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 ל"הערכת תארי  אקדמיי  מחו
 תקציר
הג  להערכת תארי  "את )  המשרד להל  ( הקי  משרד החינו  1973בשנת 

דיפלומות ותארי  , תפקיד הג  הוא להערי  תעודות).  הג  להל  " (ל"אקדמיי  מחו
דיפלומות ותארי  שנותני  , בהשוואה לתעודות, ל"שהעניקו מוסדות אקדמיי  בחו

בהמש  הורחבה עבודת הג  ג  . מדינת ישראל לצור  דירוג ושכרמוסדות אקדמיי  ב
וכ  , ל"לשקילת תואר הנית  למי שלומד בישראל בשלוחה של מוסד אקדמי מחו

).  הערכת תואר או שקילת תואר להל  " (למידה מרחוק"לשקילת תואר שנעשה ב
  ל נקבעה בהסכמי העבודה הקיבוציי"סמכות הג  לשקול תארי  אקדמאיי  מחו

והיא נועדה להקל על קליטת  של עולי  חדשי  , ר"ובתקשי, החלי  במגזר הציבורי
  . בשוק העבודה בישראל
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה את עבודת הג  במטה 2007ספטמבר  בחודשי  פברואר

בדיקות השלמה . במחוז תל אביב והמרכז ובלשכה המשפטית של המשרד, המשרד
  .במשרד המשפטי  ובמשרד האוצר, שירות המדינהנעשו בנציבות 

 עיקרי הממצאי 
 מהבקשות נוגעות 58% כ.  בקשות לשקילת תואר6,800  הוגשו לג  כ2006בשנת 

נוגעות לשקילת תואר ) 6%(והיתר ,  נוגעות לתואר שני36% כ, לשקילת תואר ראשו 
 .שלישי

כרח מאפיינת את היות ולדעת המשרד שקילת התואר דורשת התמחות שלא בה .1
והיות שלהערכת הנהלת המשרד עבודת הג  לא עולה בקנה אחד , ליבת העבודה שלו
. ניסה המשרד להוציא את נושא שקילת התארי  מתחו  אחריותו, ע  תפקידי המשרד

 .בי  היתר הציע להעבירה לידי המועצה להשכלה גבוהה או למשרד ממשלתי אחר
 את פעילות הג  להערכת 31.12.02 עד ליו  להעביר" החליטה הממשלה 2002ביולי 

או ליחידה ממשלתית שיקבעו שרת החינו  ] אחר[תארי  ממשרד החינו  למשרד 
ל כפו  "יישו  ההחלטה הנ"הממשלה סייגה את החלטתה בכ  ש". ושר האוצר

דיוני  בי  משרד החינו  ומשרד האוצר לא הבשילו לכדי מסמ  ". לבדיקה משפטית
שני ;  דעת משפטית וחלופות שונות למיקומו הראוי של הג מסכ  הכולל חוות

 .השרי  לא החליטו באיזה משרד או יחידה ממשלתית ימוק  הג 
ההלי  מהגשת הבקשה לשקילת תואר ועד קבלת החלטה ומת  , על פי נוהלי הג  .2

ממסמכי הג  ומקריאת תלונות שהוגשו למשרד ולנציבות ;  יו 30יימש  , מענה לפונה
עולה ששקילת תואר , ושנמצאו רוב  מוצדקות, ת הציבור במשרד מבקר המדינהתלונו

 . נמשכת בממוצע כחצי שנה
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שירות " נקבע שבי  יתר תפקידיו של הג  עליו לתת 2002בנוהלי הג  משנת  .3

, משרד מבקר המדינה העלה". איכותי לציבור מבלי לפגוע באיכות הערכת התואר
ותלונות רבות הוגשו על , פוני לציבור הפוני  לקויי שהשירות במחוזות והשירות הטל

א  שבעיית המענה הטלפוני הייתה ידועה לגורמי  רבי  . כ  להנהלת המשרד
הרי שרק ע  סיו  הביקורת הודיע הג  על הפעלת מערכת טלפוני  חדשה , במשרד

ת  הוא פנה למנהלת מינהל התקשוב ומערכו2007כ  הודיע הג  כי באוגוסט ". חכמה"ו
 .מידע שבמשרד בבקשה להרחיב את השירות לציבור שנית  באינטרנט

עקב ריבוי בקשות להכרה בתואר שלישי ועקב ריבוי התלמידי  בשיטת הלמידה  .4
 שעניינ  א  הגיע לערכאות  סדרי  שהתגלו בשיטת הלמידה הזאת  מרחוק ואי

ת המדינה  החליטה פרקליטו אזרחיי  ומינהליי  , משפטיות בהליכי  פליליי 
.  להקפיא את טיפולו של הג  באישורי שקילות של התואר השלישי2000באוגוסט 

.  היא הורתה לג  להפסיק ג  את הטיפול בשקילת התואר בלמידה מרחוק2001בקי0 
לקביעת כללי  לשקילת )  ועדת כ0 להל  (משרדית   מונתה ועדה בי 2003בספטמבר 

עדה הייתה אמורה לפרס  את המלצותיה הוו. תארי  בלמידה מרחוק ותואר שלישי
כשנה וחצי לאחר התארי  , 2005א  היא סיימה את עבודתה רק במאי , 2003בדצמבר 
יוצא אפוא ששקילת תואר שלישי הייתה מוקפאת כמעט חמש שני  ושקילת . שנקבע

 . תואר בלמידה מרחוק הייתה מוקפאת כמעט ארבע שני 
שתלווה את , משרדית  היגוי מקצועית בי ועדת כ0 המליצה שיש צור  בוועדת .5

בביקורת הועלה ; ועדת ההיגוי אמורה הייתה להתכנס אחת לחודש. עבודת הג 
התכנסה הוועדה שש פעמי  , 2007ספטמבר  2006יולי ,  חודשי 15שבתקופה של 

 .חלק מהחברי  נעדרו מישיבות הוועדה, כמו כ . בלבד
תיקי  חריגי  ה  תיקי  , 2002אפריל על פי הכללי  וההוראות שהכי  הג  ב .6

א  תוכנ  מעיד כי מגיש הבקשה לא עמד בכל , המכילי  את כל המסמכי  הדרושי 
ולכ  אי אפשר להערי  את שקילות התואר אלא לאחר בדיקה , הקריטריוני  הדרושי 

את מנהל , בי  היתר, תיקי  אלה יטופלו בידי ועדת חריגי  האמורה לכלול. נוספת
 2002הרי שמשנת , והיות שהמשרד לא מינה לו ממלא מקו , יעדר מנהל לג בה. הג 

 . לא פעלה ועדת חריגי  בג 2006ועד יולי 
, כל מגיש בקשה שאינו מרוצה מ  התשובה שקיבל מהג , על פי נוהלי המשרד .7

ובג  לא , הנוהל לא הגדיר מיה  חברי ועדת הערעורי . יוכל להגיש לג  ערעור בכתב
  .דת ערעורי קיימת וע

 סיכו  והמלצות
, שקילת תארי  דורשת התמחות שלפי המשרד אינה מאפיינת את ליבת העבודה שלו

לנושא . במש  השני  ניסה המשרד להוציא את שקילת התואר מתחו  אחריותו
נדרשה ג  הממשלה שהחליטה להעביר את פעילות הג  מהמשרד למשרד אחר או 

לאחר קבלת חוות דעת , ו  ושר האוצרליחידה ממשלתית שיקבעו שרת החינ
כפי , על השרי  האמורי  להכריע בסוגיה זו, לדעת משרד מבקר המדינה. משפטית

 .שנקבע בהחלטת הממשלה
על המשרד לפעול לכ  שוועדת ההיגוי המלווה את עבודת הג  תתכנס באופ  סדיר 

  עובדי במידת הצור  על המשרד לשקול לאכו  על חברי הוועדה שה. ובהרכב מלא
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ולהחלי  את אות  חברי הוועדה שאינ  , מדינה להשתת  בישיבות ועדת ההיגוי
 .יכולי  להשתת  בישיבות בקביעות

על המשרד לוודא שוועדת החריגי  וועדת הערעורי  תפעלנה בהתא  לכללי  
 . ולהוראות שהכי  הג 

  למוסדות בשני  האחרונות נתקל הג  בבעיות רבות הקשורות ה  לאיכות התארי  וה
מאחר , לדעת משרד מבקר המדינה. להשכלה גבוהה שוני  מה  התקבלו התארי 

האוצר , החינו (על המשרדי  השוני  , שלנושא השלכות כספיות משמעותיות
ועל נציבות שירות המדינה להמשי  לקבוע נורמות מחייבות להערכת ) והמשפטי 

קיפה ויסודית תו  מת  ולדאוג שדר  הטיפול בשקילת התארי  תהיה מ, תארי 
  .חשיבות לטיב השירות שנית  לציבור

