÁ ÍÈ¯‡˙18.8.10 ‰˘È˘ ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ˘È‚‰ Ï"Î Ó‰˘ ˙ÂÏ·˜‰Ó ÌÏÂ‡ .
 Â·Â˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ „ Ï¯È‡· ÌÈÈÚÂ·˘ ‰‰˘ ‡Â‰ ¯ÒÓ˘ ÁÂÂÈ„Ï „Â‚È · ÈÎ ‰ÏÂÚ ,‰ÚÈÒ ‰Ó  

)24.8.10-12.8.10· ˜¯ ı¯‡Ï ¯ÊÁÂ ( -25.8.10Î Ï˘ ÍÒ· ‰Ï·˜ ˘È‚‰ Ì‚ Ï"Î Ó‰ . -1,230 
) „ Ï¯È‡· ÔÂÏÓ ˙È·· ÌÈÈÓÂÈ Ï˘ ‰ÈÈ‰˘ ¯Â·Ú Á"˘24.8.10-23.8.10 ÈÓÈ ¯Â·Ú ‰‡ˆÂ‰Î (
‡ Ï"Î ÓÏ ÔÓÈÓ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .˙ÂÓÏ˙˘‰ Ï"˘‡ ÈÓÈ È ˘ ,„ Ï¯È‡Ï ‰ÒÈË‰ ˙

 Ï"Î Ó‰ ‰È‰ ‰¯Â‡ÎÏÂ ¯˘È‡ ‡Ï ‡È˘ ‰˘ „È˜Ù˙· ‰ÚÈÒ · ¯·Â„Ó˘Î ,˙Â¯Á‡ ˙Â‡ˆÂ‰Â
 Ï"Î Ó‰ ¯ÊÁ ÌÈ Ù‰ „¯˘Ó·˘ ˙ÂÏÂ·‚‰ ˙¯Â˜È· ÈÓÂ˘È¯ ÈÙ ÏÚ ,ÔÎ ÂÓÎ .˙ÈË¯Ù ‰˘ÙÂÁ·

· ı¯‡Ï ÔÈÏ·„Ó-25.8.10· Â ÈÈ‰„ ,¯ÂÓ‡Î ÁÂÂÈ„˘ ÂÓÎ ‡ÏÂ ,-18.8.10 ¯Â·Ú ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .
ÓÈ .˘¯„ Î ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÂÏ ÂÎÂ  ‡ÏÂ ¯Î˘ Ï"Î Ó‰ Ï·È˜ ‰Ï‡ ÌÈ  

בתשובתו מסר המנכ"ל כי אין הוא נדרש לדווח ליחידת משאבי אנוש על חזרתו מההשתלמות ועל 
ימי ההשתלמות שהיו בפועל. עוד מסר כי בדיווחים ליחידה לא נעשה כל שימוש, וגם אם נפלה 

י הנסיעה כללה "ביקור מקצועי" של יומיים טעות אין לדבר כל משמעות. המנכ"ל הוסיף כ
  דבלין.ב) באוניברסיטה 24.8.10-23.8.10(

 ÏÚ ˙Ó‡ ÁÂÂÈ„ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ¯È·Ú‰Ï ˘¯„  Ï"Î Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .‰˘ÙÂÁ Ì‚ ˙·Ï˘Ó‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰· ¯·Â„Ó Ì‡ „ÂÁÈÈ·Â ,‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ÏÚÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÓÈ

 Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ¯·„ ˙Â¯ÓÏ ,ÍÎÓ ‰¯˙È ËÏÁ‰· ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ÈÂ‚˘ ÁÂÂÈ„ ,‡˘Â ·
 Ï"Î Ó‰ ¯˘‡Î ,˙‡Ê ÏÎ .‰˘ÙÂÁ ÈÓÈÏÂ ÌÈÓÂÏ˘˙Ï Ú‚Â · ˙ÂÈÂÚË ÂÈ˙Â·˜Ú· ¯Â¯‚Ï ÈÂ˘Ú

‰ÏÁÓ ˙‡ÙÓ ¯ÈÒÁ‰˘ ÌÈÓÈ‰ ÏÚ ˜¯Â Í‡ ˘„ÂÁ È„Ó ¯È‰ˆ‰Ï ˘¯„ ,  Â‡ ÌÈ‡ÂÏÈÓÏ ‰‡ÈˆÈ
 ‰„Â·Ú ÌÂÈ· ÂÏÈ‡Î ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙Ï ‰ÎÂÊ ‡Â‰ ,‰˘ÙÂÁ ÏÚ ¯È‰ˆÓ ‡Â‰ ÔÈ‡ Ì‡ ;‰˘ÙÂÁÏ

 .("ÔÂÎÓ· ÌÈ¯ÈÎ· Ï˘ ˙ÂÁÎÂ  ÈÁÂÂÈ„" ˜¯Ù· ÔÏ‰Ï Â‡¯) Ô È˜ÒÚ  
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המנכ"ל מסר בתשובתו כי המכון לא מימן עבורו "את הטיסה לאירלנד שכן עצירות ביניים מארה"ב 
  עלות הכרטיס". לישראל אינן מייקרות את 

 ˙‡ ;„ Ï¯È‡Ï ‰ÒÈË‰ ˙‡ ÔÓÈÓ ÔÂÎÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÔÈ¯¯ÂÚ ÔÈ‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 Ì‚ ‡È˘ ‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,‰ÚÈÒ Ï ‰˘˜· ‰˘‚Â‰ ‡Ï˘ Û‡ ˘‡¯Ó Ï"Î Ó‰ ÔÈÓÊ‰ ‰ÒÈË‰ ÒÈË¯Î
 ÂÈ˙ÂÒÈË ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰‡ÂÂ˘‰Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ .‰˙Â‡ ¯˘È‡ ‡Ï

ÂÈ‰ ‰„ ˜ÏÂ ·"‰¯‡Ï ˙ÂÓ„Â˜‰ Î· ˙ÂÏÂÊ-350  ˙‡ ‰ÏÏÎ˘ ‰ÒÈË‰ ˙ÓÂÚÏ ¯˙ÂÈÂ ¯ÏÂ„
.„ Ï¯È‡· Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙˘ÙÂÁ  

בחלק מן המקרים כללה הנסיעה שהייה במדינות בארה"ב שהמנכ"ל לא ציין כי ישהה בהן,   (ג)
ובחלקם אף שהייה מחוץ לארה"ב, בקנדה למשל, כאשר יעד הנסיעה היה ארה"ב. בתום הנסיעה לא 

  . הנוגע לשינויים במקומות ששהה בהםנתן המנכ"ל כל הסבר 

המנכ"ל מסר בתשובתו: "נוהל נסיעות אינו מחייב הגשת הסבר לשינויים שהיו במקומות השהייה 
והסיבות לכך, אלא דיווח על הנסיעה בלבד... עוד אזכיר כי לאחר כל נסיעה קיימתי עם הנשיא 

  הם" . ישיבה בה דיווחתי לו אודות ביקוריי ועדכנתי אותו בכל פרטי

 ·˙Î· ÁÂÂÈ„· ·ÈÈÁ ‡Â‰ ÔÎÏ ,ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Ï ÛÂÙÎ Ï"Î Ó‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙˙· ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙ÂÚÈÒ ‰ Ï‰Â Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‡È˘ Ï-.("¯Â˜È· ÌÂÎÈÒ ÁÂ„" ˜¯Ù  

2.  „ È ˜ Ù ˙ ·  ‰ Ú È Ò  ‰  ¯ Â ˘ È בנוהל הנסיעות נקבע כי הגורם המוסמך לאשר בקשה : ‡
עוד נקבע כי לא תובטח נסיעה לחו"ל ולא ייעשו  לנסיעה לחו"ל של עובד המכון הוא נשיא המכון.

סידורים לנסיעה בטרם התקבל אישורו של הנשיא. לאחר שהנשיא החליט לאשר את הנסיעה הוא 
יפרט בהחלטתו את הפרטים האלה: הערות או הגבלות בקשר לתכנית הנסיעה, למשך הנסיעה, לסוג 

הכנס, לקצובת אש"ל, להוצאות  כרטיס הטיסה, להוצאות שכר הלימוד של ההשתלמות או של
מיוחדות וחלקיות ולמימון הנסיעה מתקציב המכון. עוד נקבע בנוהל כי את הבקשה יש להגיש 

  לפחות ארבעה שבועות לפני מועד הנסיעה.

(‡)   ¯‡Â È) ˙ÂÚÈÒ ‰Ó ˙Á‡· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2011 ÈÎÓÒÓ· ‡ˆÓ  ‡Ï (
„ Î ,‰ÚÈÒ Ï Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ÔÂÎÓ‰ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ,¯ÂÓ‡‰ Û¯Á .Ï‰Â · ˘¯

 ÂÊ ‰ÚÈÒ · Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡- Î -17,500  ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .Á"˘
 ˙¯ÊÁ‰ ˙˘¯„  Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˙Â·¯Ï ,ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ· ÌÈÎÓÒÂÓ‰

.‡˘Â · ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ,ÂÊ ‰ÚÈÒ  ¯Â·Ú Ï"Î Ó‰ Ï·È˜˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰  

הייתה על דעתו ובאישורו המלא של הנשיא הקודם  2011ובתו כי הנסיעה בינואר המנכ"ל מסר בתש
שאף היה מעורב בתכנית הנסיעה וביעדיה. המנכ"ל אף ציין במפורש על פני עותק הבקשה שהותיר 
בידיו את דבר אישורה בידי הנשיא הקודם. הוא הוסיף כי הנשיא הקודם פנה אליו בעת שהותו 

  ר באוניברסיטה מסוימת, כך שהנשיא ידע על נסיעתו לחו"ל. בחו"ל וביקש ממנו לבק

 ‡Â·Ï ÏÂÎÈ Â È‡˘ È‡„ÂÂ· ¯Â˘È‡‰ ˘˜·Ó Ï˘ Â‰˘ÏÎ ÌÂ˘È¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÁÏ˘È‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ ·˙Î· ¯Â˘È‡Â ,Â˙Â‡ ˙˙Ï ¯ÂÓ‡‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÌÂ˜Ó·

‡ˆÂ‰‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ¯˘‡Ó‰ ‰¯˜·‰ Ì¯Â‚ ˙˘Ó˘Ó‰ ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ¯Â˘È‡ ÒÙÂË ÈÙÏ ˙Â
 ‡Ï ‡È˘ ‰ È„È· ÌÂ˙Á‰ ‰ÚÈÒ ‰ ¯Â˘È‡ ÒÙÂË .‰˜ÏÁÓ· ¯‡˘È‰ÏÂ ,¯˘È‡ ‡È˘ ‰˘ ‰ÚÈÒ ‰

.˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆÏ ‡ˆÓÂ‰   
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(·)   ¯ˆ˜‰ ÔÓÊ ˜¯Ù· Â˘‚Â‰ ‡È˘ ‰ ¯Â˘È‡Ï Â˘‚Â‰˘ ˙Â˘˜·‰ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··
 ˙ ÈÁ·· ,‰ÚÈÒ ‰ È ÙÏ ˙Â„Á‡ ˙ÂÚ˘ ‰˘‚Â‰ ˙Á‡ ‰˘˜· ,‰Ó‚Â„Ï .˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·¯‡Ó ‰„·ÂÚ

.‰ÚÈÒ ‰ „ÚÂÓ È ÙÏ ÌÈÈÓÂÈ ‰˘‚Â‰ ˙¯Á‡Â ,˙¯Ó‚ÂÓ  

"סעיף הנוהל ... הוא סעיף פנימי... אני לעומת זאת כמנכ"ל, כפוף ישירות בתשובתו מסר המנכ"ל: 
לנשיא וכאמור נמצא עמו בקשר צמוד ויומיומי... כך שמבחינה מעשית לא הייתה משמעות 

  בועות לפני הנסיעה". שהבקשה הכתובה נמסרה על ידי פחות מארבעה ש

מסר הנשיא היוצא: "בחודש אוקטובר, זמן קצר לפני הדחתי (שהייתה  2013בתשובתו בדצמבר 
כבר ידועה לו) הוא ביקש את חתימתי אחר הצהרים כאשר הנסיעה הייתה באותו לילה ולמעשה לא 

זה ואילך השאיר לי כל אפשרות לפעולה אחרת. חתמתי לו אך הדגשתי עוד באותה שיחה שמרגע 
  נשנה לחלוטין את כל מערך הניהול וההתנהלות במכון, בצורה ממוסדת ומסודרת".

 ˙Â˘˜· ˙‡ Â¯˘È‡˘ ÍÎ ÏÚ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ÏÂ Ì„Â˜‰ ‡È˘ Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „ÚÂÓ· ‰˘˜·‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÂÏ Â¯ÈÚ‰˘ ÈÏ·Â ,˙ÂÚÈÒ ‰ È„ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ· Ï"Î Ó‰

‚Â · ÌÈË¯Ù Ï·˜Ï ÂÏÎÂÈ ÔÚÓÏ ˘¯„ ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰˙ÂˆÈÁ  ˙‡ ˜Â„·ÏÂ ‰ÚÈÒ Ï Ú
 ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï „ÂÁÈÈ·Â ,ÔÂÎÓ· ‰ È˜˙ ˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ‰Ó‚Â„ ˙ÂÈ‰Ï ÂÈÏÚ ÈÎ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ
 ¯Â˘È‡Ï ÂÈ˙Â˘˜· ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÂÓˆÚÏ ‰˘¯Ó ‡Â‰ Â·˘ ·ˆÓÏ ÌÈÎÒ‰Ï ÔÈ‡ .„ÒÂÓ‰ ÈÏ‰Â 

 .˙ÂÚÈÒ ‰ Ï‰Â · ÚÂ·˜‰ „ÚÂÓ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ   

(‚)   ‰ÏÚ „ÂÚ· ÈÎ-6  ÍÂ˙Ó9  ˙‡ ˘È‚‰ Ì¯Ë· ‰ÒÈË‰ ÒÈË¯Î ˙‡ Ï"Î Ó‰ ÔÈÓÊ‰ ˙ÂÚÈÒ ‰
.Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï „Â‚È · ˙‡Ê Ì‚Â ,‡È˘ Ï ·˙Î· ‰˘˜·‰  

 ¯Â˘È‡ ÒÙÂË ÔÈÎ‰Ï ‚Â‡„Ï Ï"Î Ó‰ ÏÚ ‰È‰ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ ˘ ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ÏÎ ˙‡ ÂÎÂ˙· ÏÏÂÎ‰ ,ÂÈ„ Ë¯ÂÙÓÂ ‰ ·ÂÓ ‰ÚÈÒ  ¯ÂÓ‡

 ÌÈ ·ÂÓ ÌÈÒÙË· ˘ÂÓÈ˘ ¯„ÚÈ‰ .ÔÂÎÓ‰ ˘ÂÓÈ˘· ‰È‰È˘ ‡„ÂÂÏÂ ,‰ÚÈÒ  ¯˘‡Ï Â‡Â·· ÏÂ˜˘Ï
Ï"Î ÓÏ ¯˘Ù‡ ÌÈË¯ÂÙÓÂ Ô˙È  ‡Ï˘ ˙Â˘˜· ˘È‚‰Ï  ˙Â‰Ó ÏÚ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈË¯Ù Ô‰Ó „ÂÓÏÏ

 ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘Â Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ .‰ÚÈÒ ‰˘ Ô˙ÓÎ Â‰ÂÓÎ ‰Ï‡Î ˙Â˘˜·Ï Ô˙È 
ÙÏ ÏÂÚÙÏ Ï"Î ÓÏ ˙È˘ÙÂÁ „È ˙‡ ˘ÓÓ Ï˘ ‰¯˜· ¯˜·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ ‡ÏÏ ,Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ È

.È¯Â·Èˆ ·Âˆ˜˙Ó ¯ÂÓ‡Î ÔÂÊÈ ‰ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â ÂÓÈÓ· ÏÂÎ‰Â ;ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ  

3.  Ï " Â Á ·  ‰ È È ‰ ˘ ‰  È Ó È Â  ˙ Â Ú È Ò  ‰  ˙ Â ¯ È „ נסיעות לחו"ל מלוות כאמור : ˙
בהוצאות מרובות, לכן יש לנהוג בריסון בעת הגשת בקשות למימונן ולאישורן של הוצאות כאלו. 

