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   לאומיי  קר  לקשרי מדע בי 
 תקציר

היא קר  דולרית פנימית של )  הקר  להל  (לאומיי   הקר  לקשרי מדע בי 
האוניברסיטאות
1

 שנוצרת מהקצבות שה  רושמות לזכות חברי הסגל האקדמי
2
להל   (

הקר  מיועדת לקידו  קשרי המדע של חברי הסגל ולהרחבת ידיעותיה  ).  הסגל 
הקצבות הקר  . ל"אמצעות כנסי  והשתלמויות קצרות בחובעיקר ב, המדעיות

ממומ  על , 70% 60% כ, שמרבית תקציב , ממומנות במלוא  על ידי האוניברסיטאות
ידי המדינה
3
יתרת הכספי  ) 2005סו$ ספטמבר (ה "בסו$ שנת הלימודי  התשס. 

, בכל האוניברסיטאות, בקר  שהצטברה לזכות מקבלי הקצבותיה וטר  נוצלה
 17.4  מיליו  דולר עבור חברי הסגל וכ126.6 מזה כ,  מיליו  דולר144 תכמה בכהס

 מיליו  46.5 באותה שנה הקציבו האוניברסיטאות כ. מיליו  דולר עבור גמלאי הסגל
  . מיליו  דולר40 דולר לקר  ושילמו מהקצבותיה סכו  כולל של כ

 פעולות הביקורת
י  של הסדר הקר  במסגרת בדיקת משרד מבקר המדינה בדק בעבר היבטי  שונ

ותוצאות הבדיקות פורסמו , תנאי ההעסקה של הסגל האקדמי בכמה אוניברסיטאות
 2007 2006בשני  . 1999, 1990, 1987, 1984, 1981, 1977בדוחות ביקורת בשני  

את פעולות האוניברסיטאות בכל הנוגע , לסירוגי , בדק משרד מבקר המדינה שוב
, לרבות כללי ניצול הקצבותיה,  הסגל האקדמי הפעיל והגמלאי להפעלת הקר  לגבי

כ  נבדקה מעורבות  של גופי  אחרי  . הליכי אישור הנסיעות וההתחשבנויות בגינ 
להל  (ת "יחידת הממונה על השכר ואג, ה"ור, ת"ות, ג"מל: הנוגעי  בהפעלת הקר 

  להל  (אל ביקורת השלמה נעשתה ברשות המסי  בישר).  הגופי  המעורבי  
  ).רשות המסי 

__________________ 

אוניברסיטת , איל  אוניברסיטת בר, אביב אוניברסיטת תל, אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית  1
 .הטכניו  ומכו  ויצמ , האוניברסיטה הפתוחה, גוריו  ב 

 .זכאי להקצבה מהקר  חבר הסגל המועסק בחצי משרה לפחות  2

   ובתקציב האוניברסיטה הפתוחה 34% דינה בתקציב של מכו  ויצמ  הוא כשיעור השתתפות המ  3
22%. 
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 עיקרי הממצאי 
הכללי  שקבעו האוניברסיטאות להפעלת הקר  לא פורטו במפורש בהסכמי   .1

ובי  האוניברסיטאות לחברי הסגל שלה  לא נחת  הסכ  הקובע בצורה , הקיבוציי 
במש, השני  . מלאה ומחייבת את מטרות הקר  ואת השימושי  שייעשו בכספיה

אוניברסיטאות בנהליה או במדריכיה הפנימיי  כללי  משלה קבעה כל אחת מה
ובה  הוסיפה על המטרות המקוריות שנקבעו , לניהול הקר  ולניצול הקצבותיה

  לאומיי    מימו  ההשתתפות בקונגרסי  וקידו  קשרי מדע בי  להקצבות הקר  
 שאינ  עולי  בקנה אחד ע  הייעוד המקורי של הקר והתירה שימושי  אחרי  

  להל  [הקר  על הגמלאי   והחלת הסדרפדיו  היתרה שנצברה או הורשתה : כגו (
  .)איל  א$ על עובדי  מינהליי  בכירי  אחדי  ובאוניברסיטת בר, ]קר  גמלאי 

יתרות ההקצבות שנצברו בקר  בכל אחת מהאוניברסיטאות גדלו בעקביות  .2
הדבר מלמד . 25% כובכול  יחד ב, 2005 עד ספטמבר 2001בתקופה ספטמבר 

שהסכומי  המוקצבי  לה ושאפשר , שההקצבות לקר  אינ  מנוצלות באופ  שוט$
  .גדולי  מ  הנדרש

גוריו  והעברית והאוניברסיטה  ב , אביב תל, חיפה, איל  אוניברסיטאות ברה .3
הפתוחה קבעו בנוהליה  שחבר הסגל האקדמי יוכל לצבור בקר  את ההקצבה 

ע  , לפדות את היתרה שנצברה לזכותו בתו  מינויו, מ השנתית ללא הגבלת ז
פיטוריו או פרישתו לפנסיה, התפטרותו מעבודתו

4
וא  נפטר ה  מאפשרות להעביר , 

האפשרות לפדות את יתרת הקר  או להורישה . את היתרה שנצברה לזכותו ליורשיו
ת ניצול שוט$ של הקצבותיה בתקופ עלולה להוות במקרי  מסוימי  תמרי0 לאי

 .עבודתו של חבר הסגל באוניברסיטה
 אינ  נותני  2005 2003הדוחות הכספיי  של ארבע אוניברסיטאות לשני   .4

 תל(שלוש אוניברסיטאות : גילוי מלא להתחייבות  כלפי חברי הסגל במסגרת הקר 
ולא , ציינו התחייבות זו רק בביאורי  לדוחות הכספיי ) איל  בר, גוריו  ב , אביב

חות הפרשה בגינהכללו בדו
5

מכו  ויצמ  לא ציי  את סכו  ההתחייבות א$ בביאורי  ; 
 . לדוחות הכספיי 

חבר סגל המבקש לקבל מימו  לנסיעה מהקצבות הקר  נדרש להגיש בקשה  .5
א, במרבית , בבקשה עליו לציי  את מטרת הנסיעה. לאישור הנסיעה
 ולציי  את הקשר שלה  הוא אינו נדרש לתאר אותה בצורה מפורטתהאוניברסיטאות

על פי נוהלי . לתחו  עיסוקו האקדמי ואת התועלת שתופק ממנה לו ולאוניברסיטה
בעל הסמכות לאישור הבקשה אינו נדרש לפרט את , מרבית האוניברסיטאות

בציו  הקשר של ההשתלמות לתחו  עיסוקו האקדמי של חבר , הנימוקי  להחלטתו
 על הנימוקי  להחלטות בעניי  זה ולדעת עקב כ, לא נית  לעמוד. הסגל ותועלתה

__________________ 

האוניברסיטה העברית מאפשרת את פדיו  יתרות הקר  רק לחברי סגל שפרשו ואינ  מקבלי  פנסיה   4
 .תקציבית ולחברי הסגל הקבוע העוברי  לאוניברסיטה אחרת

2000 הסתייגו במפורש בדוחות הכספיי  לשני  איל  אביב ובר רואי החשבו  של אוניברסיטאות תל  5
 .  מכ  שהדוחות אינ  כוללי  את ההתחייבות בגי  הקר 2006 
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באיזו מידה נבחנה חיוניות הנסיעה לשמירת הרמה המקצועית של חבר הסגל 
 . ולעדכו  הידע שלו

אישור הבקשות למימו  נסיעות מהקצבות הקר  נתו  בידי בעלי תפקידי  וגופי  
ור רקט, הדיק , ראש החוג( לרוב בתו, הפקולטה עצמה  בתו, האוניברסיטאות 

שע  ,  ולא בידי ועדת השתלמויות בלתי תלויה ) האוניברסיטה או ועדת השתלמויות
 .חבריה נמני  ג  נציגי ציבור מקצועיי  שבעבר היו חברי סגל אקדמי

איל  לא כללו בנוהליה  דרישה שחבר הסגל יגיש  כל האוניברסיטאות חו0 מבר
)ח אקדמי דו להל  (דיווח בכתב על הפעילות האקדמית שבה השתת$ 