♦  
 מבוא

ג  בי  תושבי . לרבי  מהעולי  לישראל תארי  אקדמאיי  שקיבלו באוניברסיטאות בארצות מוצא 
ל או בשלוחות של מוסדות "האר  יש כאלה שרכשו את השכלת  האקדמית באוניברסיטאות בחו

בי  היתר על , ודות אלה זקוקי  שהתואר שלה  יוכר ג  באר בעלי תע. שהוקמו בישראל, אקדמיי 
לתואר האקדמי יש . מנת שיוכלו להשתלב בעבודה ההולמת את הכישורי  המקצועיי  שרכשו

 איש בשנה 7,000בשני  האחרונות נזקקי  בממוצע . כמוב  השלכות כלכליות וג  חברתיות
ל שמעניקי  המוסדות להשכלה גבוהה ל ולשקילתו מול תואר מקבי"להערכת התואר שרכשו בחו

 . בישראל
הג& להערכת תארי  אקדמיי  "את )  המשרד$להל  ( הקי  משרד החינו" 1973בשנת  .1

דיפלומות ותארי  שהוענקו על ידי , תפקיד הג& הוא להערי" תעודות).  הג&$להל  " (ל"מחו
  מוסדות אקדמיי  במדינת בהשוואה לתעודות דיפלומות ותארי  שנותני, ל"מוסדות אקדמיי  בחו

בהמש" הורחבה עבודת הג& ג  לשקילת תואר הנית  למי שלומד . ישראל לצור" דירוג ושכר
 $להל   (2"למידה מרחוק"וכ  לשקילת תואר שנעשה ב, ל" של מוסד אקדמי מחו1בישראל בשלוחה

 ).הערכת תואר או שקילת תואר
סכמי העבודה הקיבוציי  החלי  במגזר ל נקבעה בה"סמכות הג& לשקול תארי  אקדמאיי  מחו

הג& . והיא נועדה להקל על עולי  חדשי  בקליטת  בעבודה במגזר הממשלתי והציבורי, הציבורי
הוק  ביוזמה משותפת של המשרד ושל משרד הקליטה ועל דעת משרדי ממשלה אחרי  הנוגעי  

סדות להשכלה גבוהה וגופי  המו, הסוכנות היהודית, ) " נש$להל  (בדבר ונציבות שירות המדינה 
וכיו  היא כוללת שקילת תארי  ג  לישראלי  , במש" הזמ  הורחבה עבודת הג&. ציבוריי  אחרי 

ושקילת תארי  ג  , ל"ל או בשלוחות בישראל של מוסדות אקדמיי  בחו"שרכשו השכלה בחו
 .לעובדי המגזר הפרטי
__________________ 

מ  להעניק תואר המוכר בארצו בתור מוסד המוס, ל" זרוע של מוסד להשכלה גבוהה מחו שלוחה   1
 .המאשר לה לפעול בישראל, ובידיה רישיו  בר תוק  מהמועצה להשכלה גבוהה, אקדמי

 שיטת לימוד המבוססת על העברת תוכני לימוד  ) DISTANCE LEARNING)   DLלמידה מרחוק   2
 .המנחה והמתרגל ובי  התלמיד, שלא על ידי מפגש ישיר ובלתי אמצעי בי  המרצה
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ככל הידוע לנו עבודת "ש, המשפטי כתב משרד , 2007מנובמבר , בתשובתו למשרד מבקר המדינה

וא& א  בפועל מוענקי  שירותי  במישרי  , למגזר הפרטי, באופ  פורמלי, הג& לא הורחבה עד כה
לא ידוע לנו על החלטת גורמי  מוסמכי  על הרחבת פעולתו לכלל , או בעקיפי  ג  למגזר הפרטי

גזר הציבורי או מי שיכול ויבקשו ניראה כי אי  זו אלא תוצאה של מת  שירות לעובדי המ, הציבור
 ". להיות עובדי המגזר הציבורי

וכ  על , לאומיי  הנהוגי  בנושא זה$לאומיות וכללי  בי $ בי הג& שוקל את התארי  על פי אמנות
 חוק $להל  (, $1958ח"התשי, חוק המועצה להשכלה גבוההלרבות  ,פי הדי  הנוהג בישראל

שקול תארי  של עובדי מדינה מופיעות ג  בהוראות תקנו  ההוראות להסמי" את הג& ל). ג"המל
, משרדית שמינה משרד האוצר$על פי כללי  שקבעה ועדה בי ). ר" התקשי$להל  (שירות המדינה 

, )ועדת רכלבסקי $להל  (מר יובל רכלבסקי , ובראשה עמד הממונה על השכר במשרד האוצר דאז
ולא משו  הכרה , ישוי לעסוק במקצוע כלשהואי  בשקילת התואר בידי הג& כדי לשמש מת  ר

ל לקבל שכר "אלא היא נועדה לאפשר לבעלי תעודות מחו, להמש" לימודי  במוסד להשכלה גבוהה
 .ההול  את השכלת 

 בקשות $6,800 הוגשו לג& כ2006בשנת , על פי נתוני מינהל תקשוב ומערכות מידע במשרד .2
 והיתר ,  נוגעי  לתואר שני$36%כ, ילת תואר ראשו  מהבקשות נוגעי  לשק$58%כ. לשקילת תואר

 .נוגעי  לשקילת תואר שלישי) 6%(
ותקציב הג& נכלל בתקציב , )' אג& א$להל  (ו במשרד "לקשרי חו  ואונסק' הג& פועל באג& א .3

; ח" מיליו  ש$1.6 בכ$ 2006בשנת ; ח" ש$792,000 הסתכמו הוצאות הג& בכ2005בשנת . 'אג& א
 .ח" מיליו  ש$2.6 מתוכננות הוצאות הג& להסתכ  בכ2007ובשנת 

שימש ג  ' ומנהל אג& א,  לא היה התק  מאויש2007בינואר .  מנהל הג&$תק  הג& מונה עובד אחד 
בהערכת תארי  טיפלו במועד האמור תשעה רכזי  בשמונה . בתפקיד ממלא מקו  מנהל הג&

שישה מהרכזי  עבדו במטה . בלתי צמיתהוה  הועסקו על פי חוזה העסקה מיוחד למשרה , משרות
בביצוע משימות חולפות מעסיק הג& חברות . הג& בירושלי  ושלושה עבדו במחוזות המשרד

 .במועד האמור הועסקו בג& שלושה עובדי קבל . חיצוניות
,  בדק משרד מבקר המדינה את עבודת הג& במטה המשרד2007ספטמבר $בחודשי  פברואר .4

במשרד ,  "בדיקות השלמה נעשו בנש. רכז ובלשכה המשפטית של המשרדבמחוז תל אביב והמ
   .המשפטי  ובמשרד האוצר

 מיקומו של הג  בי  משרדי הממשלה
היות ולדעת המשרד שקילת התואר דורשת התמחות שלא בהכרח מאפיינת את ליבת העבודה  .1

ערכת הנהלת המשרד והיות שלה, כגו  הכרת מוסדות להשכלה גבוהה בעול  וידיעת שפות, שלו
ניסה המשרד להוציא את הסמכות לשקילת , עבודת הג& אינה עולה בקנה אחד ע  תפקידי המשרד

להעבירה לידי המועצה להשכלה , לא אחת, בי  היתר הציע המשרד. התארי  מתחו  אחריותו
 .או למשרד ממשלתי אחר) ג" מל$להל  (גבוהה 

 את פעילות הג& להערכת 31.12.02עביר עד ליו  לה",  בי  היתר3, החליטה הממשלה$30.7.02ב
". או ליחידה ממשלתית שיקבעו שרת החינו" ושר האוצר] אחר[תארי  ממשרד החינו" למשרד 

 ".ל כפו& לבדיקה משפטית"יישו  ההחלטה הנ"הממשלה סייגה את החלטתה בכ" ש
__________________ 

 .2362' החלטה מס  3
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רד מבקר המדינה למש, 2007בדצמבר , הסבירה, ד דורית מורג"עו, היועצת המשפטית של המשרד
משרד המשפטי  הוא שדרש כי ... לא היה אמור לפעול לקיומה של בדיקה משפטית"שהמשרד 

משרד המשפטי  א& פנה בעניי  למשרד , לדבריה". וא& פעל לקידומה, תתקיי  בדיקה משפטית
או פעולה נוספת של משרד ... לא ידוע על תגובה כלשהי של משרד האוצר"אול  , האוצר

 ".לקידו  הבדיקה המשפטית מטעמוהמשפטי  
למשרד , מר יוסי כה , בתשובתו של המשנה לממונה על השכר ועל הסכמי עבודה במשרד האוצר

נערכו דיוני  רבי  בה  השתתפו ג  יועצי  משפטיי  "כי ,  נאמר2007מבקר המדינה מנובמבר 
ד החינו" למשרד ונמצא כי לא יהיה זה נכו  להעביר את הג& לשקילת תארי  אקדמיי  ממשר