נוהל הנסיעות נקבע כי נסיעה להשתלמות בנושאים מקצועיים במימון המכון תהיה אחת לשנתיים ב
יוצא אפוא  ולא יותר משבעה ימים. כל חריגה מסעיף זה דורשת את אישורו מראש של נשיא המכון.

ימי השתלמות לעובד  21- ניתן היה לאשר לא יותר מ 2012-2008כי על פי הנוהל, במהלך השנים 
  עבורם, ללא חריגה מאושרת. ולשלם

 Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ Ï ˙Â˘˜· Ú˘˙ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰ ÂÏ‡‰ ÌÈ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  „È˜Ù˙· È¯ÊÁ‰ Ï·È˜Â
Î Ï˘ ÍÒ· ˙Â‡ˆÂ‰ -124,500  ¯Â·Ú Á"˘109 ÈÙ Â ÈÈ‰„ ,Ï"ÂÁ· ‰ÈÈ‰˘ ÈÓÈ -5  ÒÁÈ· ¯˙ÂÈÂ

 ‚¯ÂÁ‰ ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰ ˙Â˘˜·‰ Ú˘˙Ó ˙Á‡ ÏÎ· .Ï‰Â · ‰ÚÂ·˜‰ ‰¯˜˙Ï
‡ÏÏ ,Ï‰Â ‰Ó  ÔÈÂˆ˘ ÈÏ· ÌˆÚ·) ‚¯ÂÁ ¯Â˘È‡ ÌÈ˜È„ˆÓ‰ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÓÈ  ÔÂÈˆ

(‚¯ÂÁ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·· ¯·Â„Ó ÔÎ‡˘ ÏÏÎ. .‰‚È¯Á‰ ˙‡ ˜ÓÈ ˘ ÈÏ· ¯˘È‡ Â„ˆÓ ‡È˘ ‰  

נוהל נסיעות  - המנכ"ל כתב בתשובתו "אין גם כל פגם בכך שהנשיא לא נימק את ה'אישור' שנתן 
  אינו דורש מהנשיא לפרט בכתב 'נימוקים' או 'הסברים' להחלטתו לאשר נסיעה". 
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  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 Ï‰Â · ‰‡¯Â‰‰ ˙‡ ÔÎÂ˙ ÏÎÓ ÌÈ ˜Â¯Ó Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ¯·„ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÒÓÂ ˙ÂÚÈÒ ‰ ¯ÙÒÓ ˙¯˜˙Ï ˙Ú‚Â ‰ ˙Â‡¯Â‰· Ô‚ÙÂÓ ÏÂÊÏÊ ÌÈÙ˜˘ÓÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÓÈ ¯Ù

 ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ ˙Â·¯Ï ,Ï‰ Ó ‡Â‰˘ „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Â„ÚÂ ˘ Ï‰Â ‰
 ¯·„Î ˙Â‚È¯Á‰ ˙Â˘˜·‰ Ï˘ ‰˘‚‰‰ ÌˆÚ ˙‡ Ô‰ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ˙¯Â˜È·‰ .˙Â Ó‡ · ÂÈÏ‡

 ‰¯‚˘·˘ÂÔÂÓ‡‰ Ï"Î Ó‰ È„È· ‡˜ÂÂ„ ˙È˘Ú ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˜ÂÓÈ  ‡ÏÏ, ÔÈ· ¯˙È‰,  ÏÚ
 ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙È ÂÎÒÁÂ ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÏ‰ ˙‰Â ‡È˘ ‰ Ï˘Â Ì„Â˜‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ Ì¯Â˘È‡ ˙‡ Ô‰

 ˙Â¯„‚ ÏÈÏÎ Âˆ¯Ù  ÂÊ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰· .˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ÂÏ‡‰ ˙Â˘˜·‰ ˙‡ Â˜„·˘ ÈÏ· ‡ˆÂÈ‰
 ˙Â‡¯Â‰Ó È ÂˆÈ˜ ÔÙÂ‡· ‚¯ÂÁ‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ ·Â˘Â ·Â˘ ¯˘Â‡ Ï"Î ÓÏÂ ,Ï‰Â ‰

Á Ì‡ Ú·˜ Â ÔÁ· ˘ ÈÏ· ,Ï‰Â ‰ .˙˜„ˆÂÓ ÔÎ‡ ÂÊÎ ˙ÈËÒ¯„ ‰‚È¯  

4.  ¯ Â ˜ È ·  Ì Â Î È Ò  Á Â בנוהל הנסיעות נקבע שעל הנוסע להגיש לנשיא המכון "דוח : „
  ענייני בכתב" לאחר הנסיעה. הדוח האמור יוגש לא יאוחר משבועיים מיום החזרה לארץ.

 ÌÈ ˘· ÌÈÓÚÙ Ú˘˙ Ï"ÂÁÏ ÚÒ ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··2012-2008  Û‡ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰ ‡Ï
„ ‡Ï ÌÈË¯Ù‰ ÂÏÏÎ  ‡Ï ˙Â˘˜·· „Á‡ „ˆÓ .ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÏÚ „Á‡ ÁÂ

 ,ÌÓÚ ˘‚ÙÈ‰Ï ˘˜È· Ï"Î Ó‰˘ ÌÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙ÂÓ˘ Â¯ÒÓ  ‡ÏÂ ‰ÚÈÒ ‰ ˙Â‰Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„ ‰
 ÔÈ‡ ,ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎÓ .‰ÚÈÒ ‰ ¯Á‡Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÏÚ „Á‡ ÁÂ„ ‡Ï Û‡ ˘‚Â‰ ‡Ï ¯Á‡ „ˆÓÂ

ÈÂÓÏ˙˘‰ ¯·Ú/‰˘Ú ÔÎ‡ Ï"Î Ó‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‡ˆÓ · ÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÒ ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ˙Â
.ÔÂÎÓ‰ ÔÂ·˘Á  

בתשובתו כתב המנכ"ל כי לאחר כל נסיעה "ישבתי עם הנשיא ודיווחתי לו בפירוט אודות נסיעתי. 
הנשיא עצמו סבר שהדיווח שמסרתי לו בעל פה הוא ראוי ומספק ולא ראה טעם או תועלת בהגשת 

  סיטאות מובילות בתחומן, כגון הרווארד דו"ח כתוב". הוא הוסיף: "נסיעותיי היו לביקור באוניבר
. על מנת להתרשם וללמוד מפעילותן המינהלית. כך בדיוק כתבתי בבקשותיי, כך סיכמתי M.I.T-ו

ובמקרים רבים גם  - ותיאמתי עם הנשיא, ועל כך שוחחתי ודנתי רבות עם הנשיא גם לאחר חזרתי 
  תוך כדי נסיעתי".

È‰ ÈÎ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·˙Î· ÌÈ¯„ÂÒÓ ˙ÂÁÂ„ ‡È˘ Ï ˘È‚‰Ï ÂÈÏÚ ‰
 È‰˘ÂÊÈ‡ Ú·Â˜ Â È‡ Ï‰Â ‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .˙ÂÚÈÒ ‰ Ï‰Â · Ú·˜ ˘ ÈÙÎ ,‰ÚÈÒ  ÏÎ ¯Á‡Ï
 ‰˙ÈÈ‰ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÈÎ ¯ÈÚ‰ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ˘È .ÂÊ ‰·ÂÁÓ ¯ÂËÙ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡

Ó ¯˙ÂÈ· Ï"Î Ó‰ ˘‚Ù  ÈÓ ÌÚ Ì˙Ò‰ ÔÓ ‰¯È‰·Ó-100  ÔÓÈÓ˘ Ï"ÂÁ· ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÓÈ ÂÏ
 ‰¯˜·‰ ˙‡ ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙ÈÈ‰Â ,ÂÈ˙ÂÚÈÒ · Ì‰˘ÏÎ ÌÈÈÓ˘¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˘‚Ù  ÔÎ‡ Ì‡ ,ÔÂÎÓ‰

 .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙˘¯„ ‰Â ‰ÈÂ‡¯‰  

 „ÂÓÈÏÂ ˙ÂÓ˘¯˙‰ Í¯ÂˆÏ ÚÒ  ‡Â‰˘ ÔÈÈˆ Ï"Î Ó‰ ÈÎ Ì‚ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ·Â¯· ÌÏÂ‡ .˙ÂÏÈ·ÂÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ¯˜È· ÔÎÏ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÓ

ÈÒ · ,‰Ó‚Â„Ï .˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ô˙Â‡ ˙‡ Ï"Î Ó‰ ÔÈÈˆ ÂÈ˙ÂÚ -8  ÍÂ˙Ó9  ÁÂÂÈ„ ‡Â‰ ˙ÂÚÈÒ 
 ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ¯˜·È ÈÎANTIOCH  ·"‰¯‡· - Î-30  „Á‡ ¯Â˜È· ÌÂÈ ˙ÓÂÚÏ ¯Â˜È· ÈÓÈ

 ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .„¯‡ÂÂ¯‰ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· „·Ï·
Î ‰· ÌÈ„ÓÂÏ˘ ‰¯ÂÓ‡‰-1,000 · ÌÈË „ÂËÒ ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰¯„‚‰‰ ÏÚ ‰¯Â‡ÎÏ ‰ ÂÚ ‰ È‡ ,„·Ï

 .·Â˘Â ·Â˘ ‰ÈÏ‡ ¯ÂÊÁÏ ˘È˘ ‰ÓÂÁ˙· ‰ÏÈ·ÂÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘  

5.  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  ¯ Ê Á ‰  Á Â בנוהל הנסיעות נקבע כי הנוסע יגיש למחלקת כספים דוח  :„
יום מיום החזרה לארץ. לדוח יצורפו שוברי  15- הוצאות כספי על טופס המיועד לכך, לא יאוחר מ

  כרטיסי טיסה מקוריים, צילום דרכון וקבלות מתאימות. 
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Ó˙ ÏÎ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ,ÚÒ  Ì¯Ë· „ÂÚ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ ·Â¯ ˙‡ Ï·È˜ Ï"Î Ó‰˘ ¯Á‡Ó ıÈ¯
 ‰¯˜Ó· .¯ÂÁÈ‡· Â˙Â‡ ˘È‚‰ ÔÎ‡ ‡Â‰Â ,ÍÎÏ Ú·˜ ˘ „ÚÂÓ· ÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÁÂ„ ˙‡ ˘È‚‰Ï

Î Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰ „Á‡ -10  ÌÈ¯ÒÁ ÂÈ‰ ÌÈ¯˜Ó ‰ÓÎ·Â ,ÌÈ˘„ÂÁ
 ÁÂ„˘ ÍÎ ,‰ÊÎ ÁÂÂÈ„Ï ÒÙÂË ÔÎÂ‰ ‡Ï ÔÂÎÓ· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ .Â˘‚Â‰ ‡Ï Û‡˘ ÌÈÎÓÒÓ

 ˘ Â‡ ˘‚Â‰ ‡Ï ÏÏÎ ÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â„È ·˙Î· ·˙Î  

הגשת הקבלות בזמן שנקבע בנוהל זה הוא עצמו, -בתשובתו ציין המנכ"ל כי הנפגע היחידי מאי
מכיוון שההחזר שהיה זכאי לו התעכב ברוב המקרים. עוד ציין כי אין בשימושו של המכון טופס 

  זה.יעודי לצורך הדיווח, ומחלקת כספים מעולם לא פנתה אליו בטענות בנושא 

 ‰Ó‚Â„ ˘Ó˘Ï ÍÈ¯ˆ Ï"Î Ó‰ ÔÂÎÓ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó „Á‡Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˘ÂÓÈ˘· ‰È‰ÈÂ ÔÎÂÈ Ï‰Â · Ú·˜ ˘ ÒÙÂË‰˘ ‡„ÂÂÏ ÂÈÏÚ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó .ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘Ï
 ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï È„Î Â· ÔÈ‡ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ „ˆÓ ˙Â ÂÏ˙ ¯„ÚÈ‰ .ÔÂÎÓ· ÛËÂ˘

‰· ¯ÂÙÈ˘ ÔÂÚË‰ ÔÂ˜È˙ ˙‡ ÚÂ ÓÏÂ Û˜Â˙Ó˘ Ï"Î Ó· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ‡Ï È‡„ÂÂ· ,˙ÂÏ‰ ˙
 ˙Â ÂÏ˙ ÂÈÏ‡ ˙ÂÚÈ‚Ó ÔÈ‡ ¯˘‡Î Ì‚ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ‚Â‡„Ï ¯ÂÓ‡ Â„È˜Ù˙

 .‡˘Â ·  

6.  :‰Ï‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÌÈÏÂÚ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯ÊÁ‰ ˙˜È„·Ó  

(‡)   ÍÂ˙Ó ,¯ÂÓ‡Î109 · ,Ï"ÂÁ· Ï"Î Ó‰ ‰‰˘ Ì‰·˘ ÌÈÓÈ-57  ‰‡ˆÓ  ÌÈÓÈ  
È‡-Ó‡˙‰ .ÏÚÂÙ· ‰ÈÈ‰˘‰ ÌÂ˜Ó ÔÈ·Â ‰˘˜·· ÁÂÂ„˘ Ô ÎÂ˙Ó‰ ‰ÈÈ‰˘‰ ÌÂ˜Ó ÔÈ· ‰  

.ÌÈ¯Á‡ ÂÈ‰ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ÁÂÂÈ„‰Â ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 
 ÏÚ Ï"Î Ó‰ ÁÂÂÈ„ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ50  ÏÚÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ7  ÁÂÂÈ„· Í‡ ,‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ

 ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ¯Â·Ú Ï"˘‡ Ï"Î Ó‰ ˘¯„ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ)57 Ï"Î ÓÏ ‰ÓÏÈ˘ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ .(
 ‡È‰ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰ .‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ¯Â·Ú Ï"˘‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ„Î ‡Ï˘2,660 .Á"˘  

בתשובתו כתב המנכ"ל: "אין כל משמעות למספר הימים בהם בסופו של דבר בפועל שהיתי במקום 
ועיים כמתוכנן אחר מן המתוכנן בתוכנית המשוערת... בכל הנסיעות נותר מספר ימי הביקור המקצ

  וכמאושר, גם אם סדר הביקור השתנה בהתאם לנסיבות".

 ÌÈÈÂ È˘"Ï ˙Â ÚË ˙ÂÏÚ‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙·Â˘˙ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÏÎÓ .ÂÓˆÚ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡ ÌÈ‡ˆÓÓ‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ,"˙È Î˙·

Ï ÂÈÙÏ˘ ,¯ˆÂ ˘ ˘˘ÁÏ Â‰˘ÏÎ ‰ ÚÓ ˙˙Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ,ÌÂ˜Ó ˙¯„‚ÂÓ ‰¯ËÓ ÌÂ˘ ‰˙ÈÈ‰ ‡
-  ÔÂÎÓÏ È ÂÈÁ ‡˘Â  ‡Ï È‡„ÂÂ·Â-  ˘Ó˘Ï „·ÏÓ ,‰Ï‡ ˙Â‚È¯ÁÂ ˙Â¯ÊÂÁ '˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰'·

 .˙ÂÈË¯Ù ˙Â˘ÙÂÁÏ ÚÂÒ Ï ÈÚˆÓ‡  

(·)   ‰È‰˘ ÁÂÂÈ„˘ ÌÈÓÈ‰ ¯Â·Ú Ì‚ ˙ÂÈ˘È‡ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ˙ÂÏ·˜ ˘È‚‰ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ 
 ‰ÈÈ‰˘ ÏÚ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ Ï"Î Ó‰ ÁÂÂÈ„ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙Á‡· ,‰Ó‚Â„Ï .˙ÈË¯Ù ‰˘ÙÂÁ·

 ÌÈÓÈ· ‰˘ÙÂÁ·31.7.11 Â -21.8.11 Î Ï˘ ÍÒ· ˙ÂÏ·˜ ˘È‚‰Â-570  ˙ÂÚÈÒ  ¯Â·Ú Á"˘
Â Â · Ì˘ ÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ˙Á‡ ‰Ï·˜ ¯˘‡Î ,˙ÂÈ ÂÓ· .Ô·‰ Ï˘ È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î· ‰ÓÏÂ˘ ‡È‰  

  המנכ"ל הסביר בתשובתו כי הדבר נעשה בטעות והוא החזיר את הסכום האמור.
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(‚)   Ì‚ ,ÂÏ ˙ÂÚ‚Â  Ô‰ Ì‡ Â‡ Ô·ÈË ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï˘ ,˙ÂÏ·˜ ˘È‚‰ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
 ÏÈ¯Ù‡· ‰ÚÈÒ · ,‰Ó‚Â„Ï .Ï"ÂÁ· ‰‰˘È ÈÎ ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Ï ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÏÏÎ Ì‰·˘ ÌÈÓÈ ¯Â·Ú

2008  ·ÂÈÁ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰Â Â · Ï˘ È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î ËÂ¯ÈÙ ˙‡ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰
Î Ï˘ ÍÒ·-770 Á"˘  ÌÂÈ·23.4.08 ,ÔÂÏÓ ˙È·· ‰ÏÈÏ ¯Â·Ú  ËÂ¯ÈÙ Â‡ ¯·Ò‰ ÏÎ Û¯Èˆ˘ ÈÏ·
ÂÓÎ ·ÂÈÁÏ  ÍÒ· ‰Ï·˜ ˘È‚‰ ‡Â‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰ÈÈ‰˘‰ ÌÂ˜ÓÂ ‰ÈÈ‰˘‰ ÍÈ¯‡˙ ,ÌÈ¯„Á‰ ¯ÙÒÓ

Î Ï˘ -630 ÈÓÈ· ·Î¯ ˙¯ÈÎ˘ ¯Â·Ú Á"˘ Ì26.4.08-24.4.08 ‰ÏÁ‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ¯˘‡Î ˙‡ÊÂ ,
· ˜¯ -27.4.08 .  