6
 ,
והאוניברסיטאות אינ  דורשות מחברי הסגל להציג לה  עבודות מחקר שעשו 
בביקוריה  למטרות שיתו$ פעולה הדדי או עוקבות בדר, אחרת אחר תוצאות 

איל  אמנ  קבעה שיש להגיש דוח אקדמי  אוניברסיטת בר. הנסיעות במימו  הקר 
סרו היו תמציתיי  ביותר ולא אול  הביקורת העלתה כי הדיווחי  שנמ, על הנסיעה

כדי שיבח  את תוצאותיה מההיבט , הומצאו לגור  האקדמי שאישר את הנסיעה
במצור$ לדוח ההוצאות על הנסיעה , הדיווח האמור נמסר רק לגזברות; האקדמי

 .המוגש לה לצורכי התחשבנות
 קיימת, בהיעדר בקרה על שייכות הפעילות ותרומתה לתחו  עיסוקו של חבר הסגל

מאחר שידוע שאי  צור, לדווח על , האפשרות שייעשה שימוש לא נאות בכספי הקר 
 . ונחיצותה ותרומתה לא ייבדקו, נסיעה

 אוניברסיטת , א$ על פי שהקר  נועדה לצורכי השתלמות ומחקר אקדמי .6
, ל האוניברסיטה"מנכ(כספי  לקר  עבור עובדי  מינהליי  בכירי   איל  מקצה בר

 לענייני כספי ל"המשנה למנכ
7

ל לבינוי "הסמנכ, ל לתפקידי  מיוחדי "הסמנכ, 
ל "מנהל המרכז לתשתיות תקשוב ומערכות מידע והסמנכ, היוע0 המשפטי, ופיתוח
, מבקר המדינה העיר על מנהג פסול זה בדוחות קודמי ). ארגו  ולוגיסטיקה, לתכנו 

 .א, חר$ ההערות ממשיכה בו האוניברסיטה
חתמו , 1988וק יסודות התקציב חל על האוניברסיטאות ממרס  לח29א$ שסעי$  .7

בלא שביקשו את אישור הממונה , איל  לאחר מועד זה גוריו  ובר אוניברסיטאות ב 
ולפיו תינת  הקצבה מהקר  ג  , על הסכ  ע  ארגוני הסגל האקדמי שלה , על השכר

לגמלאי הסגל שימשיכו בעבודת  המדעית לאחר פרישת 
8
 . 

איל   בר, מכו  ויצמ , גוריו  ב , אביב תל, חיפה( רוב האוניברסיטאות נוהלי .8
מאפשרי  לחברי הסגל להשתמש בהקצבות הקר  ג  ) והאוניברסיטה הפתוחה

 הדרוש לה  לצורכי מחקר והוראה ,בעיקר מחשבי  וציוד היקפי, לרכישת ציוד
א, מותר , ה הנרכש יש לרשו  במצאי כרכוש האוניברסיטאת הציוד. באוניברסיטה

הוצאת הציוד אל מחו0 . בכפו$ לקבלת אישור, להוציאו אל מחו0 לאוניברסיטה

__________________ 

בצירו  קבלות על הוצאותיה  ואישורי  , חברי הסגל נדרשי  להגיש רק דוח למטרות התחשבנות  6
 .שוני 

 .ת מהקצבות לקר מי שמונתה במקומו אינה נהני. 2006ל פרש לגמלאות בספטמבר "המשנה למנכ  7

 לחוק יסודות התקציב ראו לעיל 29על סמכויות הממונה וחובות האוניברסיטאות על פי סעי    8
 .64 51, 39, 26' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"בהרחבה בפרק 
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לאוניברסיטה פוגעת ביכולתה של האוניברסיטה לוודא שהשימוש בציוד תוא  את 
חמש אוניברסיטאות שהחלו לאפשר רכישת מחשבי  מכספי הקר  . מטרות הקר 
 .ישורו לפני החלת ההסדר לא פנו לממונה על השכר לקבלת א1988לאחר שנת 

איל  וחיפה מאפשרות לחברי הסגל שלה  להעביר לקר   אוניברסיטאות בר .9
בקר  השבתו עודפי כספי  שהצטברו לזכות  

9
אביב אינה  אוניברסיטת תל. 

אול  היא מאפשרת להשתמש בה  למימו  , מאפשרת העברה של עודפי שבתו  לקר 
עשית של דבר זה היא מת  אפשרות להימנע משמעותו המ. נסיעות על פי כללי הקר 

מתשלו  מס על עודפי שבתו  והגדלת הסכו  שחבר הסגל יכול להשתמש בו לפי 
 .כללי הקר 

ל "רוב האוניברסיטאות מאפשרות לגמלאי  לממ  בכספי הקר  נסיעות לחו .10
לפעילות אקדמית ומקציבות עבור  כספי  נוס$ על היתרות שנצברו לזכות  כשהיו 

י סגל פעילי חבר
10
ג  , כל הגמלאי האוניברסיטאות מקציבות לקר  כספי  עבור . 

ההקצבות עבור הגמלאי  , א, על פי תקנוניה , א  אינ  פעילי  במחקר ובהוראה
הביקורת העלתה כי . אפשר לפדות  או להוריש  ואי, ינוצלו לפעילות אקדמית בלבד

יברסיטאות אינ  נדרשי  ג  הגמלאי  של רוב האונ, כמו חברי הסגל הפעילי 
איל   באוניברסיטת בר. למסור דיווח אקדמי על הנסיעות הממומנות בכספי הקר 

 . א, הוא אינו נאכ$, יש נוהל המחייב הגשת דיווח אקדמי לראש המחלקה ולרקטור
על שימוש לא תקי  , בבדיקות שעשתה, במהל, השני  עמדה רשות המסי  .11

 2007באוקטובר . אוניברסיטאות שומות בעניי  זהלכאורה בכספי הקר  והוציאה ל
החליטו רשות המסי  ופרקליטות המדינה כי הרשות תבטל את השומות שקבעה 

בשל הקושי לבסס  בבית , לטכניו  ואוניברסיטת חיפה שני  מספר קוד  לכ 
וכי היא תבקש ממוסדות אלה רשימה של חברי סגל המתאימי  , המשפט

מעקב . וש מה  להמציא לה דוחות שנתיי  על הכנסת לקריטריוני  שתקבע ותדר
 העלה כי על א$ החשיבות של בירור נושא 2008שעשה משרד מבקר המדינה במרס 

 בי  היתר נוכח אופ  טיפול רשות המסי  בנושא והתמשכותו  מיסוי הוצאות הקר  
 טר  השלימה רשות  כשמונה שני  ונוכח האינטרס הציבורי שבהסדרת הנושא 

  את גיבוש הקריטריוני  ולכ  לא ביקשה מהמוסדות האמורי  להמציא לה המסי
 .נתוני  הקשורי  בחברי סגל העומדי  בקריטריוני  אלה

שהוא ג  בא כוחה של כל אחת , ה"במהל, השני  ניסה בא כוח ור
להגיע להסדר ע  רשות המסי  בדבר מיסוי , מהאוניברסיטאות בעניי  הקר 

__________________ 

 12 או 6על פי רוב של , לחבר סגל בדרגת מרצה ומעלה ניתנת מדי פע  בפע  חופשת שבתו   9
א  חבר הסגל עושה את השבתו  . ל"המיועדת לעבודות מחקר ולהשתלמות באר) או בחו, חודשי 
ל "וא  הוא שוהה בחו, הוא מקבל בתקופת השבתו  מענק במטבע ישראלי השווה למשכורתו, באר)

הפיקוח על תנאי השכר "עוד על השבתו  ראו לעיל בפרק . הוא מקבל מענק מוגדל במטבע חו)
 . 38, 37, 35, 34 'עמ, "באוניברסיטאות

גמלאי מכו  ויצמ  ; מכו  ויצמ  והאוניברסיטה הפתוחה אינ  מקציבי  לקר  כספי  עבור הגמלאי   10
באוניברסיטת חיפה . זכאי  להשתמש בהקצבות שנותרו לזכות  מתקופת עבודת  במש  שנתיי 