ע  זאת היה מוסכ  על כל הצדדי  כי יש לחזק ולהרחיב את הג& על ידי הוספת . ממשלתי אחר
ג  אג& התקציבי  במשרד האוצר השיב באותו מועד שנעשתה ". עובדי  קבועי  ותקציב מתאי 

 . "בשיתו& משרדי החינו" והמשפטי  ונש, בדיקה של מכלול הנושאי  הקשורי  לעניי 
‡ˆÓÓÓ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È , ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ÏÏÂÎ‰ ÌÎÒÓ ÍÓÒÓ È„ÎÏ ÂÏÈ˘·‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ„˘

Û‚‰ Ï˘ ÌÈ‡˙Ó‰ ÂÓÂ˜ÈÓÏ ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁÂ ˙ÈËÙ˘Ó ; ÂËÈÏÁ‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘
Û‚‰ Ì˜ÂÓÈ ˙È˙Ï˘ÓÓ ‰„ÈÁÈ Â‡ „¯˘Ó ‰ÊÈ‡· , Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰˘ Û‡

ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÚÈ¯Î‰Ï. 
ד שמואל "עו, לנציב שירות המדינה, מר שמואל אבואב, ד דאזל המשר" כתב מנכ2006ביוני  .2

הינה ] הג&[מאחר שפעילות היחידה "בי  היתר הוא כתב כי . בעניי  פעילות הג& במשרד, הולנדר
 אי  אנו $ הממונה על השכר $הנוגעת ה  לנציבות שירות המדינה וה  למשרד האוצר , רוחבית

לדבר יש נגיעה לכל ... ות מופעל מתו" משרד החינו"מוצאי  הצדקה לכ" שנושא זה ימשי" להי
ומ  הראוי שיחידה ממשלתית הנותנת שירות לכלל ... האזרחי  במדינה ולא רק לעובדי המדינה

 ".תטפל בנושא ותהיה אחראית עליו, וכ  לאזרחיה, עובדי המדינה
, ) הוא חסרשלדעתנו(ע  כוח האד  הקיי  , מורכבות העבודה כמצוי  לעיל"ל הוסי& ש"המנכ
מצב בלתי אפשרי להמש" עבודה והתוצאה הבלתי נמנעת ממצב זה תביא בסופו של דבר ] ת[יוצר

בדבר העברת , 30.7.02אנו חוזרי  ודורשי  יישו  החלטת הממשלה מתארי" ... לקריסת המערכת
לא נוכל לקחת אחריות , שא  לא כ , או ליחידה ממשלתית אחרת] אחר[פעילות היחידה למשרד 

 ".תוצאות שינבעו מקריסת העבודה והפעילות ביחידהל
כי סוגיית מיקומה של היחידה כבר עלתה לדיו  פעמי  , ל באותו חודש"המשנה לנציב השיב למנכ

והמסקנה הייתה כי לא יהיה זה נכו  להעביר אותה ממשרד החינו" למשרד ממשלתי , מספר בעבר
ג "מת חלופה אחת נוספת והיא לשכנע את מלקיי, פרט למיקו  היחידה במשרדכ , לדעתנו: "אחר

 ".ליטול על עצמה תפקידי היחידה
ההצעה להעברת " היא מסרה ש2007ג למשרד מבקר המדינה מנובמבר "בתשובתה של המל

הסמכות בנושא לתחו  אחריותה של המועצה להשכלה גבוהה אינה עולה בקנה אחד ע  אופייה 
 אות  $להבדיל מבדיקות מוסדיות ,  הבדיקות הפרטניותה  במישור של, וע  סמכויותיה מכוח החוק

מכוח החוק והחלטות הממשלה ) ג"הוועדה לתקצוב ולתכנו  של המל(ת "מבצעות המועצה והוות
אי  מקו  , נוכח נימוקי  אלה. וה  במישור תחולת סמכויותיה של המועצה מבחינה טריטוריאלית

 ".כלה גבוההלהעברת תחו  האחריות בנושא שבנדו  למועצה להש
ÌÂ˙Ò ÈÂ·ÓÏ ‡˘Â ‰ ÚÈ‚‰ Û‚‰ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú·˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ ;„Á‡ „ˆÓ ,˘ " ¯È‰·‰ Ì

ÏÓ ˙‡ Ú Î˘Ï ‡È‰ ‰„ÈÁÈ‰ ÌÂ˜ÈÓÏ ‰„ÈÁÈ‰ ‰ÙÂÏÁ‰˘ „¯˘ÓÏ" ‰ÓˆÚ ÏÚ ÏÂËÈÏ ‚
‰È„È˜Ù˙ ,ÏÓ È ˘ „ˆÓ Í‡"‰ÙÂÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙„‚ ˙Ó ‚ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ

2007 ,·ˆÓ· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï ,Ó Û‚‰Â„¯˘Ó· ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘Ó . 
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ובו שלושה , ) הנוהל$להל   (2002עבודת הג& הוסדרה באוגד  נהלי  והוראות מאפריל  .1
; נוהל הטיפול בבקשה; ) הבקשה$להל  (נוהל הגשת הבקשה לשקילת התואר : פרקי  מרכזיי 

מידע במשרד על בטבלה שלהל  מוצגי  נתוני מינהל תקשוב ומערכות . ונוהל העבודה במטה הג&
 :2003$2006מספר הבקשות שהוגשו לג& בשני  

˙Â˘˜· ¯ÙÒÓ ‰ ˘ 
7,079 2003 
7,375 2004 
4,937 2005 
6,761 2006  

.  בקשות לשקילת תואר של בוגרי אוניברסיטת לטביה$8,000שהג& עדיי  מטפל ג  בחלק מכ, יצוי 
 1999בנובמבר . 1996בישראל מאז שנת שפעלה , תארי  אלה ניתנו בידי נציגות אוניברסיטת לטביה

בעקבות חשדות שחלק מהתארי  , נאסר על נציגות אוניברסיטת לטביה לרשו  סטודנטי  חדשי 
  ובאג& לשכר והסכמי עבודה במשרד האוצר שלא " החליטו בנש2003במרס . הושגו במרמה

ל חלק מאישורי להעניק אישורי שקילות לאיש מבוגרי הנציגות של אוניברסיטת לטביה ולשלו
 לשלילת 2007נער" הג& בספטמבר , לאחר הלי" משפטי ארו". השקילות שכבר הוענקו לבוגריה

, אישורי השקילות שניתנו בעבר לבוגרי  של נציגות אוניברסיטת לטביה ושל שלוחות אחרות
 .שהוכח שתואר  הושג שלא כדי 

ת התואר מתחיל במחוזות תהלי" שקיל. פעילות המשרד נעשית בארבעה ממחוזות המשרד .2
עבודת הג& במחוזות היא טכנית . שבה  מגישי  את הבקשה ואת המסמכי  הנלווי  לה, המשרד
וא  נמצא שה  חסרי  או שה  אינ  עוני  על הדרישות , המסמכי  נבדקי  במחוז: בעיקרה

ה לאחר מכ  מעביר המחוז את תיק הבקשה למט. מתבקש הפונה להשלי  את המידע, וההנחיות
עובדי המטה דני  בבקשה עד לקבלת החלטה ומשיבי  לפונה א  בקשתו אושרה . הג& בירושלי 

 .או נדחתה
ל שנקבעו עבור "בתור בסיס לעבודת הג& משמשי  הכללי  להערכת תארי  אקדמיי  מחו .3

לאומי של $בבדיקה של המוסדות האקדמיי  מסתמכי  עובדי הג& על מדרי" בי ). ראו להל (הג& 
 ו " אונסק$ שמוציא לאור ארגו  החינו" והמדע של האומות המאוחדות 4ות להשכלה גבוההמוסד

)UNESCO ($המדרי" להשכלה גבוהה של "כגו  ,  ועל רשימות אחרות של מוסדות להשכלה גבוהה
 ".ב"ארה

בעניי  . ל"שקילת תארי  התייחסה לתארי  שהתקבלו ממוסדות להשכלה גבוהה בחו, במקור .4
לה נקבע בנוהלי הג& שתנאי הכרחי לשקילות התואר הוא שהמוסד להשכלה שהעניק התארי  הא

במש" השני  התפתחה . את התואר נתו  בפיקוח אקדמי ומדעי מטע  הרשויות המוסמכות בארצו
 .וא& של למידה מרחוק, ל"באר  מגמה של לימוד בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו

ג להחיל סמכות פיקוח מוגבלת באמצעות "יקו  לחוק המלג על פי ת" הוסמכה מל1998בשנת 
הענקת רישיו  לשלוחות הזרות באר  עבור כל הפעולות הלימודיות הנעשות כא  לקראת הענקת 

ההסמכה נועדה להבטיח זהות בי  התואר שנלמד באר  ובי  התואר שנלמד במוסד . תואר אקדמי
 .ל"הא  בחו