בתשובתו ציין המנכ"ל כי הוא התחיל את הביקור המקצועי יומיים לפני המועד המתוכנן. בנושא 
  בית המלון לא סיפק המנכ"ל כל הסבר.

 „ÚÂÓÏ Ì„Â˜ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙‡ ÏÁ‰ ÈÎ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ¯·Ò‰‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡ Ô ÎÂ˙Ó‰ ÌÈÓÈ‰ .ÂÊ ‰ÙÂ˜˙Ï ¯˘˜· ˘È‚‰˘ ÌÈÎÓÒÓ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È25.4.08-24.4.08 ,

 È˘ÈÓÁ ÌÈÓÈ) ÁÒÙ Ï˘ È ˘‰ ‚Á‰ ÈÓÈ ÂÈ‰ ,ÏÚÂÙ· ‰„Â·Ú‰ ÈÓÈ Ì‰ Ï"Î Ó‰ ˙ ÚËÏ˘
 È‡Ó ˙ÏÈÁ˙· ı¯‡Ï Â·Â˘·Â ,(È˘È˘Â2008  „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ÈÎ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ÁÂÂÈ„ ‡Â‰

) ÁÒÙ26.4.08-20.4.08· ‰‰˘ ˘„ÂÁ‰ ÛÂÒ „ÚÂ ( ˙‡ ¯˙ÂÒ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰Ê ÂÁÂÂÈ„ .‰˘ÙÂÁ
 ˘ÂÏ˙· ÚÈÙÂÓ‰ Â˙˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÔÊ‡Ó ·ÈÂÁ ‰Ê ÁÂÂÈ„ ÍÓÒ ÏÚ .˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÓÈ· ‰È‰˘ Â˙·Â˘˙

· ÂÏ˘ ¯Î˘‰ -6  ÏÈ¯Ù‡· ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ2008 .  

(„)   ÌÈÎÈ¯‡˙· Ï"Î ÓÏ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ¯˘È‡˘ ‰ÚÈÒ Ï ¯˘‡29.2.12-9.2.12  Ì˘¯
Î ˙˜ÏÁÓÏ ¯È·Ú‰˘ ÁÂÂÈ„· ,Â„È ·˙Î· ,Ï"Î Ó‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú ‰„ ˜· ‰‰˘ ÈÎ ÌÈÙÒ

,˙ÂÓÏ˙˘‰  ˙‡ ÔÈÈˆ˘ ÈÏ· ÏÂÎ‰Â ,ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈÓÂÈ ˜¯ÂÈ ÂÈ ·Â ÌÈÈÓÂÈ ‰‰˘ ÔÂËÒÂ··
 ,‰„ ˜· ÌÈÓÈ ‰ ÂÓ˘ ˜¯ ¯˜·È ÈÎ Ï"Î Ó‰ Ì˘¯ ‡È˘ Ï Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰˘ ‰˘˜·· .ÌÈÎÈ¯‡˙‰

) ÌÈÙÒÂ  ÌÈÈÓÂÈ ˘˜È· ‡Â‰ ˜¯ÂÈ ÂÈ ·Â ÔÂËÒÂ·· ÌÈÓÈÏ ¯·ÚÓÂ24.2.12-23.2.12·Ï ( ¯Â˜È
 ÔÈ· ÌÈÎÈ¯‡˙ Â‡˘  ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ˘È‚‰˘ ˙ÂÏ·˜‰ ÔÓ ˘ÂÏ˘ .¯ÈÈ˘ÙÓ‰ ÂÈ ·26.2.12-

22.2.12 ¯Â„Ó ÏÏÎ ,ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú ‰„ ˜· ‰‰˘ ÈÎ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ ÁÂÂÈ„ Ï"Î Ó‰˘ ÔÂÂÈÎÓÂ ,
 ˙ÂÏ·˜‰ ÏÚ Ì˘¯  Û‡Â ,‰„ ˜· ÌÈÓÈ‰ ˙¯˘Ú ÍÂ˙· ¯ÈÈ˘ÙÓ‰ ÂÈ · ¯Â˜È·‰ ÈÓÈ È ˘ ˙‡ ¯Î˘

¯ÓÏ ˙‡ÊÂ ;‰„ ˜· Ô¯Â˜Ó ÈÎ È Â˘‰ ˙Â¯ÓÏÂ ·"‰¯‡· Ô¯Â˜Ó ˙ÂÏ·˜‰ ˘ÂÏ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙Â
È‡Â Ú·ËÓ· - ÛÈ¯Ú˙‰ ˙‡ Ï·˜Ï Ï"Î ÓÏ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰¯Â‡ÎÏ ˙‡Ê ÏÎ .ÌÈÎÈ¯‡˙· ‰Ó‡˙‰‰

 .‰„ ˜· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ¯Â·Ú ‚Â‰ ‰ Ï"˘‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰Â·‚‰  

י בתשובתו מסר המנכ"ל כי "אין כל קשר בין הקבלות המוגשות למחלקת הכספים לבין תשלום ימ
אש"ל. הרישום ע"ג הקבלות נועד לכל היותר לשייך אותן באופן כללי לנסיעה ואין לכך משמעות 

עם גילוי הטעות ו לאחר בדיקה של העניין מתברר כי אכן דובר בטעות כספית כלשהי". עוד מסר כי
   .השיב המנכ"ל באופן מיידי את הסכום האמור

˘ ÏÚ ÁÂÂÈ„˘ ÏÚ Ï"Î ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘˜È·Â ‰„ ˜· ÌÈÓÈ ‰¯˘Ú Ï˘ ‰ÈÈ‰
 ·"‰¯‡· Ô¯Â˜Ó ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ˙ÂÏ·˜‰˘ ÔÓÊ· ,(‰Â·‚‰ ÛÈ¯Ú˙·) Ì¯Â·Ú Ï"˘‡ ÌÂÏ˘˙ Ï·˜Ï

 .(¯˙ÂÈ ÍÂÓ  ÛÈ¯Ú˙)  

(‰)   ,˙ÂÏ·˜‰ È·‚ ÏÚ Ú·ËÓ‰ ‚ÂÒ ˙‡ ‰ È˘ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ· ¯Î˘ ¯Â„Ó˘ ˙ÂÏ·˜ Ô ˘È
 .ÈÂ È˘Ï ¯·Ò‰ ÏÎ ‡ÏÏ  

ת שמחלקת כספים עשתה, הוא השיב את הסכום בתשובתו מסר המנכ"ל כי משהתגלו לו הטעויו
  שניתן לו בטעות ביתר. 
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  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

(Â)  ÈÏÂÈ· ‰ÚÈÒ  ÔÈ‚·- ËÒÂ‚Â‡2011  ·ÂÈÁ ÏÚ ‰Ï·˜ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰
 ÌÂÈ· È‡¯˘‡‰ ÒÈË¯Î17.8.11  ÍÒ ÏÚ2,280 ) Á"˘664.9  ÈÎ „È ·˙Î· ·˙Î  ÂÈÏÚ˘ ,(¯ÏÂ„

Ï·˜‰ ÏÚ .ÔÂÏÓ ˙È·· „Á‡ ¯„Á· ˙ÂÏÈÏ È ˘ ¯Â·Ú ‡Â‰ ‰ÏÈÏÏ Â˙ÂÏÚ ,¯„Á‰ ‚ÂÒ Â ÈÂˆ ‡Ï ‰
 .ÌÏÂ˘˘ ÏÏÂÎ‰ ÌÂÎÒ‰ ˜¯ ‰È‰ ·˙Î ˘ ÏÎ ;ÌÈÓÂÎÒ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÎÂ ‰ÈÈ‰˘‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓÂ
 ‰˜È„·· .ÌÈÎ¯„ ÔÂÏÓ· ˙ÂÏÈÏ È ˘ ¯Â·Ú ·ÈÂÁ˘ ‰Â·‚‰ ¯ÈÁÓ‰ ¯·„· ˜ÙÒ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ‰‚Â‰ ‰ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙Ó¯ ˙‡ Ì‡Â˙ Â È‡ ÌÏÂ˘˘ ¯ÈÁÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘

ÈÎ È‚ÂÊ ¯„ÁÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÏÓ· ÌÂ -  „Ú89  ,˙¯ÚÂ·‰ ‰ ÂÚ‰ ‡È‰˘ ıÈ˜‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰ÏÈÏÏ ¯ÏÂ„
Â-150 ‰ÏÈÏÏ ¯ÏÂ„ ÔÂÏÓ· ¯˙ÂÈ· ¯˜È‰ ¯„Á‰ ¯Â·Ú50 ÂÙÒ‡ ˘ È Â¯Ë˜Ï‡‰ ¯‡Â„· ˙Â·Â˙Î˙Ó .

 .˙·Á¯ÂÓ‰ Â˙ÁÙ˘Ó ÌÚ „ÁÈ ·"‰¯‡· Ï"Î Ó‰ ‰‰˘ „ÚÂÓ Â˙Â‡· ÈÎ ‡ˆÓ  ‰Ê ‡˘Â ·  

דולר עבור שני הלילות (המקסימום המוכר) סביר  490בתשובתו כתב המנכ"ל כי ההחזר בסך 
בעיניו, "יחד עם זאת, אכן נראה כי המחיר כיום לחדר באותו מלון נמוך מן המחיר הנקוב בקבלה". 
הוא הוסיף כי החזיר את ההפרש בין הסכום ששולם לו ובין מחירו של חדר רגיל ליומיים, שלטענתו 

  דולר.  313.9- מד כיום על כעו

 ÔÙÂ‡· ‰Â·‚ ¯ÈÁÓ‰ ;Â· ·ÈÂÁ ‡Â‰˘ ‰Â·‚‰ ¯ÈÁÓÏ ¯·Ò‰ ÏÎ ˜ÙÈÒ ‡Ï Â˙·Â˘˙· Ï"Î Ó‰
ÌÏ˘Ó ‰È‰ ‡Â‰˘ ÌÂÏ˘˙‰ ÔÓ ¯ÎÈ   ˙È·· ¯˙ÂÈ· ¯˜È‰ ¯„Á‰ ˙‡ Á˜Ï eÏ ˙ÂÏÈÏ È ˘ ¯Â·Ú

‡Â‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂÏÓ‰  Â˙Â‡· Â˙‡ „ÁÈ ˙·Á¯ÂÓ‰ Â˙ÁÙ˘Ó ‰˙‰˘ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ÈÎ ˘ÈÁÎ‰ ‡Ï
ÔÂÏÓ‰ .  

(Ê)   ‰˘˜· ‡Â‰ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙Â˙ÈÓ‡Ï Ú‚Â · ˜ÙÒ ‰ÏÚ Â·˘ ÛÒÂ  ‰¯˜Ó
ÈÏÂÈ· ‰ÚÈÒ ‰ ÍÏ‰Ó· .˜Ï„ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Ï- ËÒÂ‚Â‡2011  ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰

) ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˜Ï„ ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰Ï ˙ÂÏ·˜9.8.11-1.8.11 ‰Ú·˘ ÚˆÈ· Ì‰·˘ (
Î) ÌÈ˜ÂÏ„˙-390  Ï˘ ÍÒ· (ÌÈ¯ËÈÏ432 ÏÂ„ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓÏ Ï"Î Ó‰ ÈÁÂÂÈ„Ó .¯

 Ï"Î Ó‰ ˘È‚‰˘ ˙ÂÏ·˜‰Ó .Â˙ÁÙ˘Ó È · Ï˘ ÌÈ·Î¯ È ˘ Ï˘ ˜ÂÏ„˙· ¯·Â„Ó¯¯·˙‰  ÏÎ ÈÎ
 „ˆÈÎ ¯Â¯· ‡Ï .˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰·˘ ÔÂËÒÂ· ¯ÈÚ‰ ¯ÂÊ‡· ÂÈ‰ ÌÈ˜ÂÏ„˙‰

 .˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈ¯Â˘˜ ‰ÊÎ Û˜È‰·Â ÂÏ‡ ÌÈ˜ÂÏ„˙  

מנכ"ל להיכן נסע ומדוע נדרש להוצאות רכב כה גבוהות בזמן ששהה בקרבת בתשובתו לא הסביר ה
  האוניברסיטאות שלטענתו ביקר בהן.

__________________ 

 סוויטה לשבעה אנשים.    50
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  מ.ט.ח (ע"ר) -מכון טכנולוגי חולון   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 ˙Â¯È˘È ÛÂÙÎ‰ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÚ ‰¯˜· Úˆ·Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,ÛÒ ¯ÓÂ˘Â ‰¯˜· Ì¯Â‚ Ì‚ ˘Ó˘Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ,Ï"Î ÓÏ

 Í¯ÂˆÏ ‰Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÍÎÏ Ì‡˙‰· .˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙Â‰Ó ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ˙Â‡ˆÂ‰ È¯ÊÁ‰
 ‰ÊÏ Ï"ÂÁ· ˙Â‰˘‰ ÈÓÈ Û˜È‰ ˙‡ ˙ÂÂ˘‰ÏÂ ‰˘˜·Ï Ì‡Â˙ ÏÚÂÙ· ‰ÈÈ‰˘‰ ÌÂ˜Ó˘ ˜Â„·Ï
 ‰¯˘È‡ Ì¯Ë· ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ˘Â¯„Ï ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ‰È‰ „ÂÚ .Ï‰Â · ÚÂ·˜‰

 ‡È‰ Í‡ ,Ï‰Â · ÚÂ·˜‰ ÔÓ ˙Â‚¯ÂÁ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ¯ÊÁ‰ Ï"Î ÓÏ ˙‡ ‰ Ó‡  ‰‡ÏÈÓ ‡Ï
 Ï·˜˙‰ Ì¯Ë Ô¯Â·Ú˘ ˙ÂÚÈÒ Ï ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ ¯ÂÓ‡Î ‰¯˘È‡ ‡È‰ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .‰„È˜Ù˙

,˙ÂÚÈÒ ‰ ˙Á‡Ï Ú‚Â · ,‰Ó‚Â„Ï .ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‰˜ÏÁÓ·  ÌÈÎÓÒÓ‰ ËÂ¯ÈÙÓ
 ÍÒ· ‰Ó„˜Ó ÌÂÏ˘˙ ¯˘È‡ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È·˘2,000  ¯ÏÂ„

‡ÊÂ ,‰ÚÈÒ ‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÚÈÒ Ï ‡È˘ ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÈÏ· ˙
 ¯ÂÓ‡ ÔÂÎÓ‰˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ‚ÂÒÓ Ô È‡˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Ó ˜ÏÁ "‰¯È˘Î‰" ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ,‰ È„Ó‰

 ˙‡˘Ï .Ô‰·  

בתשובתו מסר מנהל הכספים כי מחלקת כספים אינה אמורה לעסוק בפן של התנהלות הביקור. הוא 
אשרים נסיעות... כי אם הנשיא בלבד... ימי השהות כולם הוסיף: "מחלקת הכספים או אני איננו מ

אושרו ע"י הנשיא בדיוק בהתאם לנוהל... המנכ"ל מעולם לא דרש הוצאות החורגות מן הקבוע 
  בנוהל וכי כל הנסיעות אושרו ע"י הנשיא בדיוק עפ"י הנוהל".