הקצבה לחברי  מה70%דהיינו עד , ובטכניו  ההקצבה לגמלאי  היא בהתא  לשיעור הפנסיה שלה 
.  מההקצבה לחבר הסגל הפעיל75% באוניברסיטה העברית גמלאי זכאי ל. הסגל הפעילי 
 . 100% זכאי להקצבה בשיעור 70%איל  גמלאי שצבר זכויות לפנסיה בשיעור  באוניברסיטת בר
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לאחר , 2006 וביולי 2005בנובמבר .  על כל האוניברסיטאותאשר יחול, תשלומי הקר 
ה ורשות המסי  "גיבשו בא כוח ור, 2001אשר החל בשנת , משא ומת  מתמש,

טיוטות של הסכ  פשרה ושל חוזר שהיה בה  כדי להביא להסדרת מיסוי הקצבות 
, ולניצול מיטבי של כספי הקר  למטרות שלשמ  ה  נועדו, הקר  שנעשה בה  שימוש

ולאפשר לרשויות המס ולאוניברסיטאות לפקח בצורה טובה על השימוש בכספי 
והאמור בה  ג  לא קיבל תוק$ מחייב , ה"על א$ זאת דחתה אות  ור. הקר 

 . בהוראות ביצוע או בחוזרי  מקצועיי  של רשות המסי 
וא$ , למרות ממצאיה של רשות המסי  על שימוש לא תקי  לכאורה בכספי הקר 

היא לא פרסמה ,  מודעת לנחיצות  של הנחיות שימנעו שימוש זה בכספי שהייתה
הנחיות נוספות לגבי מיסוי תשלומי הקר  ולא הנחתה את האוניברסיטאות להקפיד 

להדק את , לשנות ללא דיחוי את נוהליה  בעניי  זה, על קיו  ההוראות בנושא
לדעת . ור התופעההפיקוח על השימוש בכספי הקר  ולנקוט צעדי  משלימי  למיג

מאחר שרשות המסי  סברה שיש מקו  להסדרת הנחיותיה , משרד מבקר המדינה
לרענו  הנהלי  ולהידוק הפיקוח של , לגבי מיסוי הקצבות הקר  שנעשה בה  שימוש

היה עליה , האוניברסיטאות על הדיווחי  של חברי הסגל לפני ההשתלמות ואחריה
לאחר שהמשא ומת  ע  האוניברסיטאות לא , לפעול למת  תוק$ לטיוטות החוזרי 

 .הניב תוצאות
לא , שהיו מודעי  לאפשרות לשימוש לא תקי  בכספי הקר , ה והאוניברסיטאות"ור

במש, כל השני  שבה  . נקטו באופ  מידי את כל הצעדי  המתחייבי  בעניי  זה
והלי לא עודכנו נ, כאשר קיומה של אפשרות זו היה ידוע, נוהל המשא ומת  האמור
לרשות ) ה"באמצעות ור(והאוניברסיטאות הסתפקו בהצעה , האוניברסיטאות בנושא

א, , המסי  כי ה  ירעננו את הנהלי  ויורו על הידוק הבקרה על ניצול הקצבות הקר 
נית  היה לצפות . רק בתמורה לעדכו  השומות בידי רשות המסי  או הפחתת 

 לא  רמות ההתנהגות של גו$ ציבורי  כגו$ שחלות עליו חלק מנו שהאוניברסיטאות 
יעצמו עיניה  מול האפשרות לשימוש לא תקי  בכספי הקר  ולניצול לרעה של תנאי 

 . אלא ינקטו את כל הצעדי  הדרושי  בעניי  זה, הפטור ממס
מי , לפי כל הסכמי הפשרה שעליה  חתמו בעבר רשות המסי  והאוניברסיטאות

אשר בגי  , ואילו חברי הסגל האקדמי,  בלבדשנשא בעלות המס ה  האוניברסיטאות
ולא , לא חויבו בו, השימוש הלא תקי  לכאורה שעשו בכספי הקר  נדרש תשלו  המס

מתכונת זו אי  בה כדי לתמר0 את חברי . ננקטו כלפיה  צעדי  במישור המשמעתי
על האוניברסיטאות להבהיר לחברי הסגל . הסגל להקפיד ולפעול על פי כללי הקר 

הכללי  לשימוש בכספי הקר  ולבחו  דרכי  שיאפשרו לאתר חברי סגל את 
לגבות מה  את המס ולהעבירו לרשות המסי  , שהשתמשו בכספי  שלא כהלכה

וא  מדובר באוניברסיטאות שהגיעו להסכמי פשרה ע  רשות המסי  לגבי מיסוי (
 ). להחזיר את סכו  המס לקופת  התשלומי  

א$ על פי שידעה על ,  ולא קיבלה החלטות בעניי  הקר ת לא קיימה דיוני "ות .12
היא לא דרשה מהאוניברסיטאות לפרט . הליקויי  בשימוש בהקצבות הקר 

. וג  לא ריכזה בעצמה נתוני  על כ,, בדוחותיה  הכספיי  את הוצאותיה  בגי  הקר 
ת ג  לא ביקשה מהאוניברסיטאות לדווח לה על הכללי  לניצול הקצבות הקר  "ות

 . שהנהיגה כל אחת מה  ועל האמצעי  שה  נוקטות לבקרה על אופ  ניצול ההקצבות
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מבחינת , ה וועדת השכר שלו לא דנו מעול  באפקטיביות וביעילות של הקר "ור .13
 . השפעתה על רמת ההוראה והמחקר ותרומתה לחברי הסגל ולאוניברסיטאות

 המליצה ועדת שוחט2007ביולי  .14
11
מת  הקצבות מוגדלות מהקר  על , בי  היתר, 

לחברי סגל חדשי  מצטייני  ועל הגבלת ההקצבות לחברי סגל שאינ  פעילי  
ת ומשרד האוצר "מ  הראוי היה שנציגי ות, לדעת משרד מבקר המדינה. במחקר

בי  היתר , ואשר היו מודעי  לאופ  השימוש בכספי הקר , שהיו חברי  בוועדה זו
ייזמו נוס$ על ההחלטה , המדינה בעבר בעניי  זהבשל דוחות שפרס  משרד מבקר 

של השינויי  , האמורה ג  בחינה של אופ  הפעלת הקר  על ידי האוניברסיטאות
שהונהגו בה ושל דרכי  אפשריות לניצול יעיל יותר של הקצבותיה לחיזוק המצוינות 

 .והמחקר
משרד מבקר המדינה בדק באיזו מידה עסקו המבקרי  הפנימיי   .15
וזאת נוכח חשיבות , 2005 2000ניברסיטאות בבדיקת הקר  ופעולותיה בשני  באו

הסכומי  הניכרי  המוקצבי  לה והצור, בבקרה על השימוש , מטרות הקר 
בהתחשב במגבלות שקבעו רשות המסי  והאוניברסיטאות על , בהקצבותיה
 נמצא כי בשש אוניברסיטאות בדקו המבקרי  הפנימיי  נושאי . השימוש בה 

נבדקו ) אביב מכו  ויצמ  ואוניברסיטת תל(אול  רק בשתיי  מה  , הקשורי  לקר 
גוריו   ב , איל  בר, חיפה(בארבע אוניברסיטאות ; נושאי  אלה בצורה מעמיקה

, נעשתה בדיקה חלקית בלבד של נושאי  הקשורי  לקר ) והאוניברסיטה הפתוחה
 . המבקרי  את הנושא כלללא בדקו) הטכניו  והאוניברסיטה העברית(ובשתיי  

ההתקשרויות של חלק מהאוניברסיטאות ע  חברות תעופה וסוכנויות נסיעות  .16
לדעת משרד מבקר המדינה ראוי שאות  . לא כללו נסיעות במימו  הקר 

אוניברסיטאות יבחנו את הצעדי  הדרושי  כדי שג  הנסיעות במימו  הקר  יבוצעו 
למע  החיסכו  , סיעות שייבחרו בתהלי, תחרותיבאמצעות חברות תעופה וסוכנויות נ

 .של כספי ציבור
אביב ומכו  ויצמ  קיבלו מחברת תעופה חברות חינ  במועדו   אוניברסיטת תל