__________________ 
4  International Handbook of Universities 
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5. ÔÂ·ÒÈÏ ˙ Ó‡5Î¯Ú‰Ï ˙Â˘˜·˘ ˙Ú·Â˜ ¯È·Ò ÔÓÊ· ÂÏÙÂËÈ ÌÈ¯‡˙ ˙ . Ï˘ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ
„¯˘Ó‰ ,‰ ÂÙÏ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÂ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂ ¯‡Â˙ ˙ÏÈ˜˘Ï ‰˘˜·‰ ˙˘‚‰Ó ÍÈÏ‰‰ ,
 Í˘ÓÈÈ30ÌÂÈ  . ¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ ˙Â·Èˆ ÏÂ „¯˘ÓÏ Â˘‚Â‰˘ ˙Â ÂÏ˙ ˙‡È¯˜ÓÂ Û‚‰ ÈÎÓÒÓÓ

 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó·- ˙Â˜„ˆÂÓ Â‡ˆÓ  Ô·Â¯Â -ˆÂÓÓ· ˙Î˘Ó  ¯‡Â˙ ˙ÏÈ˜˘˘ ‰ÏÂÚ  Ú
‰ ˘ ÈˆÁÎ .‰Ó‚Â„Ï , ‰ÁÂÏ˘Ó ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙ ˙¯‚Â· ‰·˙Î ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘Ï ‰˘‚Â‰˘ ‰ ÂÏ˙·

 È‡Ó·˘ ı¯‡· ‰¯Ê2005 ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‰Ï ·È˘‰ Û‚‰Â ¯‡Â˙ ˙ÏÈ˜˘Ï ‰˘˜· ‰˘È‚‰ ‡È‰ 
˙ÂÁÙÏ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ Í˘ÓÈÈ ‰˙˘˜··. 

 2001בדוחות מאוקטובר . המשרד התקשר כמה פעמי  ע  חברות ייעו  כדי לבדוק את עבודת הג&
עלה שמש" הטיפול בבקשה נמש" עד , ) חברת הייעו $להל  (' שהכינה חברה א, 2003ומדצמבר 

העלה בדוח שהגיש לג& בספטמבר )  היוע  הארגוני$להל  (יוע  ארגוני אחר . חצי שנה בממוצע
 שהבעיה הבסיסית של הג& היא הזמ  שחול& ממועד הגשת בקשה ועד מועד האישור או 2007

 .הדחייה שלה
 חל שיפור ניכר באיכות השירות הנית  2007 נאמר כי במהל" שנת 2007בתשובת המשרד מנובמבר 

בתחילה מש" , לדברי המשרד. ובכל הנוגע לצמצו  זמ  ההמתנה בפרט, לציבור הפוני  בכלל
 2007כ" שהוא עמד בנובמבר , ובהמש" צומצ  עוד יותר, ההמתנה לתשובה נמש" שלושה חודשי 

 . על חודש אחד
 ¯·ÓËÙÒ· „¯˘ÓÏ È Â‚¯‡‰ ıÚÂÈ‰ ˘È‚‰˘ ÁÂ„‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ Û‚‰ ˙·Â˘˙

2007 . Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ¯ÂˆÈ˜‰ ¯·„· ‰ ÚË‰ ˙‡ ÌÈÁÈÎÂÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â˙·Â˘˙Ï Û¯Èˆ ‡Ï „¯˘Ó‰
‰ ˙Ó‰‰. 

6. ‰˙ÏÚ‰ ÊÎ¯Ó‰Â ·È·‡ Ï˙ ÊÂÁÓ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„· , ÏÂÙÈË· ·ÂÎÈÚ‰˘
ÊÂÁÓ· ¯·Î ÏÈÁ˙‰ ÌÈ ÂÙ‰ ˙Â˘˜·· .ÈÚ‰ËÓ· ‰Î¯Ú‰‰Â ¯Â¯È·‰ ÏÚ ÚÈÙ˘Ó ‰Ê ·ÂÎ , ¯Á‡Ó

ÊÂÁÓ· Á˙Ù ˘ ˜È˙‰˘ „Ú ‰˘˜·· ÏÙËÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó Ì È‡ ‰ËÓ‰ È„·ÂÚ˘ , ¯‡Â˙‰ Â·Â
ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÎÓÒÓ‰Â ,‰ËÓÏ ÚÈ‚Ó. 

שנשלחה לשרת , כ" עולה ג  מהתלונה, למשרד הגיעו תלונות רבות על טיב השירות במחוזות
 . 2006החינו" ולמבקר המדינה בינואר 

כוח האד  במחוז זה : "בי  היתר, ליוע  השר' י  תלונה זו כתבה ממלאת מקו  של מנהל אג& אבעני
דבר הגור  להגברת הלח  והעומס על כל , ]משתי עובדות לאחת[צומצ  לאחרונה פי שניי  

 ".ה  על פקידת הקבלה במחוז וה  על ציבור מגישי הבקשות, הנוגעי  בדבר
מר אלי , ל הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר אצ$31.12.06בישיבה שהתקיימה ב

 שקלי  יעלה שלהחלטות הג& בעניי  שקילת תארי  יש השלכות כספיות בהיק& של מיליארד, כה 
למרות זאת . בגי  תוספת השכר שמקבלי  עובדי המגזר הציבורי שבקשת  אושרה, מאוצר המדינה

 .געת יעילות פעולתווכ" נפ, אי  הג& מקבל מספיק תשומות ומשאבי 
כי עבודת הג& אינה עולה בקנה אחד , מר שמואל אבואב, ל המשרד דאז"בישיבה האמורה אמר מנכ

. וכי סדרי העדיפויות של המשרד מקשי  עליו להקצות משאבי  לנושא, ע  תפקידי המשרד
צ  את ל ביקש שמשרד האוצר יקציב עוד תקני  זמניי  ומשאבי  אחרי  לנושא זה כדי לצמ"המנכ

__________________ 
 LISBON RECOGNITION  אמנת ליסבו  בדבר הכרה בתארי השכלה גבוהה באזור האירופי   5

CONVENTIONעליה חתומה ג+ ישראל . 



 ב58דוח שנתי  886
, ותק  ללשכה המשפטית, לאחר הדיו  הוקצו לג& שני תקני . התור למת  אישור שקילות התואר

 .לטיפול במקרי  של בוגרי תארי  שהורשעו בדי  או שקיבלו אישור על סמ" מצג כוזב
על כפילות בי  העבודה , ה  חברת הייעו  וה  היוע  הארגוני, בדוחות שהגישו למשרד התריעו

 כתבה חברת הייעו  שחלק מהעבודה שהייתה 2001כבר בשנת . י  העבודה במטהבמחוזות וב
,  חזרה חברת הייעו  והצביעה על כפילות2003בשנת . אמורה להיעשות במחוזות נעשית במטה

בדוח שהגיש היוע  הארגוני . בציינה כי המטה מבצע בדיקות מלאות של מה שכבר נבדק במחוזות
ורק פניות מורכבות יותר ,  בפניות הרגילות ייעשה כולו במחוזות הוא הציע שהטיפול2007בשנת 

, יישו  המלצתו יביא לקיצור מש" הטיפול בבקשות הרגילות, להערכת היוע . יופנו למטה
היוע  הארגוני הצביע . ובמקרי  מסוימי  יהיה אפשר לקבל את האישור כבר ביו  הגשת הבקשה

, ס בעבודת הג& כדי להביא לידי שיפור בתפקודוג  על שינויי  הכרחיי  שלדעתו יש להכני
יש לקיי  דיו  ממצה ע  הנהלת המשרד בכל הקשור להכרה בחשיבות הג& והשפעתו : "וביניה 

 ".הרחבה על אלפי אקדמיי  בהשתלבות  בשוק התעסוקה
 תל אביב $הסביר המשרד שבשלושת המחוזות , למשרד מבקר המדינה, 2007בתשובתו מנובמבר 

, לדברי המשרד.  מועסקי  שלושה עובדי  בשתי משרות$ חיפה והצפו  ובאר שבע והדרו  ,והמרכז
, מצב זה מונע את יישו  המלצותיו של היוע  הארגוני בנושא הפרדת הסמכויות בי  המחוזות למטה

] במחוז[עבודת הג& בו "לדברי הג& . מאחר שנוצרות בעיות במקרה שהעובד במחוז נעדר מהעבודה
עוד מסר המשרד כי ". יל וציבור הפוני  מתבקש להגיע למטה הג& או למחוזות אחרי מופסקת כל

ריכוז מרבי ושימוש בחומרי  , לעובדי המחוז אי  זמ  פנוי לעבודה הנוספת הדורשת מיומנות רבה
, הוא אינו שולל את המלצות היוע  הארגוני באופ  גור&, לדברי המשרד. הנמצאי  בידי הג& במטה

 . הוא ישקול בחיוב את ההמלצות,  גיוס עובדי  למחוזות הג&וא  יתאפשר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˘˜‰ ‰˜ÂˆÓ‰ ˙‡ ˙¯˙ÂÙ ‰ È‡ Û‚Ï ˙Â¯˘Ó È˙˘ Ï˘ ˙ÙÒÂ˙