 Úˆ·Ï ,ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰¯˜·
 ¯ÊÁ‰ ˙Â˘È¯„Ï ÌÈ¯·Ò‰ ˘˜·ÏÂ ÏÚÂÙ· ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÔÈ‚· ‰Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÚ
 ÌÚ „·· „· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÈ· Â˜ÈÒ˜Ó· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯Â·Ú ˙ÂÏ·˜ ˙˘‚‰ ,Ï˘ÓÏ .˙ÂÈ ÂÈ‚È‰ Ô È‡˘
 .·"‰¯‡· ˘ÓÓ ÌÈÓÈ‰ Ì˙Â‡· ‰ÓÈÈ˜˙‰ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰˘ ‡È˘ ÏÂ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ÁÂÂÈ„

 ‰Ú·˜  Ì‚ Ï‰Â · ,ÍÎÓ ‰¯˙È ¯˘‡Ï Â‡Â·· ,ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  .ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰˙Â·¯ÂÚÓ
 ¯˘‡Ï ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ÏÏÎ· Ô˙È  Ì‡ ˜Â„·Ï ÍÈ¯ˆ ,„È˜Ù˙· Ï"ÂÁÏ ‰ÚÈÒ Ï ‰˘˜·
 ‰‚È¯Á‰ ÔÈÈ Ú· ÂÈ ÈÚ ˙‡ ¯È‡‰Ï ,‡˘Â Ï È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚Î ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ÏÚ .‰˙Â‡

.„¯Ù · Â¯Â˘È‡ ˙‡ ˙˘¯Â„‰ Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰Ó  

˙Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙‡ ¯È·ÚÓ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙·Â˘
 ‰ÚÂ·˜ ‰˙Â·¯ÂÚÓ Ì‚˘ ,ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ÌÏÂ‡ .ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ Ï ¯·„Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰
 ,·¯ ¯ÂÁÈ‡· ÌÈ˘‚ÂÓ Ì‰˘Î „ÂÁÈÈ· ,Ì˙Â‡ ˜Â„·ÏÂ ÌÈÎÓÒÓ Ï·˜Ï ‡Â‰ ,˙ÂÚÈÒ ‰ Ï‰Â ·

˙‡ ÔÎ„ÚÏÂ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÏÚ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ Ï"Î Ó‰ ÈÁÂÂÈ„ ÌÚ Ì˙Â‡ ˙Ó‡Ï  ‡È˘ ‰
 ˜Â„·Ï Â„È˜Ù˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ÔÚÂË ‡Â‰ ¯˘‡Î Â„È˜Ù˙Ï ‡ËÂÁ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ Ó .‰‚È¯Á ÏÎ ÏÚ

.Ô˙ÂÏÚ ˙‡Â ˙ÂÚÈÒ ‰ Û˜È‰ ˙‡ ¯˘‡ÏÂ  

, העביר המנכ"ל לנשיא המכהן מסמך ובו הוא ציין כי בשל 30.4.13-במהלך הביקורת, ב  .7
לנסיעות לחו"ל בתפקיד, ההתרחשויות האחרונות במכון שבהן הועלה בין השאר גם שמו בקשר 

  הוא מעוניין להבהיר מה היו מטרות נסיעותיו.

לימוד ויצירה של נגישות פיזית  - המנכ"ל ציין במסמך את התפוקות של המכון מביקורים אלה 
במכון, יצירת "תנאים חושיים לבעלי מוגבלויות", פארק מדע, שיפור חזות המכון, רעיונות 

  ינהל, רווחת הסטודנט ושיפור טקסים ואירועים.לאמצעים טכנולוגיים להוראה ולמ
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  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 ·"‰¯‡ „Ú ˜ÈÁ¯‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ Ï"Î Ó‰ Ì‡ ·¯ ˜ÙÒ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ "˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰"Ï-22  ‰È‰ ¯˘Ù‡ .‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · ˙Â ·Â˙ Ï·˜Ï È„Î ‰ ˘· ÌÂÈ

 Ï"ÂÁ· ˙Â˘È‚Ù ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,ı¯‡· ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â˘È‚Ù·Â ÌÈ¯Â˜È·· ˜Ù˙Ò‰Ï
Â˜Ó· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Â ÈÂˆ ‡Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰ÙÂ¯È‡· Ï˘ÓÏ ,¯˙ÂÈ ÌÈ·Â¯˜ ˙ÂÓ

 ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙¯ËÓ˘ ÔÈÂˆ ˙Â˘˜·‰ ·Â¯· .˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â¯ËÓÎ ,ÊÓ¯· ÂÏÂ ,ÂÈ˙Â˘˜··
 ."Ô‰ÓÚ È¯˘˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï" Ì‚Â "˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ì˙ÂÏÈÚÙÓ „ÂÓÏÏÂ Ì˘¯˙‰Ï ˙ Ó ÏÚ" ‰˙ÈÈ‰

„·ÚÈ„· ÍÓÒÓ‰ ˙‡ ·˙Î Ï"Î Ó‰ ,ÌÈ Ù ÏÎ ÏÚ· ,-30.4.13 Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ‰ÏÁ‰˘ ¯Á‡Ï ,
 ˙ÂÚÈÒ ‰ Ï˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ¯Â˘È‡Ï ÒÈÒ· ˙ÂÈ‰Ï È„Î È„ Â· ÔÈ‡ È‡„ÂÂ·Â ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ¯Â˘˜ Ì È‡ Û‡ ÌÈ‡˘Â ‰Ó ‰ÓÎ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ Â˘Ú  Ô˜ÏÁ˘ ,Ï"ÂÁÏ
 ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ „ÂÓÈÏ Ï˘ÓÏ ,‰‡¯Â‰‰Â ‰ÈÓ„˜‡‰ ÌÂÁ˙Ï ÌÈÚ‚Â  Ì‰Â ,Ï"Î ÓÎ Â„È˜Ù˙Ï

 .‰‡¯Â‰ ÈÚˆÓ‡·  

 ÌÈ‡È˘ ‰ È Ù· ‚Èˆ‰ Ï"Î Ó‰˘ ‚ˆÓ· ÌÈÎÓÂ˙‰ Ì‰˘ÏÎ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ,ÍÎÏ ¯·ÚÓ
 ˙Â Â˘‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈ¯˘˜ÏÂ ˙ÂÈÚÂˆ˜Ó‰ ÂÈ˙ÂÚÈÒ Ï Ú‚Â · ÌÈ Â˘‰

¯˜È· Â˙ ÚËÏ Ô‰·˘51 Û‡ ÌÚ „ÚÂ˙Ó ÈÚÂˆ˜Ó ¯˘˜ ÌÈÈ˜Ó Ï"Î Ó‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .
¯·È Â‡· „Á‡ Ì¯Â‚ ‡Ï ‡Ï Û‡· .ÌÈ ˘ ‰·¯‰ Í˘Ó· ¯È„˙ ÔÙÂ‡· ¯˜·Ó ‡Â‰ Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ

 Ì¯Â‚ ÌÚ ˘‚Ù ˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡ÏÂ Â‡Â· ˙‡ ˘‡¯Ó Ì‡È˙ ÂÈ˙ÂÚÈÒ Ó ˙Á‡
 .˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÂÈ¯Â˜È·· Â‰˘ÏÎ ÈÚÂˆ˜Ó  

בתשובתו ציין המנכ"ל כי הסמכות המקצועית היחידה היכולה להחליט בדבר התועלת והטעם 
יות לחו"ל היא נשיא המכון. לדבריו, עובדה היא שנשיא המכון סבר שישנם טעם שבנסיעות מקצוע

ותועלת בביקורים המקצועיים, כפי שנערכו וביעדים שבהם נערכו. ככל שלמשרד מבקר המדינה 
ישנן טענות של ממש בנוגע לשיקול דעתו של נשיא המכון בעניין זה, הן אינן צריכות להיות מופנות 

  כ"ל.אליו, דהיינו למנ

בתשובתו מסר הנשיא הקודם כי "אכן, הנשיא הקודם אישר את נסיעותיו של המנכ"ל לחו"ל, והיה 
עליו לבדוק ולוודא שהכול תקין ועומד בנהלי המכון, אך מסתבר שהאמון שהוא נתן במנכ"ל... 

  'עיוור' את עיניו".

 ˙‡ ,‰ÚÈÒ ‰ È„ÚÈ ˙‡ Ú·˜ Ï"Î Ó‰ ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ÂÈ˙ÂÚÈÒ  ÏÎ· ,¯ÂÓ‡Î ¯Â˜È·‰ ÈÓÈ ¯ÙÒÓ
 „ÚÂÓÏ ÍÂÓÒ Â˘‚Â‰ ÂÈ˙Â˘˜· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÚÒ  Ô‰ÈÏ‡˘ ˙Â È„Ó‰ ˙‡Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡ ÏÎ·
 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÈÂ È˘Ï ÌÂ˜ÓÂ ÔÓÊ È„ Ï"Î Ó‰ ¯È‡˘‰ ‡Ï ÍÎ·Â ,‰ÚÈÒ ‰
 ¯˘È‡ ‡Ï‡ ˜ÓÂÚÏ ‰˘˜·‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ‡È˘ ‰ ‰·˘ ˙Â‡ÈˆÓ Ï"Î Ó‰ ¯ˆÈ ÂÊ Â˙ÂÏ‰ ˙‰·

Ï˘) ‰ ÂÓÈÓ ˙‡Â ‰˙Â‡ ÔÂÎÓ‰ È‡È˘  Ì‡ Ì‚ .ÈËÓÂËÂ‡ ÔÙÂ‡· (Â· ·ÈÂÁ ¯·Î ÔÂÎÓ‰ ·Â¯
 ¯Á‡ ‡ÏÓÏ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÈ¯Á‡Ó „È¯ÂÓ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰Ï‡ ˙ÂÏ·‚Ó· ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙‡ Â¯˘È‡

.˙Â„ÈÓ ¯‰ÂË· ÚÂ‚ÙÏ ‡Ï˘ „ÈÙ˜‰Ï È‡„ÂÂ·Â ,È ÂÎÒÁÂ ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· ‚Â‰ Ï ,ÌÈÏ‰ ‰  

  

   

  

__________________ 

 בכל הבקשות לנסיעה בתפקיד לחו"ל כתב המנכ"ל "וחשוב לי לשמור על קשרי עמהן".   51
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¯ÂÓ‡‰ ÏÎ ÁÎÂ Ï, ·˙ÂÚÈÒ Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰  Ï"ÂÁÏ‰ÏÂÚ  ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á
 È‡¯Á‡Â ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ÔÂÓ‡˘ ÈÓÎ ,Ï"Î Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙Â„ÈÓ‰ ¯‰ÂË·
 Â È‡˘ ÔÙÂ‡· Ï·È˜˘ ÌÈÙÒÎ‰ Ï˘ Ì˙¯ÊÁ‰ ˙‡ ·ÂÈÁ· ÏÂ˜˘È ,„ÒÂÓ‰ ÈÙÒÎ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï
 ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ,¯ÂÓ‡Î Ï"Î Ó‰ ‚‰ È ‡ÏÂÏÈ‡ .ÔÂÎÓ‰ ÈÏ‰Â  ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ

Ï ‡˘Â ‰ Ï·È˜˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯ÊÁ‰ ˙‡ ·È˘‰Ï Ï"Î Ó‰Ó ˘Â¯„Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ˙Â·¯Ï ,˜ÓÂÚ
 ,ÂÈ˙ÂÚÈÒ  ÔÈ‚· ˙Â¯„ÚÈ‰‰ ÈÓÈ ˙ÂÏÚ ˙‡ ÔÎÂ ;„È˜Ù˙· ‰¯Â‡ÎÏ Ï"ÂÁÏ ÂÈ˙ÂÚÈÒ  ¯Â·Ú

.‰˘ÙÂÁÎ ‡ÏÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰Î ÂÓ˘¯ ˘  

  

  

  מכירת הרכבים של המכון

במכון ארבעה רכבים העומדים לרשותם של נושאי משרות מסוימות; שניים בבעלותו של המכון 
ושניים בחכירה (ליסינג). בנוהלי המכון אין בנמצא נוהל המסדיר את נושא מכירת ציוד המכון. 

חוק חובת  -(להלן  1992-בבדיקתו הסתמך משרד מבקר המדינה על חוק חובת המכרזים, התשנ"ב
 2010-ועל תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"עהמכרזים), 

  תקנות חובת המכרזים).  - (להלן 

 100,000- ) לתקנות חובת המכרזים פוטרת מחובת מכרז התקשרות שעלותה נמוכה מ1(3תקנה 
 100,000- ש"ח ל 60,000ש"ח, אך מחייבת קבלת כמה הצעות בגין התקשרות שעלותה נעה בין 

  "ח.ש

מסרה הוות"ת "כי נוכח הפסיקה בדבר החלת  200852במכתבה למשרד מבקר המדינה ממרץ 
עקרונות יסוד של המשפט הציבורי גם על גופים של המשפט הפרטי, אשר יש להם מהות של גוף 
ציבורי... ניתן לראות גם את המוסדות להשכלה גבוהה הנתמכים מתקציב המדינה ועל כן עליהם 

י מינהל תקין... ולפעול על מנת להביא לחסכון וליעילות מחד ומאידך למנוע לפעול עפ"י כלל
  התקשרויות שיש להן ניגוד עניינים. חובה זו חלה על המוסדות להשכלה גבוהה ובאחריותם".

  : 2012-2011להלן ממצאי הביקורת בנוגע לתהליך מכירתם של שני רכבים בשנים 

Ì „ Â ˜ ‰  ‡ È ˘  ‰  Ï ˘  · Î ¯ מנהל  -מנהל מערך הלוגיסטיקה (להלן בפרוטוקול שרשם : ‰
הלוגיסטיקה) של המכון המתעד את תהליך המכירה צוין כי מחיר המחירון של הרכב היה באותה 

ש"ח.  71,000-ש"ח ל 67,000ש"ח, וכי התקבלו שלוש הצעות מחיר שנעו בין  95,000- תקופה כ
י הרכב נמכר לקונה פרטי, מציע בגין רכב חברה" וכ 20%ממחיר המחירון בוצע "קיזוז  עוד צוין כי

  ההצעה הגבוהה ביותר.