קבלת , לדעת משרד מבקר המדינה. נוסעי  לעובדי  בכירי  באוניברסיטאות אלה
, יברסיטההטבה שעל פי טיבה יכולי  ליהנות ממנה רק בעלי תפקידי  אחדי  באונ

 יצירת זיקה בי  ההתקשרות ובי    ולו למראית עי   משו  שיש בה , אינה ראויה
ביטלה , במהל, הביקורת, 2006בתחילת שנת . קבלת טובת הנאה אישית

  . אביב את החברות של עובדיה הבכירי  במועדו  אוניברסיטת תל
 סיכו  והמלצות

ה  , לאומיי  שרי מדע בי מדוח זה עולי  ליקויי  חמורי  בהפעלת הקר  לק
מבקר המדינה כבר הצביע בעבר על רבי  . במישור המהותי וה  במישור המינהלי

ויש לראות בחומרה את העובדה שהאוניברסיטאות והגופי  האחרי  , מה  בהרחבה
 .לא פעלו לתיקונ , ת"ובראש  יחידת הממונה וות, המעורבי  בדבר

__________________ 

 .76 75' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"על ועדת שוחט ראו לעיל בפרק   11
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מות מדעית של חברי הסגל האקדמי  השתל הקר  הוקמה למטרה חשובה ביותר 
ואול  . לאומיי  העלאת רמת המחקר וקידו  קשרי מדע בי , באוניברסיטאות באר0

 שנות קיומה התרחקו השימושי  הנעשי  בהקצבותיה מיעדיה המקוריי  50 בכ
 . ונוצרו עיוותי  שוני  בהפעלתה

חייב מסדרי מצב  הכספי של מרבית האוניברסיטאות והמת, נוכח אילוצי התקציב
על האוניברסיטאות לבחו  בהקד  אפשרויות לקבוע בנוהליה  תנאי  , מינהל תקי 

יביאו את חברי הסגל , שימנעו שימוש בהקצבות הקר  למטרות שה  זרות לייעודה
לנצל את הקר  באופ  שוט$ בתקופת עבודת  ויחוללו שינויי  משמעותיי  בטיפול 

על .  האוניברסיטאות על השימוש בהקצבותבבקשות לניצול כספי הקר  ובבקרה של
 . האוניברסיטאות המאפשרות להעביר עודפי שבתו  לקר  להפסיק לאלתר לעשות כ 

ת לגבש ללא דיחוי כללי דיווח כספי שיחייבו את האוניברסיטאות להציג את "על ות
כמו כ  עליה לסייע . התחייבויותיה  המלאות בגי  הקר  בדוחותיה  הכספיי 

על רשות המסי  . סיטאות בקביעת נהלי  שיבטיחו שהקר  תשמש לייעודהלאוניבר
להשלי  בהקד  את גיבוש ההנחיות בעניי  אופ  השימוש בהקצבות הקר  על ידי 

וכיצד על , חברי הסגל ובכלל זה לקבוע באילו תנאי  ההקצבות פטורות ממס
וק א  עוד על רשות המסי  לבד; האוניברסיטאות לקיי  בקרה על שימוש זה

האוניברסיטאות מיישמות את הנחיותיה ולנקוט בהקד  את כל הפעולות 
 .המתחייבות מתוצאות בדיקתה זו

על יחידת הממונה לבחו  את כל ההסדרי  בעניי  הקר  שחתמו האוניברסיטאות 
נוכח הליקויי  .  ולנקוט את הצעדי  המתחייבי  מממצאי בדיקתה1988לאחר 

על היחידה ועל רשות , לת ההסדר באוניברסיטאותשהועלו בביקורת זו לגבי הפע
המסי  לתת את דעת  לצור, בבדיקת מתכונת הפעלת ההסדר לגבי עובדי  בדירוג 

 . שכ  הסדר זה חל ג  עליה , המחקר בשירות המדינה
נוכח העובדה שהשימוש בכספי הקר  במתכונתה , לדעת משרד מבקר המדינה

 שנה מאז 50 נוכח העובדה שחלפו יותר מו, הנוכחית התרחק ממטרותיה המקוריות
בשיתו$ , ראוי שהאוניברסיטאות והגופי  המעורבי  האחרי , הונהגה לראשונה

קידו  (יבדקו א  אופ  הפעלתה מתיישב ע  מטרותיה , ארגוני הסגל האקדמי
כמו כ  יש מקו  שתיבח  ). השתלמות והעשרה, קידו  קשרי מדע, המחקר

ל אקדמי חדשי  כללי  חדשי  שיעודדו ניצול שוט$ האפשרות להחיל על חברי סג
המממנת את מרבית , כדי שהאוניברסיטאות והמדינה, של הקצבות הקר  למטרותיה

  .יפיקו את מרב התועלת מהשקעת  הגדולה בקר , תקציב 
♦  
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 מבוא
 12היא קר  דולרית פנימית של האוניברסיטאות)  הקר  להל  (לאומיי   הקר  לקשרי מדע בי 

הקר  מיועדת ).  הסגל להל   (13צרת מהקצבות שה  רושמות לזכות חברי הסגל האקדמישנו
בעיקר באמצעות כנסי  , לקידו  קשרי המדע של חברי הסגל ולהרחבת ידיעותיה  המדעיות

מאחר שמאותה שנה חברי ; "קר  השתלמות" נקראה הקר  1982עד . ל"והשתלמויות קצרות בחו
 קר  לקשרי מדע בי "הוסב שמה ל, ות השתלמות שקליותהסגל יכולי  להצטר% ג  לקרנ

 . הקצבות הקר  ממומנות במלוא  על ידי האוניברסיטאות". לאומיי 
בהענקת זכויות הקר  החלה לראשונה האוניברסיטה העברית בשנות החמישי  של המאה 

לקבלת במש& השני  עוגנה הזכות . ואחריה העניקו אות  ג  האוניברסיטאות האחרות, העשרי 
הקצבות מהקר  בהסכמי השכר הקיבוציי  שנחתמו מדי פע  בפע  ע  הסגל האקדמי 

 החלה 1972 ב. ומתכונת הפעלתה נקבעה בנהלי  של כל אחת מהאוניברסיטאות, באוניברסיטאות
 קר   להל  (האוניברסיטה העברית להעביר הקצבות לקר  ג  בגי  חברי סגל שפרשו לגמלאות 

 .14 הנהיגו ג  מרבית האוניברסיטאות האחרות במהל& השני  הסדר זהובעקבותיה, )גמלאי 
והסכומי  , ההקצבה היא שנתית. ההקצבה לקר  עבור כל חבר סגל נקבעת לפי דרגתו והיק% משרתו

והוא מתעדכ  בכל שנה לפי , סכו  ההקצבה נרש  בדולרי . שחבר הסגל לא ניצל נצברי  לזכותו
 מביאה לידיעת 15ה"ועדת השכר של ור.  ובאנגליהב"שיעור ההתייקרות הממוצע בארה

 סכומי היו 2008בינואר . האוניברסיטאות בכל שנה את שיעורי ההקצבה השנתית המעודכני 
 ):בדולרי (עבור חבר סגל פעיל במשרה מלאה כדלהל  ) 1.10.07 בתחולה מ(ההקצבה השנתית 

 פרופסור מ  המניי  9,225
 פרופסור חבר 6,157
  בכירמרצה 4,726
 חוקר/מרצה 3,721
 מדרי& 2,723
 ' אסיסטנט ב 2,104
 'אסיסטנט א 1,464

יתרת הכספי  בקר  שהצטברה לזכות מקבלי ) 2005סו% ספטמבר (ה "בסו% שנת הלימודי  התשס
 126.6 מזה כ,  מיליו  דולר144 הסתכמה בכ, בכל האוניברסיטאות, הקצבותיה וטר  נוצלה

באותה שנה הקציבו .  מיליו  דולר עבור גמלאי הסגל17.4 סגל וכמיליו  דולר עבור חברי ה
 מיליו  8.5  מיליו  דולר עבור חברי הסגל וכ38 כ:  מיליו  דולר46.5 האוניברסיטאות לקר  כ
 40 האוניברסיטאות שילמו מהקצבות הקר  בשנה זו סכו  כולל של כ; דולר עבור הגמלאי 