˙ÂÊÂÁÓ· Û‚‰ ˙„Â·Ú· ,Ì„‡‰ ÁÂÎ ¯·‚Â˙ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‰· , Â¯˙Â  ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰Â
Ô ÈÚ· .˙ÂÊÂÁÓ· ‰˘Ú  „¯˘Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈ ÂÙ‰ ÔÈ· ÔÂ˘‡¯‰ Ú‚Ó‰ ; ‰Ê ÔÈ‡ ˙ÂÈ Ù‰ ÈÂ·È¯ ¯Â‡Ï

„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯„ÚÈ‰ Ï˘· ÔÈËÂÏÁÏ ˙·˘Â˙ ÊÂÁÓ‰ ˙„Â·Ú˘ ¯È·Ò . ‰˘˜‰ ·ˆÓ‰˘ Û‡
„¯˘ÓÏ ÚÂ„È ‰È‰ ˙ÂÊÂÁÓ· ,¯·Ú· ÂÈÏÚ ÂÚÈ¯˙‰ È Â‚¯‡‰ ıÚÂÈ‰Â ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á Ì‚Â , Ô˙  ‡Ï

 ÌÈ ˜˙ ˙Ï·˜· È ÂÈÁ‰ Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È Ù· ÚÈ¯˙‰ ‡ÏÂ Â· ÏÂÙÈËÏ ˙ÂÓÈ„˜ „¯˘Ó‰
ÈÙÒÂ ˙ÂÊÂÁÓÏ Ì. 

7. ‰˙ÏÚ‰ ‰˜È„·‰ , ˙ ˘· ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ‰˘È‚‰˘ ÁÂ„·˘2003 ÍÎ ÏÚ ‰ÚÈ¯˙‰ ‡È‰ 
Û‚Ï Ï‰ Ó ÔÈ‡˘ , ÈÎ ‰ÙÈÒÂ‰Â"‡˘Â ‰ ˙Â˘È‚¯ ·˜Ú , „È˜Ù˙‰ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï ˘È˘ Â Ï ‰‡¯ 

‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· Ï‰ Ó· ."˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú , ¯·ÓËÙÒ2007 , Ï‰ Ó „¯˘Ó‰ ‰ ÈÓ Ì¯Ë
Û‚Ï ,‚‡ Ï‰ Ó ‡ÏÓÓ „È˜Ù˙‰ ˙‡Â‡ Û 'ÌÈ¯Á‡‰ ÂÈ„È˜Ù˙Ï ÛÒÂ · . ˙Â ÓÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ

Û‚Ï Ï‰ Ó Ì„˜‰· , ˙ÂÈÚ·‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï È„Î ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ‰„Â·ÚÏ ˙Â Ù˙‰Ï ÏÎÂÈ˘
ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘. 

 פורס  מכרז פנימי $24.10.07כי ב,  הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה2007בתשובה מדצמבר 
 . ונבחרה מנהלת לג&,  הפנימיעוד באותו החודש התקיי  המכרז. לאיוש משרת מנהל הג&

שירות איכותי לציבור מבלי "עליו לתת ,  נקבע שבי  יתר תפקידי הג&2002בנוהלי הג& משנת  .8
משרד מבקר המדינה העלה שהשירות הטלפוני של הג& לציבור ". לפגוע באיכות הערכת התואר

 במחוז תל אביב והמרכז ג  בדיקת טיב השירות. ותלונות רבות הוגשו על כ" להנהלת המשרד, לקוי
שעות הפעילות , לדברי עובדת הג& במחוז זה. העלתה שבמחוז מתקבלות רבות מכלל הפניות לג&

 .ולכ  לרוב אי  באפשרותה לענות לטלפוני , של המענה הקולי זהות לשעות קבלת הקהל
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„¯˘Ó· ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÚÂ„È ‰˙ÈÈ‰ È ÂÙÏË‰ ‰ ÚÓ‰ ˙ÈÈÚ· . ¯‡Â È· ¯·Î2006 ÚÈ„Â‰ 
Ó‰‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ „¯˘ ,¯Â·Èˆ‰ ˙Â ÂÏ˙ ·Èˆ Î Â„È˜Ù˙· , ÈÎ"È ÂÙÏË‰ ‰ ÚÓÏ ¯˘‡· , Û‚‰

˙È„¯˘Ó‰ ‰Ó¯· ‡˘Â · ÏÙËÓ , ÔÂˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘Ï È ÂÙÏË‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï ‰ ÂÂÎ ÍÂ˙Ó
ÌÈ ÂÙ‰ ."˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ ÌÚ ˜¯ ÌÏÂ‡ , ¯·ÓËÙÒ2007 , ˙Î¯ÚÓ ÏÈÚÙ‰Ï ÏÁ‰ ÈÎ Û‚‰ ÚÈ„Â‰

Â ‰˘„Á ÌÈ ÂÙÏË"‰ÓÎÁ ." ÚÈ„Â‰ „ÂÚ ËÒÂ‚Â‡· ÈÎ Û‚‰2007 Ï‰ ÈÓ ˙Ï‰ ÓÏ ‰ Ù ‡Â‰ 
Ë ¯Ë È‡· Ô˙È ˘ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ‰˘˜·· „¯˘Ó· Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ·Â˘˜˙‰.   

 ועדות לקביעת כללי  להערכת תואר
¯ ‡ Â ˙  ˙ Î ¯ Ú ‰ Ï  Ì È Ï Ï Î: &לא פרס  המשרד 1997ועד שנת , 1973בשנת , מאז הקמת הג 
ג ועל פי " נעשתה על פי התקנות וההחלטות של מלהערכת התואר. בכתובי  כללי  להערכת התואר

 פרס  המשרד לראשונה בפומבי מסמ" של 1997בנובמבר . שהייתה ידועה בג&" תורה שבעל פה"
כללי  נוספי  נקבעו . ובו הכללי  שלפיה  הוא נהג עד אז, "כללי  להערכת תואר "$שני עמודי  

 : בידי ועדות מקצועיות כמפורט להל 
È ˜ Ò · Ï Î ¯  ˙ „ Ú Â:  היות שתארי  ממוסדות להשכלה גבוהה טומני  בחוב  ג  תוספת לשכרו

מינה משרד האוצר את , בעקבות ריבוי הבקשות לשקילת תואר. גדל הביקוש לתארי , של העובד
כללי  אלה פורסמו בשנת ; כדי לקבוע כללי  לשקילת תואר ראשו  ותואר שני, ועדת רכלבסקי

2000 . 
„ Ï È ˘  ˙ „ Ú Â: ות להכרה בתואר שלישי ועקב ריבוי התלמידי  בשיטת הלמידה עקב ריבוי בקש

 שעניינ  א& הגיע לערכאות משפטיות בהליכי  $סדרי  שהתגלו בשיטת למידה זו $מרחוק ואי
 להקפיא את טיפולו של 2000 החליטה פרקליטות המדינה באוגוסט $אזרחיי  ומינהליי  , פליליי 

 היא הורתה לג& להפסיק ג  את הטיפול 2001קי  ב. הג& באישורי שקילות של התואר השלישי
באותה תקופה מינו נציב שירות , בד בבד. בשקילת התארי  שנלמדי  בשיטת למידה מרחוק

$ועדה בי , לית המשרד דאז והממונה על השכר ועל הסכמי עבודה במשרד האוצר"מנכ, המדינה
) ראשו  ושני( תארי  זרי  וביקשו ממנה לגבש כללי  לשקילת, ) ועדת שילד$להל  (משרדית 

 .שנלמדו בשיטת למידה מרחוק וכ  לתארי  זרי  שלישיי 
הוועדה הפסיקה את עבודתה . 2000ועדת שילד הייתה אמורה לסיי  את עבודתה בדצמבר 

 .משו  שחבריה לא הגיעו להסכמה,  בלא שהגישה המלצות2001באוקטובר 
ı Î  ˙ „ Ú Â:  1   . שבו שקילת תואר ,   הועלה שהמצב הנוכחי" בנש2003בדיו  שהתקיי  ביולי

גור  , 2001ושקילת תואר בלמידה מרחוק מוקפאת מאז קי  , 2000שלישי מוקפאת מאז אוגוסט 
בספטמבר . נזק למדינה ולדמותה בעיני הציבור ופוגע באיכות השירות שהמדינה נותנת לאזרחיה

 $להל  (ת הפדגוגית דאז במשרד ר המזכירו"משרדית חדשה בראשותו של יו$ מונתה ועדה בי 2003
  וממשרד "מנש, ממשרד האוצר, מהמשרד, חברי הוועדה היו נציגי  מהאקדמיה). ועדת כ 
והיא הייתה אמורה לקבוע כללי  לשקילת תארי  שנלמדי  בלמידה מרחוק ולתואר , המשפטי 
 . שלישי זר