__________________ 

ת, המכללה האקדמית צפ - )Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„2009‰‰ (ראו מבקר המדינה,    52
 . 254היבטים מינהליים, עמ' 
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  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

 Ï‰ Ó Ï˘ Â„È· ÈÎ ‡ˆÓ ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰  ¯ÎÓ ˘ ·Î¯‰ ÈÂÂ˘ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ‰ÈÂˆÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï
 ·˙Î· ‰ Ù ‡Ï ÔÂÎÓ‰ .Â ÓÓ ¯ÂËÙ Â‡ Ê¯ÎÓ· ·ÈÈÁ ‰¯ÈÎÓ‰ ÌÂÎÒ Ì‡ Ú„È ‡Ï ÌˆÚ·Â

ˆÓ  „ÂÚ .ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙· ˘¯„ Î ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ÌÈÚÈˆÓÏ ˙ÂÚˆ‰ ÈÎ ‡
 Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈ¯·„Ï .·˙Î· ÂÏ·˜˙  ‡Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÓ˘¯ ˘ ¯ÈÁÓ‰‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ ˙ÂÚˆ‰ ,

‰ ÌÈÂÒÓ ÁÂÂ¯Ó ÔÓˆÚÏ ˙Â¯È‡˘Ó ‡ÏÈÓÓ˘ ·Î¯ ˙ÂÈÂ ÎÂÒ Ï˘ ˙ÂÚˆ‰ ÂÈ‰ ÂÏ·˜˙‰˘ ¯ÈÁÓ
 ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .˙ÂÎÂÓ  ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Â˘È‚Ó ˘‡¯ÓÂ ,‰¯ÈÎÓ‰Ó ÁÈÂÂ¯‰Ï È„Î

 ‰Ó˘¯ Â ÈË¯Ù‰ ‰ Â˜‰ ˘È‚‰˘ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ Ï˘ Â˙Úˆ‰ ‡È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·
 ˙¯ÈÎÓ ÏÚ ËÈÏÁ‰ Â„·Ï ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Ï‰ Ó ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰Úˆ‰‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰Â

.ÈË¯Ù‰ ‰ Â˜Ï ·Î¯‰  

 ‰ÈÈ Ù‰˘ ‰‡¯  ,ÌÈ·¯· ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï ·Î¯‰ ˙¯ÈÎÓ ¯·„˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÎÂÂÈ˙· ‰¯Â‡ÎÏ ‰˙˘Ú  Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰ÁÙ˘Ó ·Â¯˜ÏÂ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ·Â¯˜ Ï˘ Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ;

 Â˙ÁÙ˘Ó Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰¯ÈÎÓ‰ ÍÈÏ‰· ‡Ï˘ ¯Á‡Ó .ÍÎÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ Ï"Î Ó‰ ÏÚÂ ,‰ÏÂÒÙ
ÍÎ ‚‰ ,  ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓ· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Ï‰ Ó ˙‡ Ï"Î Ó‰ „ÈÓÚ‰

 .ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó  

¯ ¯Â·Ú ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê Â· ‚‰ ˘ ‰˙ÂÓÚ Ï˘ ·Î
 Ï˘ ‰˙ÁÙ‰ ˙˘¯„  „ÈÁÈ ‚‰ 14%-10% ‡ÏÂ ÔÂ¯ÈÁÓ· ¯ÈÁÓ‰Ó Ï˘ 20%  ‰ ˙È ˘ ÈÙÎ

Î· ÍÂÓ ‰ ¯ÈÁÓ· ¯ÎÓ  ·Î¯‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ .¯ÂÓ‡‰ ·Î¯‰ ˙¯ÈÎÓ·-8,500 
.˙Ú‰ ‰˙Â‡· ÔÂ¯ÈÁÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈÂÂ˘Ó Á"˘   

Ô Â Î Ó ‰  Ï " Î  Ó  Ï ˘  · Î ¯ הכפוף ישירות  את המכירה ניהל מנהל המשק והאחזקה: ‰
. בפרוטוקול שרשם המתעד את תהליך המכירה צוין כי מחיר המחירון של הלוגיסטיקהלמנהל 

ש"ח, וכי התקבלו שלוש הצעות מחיר מסוכנויות רכב שנעו  100,000-הרכב היה באותה תקופה כ
ברה" בגין רכב ח 22%ממחיר המחירון בוצע "קיזוז  ש"ח. עוד צוין כי 67,000- ש"ח ל 60,000בין 

  וכי הרכב נמכר לקונה פרטי.

 ¯ÎÓ ˘ ·Î¯‰ ÈÂÂ˘ Ï˘ ‰Î¯Ú‰· ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ‰˜ÊÁ‡‰Â ˜˘Ó‰ Ï‰ Ó ÈÎ ‡ˆÓ  ˙‡Ê‰ ‰¯ÈÎÓ·
 ÂÓ˘¯ ˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ .Â ÓÓ ¯ÂËÙ Â‡ Ê¯ÎÓ· ·ÈÈÁ ‰¯ÈÎÓ‰ ÌÂÎÒ Ì‡ Ú„È ‡Ï ÌˆÚ·Â
 ÁÈÂÂ¯‰Ï È„Î ÌÈÂÒÓ ÁÂÂ¯Ó ÔÓˆÚÏ ˙Â¯È‡˘Ó ‡ÏÈÓÓ˘ ·Î¯ ˙ÂÈÂ ÎÂÒÓ ÂÏ·˜˙‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·

ÎÓ‰Ó ‰ Â˜‰ ˘È‚‰˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙Úˆ‰ ,˙‡ÊÓ ‰¯˙È .˙ÂÎÂÓ  ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Â˘È‚Ó ˘‡¯ÓÂ ,‰¯È
 ‰Úˆ‰‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡È‰Â ÔÂÎÓ· ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Úˆ‰ ‡È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ‰Ó˘¯ Â ÈË¯Ù‰
 ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙‡Ê‰ ‰Úˆ‰‰ Ï˘ ·˙Î· ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï .¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰

˘ ¯È˘È‰ ÂÏ‰ Ó ‡Â‰ ‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Ï‰ Ó ˙‡ Ï‰È ˘ ‰˜ÊÁ‡‰Â ˜˘Ó‰ Ï‰ Ó Ï‰¯ÈÎÓ‰ Ì‚ .
 ˙‡ Ï‰È ˘ Ì¯Â‚‰ ‰Ê ‰È‰ Ô‡Î‰¯ÈÎÓ‰ ÏÚ Â„·Ï ËÈÏÁ‰˘ ,‰˜ÊÁ‡‰Â ˜˘Ó‰ Ï‰ Ó Â ÈÈ‰„ ,

.ÈË¯Ù‰ ‰ Â˜Ï ·Î¯‰ ˙¯ÈÎÓ  

בתשובתו כתב מנהל הלוגיסטיקה כי לא ראה כל הוראה או נוהל האוסרים עליו לרכוש את הרכב 
  של המוסד. 

 ˙¯ÈÎÓ ˙‡ Ï‰ Ó Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó˘ ,‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏ‰ Ï‰ Ó ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó Ú ÓÈ‰Ï ,ÔÂÎÓ· „ÂÈˆ‰‰¯ÈÎÓ· Ï‰È  ˙Â¯È˘È ÂÏ ÛÂÙÎ‰ „·ÂÚ ¯˘‡Î „ÂÁÈÈ· ,

 ˙‡ Â„·Ï‰¯ÈÎÓ‰ ‰˜ÊÁ‡‰Â ˜˘Ó‰ Ï‰ Ó Ï˘ Â˙Â‡ˆÓÈ‰Ï ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ ˙‡Ê‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰· .
ÈÏ‰˙ ÏÂ‰È Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ·.ÔÈ˜˙ ‰¯ÈÎÓ Í  
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 Â· ‚‰ ˘ ‰˙ÂÓÚ Ï˘ ·Î¯ ¯Â·Ú ÈÎ ‡ˆÓ  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ‰˜È„·· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
 Ï˘ ‰˙ÁÙ‰ ˙˘¯„  „ÈÁÈ ‚‰ 14%-10% ‡ÏÂ ÔÂ¯ÈÁÓ· ¯ÈÁÓ‰Ó Ï˘ 22%  ‰ ˙È ˘ ÈÙÎ

Î· ÍÂÓ ‰ ¯ÈÁÓ· ¯ÎÓ  ·Î¯‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È·Â˘ÈÁ ÈÙ ÏÚ .¯ÂÓ‡‰ ·Î¯‰ ˙¯ÈÎÓ·-10,500 
¯ÈÁÓ‰ ÈÙ ÏÚ ÂÈÂÂ˘Ó Á"˘ .˙Ú ‰˙Â‡· ÔÂ  

 ˙·ÂÁ ·ÈÈÁÓ Â˙¯ÈÎÓ·Â Â˙ÈÈ ˜· ÏÂÙÈË‰ ‰ÊÎÎÂ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ‰ ˜ ‰ ˘ÂÎ¯ ‡Â‰ ÔÂÎÓ‰ ˘ÂÎ¯
 ÈÎ ˘˘Á‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ ÂÏ‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚ ˙Â Ó‡ 

ÈÂÂ˘Ó ÍÂÓ ‰ ¯ÈÁÓ· ,¯ÂÓÁ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  È„Î ÍÂ˙ Â¯ÎÓ  ÌÈ·Î¯‰È ˙ÂÎÊ‰Â ,È˙Ó‡‰ Ì
ÌÈ¯ÈÁÓ· Ì˙˘ÈÎ¯Ï  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ .¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ È„È· ‰‡ ‰ ˙·ÂË ‰˘ÓÈ˘ ÂÏ‡

 ÔÂÎÓ‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .„È˙Ú· ‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ‡˙Ó Ï‰Â  ÚÂ·˜ÏÂ ‡˘Â ‰
 ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ÌˆÓˆÏ È„Î ÌÈ¯‡Â˙Ó‰ ÌÈ¯˜ÓÏ Ú‚Â · ËÂ˜ Ï ÂÈÏÚ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÍÈ¯ˆ

 .‚ÙÒ˘ ÈÙÒÎ‰ „ÒÙ‰‰ ˙‡  

  

  

  ם במכוןדיווחי נוכחות של בכירי

נוהל  - קיים במכון נוהל עדכון ודיווח על נוכחות באמצעות מערכות ממוחשבות (להלן  2008משנת 
דיווח נוכחות). הנוהל מסדיר את כל הקשור לנושא ימי העבודה ושעות העבודה של עובדים 

מו מינהליים במכון. בנוהל נקבע כי על כל עובד לדווח בכל יום עבודה על שעת התחלתו ושעת סיו
באמצעות המערכת הממוחשבת ולאשר את נוכחותו בכל חודש עד לחמישה בחודש העוקב. בנוהל 

   לא הוגדרו משרות מינהליות שאינן חייבות בדיווח נוכחות כאמור.

 ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯‡˘Î ÌÈ‚‰Â  Ì È‡ ¯ÈÎ·‰ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÂˆÏ ÌÈÎÈÈ˙˘Ó‰ ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÈÎ ‡ˆÓ 
ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ· ÌÈÁÂÂ„Ó Ì‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ .‰ÓÂÈÒ ˙Ú˘Â Ì˙„Â·Ú ˙ÏÁ˙‰ ˙Ú˘ ÏÚ ˙·˘  

דיווח הנוכחות של צוות הניהול הבכיר נעשה באופן אחר. בתחילת כל חודש הם מקבלים ממנהל 
יחידת משאבי אנוש ומינהל טופס, ובו הם נדרשים להצהיר על הימים שהחסירו בחודש הקודם 

היעדרות). לאחר מילוי הטופס הוא טופס  - מפאת מחלה או יציאה למילואים או לחופשה (להלן 
יחידת משאבי אנוש) לצורך רישום, וזו מעבירה את  - מועבר ליחידת משאבי אנוש ומינהל (להלן 

מדור שכר) להמשך הטיפול ולעדכון של  - הדיווח החודשי למדור שכר שביחידת הכספים (להלן 
  ).הרישום הידני -ימי החופשה וימי המחלה שנצברו בתלוש השכר (להלן 

גם המנכ"ל מדווח על נוכחותו ברישום ידני באמצעות טופס היעדרות שבו הוא מדווח על ימי 
   החופשה וימי המחלה החודשיים שלו.

 ,¯ÈÎ·‰ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ‰ÏÁÓ ÈÓÈÂ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ ÌÂ˘È¯· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚ ˙¯Â˜È··
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .È „È‰ ÌÂ˘È¯‰Ó ÌÈÚ·Â ‰  

1.   ÌÈ¯˘‡Ó ,ÌÓˆÚ ¯Â·Ú ˙Â¯„ÚÈ‰ ÒÙÂË ÌÈ‡ÏÓÓ Ï"Î Ó‰Â ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó
 ˘ÂÏ˙ ÔÂÎ„ÚÏ ¯Î˘ ¯Â„ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰¯˜· ‡ÏÏ Â˙Â‡ ÌÈ¯È·ÚÓÂ Ì˙ÓÈ˙Á· Â˙Â‡
 ˘„ÂÁ ÏÎ· ¯˘‡Ï Ï‰ Ó‰ ÏÚ ÂÈÙÏ˘ ,˙ÂÁÎÂ  ÁÂÂÈ„ Ï‰Â · ÚÂ·˜‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ˙‡ÊÂ ;¯Î˘‰

 .ÂÈ„·ÂÚ ÈÁÂÂÈ„ ˙‡  
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2.    ÌÈÈ „È‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ,¯Î˘ ¯Â„ÓÏ Ì‰˘ ÂÓÎ ÌÈ¯·ÚÂÓ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈÏ ÌÈ˘‚ÂÓ‰
 .ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÈ˘ ÈÙÎ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÌÂ˘È¯· ˙ÂÈÂÚËÏ Ì¯Â˙‰ ¯·„  

3.   È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÙÏ ˜¯ ¯Î˘‰ ˘ÂÏ˙ ˙‡ ÔÎ„ÚÓ ¯Î˘ ¯Â„Ó
 Â˙Â‡· ÔÎ„ÂÚ ‡Ï ,Â„ÚÂÓ· ˘‚Â‰ ‡Ï˘ È „È È˘„ÂÁ ÁÂÂÈ„ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ  .ÂÏ ‰˘È‚Ó ˘Â ‡
 ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÌÈ·˜ÂÚ‰ ÌÈ˘„ÂÁ· ‡Ï Û‡Â ,¯Î˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ‡ÏÂ ¯Î˘‰ ˘ÂÏ˙· ‡Ï ˘„ÂÁ‰
 Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙· Â Î„ÂÚ ‡Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÁÂÂÈ„ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó·

.È „È ÔÙÂ‡· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘Â Ï"Î Ó‰  

 ¯‡Â È ‰ÙÂ˜˙Ï Ï"Î Ó‰ ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„··2004  -  ÏÈ¯Ù‡2013 Ì˘¯  ÈÎ ‡ˆÓ   Ï˘ ¯ÚÙ57 
Â ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ -6  ‡ÏÂ ÂÁÂÂ„ Ì˜ÏÁÂ ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ ÂÁÂÂ„ ‡Ï Ì˜ÏÁ˘ ‰ÏÁÓ ÈÓÈ

· ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ .Ï"Î Ó‰ Ï˘ ¯Î˘‰ ˘ÂÏ˙· ‡ÏÂ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ¯Î˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ‡Ï Â Î„ÂÚ-14 
È‡Ï Â‡ ÈÂ‚˘‰ ÌÂ˘È¯Ï Ì¯Â‚‰ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈÁÂÂÈ„ ÂÈ‰ ÌÈ¯˜Ó‰Ó- ,Ï˘ÓÏ .ÏÏÎ· ÌÂ˘È¯‰

 ¯·ÓËÙÒ·2008È¯‡˙· , ÌÈÎ17.9.08-7.9.08 ‡Ï˘ Ï"ÂÁ· ˙ÈË¯Ù ‰˘ÙÂÁÏ Ï"Î Ó‰ ‡ˆÈ ,
 ÁÂÂÈ„· Í‡ ,(ÏÈÚÏ Â‡¯) "Ú„È ÔÂÎ„ÚÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰" ˙ÂÚÈÒ Î ÂÁÂÂ„˘ ÂÈ˙ÂÚÈÒ  ˙¯‚ÒÓ·
 Â˙Â‡· Â˙„Â·ÚÓ ¯„Ú  ÈÎ Ï"Î Ó‰ Ì˘¯ ‡Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ ˘È‚‰˘ È˘„ÂÁ‰

 .˘„ÂÁ‰  

˙Ï È „È ÔÙÂ‡· ÌÈÁÂÂ„Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ˙˜È„·Ó ¯‡Â È ‰ÙÂ˜2009  -  ¯·Óˆ„2012 
 Ï˘ ¯ÚÙ Ì˘¯  „Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„· .ÌÈ¯ÚÙ ÂÓ˘¯  Ì‰Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ 6  ÈÓÈ

 ¯Á‡ „·ÂÚ Ï˘ ‰Ï‡·Â ,„Á‡ ‰ÏÁÓ ÌÂÈÂ ‰˘ÙÂÁ- 11  Ú‚Â · .„Á‡ ‰ÏÁÓ ÌÂÈÂ ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈ
˘‰ ˙Î¯ÚÓ· ‡Ï Â Î„ÂÚ ‡Ï Í‡ ,È „È‰ ÒÙÂË· ÂÁÂÂ„ ˙Â¯„ÚÈ‰‰ ÈÓÈ ÏÎ ÈÎ ‡ˆÓ  Ì‰È ˘Ï ¯Î

.Ì‰Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙· ‡ÏÂ ÔÂÎÓ‰ Ï˘  

מנהל יחידת משאבי אנוש במכון מבצע ריכוז נוסף של ימי החופשה וימי המחלה של צוות הניהול 
הבכיר שאינו מדווח על נוכחותו במערכת הממוחשבת. בשיחה עם צוות הביקורת הוא אמר כי 

תלושי השכר של צוות הניהול הנתונים המרוכזים אצלו הם הנתונים הנכונים ולא אלה המופיעים ב
  הבכיר. 