 מיליו  דולר שימשו 1 כ;  מיליו  דולר לגמלאי 6  הסגל וכ מיליו  דולר לחברי33 כ: מיליו  דולר
 .16לרכישת מחשבי  אישיי  וציוד היקפי לחברי הסגל ולגמלאיו

__________________ 

אוניברסיטת , איל  אוניברסיטת בר, אביב אוניברסיטת תל, אוניברסיטת חיפה, רסיטה העבריתהאוניב  12
 .הטכניו  ומכו  ויצמ , האוניברסיטה הפתוחה, גוריו  ב 

 .זכאי להקצבה מהקר  חבר הסגל המועסק בחצי משרה לפחות  13

 .אי מכו  ויצמ  והאוניברסיטה הפתוחה אינ  מקציבי  לקר  סכומי  עבור הגמל  14

 .9' עמ, )"ה"ור(ועד ראשי האוניברסיטאות "ה ופעילותו ראו ג  לעיל בפרק "על תפקידי ור  15

 .153 151' עמ, בעניי  זה ראו להל   16
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ההוצאות העיקריות שנית  לממ  מהקצבות הקר  ה  הוצאות על , על פי נוהלי האוניברסיטאות
השתתפות , )ל" אש,אשרות, 17דמי ביטוח רפואי, הוצאות נסיעה(ל ובאר0 "השתתפות בכנסי  בחו

 ודמי חברות באיגודי  מקצועיי  18רכישת ספרות מקצועית, בהשתלמויות ובמחקרי  משותפי 
בעיקר מחשבי  וציוד היקפי , כמה אוניברסיטאות מאפשרות ג  רכישת ציוד. ובאגודות מקצועיות

, ]חדשנוסח [על פי פקודת מס הכנסה . מכספי הקר  לחברי וגמלאי הסגל)  רכישת ציוד להל  (
, )ניכוי הוצאות מסוימות(תקנות מס הכנסה , ) פקודת מס הכנסה להל   (1961 א"התשכ
 רשות  להל  (והוראות רשות המסי  בישראל , ) תקנות מס הכנסה להל   (1972 ב"התשל
 . התשלומי  מהקר  פטורי  ממס במגבלות שנקבעו, )המסי 

ת תקציב נוספי  למימו  פעילות אקדמית יצוי  כי מלבד הקר  עומדי  לרשות חברי הסגל מקורו
תקציבי מחקר באוניברסיטאות הממומני  מגורמי : כגו , )מחקר, השתתפות בכנסי , השתלמויות(

 שממנו  התקציב הרגיל של האוניברסיטאות , )משרדי ממשלה וקרנות מחקר שונות(חו0 
 .  ותרומות ממומני  בי  היתר קר  השבתו  וקר  השתלמות שקלית 

חבר סגל המבקש להשתמש בכספי  הרשומי  לזכותו בקר  , פי נוהלי רוב האוניברסיטאותעל 
בקשה המציינת את , באמצעות ראש היחידה האקדמית שהוא נמנה עמה, יגיש לדיק  הפקולטה

ההחלטה א  לאשר בקשה או לדחותה נתונה ברוב . מטרת ההקצבה ופרטי  נוספי 
בטכניו  הבקשות מאושרות ; 19לפי העניי ,  או הרקטורהאוניברסיטאות לשיקול דעתו של הדיק 

, גוריו  מאושרות הבקשות ובאוניברסיטת ב , על ידי המשנה לנשיא לענייני  אקדמיי  או סגנו
. על ידי ועדת החופשות של האוניברסיטה, לאחר קבלת המלצת ראש המחלקה ואישור הדיק 

ה ה  ראש המחלקה ודיק  הפקולטה שחברי, "וועדת השתלמות"במכו  ויצמ  מוגשת הבקשה ל
 .הממוני  על חבר הסגל

ובכלל זה רכישת ל "מדורי הנסיעות באוניברסיטאות אחראי  לטיפול המינהלי בנסיעות לחו
ל בסכומי  שרשות המסי  הכירה בה  כפטורי  ממס "כרטיסי טיסה והקצבת מטבע חו0 לאש

אמור לפנות למדור , הקר  אושרהחבר סגל שנסיעתו במימו  . ל"לצור& פעילות אקדמית בחו
בשובו מהנסיעה עליו לפנות שוב . הנסיעות לבדיקת זכאותו לשימוש בכספי הקר  ולקבלת מקדמה

 . להסדרת החבות במס הכנסה או פטור ממנו ועוד, למדור להתחשבנות סופית על הוצאות הנסיעה
ר הקר  במסגרת משרד מבקר המדינה בדק בעבר כמה פעמי  היבטי  שוני  של הפעלת הסד

ותוצאות הבדיקות פורסמו , בדיקת תנאי ההעסקה של הסגל האקדמי בכמה אוניברסיטאות
בי  היתר בדק משרד מבקר המדינה את סדרי הפעלת הקר  . 20בדוחות ביקורת משני  קודמות

. בכמה אוניברסיטאות ואת ההתחייבויות שצברו בגי  הקצבות הקר  לחברי הסגל ולגמלאי הסגל
 :קרי הממצאי  שפורטו בדוחות האמורי להל  עי

__________________ 

  .אוניברסיטת חיפה אינה מאפשרת לממ  מהקר  דמי ביטוח  17
 .אוניברסיטת חיפה אינה מאפשרת לממ  מהקר  רכישת ספרות מקצועית  18
 לאשר את הבקשה א  הפעילות המבוקשת כרוכה בהיעדרות לפרק זמ  שלא יעלה על הדיק  מוסמ%  19

;  ימי  בתקופת הלימודי 10ולפרק זמ  שלא יעלה על ,  יו  בתקופה שבה אי  מתקיימי  לימודי 60
לדוגמה כאשר מדובר ( הסמכות לאשר את הבקשה היא של רקטור האוניברסיטה  בתנאי  אחרי  

 ).  או בבקשות החורגות מהתנאי  שצוינו לעילבבקשה של הדיק  עצמו
„Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ¯˙ ; 31 30' עמ, )ËÈÒ¯·È Â‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„- ÔÏÈ‡)1977˙ ·¯, ראו מבקר המדינה  20

ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡·) 1981( ,58 53' עמ ; ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„
·‰ ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ÌÈÂÂÏÈ ‰‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ¯ÈÎ) 1984( ,29' עמ ;

 ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„
‰‰Â·‚) 1987( ,דוח מבקר המדינה ; 173 163' עמ, 1990דוח מבקר המדינה משנת ; 104 75' עמ
 . 46 45' עמ, 34 22' עמ, 1999משנת 



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

136 

בכמה דוחות מתח מבקר המדינה ביקורת על החלטת האוניברסיטה העברית : קר  גמלאי  .1
שיעור ההקצבה עבור גמלאי היה (להחיל את הסדר הקר  ג  על חבר סגל שפרש לגמלאות 

ר כולו חריג ההסד"עמדת המבקר הייתה כי ).  מסכו  ההקצבה עבור חבר סגל פעיל75%בתחילה 
ההסדר אינו מביא בחשבו  את המצב ; "ויש לעמוד על כ& שלא יונהג ביתר המוסדות... הוא

שלא כנהוג לגבי מחקרי  הממומני  על ידי גור  חו0 או על ידי ; הכספי הקשה של האוניברסיטה
 גמלאי  שבעניינ  חייב החוקר להגיש הצעת מחקר ולדווח על ביצוע המחקר , האוניברסיטה

בעקבות . ולכ  אי  כל ודאות שהוא עוסק בפועל במחקר, קבל הקצבות מהקר  פטור מכל אלההמ
באחד מדוחות . ת מהאוניברסיטאות לבטל את ההסדר"ביקורתו של מבקר המדינה דרשה א% ות

במהל& השני  הגדילה האוניברסיטה , ת"הביקורת צוי  כי למרות הביקורת ולמרות דרישת ות
צבה לגמלאי הסגל והשוותה אותו לשיעור ההקצבה לחברי הסגל העברית את שיעור ההק

 . ורוב המוסדות האחרי  להשכלה גבוהה הנהיגו ג  ה  קר  גמלאי , הפעילי 
ארבע אוניברסיטאות אינ  נותנות במאזניה  ביטוי להתחייבות  המצטברת כלפי עובדיה   .2