ימה את עבודתה רק במאי א" היא סי, 2003ועדת כ  הייתה אמורה לפרס  את המלצותיה בדצמבר 
יוצא אפוא ששקילת תואר שלישי הייתה מוקפאת כמעט . כשנה וחצי לאחר התארי" שנקבע, 2005

ושקילת תואר שנלמד בלמידה מרחוק הייתה מוקפאת כמעט , )2005מאי 2000$אוגוסט (חמש שני  
 ). 2005מאי 2001$אוגוסט (ארבע שני  
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ולשקילת תואר , אשו  ושני שנלמדו בלמידה מרחוקועדת כ  גיבשה כללי  לשקילת תואר ר .2

 המועד $ 2000קבעה הוועדה הוראות מעבר למי שהחל את לימודיו לאחר אוגוסט , כמו כ . שלישי
 . המועד שבו פרסמה את המלצותיה$ 2005 ועד מאי $שבו הקפיא הג& את שקילת התארי  

 יוכר בתור תואר השקול לתואר הוועדה קבעה שתואר ראשו  או שני שנלמד בלמידה מרחוק לא
אלא א  ועדת מומחי  קבעה כי המוסד שהעניק את התואר מסוגל ללמד בשיטת , אקדמי ישראלי
 .למידה מרחוק

כמפורט בכללי  , עוד קבעה ועדת כ  שבהלי" השקילה יידרש מבקש השקילות לעמוד בבחינה
מצא כי המבקש עבר אות  אול  א  במועד שבו הסתיימו יתר הליכי שקילת התואר יי. שקבעה
 יזכה המבקש $א" טר  הופעלה הבחינה המתאימה לתואר מושא בקשת השקילות , בהצלחה

א  בתו" שנה מיו  הנפקתו עמד  אישור השקילות הזמני יהפו" לקבוע; לאישור שקיל3ת זמני
א  המבקש לא יעמוד ; א  בתו" שנה לא התקיימה בחינה או, המבקש בהצלחה בבחינה של הג&

המלצה זו של ).  ראו להל $לגבי שקילת תואר שלישי (יפקע אישור השקילות הזמני , בבחינה
 ). מער" הבחינות$להל  (הוועדה הצריכה הקמת מנגנו  לקיו  הבחינות 

שמאז פרסו  הכללי  של ,  מסר משרד המשפטי  למשרד מבקר המדינה2007בתשובה מנובמבר 
לדברי משרד . רי  שנלמדו בשיטת הלמידה מרחוקועדת כ  חלה התקדמות גדולה בהערכת תא

וטיפל במאות בקשות לאישור שקילות שהוקפאו , במידה ניכרת" צמצ  פערי "הג& , המשפטי 
 .בשני  שקדמו לגיבוש הכללי 

 ¯·ÓËÙÒ „Ú˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2007 , ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈÒ Ê‡Ó ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ
‰˙„Â·Ú , Ì‡˙‰· ˙Â ÈÁ·‰ Í¯ÚÓ Ì˜Â‰ Ì¯ËıÎ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï . 
, ג"טז לחוק המל25 מסר משרד האוצר למשרד מבקר המדינה שבתיקו  סעי& 2007בנובמבר 
דינו לכל דבר , ל" נקבע שתואר המוענק לבוגרי  של שלוחה של מוסד אקדמי מחו2005מאפריל 

, Â·ÚÏ ‰Ï·˜ ÔÈÈ ÚÏ ËÚÓÏ ,Â·Ú È‡ ˙Â ¯Î˘ ÔÈÈ ÚÏÂ Â˙‚¯„Â „·ÂÚ‰ ‚Â¯È„ ÔÈÈ ÚÏ‰„"6„‰", ועניי 
  מפברואר "התיקו  לחוק פורס  ג  בחוזר נש. כדי  התואר הזהה שמעניק מוסד הא  באר  הא 

 . וייתר את הצור" בבחינות, 2006
כי הבחינות התייתרו לבוגרי שלוחות שקיבלו את תואריה  לאחר מאי , משרד מבקר המדינה מעיר

משרד האוצר ג  אינ  עולי  בקנה דברי  אלה של . א" לא לגבי שאר הנזקקי  להכרעת הג&, 2005
 הכרוכי  בהקמת מער"  ובה  הועלו הקשיי  הלוגיסטיי, אחד ע  הדיוני  שהתקיימו במשרד

ידוע "בתשובתו מסר המשרד ש). 2007מנובמבר (וכ  ע  סעיפי  אחרי  בתשובת המשרד , בחינות
זו וודאי הסיבה כי . בי כי הפעלת מנגנו  הבחינה בתחומי דעת שוני  דורשת השקעת משאבי  ר, לכל

אשר הינה הגו& , משרדית$עניי  המער" כאמור לא עלה בא& אחת מישיבותיה של ועדת ההיגוי הבי 
כאשר תחליט המדינה לממש את אופציית מער" , בכל אופ . המוסמ" לקבל החלטות מ  הסוג הזה

  ".ל במהל" כזהישמח הג& לסייע ולהשתת& כשות& פעי' למידה מרחוק'הבחינות לבחינת תארי ה
 ÂÏÏÎ ˜ÂÁ¯Ó ‰„ÈÓÏ· Â„ÓÏ ˘ ÌÈ¯‡˙ ˙Î¯Ú‰ ¯·„· ıÎ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰"Ï„ÁÓ ˙¯È¯· "

˙Â ÈÁ·‰ ˙·ÂÁÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ ,‰ ˘ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ÂÚ·˜ Ô‰ ÔÎ˘ , ¯Â˘È‡ ÂÈ¯Á‡Ï˘
‰ ÈÁ·· „ÓÚ ˘˜·Ó‰˘ ‡Ï· Ì‚ ÚÂ·˜Ï È ÓÊÓ ÍÙÂ‰ ˙ÂÏÈ˜˘ .È‡- ˙Â ÈÁ·‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙Ó˜‰

ÂÚ˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯‡˙˘ ÍÎÏ ‡È·‰˙Â ÈÁ·· Â„ÓÚ ÌÈ˘˜·Ó‰˘ ‡Ï· ÂÏ˜˘  ÌÈ ˘ Í˘Ó· Â·Î ,
‰ ˘ ¯Á‡Ï ÚÂ·˜ ˙ÂÏÈ˜˘ ¯Â˘È‡ ÂÏ·È˜Â .¯ÚÂÈ , Ï˘ ˙ÂÁÂÏ˘ ı¯‡· Â˜È Ú‰˘ ÌÈ¯‡˙˘

ÂÁÓ ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ" ÏÈ¯Ù‡ È ÙÏ Ï2005) ÏÓ‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙ È ÙÏ"‚ ( ÌÈ ˜Ó ÂÈ‰
¯Î˘Â ‚Â¯È„ È‡ ˙Â ‰„Â·ÚÏ ‰Ï·˜ È ÈÈ Ú· Ì‚ ˙ÂÈÂÎÊ Ì‰ÈÏÚ·Ï . 

__________________ 
 .ההדגשה אינה במקור  6
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בעקבות החלטת פרקליטות המדינה ובהתא  ,  הקפיא הג&2005מאי 2000$ אוגוסט בחודשי  .3
עד לקביעת כללי  לשקילת , כמפורט לעיל, את פעולותיו בשקילת תואר שלישי,  "להוראות נש

שמבקש השקילות חייב להיות בעל תואר ראשו  , בי  היתר, בכללי  נקבע. בידי ועדת כ , התואר
תקופת הלימודי  לקראת התואר ; ד אינו בלעדי לתלמידי  ישראלי מסלול הלימו; ותואר שני

 .השלישי נמשכה שלוש שני  לפחות
כי לאחר בדיקה של קיו  התנאי  תועבר עבודת הדוקטורט לבחינת ועדת , עוד קבעה ועדת כ 

שבעבודת  , ועדת המומחי  תמנה שני מומחי  בתחו  שעבודת הדוקטורט עוסקת בו; מומחי 
על המומחי  לבדוק שאת עבודת . בודקי עבודות דוקטורט, בי  היתר,  משמשי האקדמית ה 

ושהיא עומדת בסטנדרדי  הנדרשי  , שהוא מתמצא בתוכנה, הדוקטורט כתב מגיש הבקשה עצמו
ועדת המומחי  ג  תקיי  ראיו  אישי למבקש . במוסדות ישראליי  מוכרי  המעניקי  תואר שלישי

 .השקילות
שלאחר פרסו  הכללי  של ועדת כ  התברר שהמשרד מתקשה מאוד , הממסמכי המשרד עול

' שאג& א'  הודיעה ממלאת מקו  של מנהל אג& א2005  בספטמבר "בישיבה שקיימה נש. ליישמ 
וג  פנה , באמצעי התקשורת כדי למצוא מומחי  לוועדות בדיקה לתואר שלישי" קול קורא"פרס  