משרד מבקר המדינה בדק את רישומיו של מנהל יחידת משאבי אנוש בנוגע לארבעת העובדים 
  . להלן הממצאים: 2012ספטמבר  -  2004האמורים לתקופה אוקטובר 

 ‰ÏÁÓ‰ ÈÓÈÂ ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ˙Â¯˙È· ˙ÂÈÂÚË Â‡ˆÓ  ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈÓÂ˘È¯·
 „Á‡ ÏÎ Ï˘· ÈÎ ‡ˆÓ  Ï"Î ÓÏ Ú‚Â · ,Ï˘ÓÏ .¯ÈÎ·‰ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÂˆ È¯·ÁÓ -30.9.12  ‰„ÓÚ

 Ï˘ ‰¯˙È Â˙ÂÎÊÏ460 · ‰‰Â·‚ ˙‡Ê‰ ‰¯˙È‰ .‰ÏÁÓ ÈÓÈ-70  Ï˘ ÈÏÓÈÒ˜Ó‰ ¯ÙÒÓ‰Ó ÌÈÓÈ
) ‰ÏÁÓ ÈÓÈ390 ‰ÏÁÓ ÔÈ‚· „Á‡ ‰„Â·Ú ÌÂÈ ¯ÈÒÁ‰ ‡ÏÂÏ ÚÈ‚‰Ï Ï"Î Ó‰ ‰È‰ ÏÂÎÈ ÂÈÏ‡˘ (

 ÍÏ‰Ó·13  ‡Ï˘ ¯·„ ;ÔÂÎÓ· Â˙„Â·Ú ˙Â ˘ ÈÓÈ ˙¯˙È ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ .‰¯˜
 ‡È‰ ÂÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÎÊÏ „ÂÓÚÏ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯ÂÓ‡˘ ‰ÏÁÓ‰368  ˙¯˙È Ì‚ .ÌÂÈ

· ‰ÏÂ„‚ ‰Ï‡ ÌÈÓÂ˘È¯· ‰ÚÈÙÂÓ‰ Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ -37  È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ ‰¯˙È‰Ó ÌÈÓÈ
˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ53 .  

__________________ 

הפער הזה נוגע אך ורק לטעויות חישוביות של מנהל יחידת משאבי אנוש. אין הוא נוגע לדיווחים שלא    53
  דווחו כראוי או שלא עודכנו וכן לימי חופשה בחו"ל שדווחו כימי השתלמות.
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ÓÂ˘È¯ ˙‡ Úˆ·Ó ‡Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˜ÈÂ„Ó ÔÙÂ‡· ÂÈ
 ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó Ï˘ ‰ÏÁÓ‰ ÈÓÈÂ ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ÊÂÎÈ¯ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ‰˘ÙÂÁ ÈÓÈÂ ‰ÏÁÓ ÈÓÈ Ï˘ È„È˙Ú ÔÂÈ„ÈÙ· ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÈÂÚËÏ ÏÈ·Â‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˘Â ‡ È·‡˘Ó
 ˙ÂÈÂÚË‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  ÏÚ .ÂÏ‡ ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú

Â˘È¯· ˙‡ Ô˜˙Ï ÔÎÂ ,¯ÈÎ·‰ ÏÂ‰È ‰ ˙ÂÂˆ Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙· ‰ÏÁÓ‰ ÈÓÈÂ ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ÈÓ
 .˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ· ‰˘Ú ‰ ÌÂ˘È¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÓˆÚ ÂÏ˘ ÂÈÓÂ˘È¯  

של חלק מהעובדים נכתב כי אופן הדיווח שלהם נקבע בהסדרים  2013דצמבר  -בתשובות מנובמבר 
אתם אין הם נדרשים לדווח במסגרת המערכת עמם שקדמו לפרסום הנוהל, ועל פי החוזים שנחתמו 

כתב מנהל יחידת משאבי אנוש: "כל הצוות הבכיר כולל  2013הממוחשבת. בתשובתו מדצמבר 
המנכ"ל מדווחים באותו האופן, ללא אישור ממונה על תוכן הדיווח ואין פסול בכך... אכן נתגלו אי 

תלושי השכר או בתחשיב שערכתי... התאמות מסוימות בין הדיווח הידני לבין הדיווח שנרשם ב
  בדעתי לפעול לקיום מערכת בדיקה קפדנית ומסודרת בעניין". 

 ,¯Â·Èˆ‰ ˙ÙÂ˜Ó ·È„  ·Âˆ˜˙ Ï·˜Ó‰ „ÒÂÓÎ ,ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÁÂÂÈ„Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘·Â È ÂÎÒÁÂ È‡¯Á‡ ÔÙÂ‡· Ï‰ ˙‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ

 .ÂÈ„·ÂÚÏ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ÏÂ ˙ÂÁÎÂ  È„Ó ÂÁÂÂ„È ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÔÂÎÓ‰ È„·ÂÚ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÎÏ
 ÁÎÂ Ï „ÂÁÈÈ·Â ,ÔÎ ÂÓÎ .˙·˘ÁÂÓÓ‰ ˙Î¯ÚÓ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì˙„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ÏÚ ,Ô˙È ‰ ÏÎÎ ,ÌÂÈ
 ÌÈÈ „È‰ ÂÈÁÂÂÈ„ ˙‡ ¯˘‡Ï ‡È˘ ‰ ÏÚ ,Ï"Î ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ „È‰ ÌÈÓÂ˘È¯· ˙Â·¯‰ ˙ÂÈÂÚË‰

˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈÓÂ˘È¯‰ ˙‡Â Ï"Î Ó‰ Ï˘  ÈÓÈ ÏÚÂ ‰˘ÙÂÁ‰ ÈÓÈ ÏÚ
.Ï"Î Ó‰ Ï˘ ‰ÏÁÓ‰    

  

  

  איוש משרות ניהוליות במכון ללא תהליך מובנה על פי נוהל קבוע

המכון אמור לפעול בעת מינוי עובדים וקידומם באופן מסודר ולפי נוהל התואם לנורמות החלות על 
הזדמנויות. גם בדוחות שפרסם גופים ציבוריים, לרבות הגינות, שקיפות ושוויון ובכלל זה שוויון 

במשך השנים הדגיש משרד מבקר המדינה כי המוסדות להשכלה גבוהה מחויבים לפעול על פי 
  .54כללים מתחום המשפט הציבורי

 ˘ÈÈ‡Â ÌÈ„·ÂÚ Ì„È˜ Ï"Î Ó‰Â ,ÌÓÂ„È˜ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜Ï Ï‰Â  ÔÈÎ‰ ‡Ï ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
  ÈÙ ÏÚ ‰ ·ÂÓ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ ‡ÏÏ ˙ÂÈÏÂ‰È ‰ ˙Â¯˘Ó‰ ˙‡ Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ ÈÙÏ .¯ÂÓ‡Î Ï‰Â

ÏÚÂÙ· ‡È˘ Ï55  È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙ ‡ÏÏ ˙Â¯˘Ó ‰ÓÎ Ï˘ Ô˘ÂÈ‡ ÏÚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· "ËÏÁÂ‰"
 È„Î ÍÂ˙ Ì‡ ˙ÈÓ„˜‡ ‰¯˘Î‰· Ì‡ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â¯˘ÎÂ‰ ‰Ï‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÂÈ¯·„Ï .Â‰˘ÏÎ

.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ì¯È˘Î‰Ï È„Î È„ Ì‰· ˘È Â˙Ú„Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ  

__________________ 

 ים.בתחומים שנבדקו בביקורת משרד מבקר המדינה ובעיקרם תחומים מינהלי   54

 .25.6.13-תכנית איוש משרות ובניית עתודה ניהולית למכון מ   55



  1341  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון 

  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

¯˘Ó ˙Ú„Ï ‰¯˜Ó·) „Á‡ Ì„‡ ,‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ ÍÓ˙ ‰ ÛÂ‚·˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „
 „ÚÂ ˘ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙ ÏÎ ‡ÏÏ ˙ÂÈÏÂ‰È  ˙Â¯˘ÓÏ ÂÓ„Â˜È ÌÈ„·ÂÚ ÂÏÈ‡ Ú·˜È (Ï"Î Ó‰ ‰Ê
 ÈÎ¯Âˆ ÏÚ ‰ ÂÚ‰ „·ÂÚ‰ Ï˘ ÂÓÂ„È˜ Â‡ Â˙ËÈÏ˜ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ „ÒÂÓÏ ˙ÂÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÌÒ˜ÓÏ

Ù· ,ÂÈ˙Â¯˘Ó ˘ÂÈ‡· .È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· „ÒÂÓ‰ ˙Ï·˜Ó ‰·¯‰ Ô˙Â·È˘Á˘ ˙ÂÈÏÂ‰È  ˙Â¯˘Ó Ë¯
 ÔÂÈÂÂ˘ Ô˙Ó Ï˘ Í¯„· ÂÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ÏÂ ÌÈ„·ÂÚ ˙ËÈÏ˜Ï ÏÂÚÙÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ,Û˜Â˙ ‰ ˘Ó
 È¯Â·Èˆ ·Âˆ˜˙Ó ‰ ‰ ‰ „ÒÂÓ·˘ ˙Ú„‰ ÏÚ Ï·˜˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ .˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ Ï˘Â ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰

ˆ ˙ÂÓ¯Â  ÏÚ ÔÚ˘ ‰ ÌÓÂ„È˜Â ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Ï‰Â  ‡ˆÓ · ÔÈ‡ ,ÔÂÎÓ‰ ÂÓÎ ,·È„  ÏÚ .˙ÂÈ¯Â·È
 ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ Ï˘ ¯„ÂÒÓ Ï‰Â  ·˙ÎÈÈ˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ,‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈÙÂ‚ ˙·ˆ˜˙Ó‰ ,˙"˙ÂÂ‰

.˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙ÂÓ¯Â Ï Ì‡Â˙‰ ÌÓÂ„È˜Â  

המכון כתב בתשובתו כי "יש לזכור שהמנכ"ל עומד בראש הפירמידה הפנימית שעוסקת בנושא 
ל החלטה בתחום קבלת עובדים או קידומם קליטת וקידום של עובדים מנהליים... לא הייתה כ

שנתקבלה על ידי המנכ"ל לבדו... מנהל משאבי אנוש יושב עם המנכ"ל, במטרה לסכם את תכנית 
  .העבודה השנתית"

 ˙ÂÓ¯Â  ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÓÂ„È˜Â ÌÈ„·ÂÚ ˙Ï·˜ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .˙ÂÏ·Â˜Ó ˙ÂÈ¯Â·Èˆ  

א מתן אישור ללימודים אקדמיים והתשלום עבורם. הבדיקה משרד מבקר המדינה בדק את נוש  .1
  נעשתה בעניינן של שתי עובדות מינהליות במכון. 

נוהל השתלמות  -(להלן  56בנוהלי המכון ישנו נוהל הקובע כללים להשתלמות עובדים מינהליים
רת עובדים). הנוהל נועד לצורך שיפור רמתם המקצועית של העובדים, פיתוח מיומנויות והכש

עובדים למילוי תפקידים בכירים יותר. הנוהל קובע את שיעור המענק שיקבל העובד לצורך 
ההשתלמות. עוד נקבע כי במקרים שמדובר בעלות של אלפי שקלים, רק ועדת השתלמויות זכאית 
לאשר את המימון הכספי של המכון ללימודים. הנוהל אינו חל על לימודים לקראת תואר אקדמי. 

   מכון נוהל הקובע כללים ללימודי תואר אקדמי.בחסר שיוצא אפוא 

 ˙ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··2009 Î Ï˘ ÍÒ· ‰‡ˆÂ‰ Ï"Î Ó‰ ¯˘È‡ -234,000  ¯Â·Ú Á"˘
 .Ô¯Î˘· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ Ï˘ ÌÂÏÈ‚‰ ˙ÂÏÚ ¯Â·ÚÂ ˙ÂÈÏ‰ ÈÓ ˙Â„·ÂÚ È˙˘ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙ È„ÂÓÈÏ

 ˙ ˘· ÈÎ ‡ˆÓ  ,ÍÎÓ ‰¯˙È2011  ˙Á‡ Ï˘ È ˘‰ ¯‡Â˙‰ È„ÂÓÈÏ ÔÂÓÈÓ ˙‡ Ï"Î Ó‰ ¯˘È‡
 ˙Â„·ÂÚ‰Ó ˙Â¯ÂÓ‡‰˘ ÌÂÏÈ‚‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ÂÎ ÏÂÎ‰ ÍÒ· ;‰¯Î˘· ÌÂÏ˘˙‰ Ï -62,000  Á"˘

 ¯ÂÓ‡Î ˙‡Ê Í‡ ,˙Â„·ÂÚ‰ Ï˘ ¯È˘È‰ Ï‰ Ó‰ ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ Â¯˘Â‡ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .ÌÈÙÒÂ 
 „Á‡ ¯˘‡Ó Ì¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· - .Ï"Î Ó‰  

 ˙‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ Â„·Ï ¯˘È‡ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰ÓÎÓ ÌÈ‚¯ÂÁ‰ Ï„Â‚ È¯„Ò· ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰  ‰ÓÎ ÂÏ·˜È ÌÈ„„Â· ÌÈÏ˜˘ ÈÙÏ‡

 ÏÚÂ ‰‡ÏÓ ˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ ˘‚„ ˙ÓÈ˘ È„Î ÍÂ˙ ,ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ï‰Â · ‚Â‰ ˘ ÈÙÎ ,ÌÈÓ¯Â‚
 .ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜·  

בתשובתו כתב מנהל יחידת משאבי אנוש כי "כל האישורים האלה... היו על דעת ובהסכמת 
  הנשיאים הרלוונטיים". 

__________________ 

 .2004מאוקטובר  04-001נוהל    56



  ג64דוח שנתי   1342

  מ.ט.ח (ע"ר) -מכון טכנולוגי חולון   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

Ó  ‡Ï ˙¯Â˜È·· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó˘ ÌÈ¯Â˘È‡‰ Â‡ˆ
 ,Â˙·Â˘˙Ï ÌÙ¯Èˆ ‡Ï Û‡Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯Â˘È‡‰ ˙‡ ‚Èˆ‰ ‡Ï ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó .Â˙·Â˘˙· ¯ÈÎÊÓ
 ÈÎ ‰ÏÂÚ ,Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ¯Â˘È‡ ˜¯ ¯ÂÓ‡Î ‰Ï‡ ÂÈ‰˘ ,˙¯Â˜È·‰ È Ù· Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÔÓ

.˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ¯˘È‡˘ ‡Â‰ Â„·Ï Ï"Î Ó‰  

דמיים נדרש לא רק לנושא תהליך אישור הלימודים והתשלום עבורם נוהל שעניינו לימודים אק  .2
אלא גם לאופן ביצוע התשלום למוסד האקדמי ולהתייחסות לענייני המיסוי הנגזרים מכך. לדוגמה, 

, נקבע כי 58, שכותרתו "נוהל פטור משכר לימוד"57בנוהל הנהוג בנושא זה באוניברסיטת תל אביב
ת משכורתו של העובד וכנגד המצאת קבלות בדבר תשלום שכר החזר שכר הלימוד ייעשה באמצעו

  הלימוד. 

 ¯È·ÚÈ ÔÂÎÓ‰˘ ¯˘È‡ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· .‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â · Ï‰Â  ÔÂÎÓÏ ÔÈ‡ ,¯ÂÓ‡Î
 ˙ÙÈ˜Ê ‰Ó˘¯  ‡Ï ˙Â„·ÂÚ‰ È˙˘Ï ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ .ÈÓ„˜‡‰ „ÒÂÓÏ ˙Â¯È˘È ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡

 .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÒÓ· ˙Â·ÈÈÁ Ô‰ ‰ È‚·˘ ‰·Ë‰  

˙¯Â˜È·· ÌÏ‚Ï ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ ˙‡ ‰Á ‰ Ï"Î Ó‰ ÈÎ ‡ˆÓ 59  È˙˘ Ï˘ ‰‡ˆÂ‰‰ ˙‡
 .Ô‰ ‡ÏÂ ÒÓ‰ ÏË · ‡˘È ÔÂÎÓ‰˘ ÍÎ ,˙Â„·ÂÚ‰  

 È˙˘ Ï˘ „ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ¯Â·Ú ÔÂÎÓ‰ ¯È·Ú‰˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ‰Ú˘˙ ÍÂ˙Ó ‰˘ÈÓÁ· ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
 ÌÏÂ˘ ‡ÏÂ ,ÂÏ‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· Ô‰Ï˘ ¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙· ‰ÙÂ˜Ê ‰Ò Î‰ ‰Ó˘¯  ‡Ï ,˙Â„·ÂÚ‰

Ù· ˘¯„ Î ÒÓ ÈÙ ÏÚ˘ ,ÂÏ‡ ˙ÂÙÂ˜Ê ˙ÂÒ Î‰Ï ÌÂÏÈ‚ ÚˆÂ· ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .‰Ò Î‰ ÒÓ ˙„Â˜
Î ÏÚ „ÓÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÂˆ È·Â˘ÈÁ-50,000  .Á"˘  

ש"ח. משרד מבקר המדינה מעיר כי אף על פי  22,500- בעקבות הביקורת גילם המכון סכום של כ
לום הוא גבוה שחישוביו של צוות הביקורת הועברו למחלקת הכספים במכון, ולפיהם סכום הגי

  יותר, לא גולם הסכום המלא.