מטרות הקר  ;  א% עוברת בירושהוהזכות לכספי , א% על פי שהיא בגדר התחייבות ודאית, בקר 
הזכות לנסיעות ; וההקצבות לא הוגבלו בתנאי  כלשה  בתחו  האקדמי, לא הוגדרו בהסכמי 

בלי שמובאי  בחשבו  הרמה המדעית של , במימו  הקר  מוקנית לכל חבר סגל במידה שווה
יצול מיטבי לא נקבעו אמות מידה לנ; עבודתו ומידת החשיבות של תחו  עיסוקו למשק הישראלי

שמעבר לסכו  , כספי  שלא נוצלו במהל& השבתו  (21עודפי  מכספי קר  השבתו ; של הקר 
 ועל ידי כ&  מועברי  לחשבו  הקר  )  דולר לחודש שממנו אי  מנכי  מס במקור3,000המרבי של 

ובמרבית האוניברסיטאות א% אפשר לפדות  , מתאפשרת הימנעות מהחבות במס בגי  הכספי 
העברת העודפי  נמשכת חר% הסתייגות מבקר המדינה מכ& ; הפרישה לגמלאות ולהוריש במועד 

 . באחד מדוחותיו
בעניי  ההבדל בי  הסדר הקר  להסדרי  הנהוגי  בקרנות השתלמות אחרות ושימושי   .3

שלא כקרנות ההשתלמות המקובלות בשירות , שנעשו בכספי הקר  העיר מבקר המדינה כי
וכי , הקר  ממומנת כולה מהקצבת האוניברסיטה, בד מפריש אליה  כספי שג  העו, הציבורי

מ  הדי  היה לחתור ככל האפשר לחיסכו  , בהתחשב בהוצאה הכוללת הגבוהה הכרוכה בהסדר זה
כפי שמבוצעי  , וההשתלמות על חשבו  הקר ... הסדרי"עוד העיר מבקר המדינה כי . בביצועו
על א% הקיצוצי  שהיו בשני  האחרונות ... ר לחברי הסגלמהווי  במידה רבה הטבת שכ, בפועל

כגו  , אשר גרמו לצמצו  ההוצאה בנושאי  חיוניי , בתקציבי המוסדות והגירעונות שהתהוו בה 
ובכמה , ת בנדו "על א% בקשת ות, ל"להשתלמות בחו... לא צומצמו הנסיעות, ציוד מדעי וספרי 

כמו כ  העיר מבקר המדינה כי . 22"במידה ניכרת... מהמוסדות א% גדלו ההוצאות בתחו  זה
איל  החילה על חלק מעובדיה המינהליי  הבכירי  תנאי שכר שלפי הסכמי  אוניברסיטת בר

 . ובכלל זה הקצבה לקר , השכר זכאי  לה  חברי הסגל האקדמי בלבד
 Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡Â Ô¯˜Ï ˙Â·ˆ˜‰‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÁÂ„‰Ó

ÚÂÈ˙Â¯Ú‰ ÌÂ˘ÈÈÏÂ ‡˘Â · ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ‡ÂÏÓ ÔÂ˜È˙Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰ÏÂ. 
__________________ 

 12 או 6על פי רוב של , ה ומעלה ניתנת מדי פע  בפע  חופשת שבתו לחבר סגל בדרגת מרצ  21
א  חבר הסגל עושה את השבתו  . ל"המיועדת לעבודות מחקר ולהשתלמות באר- או בחו, חודשי 
ל "וא  הוא שוהה בחו, הוא מקבל בתקופת השבתו  מענק במטבע ישראלי השווה למשכורתו, באר-

הפיקוח על תנאי השכר "וד על השבתו  ראו לעיל בפרק ע. הוא מקבל מענק מוגדל במטבע חו-
 . 34' עמ, "באוניברסיטאות

„ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ‰„ÚÂÂ·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ‰ ראו   22
‰‰Â·‚) 1987( ,103' עמ. 
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את פעולות האוניברסיטאות בכל , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה שוב2007 2006בשני  
הליכי , לרבות כללי ניצול הקצבותיה, הנוגע להפעלת הקר  לגבי הסגל האקדמי הפעיל וגמלאיו

כ  נבדקה מעורבות  של גופי  נוספי  הנוגעי  בהפעלת . התחשבנויות בגינ אישור הנסיעות וה
ביקורת ).  הגופי  המעורבי  להל  (ת "יחידת הממונה על השכר ואג, ה"ור, ת"ג וות"מל: הקר 

   .השלמה נעשתה ברשות המסי 
 ניהול הקר  וכללי ניצולה

 הסכ  בדבר מתכונת הפעלת הקר 
ושאר האוניברסיטאות אימצו את , אשונה באוניברסיטה העבריתבהפעלת הקר  הוחל לר, כאמור

של הוועד הפועל של האוניברסיטה העברית " ועדת הקבע"את ההחלטה קיבלה . ההסדר שקבעה
ביוני ". 'קונגרסי  וכו, ל לחופשת שבתו "הקצבות למורי  הנוסעי  לחו"בדיו  שקיימה בנושא 

להל  (עברית במכתב לחברי הסגל האקדמי שלה  הודיע מזכיר ההנהלה של האוניברסיטה ה1956
במסמ& נקבע כי מכספי הקר  יאושרו הקצבות לעובדי . על הנהגת הקר  באוניברסיטה)  המסמ& 

ורק במקרי  מיוחדי  תאושר לעובד הקצבה מהקר  ג  לש  , ל"הסגל בצאת  להשתלמות בחו
כספי  שהעובד לא ניצל ).  הייעוד המקורי של הקר  על פי המסמ& להל  (השתלמות באר0 

 .יצטברו לזכותו בחשבו  הקר 
 בי  האוניברסיטאות לארגוני הסגל שלה  עוגנה זכות 1979בהסכמי השכר הקיבוציי  שנחתמו עד 

ושיטת ) על פי דרגת חבר הסגל האקדמי(ונקבעו בה  רק סכומי ההקצבות , ההקצבה לקר 
תנאי  שנקבעו בי  הצדדי  " כי  כללו ג  סעי% הקובע1979 ההסכמי  שנחתמו מ. עדכונ 

אלא א  שונו , בהסכמי  ובהסדרי  קודמי  ימשיכו להיות בני תוק% בתקופת תוקפו של הסכ  זה
בהסתמ& על סעי% זה נמש& הסדר הקר  ; "ידי הוראה מהוראות הסכ  זה במפורש ובמשתמע על

 .בלא שנדו  מחדש, שני  רבות
Á‡ ÏÎ ‰Ú·˜ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ‰ÈÎÈ¯„Ó· Â‡ ‰ÈÏ‰ · ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˙

Ô¯˜‰ ÏÂ‰È Ï ‰Ï˘Ó ÌÈÏÏÎ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ,‰È˙Â·ˆ˜‰ ÏÂˆÈ ÏÂ ‰˙ÏÚÙ‰ È‡ ˙Ï , ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˘ÈÂ
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÏ„·‰ .˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ , ÏÚ ÂÙÈÒÂ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ
 ÍÓÒÓ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ˙Â¯ËÓ‰-‚ Â˜·Â ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰· ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ ÔÂÓÈÓ  ÌÈÒ¯- Â¯È˙‰Â 

 Ô¯˜‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ „ÂÚÈÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÌÈÏÂÚ Ì È‡˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˘ÂÓÈ˘)ÔÂ‚Î : ‰¯˙È‰ ÔÂÈ„Ù
¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡·Â ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÏÚ Ô¯˜‰ ¯„Ò‰ ˙ÏÁ‰Â ‰˙˘¯Â‰ Â‡ Ô¯˜· ‰¯·ˆ ˘- ÏÚ Û‡ ÔÏÈ‡

ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ(23 . Ì˙Á  ‡Ï Ô‰Ï˘ Ï‚Ò‰ È¯·Á ÔÈ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÈ·
„‚Ó‰ ÌÎÒ‰‰ÈÙÒÎ· Â˘ÚÈÈ˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡Â Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓÂ ‰‡ÏÓ ‰¯Âˆ· ¯È .