 ביקשה 2006במרס .  א" בלא הועיל$ג " רשימות מהמלעל פי, אישית לכמה מאות מרצי  בכירי 
כי תאשר לה לפרס  , עמירה חיי ' הגב, לית המשרד דאז"ממנכ' ממלאת מקו  של מנהל אג& א

 . מכרז כדי למצוא קבל  חיצוני שיטפל בנושא
ıÎ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Ì‡˙‰· Í¯ÚÈ‰Ï ·¯ ÔÓÊ Á˜Ï „¯˘ÓÏ , Ï˘ ˙Â¯·Ëˆ‰ È„ÈÏ ‡È·‰ ·ÂÎÈÚ‰Â

· ˙Â·¯ ˙Â˘˜·Û‚ . ¯‡Â È· ˜¯2007 ÌÈÁÓÂÓ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ÏÂÚÙ˙Â ÔÂ‚¯‡Ï Ê¯ÎÓ „¯˘Ó‰ ÌÒ¯Ù 
È˘ÈÏ˘ ¯‡Â˙ ˙ÏÈ˜˘ ˙ ÈÁ·Ï . È ÂÈ·2007 Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ 

‰¯Á· ˘ ‰¯·Á‰ ÌÚ , ÈÏÂÈ·Â2007‰ÊÂÁ „¯˘Ó‰ ‰ÓÚ Ì˙Á  .Î Û‚· ÂÈ‰ ‰Ê „ÚÂÓ·-700 
‰ÏÈ˜˘ ˙Â˘˜· . ¯·Ó·Â  „Ú2007 ‰¯·Á‰ ‰ÓÈÈ˜ 75Â  ˙Â„Ú- 48 ÂÏ·È˜Â Â¯ÎÂ‰ ÌÈ¯‡˙ 

˙ÂÏÈ˜˘ ,Â-27ÂÁ„   . 
˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó  È Â ‚ È ‰  ˙ „ Ú Â: בי , ועדת כ  המליצה שיש צור" בוועדת היגוי מקצועית$

תייש  את הכללי  שקבעה ותסייע בבעיות שיתעוררו בעת , שתלווה את עבודת הג&, משרדית
עדת כ  להיפגש ולשמש בחודשי  הראשוני  שלאחר הגשת המלצותיה  המשיכו חברי ו. יישומ 

 . בתור ועדת ההיגוי המקצועית
 ËÒÂ‚Â‡·2006‡ Û‚‡ Ï‰ Ó ‰ Ù  'Î Ó˘ Ì‰Ï ÚÈ„Â‰Â ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ È¯·ÁÏ"Ê‡„ „¯˘Ó‰ Ï ,

·‡Â·‡ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ,„¯˘Ó· È˘‡¯‰ ÔÚ„Ó‰ ˙‡ ‰ ÈÓ ,ÙÂ¯Ù 'ÒÂ‡¯Ë˘ È „ÈÒ ,ÂÈÎ"‰„ÚÂÂ‰ ¯ .
˘„ÂÁ È„Ó Ò Î˙˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ Ì‰Ï ÚÈ„Â‰ ÔÎ ÂÓÎ . ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰ÙÂ˜˙·˘15 

ÌÈ˘„ÂÁ , ÈÏÂÈ2006- ¯·ÓËÙÒ2007 ,„·Ï· ÌÈÓÚÙ ˘˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ò Î˙‰ , ÔÂ„Ï ‰˜ÈÙÒ‰ ‡ÏÂ
‰Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„Ò· ÂÈ‰˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÏÎ ÏÚ .ÔÎ ÂÓÎ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘ÈÓ Â¯„Ú  ÌÈ¯·Á‰Ó ˜ÏÁ. 

צוות ההיגוי לא התכנס זמ  רב ועל פי מה שידוע "  לחברי הוועדה כי " כתב נציג נש2006בנובמבר 
 כתב 2007באפריל ". אנא קבעו מועדי  דחופי  לדיוני הצוות... י ג  לא נקבעו ישיבות בקרובל

, כי מלבד כמה חברי  המגיעי  באופ  שוט& לישיבות הוועדה"לכמה מחברי הוועדה ' מנהל אג& א
ולא נית  להגיע ... איש לא טרח להגיע לדיו  וא& לא הודיע מראש על כוונתו להיעדר ממנו

 ". חשובות לגבי קביעת מדיניותו של הג&להחלטות
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‡ÏÓ ·Î¯‰·Â ¯È„Ò ÔÙÂ‡· Ò Î˙˙ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÏÂÚÙÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ . ÏÚ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·

ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ , ˙‡ ÛÈÏÁ‰ÏÂ
˙ÂÚÈ·˜· ˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡˘ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì˙Â‡.   

 ערעורי ועדת חריגי  וועדת 
1. Ì È ‚ È ¯ Á  ˙ „ Ú Â:  תיקי  חריגי  ה  , 2002על פי הכללי  וההוראות שהכי  הג& באפריל

תיקי  המכילי  את כל המסמכי  הדרושי  א" תוכנ  מעיד כי מגיש הבקשה לא עמד בכל 
תיקי  . ולכ  אי אפשר להערי" את שקילות התואר אלא לאחר בדיקה נוספת, הקריטריוני  הדרושי 

 .'ו בידי ועדת חריגי  הכוללת את מנהל הג& ואת מנהל אג& אשכאלה יטופל
 ˙ ˘ ÛÂÒÓ2002Û‚Ï Ï‰ Ó ‰ ÂÓ ‡Ï  ;‡ Û‚‡Ï Ï‰ Ó ‰È‰ „ÈÓ˙ ‡Ï Ì‚ ÂÊ ‰ÙÂ˜˙·' . ˜¯

 È ÂÈ·2006‡ Û‚‡Ï ÚÂ·˜ Ï‰ Ó ‰ ÂÓ  ,'˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú Í‡ , ¯·ÓËÙÒ2007 , Ì¯Ë
Û‚ Ï‰ Ó ‰ ÂÓ .‰Ï‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ¯„ÚÈ‰· ,Ó‰˘ ˙ÂÈ‰Â „È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰ ÈÓ ‡Ï „¯˘

ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂÂ· ÌÓÂ˜Ó ˙‡ Â‡ÏÓÈ˘ ÌÈ¯Á‡ , ÈÏÂÈ „Ú˘ È¯‰2006 ˙„ÚÂ Û‚· ‰ÏÚÙ ‡Ï 
ÌÈ‚È¯Á .  

 ˙„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙ÂÈÚ··Â ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈ‡˘Â · ¯˜ÈÚ· ÔÂ„Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ „È˜Ù˙
Û‚‰ ,ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· Ì‚ ÔÂ„Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‡È‰ ÍÎÏ ÛÒÂ ·Â .¯ÂÓ‡Î , Î˙Ó ‰ È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ò

˘„ÂÁÏ ˙Á‡ ,˘¯„ Î , ÌÈ˘„ÂÁ ÌÈ˙ÚÏ Í˘Ó  ÌÈ ÂÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ Ë¯Ù‰ ˙ÂÈÚ·· ‰ÏÂÙÈË ÍÎÈÙÏÂ
ÌÈ·¯ ,Ì‰È˙ÂÈÚ·Ï ‰ ÚÓ ÈÏ· Â¯˙Â  ÌÈ ÂÙ‰Ó ˜ÏÁÂ .˙Â‡Ó‚Â„ ˘ÂÏ˘ ÔÏ‰Ï: 

 $לימודי י  בי  לאומיי  " הגיש רב חובל בקשה שהג& יכיר בתואר שני ב2006בפברואר  )א(
המבקש הוא בעל הסמכה כמפקח ימי ראשי .  בריטית מוכרתשקיבל מאוניברסיטה, "נמלי  וסביבה

לבקשתו הוא ציר& . לאומי$ברשות הספנות והנמלי  והוא מייצג את מדינת ישראל בארגו  ימי בי 
מכתב ממשרד התחבורה המאשר שברוב מדינות אירופה תעודת הסמכה מהסוג שיש ברשותו 

 נמלי  $לימודי י  בי  לאומיי  "תואר בולכ  אפשר להכיר ב, משמשת תואר מקביל לתואר ראשו 
 .בתור תואר שני" וסביבה
היות שאי  לו תואר , כי על פי הכללי  שקבעה ועדת רכלבסקי,  הודיע הג& לרב החובל2006במרס 

אי אפשר להערי" את הלימודי  הנוספי  שלו בתור לימודי  השקולי  , ראשו  ממוסד אקדמי מוכר
. שבקשתו תובא להכרעתה של ועדת חריגי , חוזרות הודיע לו הג&בעקבות פניותיו ה. לתואר שני

 .טר  נדו  עניינו, 2007ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת
וביקש כי הג& ישקול תואר שני שקיבל בארצות ,  פנה בעל תואר בוגר לג&2005באוקטובר  )ב(

בא להכרעת ועדת בתשובה הודיע לו הג& שעניינו יו".  "AIR UNIVERSITYהברית ממוסד בש  
הוא כתב לג& והלי  שבכל חודש הוא פונה ומבקש לדעת , 2006באוקטובר , שנה לאחר מכ . חריגי 