 ÌÈ˘Ó˘Ó ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰Â ÌÈÙÒÎ ˙˜ÏÁÓ˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ‰Ê ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
 ÔÈÈ Ú· Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ .Ï"Î Ó‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰Â Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ¯È˘ÎÓ‰ Ì¯Â‚ ‰˘ÚÓÏ

 ÚÈÈÒÏ ÈÂ˘Ú ‰ÊÎ Ï‰Â  .·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ‰˘Ú ˘ ÈÙÎ ,„ÂÓÈÏ‰ ¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙ È„È·
 „Á‡ Ì„‡ Ï˘ Â˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ Â‡ˆÂÈ˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ ÔÂÎÓ‰

.˙ÂÈÂˆ¯ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â Ï Ì‡Â˙ ‰È‰È ÂÏÂÎ ÍÈÏ‰˙‰ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ  

מנהל יחידת משאבי אנוש כתב בתשובתו כי שתי העובדות נשלחו ללימודים ביזמתו של המכון, 
. בתשובתם של המכון ושל מנהל הכספים צוין ואין כל פגם בכך שהוא ישא בעלויות הכרוכות בכך

שהזמין המכון בנושא זה ממשרד רואי חשבון, נכתב כי "שאלת גילום  22.5.13כי בחוות דעת מיום 
ההטבה או קביעת שווי למס יכול שתשתנה בין מקרה אחד למשנהו והיא נתונה להחלטת המכון על 

  פי קריטריונים שנמסרו ודווחו להנהלת המכון". 

__________________ 

 לדברי המנכ"ל, בהיעדר נוהל בתחום מסוים המכון מסתמך על נוהלי אוניברסיטת תל אביב.    57

 הנוהל עוסק בהליכים ובהסדרה של הזכאות לפטור משכר לימוד באוניברסיטת תל אביב.   58

 גילום משמעו שהחברה מחזירה לעובד את מלוא המס נטו שהעובד שילם עבור ההטבה.   59



  1343  מ.ט.ח (ע"ר) - מכון טכנולוגי חולון 

  ג64דוח שנתי   שם הדוח:
  ג64דוח שנתי   מסגרת הפרסום:

  2014-התשע"ד  שנת פרסום:

¯˘Ó ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂÏÚ· ˙‡˘Ï ÔÂÎÓ‰ ËÈÏÁÈ Ì‡ Ì‚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „
 Â·˘ ¯Â„Ò Ï‰Â · ‡˘Â · Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ˘È È¯‰ ,ÂÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ·
 ÂÊ È¯‰ ,‰Ê ‡˘Â · ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ ¯˘‡ .ÔÈÈ Ú‰ Ï˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÎ ÔÂ·˘Á· ÌÈÁ˜Ï 

 ˙Ï·˜ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ¯˙ÂÈÂ ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ‰ ˙È  Û‡ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ,ÍÎÓ ‰¯˙È .‰Ê ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰
 ÈÙÎ ‡ÏÂ ,ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ‰Ê ‰¯˜Ó· ,ÌÈ˘ ‡ ˙ˆÂ·˜ ÏÚ ‰Ê ‡˘Â · ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ‰ÏÈËÓ

 .‰Ê ‡˘Â · ËÈÏÁ‰˘ ‡Â‰ Â„·Ï Ï"Î Ó‰ Â ÈÈ‰„ ,ÏÚÂÙ· ‰¯˜˘  

  

  

  גמול הצטיינות בהוראה לחברי סגל אקדמי בכיר

הסגל האקדמי הבכיר במכון גמול עבור ) מוענק לחברי 2005-2004משנת הלימודים התשס"ה (
גמול הצטיינות), וזאת על פי נוהל שקבע המכון בנושא "גמול הצטיינות  - הצטיינות בהוראה (להלן 

 2011. בשנת 61נוהל הצטיינות) ולפי הנחיות הוות"ת בעניין - (להלן  60סגל אקדמי בכיר" -בהוראה 
וני הסגל האקדמי הבכיר ובין ועד ראשי נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין המועצה המתאמת של ארג

ההסכם הקיבוצי) בנוגע לענייני תגמול שונים. בין היתר עוגן בהסכם נושא גמול  - המכללות (להלן 
), ונקבע התקציב שהמכללה תעמיד ותחלק מדי 2012-2011ההצטיינות משנת הלימודים התשע"ב (

חייבה הוות"ת לתת תקצוב נוסף . בעקבות חתימת ההסכם הקיבוצי הת62שנה לצורך מתן הגמול
   למכללות למימון עלויות ההסכם, ובכלל זה גמול הצטיינות.

לחברי הסגל האקדמי במכון אין ארגון יציג, כך שההסכם הקיבוצי מעולם לא נחתם מטעמם. חרף 
התחייב המנכ"ל כי "המכון יקיים את הכתוב בהסכם הקיבוצי  26.1.12-האמור, במכתבו לוות"ת מ

יות ות"ת כלשונן", וזאת כתנאי לקבלת ההקצבה השנתית הנוספת מהוות"ת בגין ההסכם ואת הנח
. משרד מבקר המדינה בדק את סדרי מתן גמול 63המיועדת בין השאר למתן גמול הצטיינות

  . 2013-2009הצטיינות במכון בשנים 

  

  צטיינות בהוראה וההסכם הקיבוציהיישום נוהל גמול 

הוועדה  - י במכון תוקם ועדה פנימית לקביעת גמול ההצטיינות (להלן בנוהל הצטיינות נקבע כ  .1
הפנימית). את הוועדה הפנימית תבחר המועצה האקדמית לתקופה של שנתיים, והיא תמנה חמישה 
חברים כאשר ארבעה מתוכם הם חברי המועצה האקדמית. עוד נקבע כי הוועדה הפנימית תעביר 

  , את דירוג הסגל לפי רמת קבוצות המצטיינים במכון.לוות"ת בכל שנה, לאחר סיום עבודתה

__________________ 

 .4.11.09-ועודכן ב 9.5.02- ; הנוהל פורסם ב10-002נוהל מס'    60

 תנאי העסקה ודירוג במוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות.   61

סד יעמיד עבור גמול ההצטיינות תקציב בהיקף של נקבע כי מו 2011ב להסכם הקיבוצי משנת 9בסעיף    62
 , אך לא יותר מסך עלות השכר של הסגל במינוי, ויעניק מדי שנה את מלוא הסכום.5%

הקצבת הוות"ת היא עבור שלושה נושאים: גמול הצטיינות בהוראה, המרת שעות הוראה בשעות מחקר    63
 והשתלמות ממושכת.
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Ë"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘· ‰Ò Î˙‰ ‡Ï ÏÏÎ ÔÂÎÓ· ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· -
) ‡"Ú˘˙‰2011-2009 .˙Â ÈÈËˆ‰ ÏÂÓ‚ ‡˘Â Ï ‰ÓÚËÓ ˙ÈÓÈ Ù ‰„ÚÂ ‰¯Á·  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,(

‡¯·Â „·Ï· ÌÈ¯·Á ‰˘ÂÏ˘ ‰˙ Ó˘ ˙ÈÓÈ Ù ‰„ÚÂ ÔÂÎÓ· ‰ÏÚÙ ÂÏ‡ ÌÈ ˘· ‡È˘ ‰ „ÓÚ ‰˘
 Ô‚Ò Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ‰˘„Á ˙ÈÓÈ Ù ‰„ÚÂ ÔÂÎÓ· ‰ÏÚÙ ·"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· .Ì„Â˜‰

.Ï‰Â · ˘¯„ Î ˙"˙ÂÂÏ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â„ÚÂ .‡È˘ ‰  

בנוהל הצטיינות ובהסכם הקיבוצי נקבע כי את חברי הסגל תדרג הוועדה הפנימית בארבע   (א)  .2
באופן מדורג. גמול ההצטיינות ישולם כתוספת לשכר קבוצות הצטיינות, וגמולי הצטיינות ישולמו 

החודשי של המרצה המצטיין במשך שנה אחת, ובגינה אף יופרשו כספים לקרן הפנסיה (חלק 
   העובד וחלק המעביד).

 ËÒÂ‚Â‡· ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È··2009  ˙ÂˆÂ·˜ ‚Â¯È„ ÏÂËÈ· ÏÚ ÔÂÎÓ· ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ËÈÏÁ‰
ˆÓ ˙ˆÂ·˜ ‰È‰˙ ÈÎ ‰Ú·˜Â ˙Â ÈÈËˆ‰‰ ÌÏÂ˘È˘ ˙Â ÈÈËˆ‰ ÏÂÓ‚Ï ˙È‡ÎÊ‰ ˙Á‡ ÌÈ ÈÈË

„Á ÌÂÏ˘˙·- „Â‚È · ˙„ÓÂÚ ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ;ÔÈÈËˆÓ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ÈÓÚÙ
Ë"Ò˘˙‰ ÂÏ‡ ÌÈ ˘Ï Ú‚Â · Ï‰Â · ÚÂ·˜Ï - „Â‚È · Û‡Â ·"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ÏÂ ‡"Ú˘˙‰

˙ÂˆÂ·˜‰ Ú·¯‡ ‚Â¯È„ ÈÙ ÏÚ È˘„ÂÁ ÏÂÓ‚˙ Ú·˜ÈÈ ÈÎ ÌÎÒÂ‰ Â·˘ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰Ï .  

 „ÁÂÈÓ ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ÍÈ¯ˆ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ ˙Â‡¯Â‰Ó ÈÂ È˘ ÏÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 .‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡ ;‰Ê ÔÈÈ ÚÏ ‰·ˆ˜‰ ˙ÙÒÂ˙ ÔÂÎÓÏ ‰¯È·Ú‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘  

 ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙Ï „ÚÂ  ‰ ÓÓ ˜ÏÁ˘ ‰·ˆ˜‰‰ ˙ÙÒÂ˙ ˙‡ ˙"˙ÂÂ‰Ó Ï·È˜ ÔÂÎÓ‰ ,¯ÂÓ‡Î
 ÂÓÎ .·"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙Â ÈÈËˆ‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÈ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ ·ÈÈÁ˙‰ Ï"Î Ó‰ ,ÔÎ

 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .Ô Â˘ÏÎ ˙"˙ÂÂ‰ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡Â ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ÂÈ˙Â‡¯Â‰
 ÔÙÂ‡· ‡Ï ·"Ú˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙Â ÈÈËˆ‰ ÈÏÂÓ‚ ÏÚÂÙ· ÂÓÏÂ˘ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ
¯˜·Ó „¯˘Ó .ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ ÈˆÂ·È˜‰ ÌÎÒ‰·Â ˙Â ÈÈËˆ‰‰ Ï‰Â · Ú·˜ ˘ 
 Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÁÎÂ Ï „ÂÁÈÈ· ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰

.‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙"˙ÂÂÏ  

הוא אדם המחזיק במינוי אקדמי במכון ועבר אקדמי בנוהל הצטיינות נקבע כי חבר סגל   (ב)
גל תהליך של מינוי אקדמי על פי תקנון המינויים של המכון. בתקנון המינויים נקבע מיהו חבר ס

  אקדמי ומהי דרגתו. 

Ë"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘· ÈÎ ‡ˆÓ - ˙ÈÓÈ Ù‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯Á· ·"Ú˘˙‰4-3  ÌÈˆ¯Ó
 .ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÈÂ ÈÓ‰ ˙„ÚÂ ˙‡ Â¯·Ú ‡Ï ÌÏÂÚÓÂ ,ÔÂÎÓ· ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á Ì È‡˘ ÌÈ ÈÈËˆÓ
 ÏÂÎ‰ ;È˘È‡ ‰ÊÂÁ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰Â ,Ô˜˙ ÔÈ‡ Û‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈˆ¯Ó‰Ó ÌÈÈ ˘Ï ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ

Ï‰Â Ï „Â‚È ·  .˙Â ÈÈËˆ‰  

בתשובתה של הוות"ת נמסר כי המכון דיווח על מרצים אלה כחברי סגל אקדמי בכיר בדוח מאגר 
הסגל הממוחשב, דהיינו הם דווחו כאילו עברו את ועדת המינויים הפנימית של המוסד או את ועדת 

  המינויים של המל"ג.

˜ÈÂ„Ó ÂÈ‰ ‡Ï ˙"˙ÂÂÏ ÔÂÎÓ‰ ÈÁÂÂÈ„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ËÚÓ‰ ÔÂ˘Ï· ÌÈ
 È‡ ˙· ,˘¯„ Î ÌÈÈÂ ÈÓ ˙„ÚÂ Â¯·Ú ‡Ï˘ ,ÌÈˆ¯Ó ˜ÈÒÚÓ ‡Â‰˘ ˙"˙ÂÂÏ ÁÂÂ„ÏÓ Ú Ó  ÔÂÎÓ‰

 .Ï‰Â Ï „Â‚È · ˙Â ÈÈËˆ‰ ÏÂÓ‚ Ì‰Ï ˜È Ú‰ Û‡Â ¯ÈÎ· ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò Ï˘ ‰˜ÒÚ‰  
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  לבניית מעונות סטודנטים וחניון ההתקשרות עם חבר

 - לחכירת מקרקעין בין עיריית חולון (להלן אישרה מועצת עיריית חולון חוזה  2002באוקטובר 
  הוא נחתם. 2003העירייה) ובין המכון בנוגע לשטחי המכון, ובפברואר 

החל הנשיא דאז במהלך להקמת מעונות בשטח המכון עבור הסטודנטים הלומדים בו.  2003בשנת 
המכון הוא פנה למשקיעים חיצוניים לצורך גיוס כספים לבניית המעונות ובתמורה הבטיח 

. בתקופה הזאת דיווח הנשיא דאז 64למשקיעים את תפוסת המעונות וכן הכנסות מדמי השכירות
לוות"ת על כוונתו של המכון לבנות מעונות לסטודנטים וציין כי למכון אין כל מחויבות כספית 

  לפרויקט האמור.

ן המכון (מטעם חוזה ההפעלה) בי - נחתם חוזה לבניית מעונות לסטודנטים (להלן  3.11.05- ב  .1
המפעיל). לפי החוזה  - המכון חתמו הנשיא דאז ויו"ר הוועד המנהל דאז) ובין חברת בנייה (להלן 

  הפרויקט).  -מקומות חניה (להלן  200- קרקעי לכ-המעונות כוללים בין השאר חניון תת

בחוזה ההפעלה נקבעו כמה תנאים מתלים ובין השאר קבלת אישור מהוועד המנהל של המכון 
הציג הנשיא דאז את תכנית העבודה  14.12.05-ומהמל"ג או מהוות"ת. בישיבה של הוועד המנהל ב

הכוללת לבנייה בקמפוס. בין השאר ציין כי כשתחל בנייתם של המעונות ושל מרכז הסטודנטים, 
על חשבון המפעיל והיתר על חשבון המכון.  200 -מקומות חניה  500קרקעי ובו -ייבנה גם חניון תת

עד המנהל החליט שאם לא יתקבלו הערות נוספות בתוך עשרה ימים מיום קבלת ואותו מועד הוב
פרוטוקול הדיון חוזה ההפעלה יאושר. מאחר שלא התקבלו הערות נוספות אישר הוועד המנהל את 

  החוזה.