¯ÂÓ‡Î ÌÎÒ‰ ¯˙ÈÈÏ È„Î Ì‰· ÔÈ‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÚ·˜˘ ÌÈÏ‰ ‰Â ÌÈÏÏÎ‰ . 
__________________ 

 .165 158, 151 149, 143 141' עמ, את ממצאי הביקורת בנושאי  אלה ראו להל   23
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 ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡ „ÂÒÈ‰ ÔÓ ˙Â ˘Ï È ÂÈÁ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ·˙Î Ì„Â˜ ˙¯Â˜È· ÁÂ„·
ÂÓÈ‡˙È Ì‰ÈË¯Ù˘ ÍÎ Ô¯˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ·Â„ÚÂ  ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ  . 

 ÂÈÙÏÂ ‰ÈÓ„˜‡· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚Ó Ú„ÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÚÈ‚‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·
‰È˙Â¯ËÓ ˙‡ Ì‡Â˙ ÔÎ‡ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÌÈÈ˜ . Ì‚ Ô˙È  ÍÎÏ ÈÂËÈ·

ÌÈ Â˙ÈÚ· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ÌÈ¯Ó‡Ó·24 . 
קצבות הקר   כי הזכות לה2007איל  כתבה למשרד מבקר המדינה בפברואר  אוניברסיטת בר

. והנהלי  הפנימיי  נחשבי  חלק מהחוזה, מעוגנת בחוזה העבודה של חברי הסגל האקדמי
כיוו  , לדעתה עיגו  ההסדר בהסכ  במקו  בנהליה הפנימיי  עלול להחליש את מעמדה המשפטי

עוד טענה האוניברסיטה כי . שמעמד ההסדר יעלה לכדי זכות המוקנית מכוח ההסכ  הקיבוצי
לכ  לדעתה יש להגביר ; נה היעדר הסכ  אלא ניצול לרעה של הקר  במקרי  מסוימי הבעיה אי

 .את הפיקוח על הביצוע של הסדר הקר  ולא לעגנו בהסכ  חדש
] הקר [הלוגיקה בבסיס " כי 2007אביב כתבה למשרד מבקר המדינה במרס  אוניברסיטת תל

איננה ... הזכות... לק מתנאי שכרוהקצאת כספי מעביד באופ  מבוזר לצורכי העובד כח... הינה
שכ  היא קיימת לא רק לגבי חברי סגל אקדמי באוניברסיטאות והמוסדות האחרי  , הטבה חריגה

המקביל לדרוג הסגל , להשכלה גבוהה אלא ג  לגבי עובדי מדינה בדירוג המחקר בשירות המדינה
כמו כ  ". חברות ממשלתיות, ובגופי  נוספי  המעסיקי  עובדי  בדירוג חוקרי  כגו ... האקדמי

האוניברסיטה פועלת בשקיפות מלאה ', הסכ  מכונ 'א% שלא קיי  "ציינה האוניברסיטה כי 
 ".קר ]ה[בהתא  להוראות נוהל 

 כי היא רואה יתרו  בכ& 2007האוניברסיטה העברית כתבה למשרד מבקר המדינה בפברואר 
, ללא שתו% ארגו  העובדי , פ  חד צדדיהתקנו  שבידי האוניברסיטה מגדיר את התנאי  באו"ש

תהיה ... עריכת הסכ  מכונ "כמו כ  לדעתה ". והוא מצוי בפררוגטיבה של הנהלת האוניברסיטה
כי  היא הוסיפה". טעות חמורה ותהפו& את ארגו  הסגל לשות% פעיל בניהול הקר 

 לחוק 15 פי סעי% האוניברסיטאות ה  גופי  עצמאיי  הנהני  מחופש פעולה אקדמי ומינהלי על
ואי  מוכרי  לה כל הוראה או חוק המחייבי  אות  לפעול על פי תקנו  אחיד בנושא , ג"מל

בעוד שקרנות ההשתלמות "וכי , "כללי הניצול של הקר  לא הורחבו"כי טענה כמו כ  . כלשהו
] ˜¯ÈÙÒÎ]‰Ô , הרגילות הופכות אחרי שש שני  לחסכו  של העובד בכל הדירוגי  הקיימי  במשק

Ï ÌÈÎÙÂ‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓ'ÔÂÎÒÁ' .משתחרר הכס%, רק במקרה שעובד מפסיק את עבודתו או נפטר ,
כ  ציינה כי בית המשפט העליו  הכיר בקר  כקר  . 25)ההדגשה במקור" (וזאת לאחר חיוב המס

 . 26השתלמות לכל דבר ועניי 
 הקר  הוא הסדר כי הסדר, 2007הממונה על השכר כתב למשרד מבקר המדינה בתשובתו מינואר 

ולכ  לא ,  לחוק יסודות התקציב על האוניברסיטאות29קיבוצי שנעשה זמ  רב לפני החלת סעי% 
ה להתקנת הסדר מכונ  במגבלות " נפעל מול וראנו: "ע  זאת ציי . היה חייב באישורו

 ". ה לשאת ולתת בעניי  זה ע  ארגו  הסגל האקדמי"האובייקטיביות הנובעות מהצור& של ור
__________________ 

ר "ד", 23.1.04" מעריב"; "ל"כ% מנצלי  כספי מחקר למימו  נסיעות לחו", 23.9.02" האר ", למשל  24
; )ר ברגמ  הוא מרצה למנהל עסקי  באוניברסיטה העברית"ד" (ברגמ  ומלחמתו במגדל הש 

 ". יהודי  התורמי  , המרצי  ישראלי : ל"לימודי ישראל בחו",24.5.06" האר "
 .ל נהני  מהקצבות הקר  נוס- על קר  השתלמות שקליתחברי הסג,  כאמור  25
 141' עמ, בעניי  זה ראו ג  להל . 351, )4(ד מ"פ, ÂÎ¯ ÒÓÂ ‰Ò Î‰ ÒÓ ·Èˆ  '¯·-·‡Ê˘   9/85נ "ד  26

142. 
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Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È·Èˆ˜˙ ˙È·¯Ó ˙‡ ˙ ÓÓÓ ‰ È„Ó‰˘ ¯Á‡Ó ,
 ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ ÌÈ¯Â¯· ÂÈ‰È Ô¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰˙Â Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰Ï ˙Â‡ÎÊ‰ È‡ ˙˘ ·Â˘Á˘ ˙ÂÈ‰Â

ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ,˙Â ÛÂ˙È˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ"˙ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ,¯Â" È¯·ÁÂ ‰
‡‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· Ï‚Ò‰ ÏÂˆÈ  ÔÙÂ‡ ˙‡ ÌÎÒ‰· ¯È„Ò‰Ï ˙Â¯˘Ù

Ô‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÎ¯„ ˙Â·¯Ï Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ .   
 נתוני  על הקצבות הקר  ועל ניצול 

לא (להל  בטבלה מובאי  נתוני  על סכומי ההקצבות של האוניברסיטאות לקר  עבור חברי הסגל 
מי ההקצבות שנוצלו  סכו,)2005 2001(ה "התשס ב"בשני  האקדמיות התשס) כולל הגמלאי 

 :והיתרות שנצברו כפי שמסרו האוניברסיטאות למשרד מבקר המדינה
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 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Ô¯˜· Â¯·ˆ ˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ ˙Â¯˙È ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó
 ¯·ÓËÙÒÓ ˙ÂÈ·˜Ú· ÂÏ„‚2001 ¯·ÓËÙÒ „Ú 2005 ,Î· „ÁÈ ÔÏÂÎ·Â-25% . „ÓÏÓ ¯·„‰

˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏˆÂ Ó Ô È‡ Ô¯˜Ï ˙Â·ˆ˜‰‰˘ÛËÂ , ÂÚ·˜ ˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÎÒ˘ ¯˘Ù‡˘Â
˘¯„ ‰ ÔÓ ÌÈÏÂ„‚ . Ï‚Ò‰ È¯·Á ¯Â·Ú Ô¯˜Ï ÂÊ ‰ÙÂ˜˙· „ÁÈ ÔÏÂÎ Â¯È·Ú‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰

Î-35Î „Ú ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ -38‰ ˘Ï ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ . 
˙Â Â Á· ‡Ï ‰¯È·ˆ‰ ˙Â¯˙È· ÏÂ„È‚‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ˙

ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ,„ÁÈ· Â‡ „¯Ù · ,˙‡ È·ËÈÓÂ ÛËÂ˘ ˘ÂÓÈ˘ ˙ÁË·‰Ï ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ 
˙Â·ˆ˜‰· ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ¯ÂÓ‡Î Ô‰˘ ,Â„ÚÂÈ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ .   