עד . והג& משיב לו כי בשל קשיי  בזימו  ועדת החריגי  אי  היא מתכנסת, מה עלה בגורל בקשתו
 . לא הוכרע עניינו2007ספטמבר 

קילת תואר בפסיכולוגיה מאוניברסיטה  התקבלה בג& בקשה של בוגרת לש2004ביולי  )ג(
במרס כתבה המבקשת .  השיב לה הג& שהתואר שקול לתואר ראשו 2005בפברואר . בארגנטינה
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ולדבריה ג  משרד , מאחר שבארגנטינה הוא מוכר כתואר שני, לג& שחלה טעות בשקילת התואר
 חוזרות של המבקשת לאחר פניות. הבריאות מחשיב אותו בתור תואר שני לצור" רישיו  העבודה

, 2007ספטמבר , עד מועד סיו  הביקורת. הודיע לה הג& שעניינה יובא להכרעתה של ועדת חריגי 
 .לא הסתיי  הדיו  בבקשה

2. Ì È ¯ Â Ú ¯ Ú  ˙ „ Ú Â:יכול , כל מגיש בקשה שתשובת הג& אינה מקובלת עליו,  על פי הנוהל
ר ה  הגינות כלפי הפוני  שבקשת  העקרונות המנחי  לקיומו של הערעו. להגיש לג& ערעור בכתב

מטרת הערעור היא לאפשר . וצמצו  התחושה אצל הפוני  לאפשרות של שרירות לב, נדחית
ולתת הזדמנות נוספת לפונה לקבל , ביקורת על שיקול הדעת של מי שהחליט בעניי  לראשונה

 . הכרעה בעניינו
ÌÈ¯ÂÚ¯Ú ˙„ÚÂ ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï Û‚·˘ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .„ÂÚ‡ˆÓ   , ¯È„‚‰ ‡Ï Ï‰Â ‰˘

ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰ ˙„ÚÂ È¯·Á Ì‰ÈÓ . ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„·ÂÚ Ì˙Â‡ È„È· ÌÈ Â„  ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰
‰ Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· .˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÂ È˘Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜  ‡Ï , ˙Ï·˜Ï ÌÈ˜ÂÓÈ  Â‡ˆÓ  ‡ÏÂ

Ì˙ÈÈÁ„Ï Â‡ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú‰. 
עדת ההיגוי אינה ו"ש,  השיבה היועצת המשפטית של המשרד למשרד מבקר המדינה2007בדצמבר 

כל החלטותיה מהוות ). 'ערעורי '(מוסמכת להכריע בבקשות חריגות או בהשגות מסוגי  שוני  
של , יש צור" בבדיקה של היועצי  המשפטיי  של משרד האוצר", לדבריה". המלצות בלבד לג&

ה  מ, של נציבות שירות המדינה ומשרד המשפטי , הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד זה
הסמכות ... ומיהי ועדת הערר, הפעולות הנדרשות להסכמה על הלי" של ערר על החלטות הג&

ועל המבקש שקיבל , נתונה בידי בית הדי  לעבודה, הייחודית ברוב המקרי  לשינוי החלטת הג&
נחיצותו , התאמתו"עוד הוסיפה היועצת המשפטית ש". תשובה שלילית להגיש תביעה נגד הג&

 ".הלי" ערר לגבי החלטות הג& מוטלות בספקויעילותו של 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÚÂ ‰˙ ÂÓ ‡Ï Í‡ ¯ÂÚ¯Ú ˙ÂÎÊ ÌÈÏ‰ · ‰Ú·˜  Â·˘ ·ˆÓ‰

ÌÈ¯ÂÚ¯Ú ,‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏÏÎ‰Â ‰·Î¯‰ ÂÚ·˜  ‡ÏÂ ,ÔÈ˜˙ Â È‡ . „¯˘Ó· ÈËÙ˘Ó‰ ıÂÚÈÈ‰ ÏÚ
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÌÚ „ÁÈ ÂÊ ‰È‚ÂÒ Ô·ÏÏ .‰Ï Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˘È ÂÊ ˙¯‚ÒÓ· ˘¯ÂÙÓ· ˙Â ˜
˙Â˘˜·‰ È˘È‚ÓÏ ¯¯Ú ˙ÂÎÊ ÌÈ·¯· ÌÂÒ¯Ù ÍÂ˙ ,ÌÈ˘„Á ÌÈÏÂÚ Ì˜ÏÁ˘ , Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î

ÍÎÏ ÍÓÒÂÈ˘ Ì¯Â‚ È„È· Ì ÈÈ Ú ÔÂ·ÈÏÏ ‰˘È‚  ˙ÙÒÂ  ˙Â Ó„Ê‰ , ˙Â‡Î¯ÚÏ Â˘¯„ÈÈ Ì¯Ë·
˙ÂÈËÙ˘Ó .  

✯  
ÂÁÓ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ¯‡˙ ÍÈ¯Ú‰Ï Ï‡¯˘È ˙ È„Ó· ÍÓÒÂÓ‰ ÛÂ‚‰" ‡Â‰ ¯Î˘· ‚Â¯È„ ÈÎ¯ÂˆÏ Ï

Ú‰Ï Û‚‰ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·˘ ÌÈ¯‡˙ ˙Î¯ , ˙ ˘ Ê‡Ó ˙‡Ê ‰˘ÂÚ ‡Â‰Â1973 . ˙Â˘‚ÂÓ ‰ ˘ ÏÎ·
Î Û‚Ï-6,800˙Â˘˜· . 

ÂÈÏÚ ‰ÏËÂ‰˘ ‰·Â˘Á‰ ‰ÏËÓ‰ ÌÚ ‰ÁÏˆ‰· „„ÂÓ˙‰ ‡Ï „¯˘Ó‰ : ˙Î¯Ú‰Ï ‰ ˙Ó‰‰ Í˘Ó
ÍÂ¯‡ ‰È‰ ¯‡Â˙‰ ;ÈÂ˜Ï ‰È‰ ÂÈ˙Â¯È˘Ï Â˜˜Ê ˘ ‰Ï‡Ï Û‚‰ ˜È Ú‰˘ ˙Â¯È˘‰ , ˙Â·¯ ÌÈÓÚÙÂ

Ô˙È  ‡Ï È ÂÙÏË ‰ ÚÓ Û‡ÌÈ ÂÙÏ  ;˘  ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰·" ˙ ˘· Û‚‰ ‡ÈÙ˜‰ Ì2000 ˙‡ 
È˘ÈÏ˘‰ ¯‡Â˙‰ ˙ÏÈ˜˘ ,¯‡Â˙‰ ˙ÏÈ˜˘Ï ˘„ÁÓ Í¯ÚÈ‰Ï È„Î ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Â˘¯„  „¯˘ÓÏÂ ;

˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ‰ÏÚÙ ‡Ï ÌÈ‚È¯Á ˙„ÚÂ Ì‚ ,ÏÏÎ ˙ÓÈÈ˜ ‰ È‡ ÌÈ¯ÂÚ¯Ú ˙„ÚÂÂ. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Û‡ ÏÚ ,ÂÁÓ˙‰ ˙˘¯Â„ ÌÈ¯‡˙ ˙ÏÈ˜˘ „¯˘Ó‰ ÈÙÏ˘ ‡Ï˘ ˙

ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙·ÈÏ ˙‡ ˙ ÈÈÙ‡Ó Á¯Î‰· , ÌÈ ÂÙÏ ˜È Ú‰ÏÂ ‡˘Â ‰ ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ÂÈÏÚ ‰·ÂÁ
ÂÏ È‡¯Á‡ ‡Â‰˘ ¯Á‡ ÌÂÁ˙ ÏÎ· ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰Ó¯ ‰˙Â‡· ˙Â¯È˘ , ˙ÂÓ¯Â ‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ÍÂ˙

Ï‡¯˘È· ÌÈ¯‡˙ ÌÈ¯ÎÂÓ Ô‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÈÂ‡¯‰ .˙ÂÈ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÏ˘‰ ‡˘Â ÏÂ ¯Á‡Ó , ÏÚ
 ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„¯˘Ó‰)ÍÂ ÈÁ‰ ,‰ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡ ( ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˙Â·Èˆ  ÏÚÂ

ÌÈ¯‡˙ ˙Î¯Ú‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ„¯„ ËÒ ÚÂ·˜Ï , ‰È‰˙ ÌÈ¯‡˙‰ ˙ÏÈ˜˘· ÏÂÙÈË‰ Í¯„˘ ‚Â‡„ÏÂ
‰˜ÂÒÚ˙‰ ˜Â˘· ÌÈÈ‡Ó„˜‡ ÈÙÏ‡ Ï˘ Ì˙Â·Ï˙˘‰· Ú‚Ù˙ ‡ÏÂ ˙È„ÂÒÈÂ ‰ÙÈ˜Ó. 

 