 ˙ÂÈ Á‰ ·Â¯ ˙‡ ˙Â ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÔÁ·È˙ ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·˜˙‰ ÔÂÈ„‰ ÌÂÈÒ·
˙˙‰ ÔÂÈ Á·- ˙ÈÈ ·Ï ÔÂÓÈÓ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ ÏÎ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï Í‡ ,ÈÚ˜¯˜300  ‰È Á ˙ÂÓÂ˜Ó

 ‰˙ÏÚÂ‰ ‡ÏÂ ‰ÈÈ ·‰ ˙ÂÏÚÏ ¯˘˜· ÔÂÈ„ ÏÎ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ .ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙Ó ‡ˆÈÈ˘
‡ˆÓÈÈ ÔÎ‡ ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙· Ì‡ ‰Ï‡˘‰  ‚Èˆ‰ Ê‡„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ .‰Ê‰ Í¯ÂˆÏ ÔÂÓÈÓ

 ¯"ÂÈ ‡ÏÂ Ê‡„ ‡È˘ ‰ ‡Ï .Â˙Â‡ ¯˘‡Ï Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Ó ˘˜È·Â ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ÔÂÈ„·
 Ï˘ Ì˙ÈÈ · ÔÂÓÈÓÏ ˘¯„ÈÈ ÔÂÎÓ‰ ÈÎ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È Ù· Â ÈÈˆ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰300  ˙ÂÓÂ˜Ó

˘˜·˙‰˘ ÈÏ· ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ¯˘È‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .‰È Á  ¯˘‡Ï ˘¯ÂÙÓ·
 .ÂÈ˙Â¯Â˜ÓÏÂ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÓÈÓ‰ Û˜È‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ‡ ˙ Â‡ ˙Â‡¯Â‰ ÚÂ·˜ÏÂ ÛÒÂ ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙‡  

נקבע כי "העמותה לא תבצע עסקה כלכלית  1999בהנחיות הוות"ת למכללות משנת   .2
משמעותית (לרבות רכישה או מכירה של נכס), להיכנס לשותפות... לתת ערבויות וכיו"ב, ללא 

  מראש ובכתב של ות"ת".  קבלת אישור

__________________ 

עבר): ההתקשרות נעשית באמצעות חוזה למימון פרויקט שבו ה-הפעל-(בנה BOTהתקשרות בשיטת    64
גוף פרטי מקבל זיכיון מגוף ציבורי כדי לממן, לתכנן, לבנות ולהפעיל מתקן ציבורי לתקופה קצובה. 

שנים (כולל תקופת ההקמה). בתום תקופת ההסכם נמסר  35-25בישראל משך ההסכם הוא לרוב 
המתקן נמצאת בידי הגוף הציבורי, אך במשך תקופת הזיכיון המתקן לידי הגוף הציבורי. הבעלות על 

המפעיל מקבל זכות לגבות תשלום ממשתמשי המתקן, על פי התנאים האמורים בחוזה וזאת כדי 
 להשיב לעצמו את ההשקעה בבניית המתקן ובאחזקתו וגם להרוויח.
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 ÍÏ‰Ó· ‰˘˜È·Â ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ 2006  Ï˘ ÔÂ˜È˙Â ˙Â¯‰·‰
 ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ‰¯Â˘È‡ ¯„ÚÈ‰ ˙‡Â ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙Â¯Ú‰ ˙‡ .‰ÊÂÁ· ÌÈ Â˘ ÌÈÙÈÚÒ

 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ Ê‡„ ‡È˘ ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ Ì˙Á ˘ Ê‡„ „ÚÂÂ‰ Ï˘ Â ÁÏÂ˘ ÏÚ ÁÈ ‰Ï
„‰ Í‡ ,Ï‰ Ó‰ ÈÏÂÈ „Ú ‰˘Ú  ‡Ï ¯·2007  ¯·Óˆ„ „Ú .Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ò Î˙‰ ˙Ú2013  ‡Ï

.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁ ˙‡ ˙"˙ÂÂ‰ ‰¯˘È‡  

 ÍÎÏ Ú‚Â · Ì‚ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ Ê‡„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ Ê‡„ ‡È˘ ‰
 ˘¯„  ÍÎ Ì˘ÏÂ ,ÔÂÈ Á‰ Ï˘ È¯‡‰ ˜ÏÁ Ï˘ Â˙ÈÈ · ˙‡ Â·Èˆ˜˙Ó ÔÓÓÏ ¯ÂÓ‡ ÔÂÎÓ‰˘

¯Â˘È‡ .‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„ Ì‚ ÌÏÂ‡ ;˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰  

Î ¯Á‡Ï" :·˙Î  ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰˙·Â˘˙·-6  ˙ ˘· ,ÌÈ ˘2012 ˙"˙ÂÂÏ ÔÂÎÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ‰˙ Ù ,
 ˙ÂÙ˙˙˘‰· ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÈÙÒÎ ‰Ú˜˘‰ Úˆ·Ï ˙·ÈÂÁÓ ‡È‰ Â· ·ˆÓÏ ‰ÚÏ˜ ˘ ‰ ÚËÂ

."Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯‚ÒÓ· Â ·ÈÈ˘ ÌÈ ÂÈ Á‰ ÔÂÓÈÓ·   

, לא 30.6.06מו התנאים המתלים, כולם או חלקם, עד בחוזה ההפעלה נקבע כי אם לא יתקיי  .3
ייכנס החוזה לתוקפו ולא תהיה למי מהצדדים כל טענה או דרישה או תביעה על פיו, לרבות עקב 

כניסתו לתוקף. הצדדים יהיו רשאים להאריך את תקופת ההמתנה לתקופות נוספות לאחר - אי
ספח לחוזה ההפעלה ובו הוארכה תקופת . ואכן באותו המועד ערכו המכון והמפעיל נ31.12.06

  . 31.3.07ההמתנה עד 

נתנה הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון היתר בנייה להקמת המבנה ולשתי  2006בנובמבר 
קרקעי הוא חלק בלתי נפרד מהקמת -קומות מרתף לצורך חניה. כלומר, היה ברור שהחניון התת

  מקומות חניה.  500-המעונות ונדרשים כ

ÌÏÂ‡  ,„ÂÓÚÈ ÔÎ‡ ÔÂÎÓ‰ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï È„Î ¯·„ Â˘Ú ‡Ï Ê‡„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÂ Ê‡„ ‡È˘ ‰
 È ÙÏ ˙ÂÈ˙ÈÈÚ·‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï È„ÎÂ ˙ÂÈ Á‰ ‡˘Â · ‰ÈÈ ·‰ ¯˙È‰ È‡ ˙· ,˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰ ÈÁ·‰Ó
 ˙Â¯˘Ù‡‰ ,ÍÎÏ ÛÒÂ  .ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·ÁÂ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Â ÈÈ‰„ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰

‰˘ ,ÂÏË·ÏÂ ‰ÏÚÙ‰‰ ‰ÊÂÁÓ ˙‚ÒÏ „Ú ‰Ï˜˘  ‡Ï ÂÏÈÙ‡ ,„ÚÂÓ Â˙Â‡· ‰‚˘‰ ˙· ‰˙ÈÈ
31.3.07 .  

נבחר הנשיא הקודם לתפקיד נשיא המכון. לנשיא הקודם היו השגות בנוגע  2007בספטמבר   .4
ועד  2008לחוזה ההפעלה והוא דרש לעשות בו תיקונים. המפעיל התנגד לדרישות המכון ומשנת 

כאשר המפעיל מאיים בתביעה לשיפוי בגין נזקים  נערכו דיונים בין המכון למפעיל, 2013דצמבר 
לבקשתו של המכון  2012ביצוע הפרויקט. מנכ"ל הוות"ת לשעבר התנגד בשנת - שנגרמו לו עקב אי

  להשתמש בעודפיו הכספיים לצורך הקמת החניון.

בתשובתה כתבה הוות"ת: "בחודשים האחרונים פנה אלינו נשיא המכון בפועל, באותה העת, 
פשר למכון לנסות להגיע להסכמות עם היזם באמצעות מו"מ, זאת על מנת שלא להגיע בבקשה שנא

לפתיחת הליכים משפטיים נגד המכון... וכי מתוך כוונה לפעול כדי לצמצם בשלב זה למינימום את 
הנזק והפגיעה ביציבות המכון, הוחלט לאשר למכון לנהל מו"מ... ולהביא נוסח הסכם מעודכן 

   ".ומוסכם לאישורנו

בבקשה להתקשרות חדשה עם חברת הבנייה, שהועברה לוות"ת כתב המכון: "בין השינויים 
שידרשו והידועים למכון, אנו מצפים כי ידרש המכון לשלם ליזם, במסגרת ההתקשרות עמו, מענק 

מיליון ש"ח ובנוסף להתחייב כלפי היזם לתשלום בגובה של עד  16להקמת הפרויקט בגובה של עד 
מיליון ש"ח. מקור המימון יגיע  22לכל שנה קלנדרית... וזאת עד לסכום כולל בגובה  מיליון ש"ח 2

  מקרנות ייעודיות של המכון ומתקציבו השוטף". 
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 ¯˘Ù‡Ó‰ ÔÙÂ‡·Â ˙È·¯Ó ˙ÂÙÈ˜˘· ‚Â‰ Ï ‰È‰ Ê‡„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ ÏÚÂ Ê‡„ ‡È˘ ‰ ÏÚ
„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰Ï ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÏÎÏ È„Î ˘¯„ ‰ Ú

 ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ‡˘Â ‰˘ ÍÎ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÈÂ˘Ú ‰È‰ ¯·„‰ .Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ˙Â‡ÈÎ ‡ÏÓÏ-  ˙Â·¯Ï
 Ë˜ÈÂ¯ÙÏ ÔÂÓÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó - .Ô˙È  ¯·„‰˘ ÏÎÎ ,˘‡¯Ó ÂÚ·˜ÈÈÂ Â Á·ÈÈ ,Â Â„ÈÈ  

  

  

  סיכום 

 ¯·Á ¯"ÂÈ ,ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
 ¯"ÂÈ ,ÌÈ Ó‡ ‰ ˙ÂÙÈ˜˘·Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡Ï Ï"Î Ó‰Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰

 Ú‚Â · ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó .ÌÈÓÏÂ‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ‡ÏÏ Â˘Ú  Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÂ ‰ÈÂ‡¯‰
 ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚÂ ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚ .Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÍÈÏ‰˙ÏÂ ‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ÍÈÏ‰˙Ï

 ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÎ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰.‰Ê ÁÂ„·  

 ˙Â·¯Ï ,ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ÌÈ·˘ÂÈ‰ ÌÈ¯·Á‰ ˙ÙÏÁ‰Ó ÂÚ Ó  ÌÈ¯"ÂÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÎ ÂÓÎ
 Á˙ÙÓ È„È˜Ù˙· Â¯˙Â  Ì‰ ‰Ê‰ ÔÙÂ‡· ;ÔÂ ˜˙‰ Ï˘ ‰¯Ù‰ È„Î ÍÂ˙ ,ÌÓˆÚ Ì‰Ï˘ Ì˙ÙÏÁ‰

Â ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ¯"ÂÈ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ÔÂÎÓ· ÏÚ „ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈ
ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á· ÌÈ¯·Á‰ ,Ï‰ Ó‰  Ì˙ Â‰ÎÓÂ Â· Ì˙Â¯·ÁÓ ¯˙Ï‡Ï ˘Â¯ÙÏ ¯˙ÂÓ‰ ÔÓÊÏ ¯·ÚÓ

 ¯˙ÈÏ ÌÈÈ˙‚¯„‰ ‰˘È¯Ù È¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ÏÚ .ÔÂ ˜˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÂÈ˙Â„ÒÂÓ·
 „Â„È˘ ˙Â˘ÚÏ ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚÂ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ .ÔÂ ˜˙· ÚÂ·˜Ï „Â‚È · ˙„ÓÂÚ Â· Ì˙Â¯·Á˘ ÌÈ¯·Á‰

Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ˘ ‚Â‡„ÏÂ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓÏ È„ÂÒÈ ˙ÂÎ¯ÚÓ  ‰È‰˙ ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ
 ‡„ÂÂÏ ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚÂ ‚"ÏÓ‰ ÏÚ .˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÁ ‰Â ‰È˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰˘ÚÈ˙Â ‰ È˜˙

.Ô‰Ï ÌÈ˘‚ÂÓ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ ÌÈ¯˘‡Ó Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ÔÂÎÓ‰ ‡È˘ ˘  

 ¯Á‡ÓÂ ,‡È˘ ‰ „È˜Ù˙ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ Ï ÈÎ ¯·Ú· Ú·˜ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
È‰· Ì‚ Ú‚Â  ‡È˘  Ï˘ Â˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÍÈÏ‰˙˘ ‰˘ÚÈÈ ‰ÊÎ ÍÈÏ‰˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,ÌÈÈ˘È‡ ÌÈË·

 Ì˙Â ˘È‰ ÏÏ‚· .‰ÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÈ˜˘·Â ˙È·¯Ó‰ ˙Â¯È‰Ê· Ì‚ ‡Ï‡ ,·ÈÈÁ˙ÓÎÂ ˘¯„ ‰ ÈÙÏ ˜¯ ‡Ï
 ÍÈÏ‰˙· ÈÓ„˜‡ „ÒÂÓ· ÌÈÏ‰ Ó ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï· ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈ¯˜Ó Ï˘

‰˙· ÔÂÎÓ· ÌÈ¯"ÂÈ‰ Ï˘ ‰ È˜˙ È˙Ï·‰ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙Â·¯Ï ,‡È˘  ˙ Â‰Î ÌÂÈÒ ÌÂÈÒÏ ÍÈÏ
 ÂÏ‡Î ÌÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ Ì˙Â È˜˙ ‡„ÂÂÏ ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚÂ ‚"ÏÓ‰ ÏÚ ÏËÂÓ ,‡ˆÂÈ‰ ‡È˘ ‰ ˙ Â‰Î
 ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂÏÈ˘Ó‰ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ
 ˙¯ÈÁ· ÔÙÂ‡ Ô ÈÈ Ú˘ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â‡¯Â‰‰ Ï˘ Ô˙ÏÁ‰· ÔÂ„Ï ˙"˙ÂÂ‰Â ‚"ÏÓ‰

ÏÏ ˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÚ ,‡È˘  ÌÈÓÂ‚Ù ÌÈÎÈÏ‰˙ Ï˘ ÌÓÂÈ˜ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙‡Ê ÏÎ .ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ÏÎ ‡
.¯Á‡ ÈÓ„˜‡ „ÒÂÓ ÏÎ· Â‡ ÔÂÎÓ· ÌÈÙÒÂ   
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Î Â„È˜Ù˙· Ô‰ÎÓ‰ ÔÂÎÓ‰ Ï"Î Ó Ï˘ Â˙ÂÏ‰ ˙‰· ÂÏÚÂ‰ ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ -14  .ÌÈ ˘
 ,ÔÂÎÓ‰ ·Èˆ˜˙ ÔÈÈ Ú· ˙Â·¯Ï ,ÂÈÏÚÓ˘ ÌÈ‚¯„‰ Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú È„Î ÍÂ˙ ÌÈ˙ÚÏ ÏÚÙ Ï"Î Ó‰

ÔÂ¯Á‡ ˜ÒÂÙÎ ÏÚÙÂ  ÏÚÙÂ Â„È˜Ù˙Ó ‚¯Á Ï"Î Ó‰ .Ì˙ÂÈ¯Á‡ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÂˆÓ‰ ÌÈ ÈÈ Ú·
 ·¯Ú˙‰ Ì‚ Ï"Î Ó‰ .ÂÈÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÎÓ‰ ‡È˘  Ï˘ ÂÈÂ ÈÓÏ ÔÈ˜˙ È˙Ï· ÔÙÂ‡·
 ÔÈÈ Ú· Â˙ÂÏ‰ ˙‰Ó .ÈÏ‰ ÈÓ‰ Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó Ì‰ÈÏ‡ ‰ÚÈ‚  ÏÎ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ‡˘Â ·

„ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÂÚ Ï"ÂÁÏ ÂÈ˙ÂÚÈÒ  ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â
 ‰ ÈÁ·‰Ó Ô‰Â ˙ÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰ ÈÁ·‰Ó Ô‰ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰Ï‡‰
 .Ï"Î Ó‰ Ï˘ Â˙ Â‰Î Í˘Ó‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÔÎÏ ,˙ÈÓ„˜‡‰
 Ï·È˜˘ ÌÈÙÒÎ ÔÂÎÓÏ ·È˘È Ï"Î Ó‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê

Î ÔÈ‚· ˙Â¯„ÚÈ‰‰ ÈÓÈ ˙ÂÏÚ ˙‡ ÔÎÂ ÁÂ„· ˙Â¯‡Â˙Ó‰ Ï"ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ‰ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ È¯ÊÁ‰
.‰˘ÙÂÁÎ ‡ÏÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰Î ÂÓ˘¯ ˘ ,ÂÈ˙ÂÚÈÒ   

  