 ניצול היתרה שנצברה בקר  עקב פרישה או פטירה 
 נקבע כאמור כי כספי הקר  שלא נוצלו על ידי חבר 1956במסמ& של האוניברסיטה העברית מיוני 

במסמ& לא נאמר דבר לגבי השימוש בכספי  שנצברו לאחר . הסגל האקדמי יצטברו לזכותו בקר 
ואול  הפרשנות שנתנו מרבית האוניברסיטאות לקביעה האמורה ; פרישת חבר הסגל או פטירתו

אלא א% , היא שכספי  שהצטברו לזכותו של חבר הסגל ניתני  לא רק לניצול בשני  הבאות
תרות שנצברו לזכותו בקר  בירושה  עוברות הי וא  נפטר , לפדיו  בעת פרישתו לגמלאות

 . לשאיריו
גוריו  והאוניברסיטה הפתוחה קבעו  אביב וב  תל, חיפה, איל  האוניברסיטאות בר .1

לפדות את היתרה , בנוהליה  שחבר הסגל יוכל לצבור בקר  את ההקצבה השנתית ללא הגבלת זמ 
וא  נפטר ה  , רישתו לפנסיהפיטוריו או פ, התפטרותו מעבודתו, שנצברה לזכותו בתו  מינויו

. 27 על פי צו ירושה או קיו  צוואה מאפשרות להעביר את היתרה שנצברה לזכותו ליורשיו 
א& היא , האוניברסיטה העברית אינה מאפשרת את פדיו  יתרות הקר  בעת הפרישה של חבר הסגל

 .סה כחוקיצוי  כי פדיו  היתרה או הורשתה מחייבי  ניכוי מס הכנ. מאפשרת את הורשת 
 למשרד מבקר המדינה כי הסדר 2007האוניברסיטאות האמורות הסבירו בתשובותיה  מפברואר 

לגבי עובדי  , קיי  ככל הידוע לה  ג  בשירות המדינה, לרבות זכות הפדיו  וההורשה, הקר 
וכי הסדר זה הוסכ  והונהג באוניברסיטאות שני  רבות לפני תחולתו של חוק , בדירוג המחקר

הוא אינו פסול וא% אינו טעו  , ולכ  לפי חוק זה ולפי הפסיקה, ות התקציב על גופי  נתמכי יסוד
חלק מהאוניברסיטאות ציינו שמאחר שגמלאי הסגל ממשיכי  להיות . אישור הממונה על השכר

 . מ  הראוי לאפשר לה  להמשי& לנצל את הקר , פעילי  במחקר
רשנות למסמ& האמור לעיל אלא ביישו  הסכ  בי  עוד הסבירו האוניברסיטאות שאי  מדובר בפ

המחוקק לא " קבע כי 28וכי בית המשפט העליו , הצדדי  כמקובל בעניי  זה בכל המשק הציבורי
כל קרנות ההשתלמות אשר מטרת  "מאחר ש, "ראה להפריד בי  סוגי  שוני  של קרנות השתלמות

ÔÂÎÒÁÏ ירת העובד ויתרה מזו הופכות עוברות בירושה לאחר פט, כיסוי הוצאות השתלמות עובדי 
 È¯Á‡ ÒÓÓ ¯ÂËÙ6ÌÈ ˘ " )האוניברסיטאות הסבירו ג  שה  הגו% היחיד ). ההדגשה במקור
__________________ 

ביולי , האפשרות לפדיו  הכספי  ולהורשת  נקבעה בנוהלי האוניברסיטה הפתוחה במהל  הביקורת  27
2006 . 

  .351, )4(ד מ"פ, Èˆ   ˘ÂÎ¯ ÒÓÂ ‰Ò Î‰ ÒÓ '¯·-·‡Ê·  9/85נ "ד  28
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ולפיכ& לא נית  לומר שפרשנות  אינה עולה בקנה אחד ע  , שאמור לקבוע את מטרות ההסדר
וצלו משו  שחברי אביב הסבירה ג  שחלק מיתרות הקר  לא נ אוניברסיטת תל. ייעודה של הקר 

  .סגל לא מעטי  מממני  את נסיעת  מכספי מחקר במקו  מכספי הקר 
 כי מאחר שהסדר הקר  הוא 2007בינואר , כאמור, הממונה על השכר כתב למשרד מבקר המדינה

ואי  מניעה שיקנה , לא היה צור& באישור הממונה ליישומו, 1988הסדר קיבוצי שנעשה לפני שנת 
לראיה הביא את . כגו  צבירת סכומי ההקצבה בקר  ופדיונ , עבר להשתלמותלעובד זכויות שמ

והוסי% כי כ& ג  , שיש לו היבט של חיסכו  לצד ההשתלמות, הסדר קר  ההשתלמות הנהוג במשק
 . 1969נקבע בהסכ  להחלת הסדר הקר  על עובדי המחקר בשירות המדינה מאפריל 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ Ì‚ ‰ ÂÓÓ‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È¯·Ò‰Ó ˜ÏÁ 
¯Î˘‰ ÏÚ , Â È‡ ‰˘¯Â‰ÏÂ ÔÂÈ„ÙÏ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ ÏÂˆÈ ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ˙Â ˘Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡

ÍÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ Ô¯˜‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ „ÂÚÈÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ . ÌÈÓÈÈ˜ ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ 
Ô¯˜‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜ ÔÈ· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÏ„·‰ : ˙·ˆ˜‰Ó ‰ÏÂÎ ˙ ÓÂÓÓ Ô¯˜‰

¯·È Â‡‰ ‰ËÈÒ)„È·ÚÓ‰ Ï˘ ˙Â·ˆ˜‰ ˜¯ ˙ÏÏÂÎ ‡È‰ Â ÈÈ‰„( , ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜ ÂÏÈ‡Â
„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙Â˘¯Ù‰ Ì‚ ˙ÂÏÏÂÎ ;ÔÂÈ„Ù‰ ˙Ú· ÒÓÓ ˙Â¯ÂËÙ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â ¯˜ , ÌÈÈ˜˙‰·

ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡ ˙ ,˜ÂÁÎ ÒÓ ÈÂÎÈ · ˜¯ È¯˘Ù‡ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ÔÂÈ„Ù ÂÏÈ‡Â . Ô¯˜‰˘ Ì‚ ÔÈÂˆÈ
ÓÏ˙˘‰‰ Ô¯˜ ÏÚ ÛÒÂ  Ï‚Ò‰ ¯·Á ˙Â˘¯Ï ‰„ÓÚÂ‰ È¯Â·Èˆ‰ ˜˘Ó· ‰‚‰ Â‰˘ ˙ÈÏ˜˘‰ ˙Â

ÔÂ˙·˘‰ Ô¯˜Â . ÌÈ Â˘ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈÏ„·‰‰ ÁÎÂ 
Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ Ï˘ ‰˘¯Â‰‰Â ÔÂÈ„Ù‰ ÔÈÈ Ú· . 

ÍÎÓ ‰¯˙È , ‰˘È¯Â‰Ï Â‡ Ô¯˜‰ ˙¯˙È ˙‡ ˙Â„ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰) ÌÂÏ˘˙· ÍÂ¯Î ¯·„‰ Ì‡ Ì‚
ÒÓ (È‡Ï ıÈ¯Ó˙ ˙ÂÂ‰Ï ‰ÏÂÏÚ- ÛËÂ˘ ÏÂˆÈ  Ï‚Ò‰ ¯·Á Ï˘ Â˙„Â·Ú ˙ÙÂ˜˙· ‰È˙Â·ˆ˜‰ Ï˘

‰ËÈÒ¯·È Â‡· .ÔÈ· ÌÈÒ Î· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯ÂÓ‡Î Ô‰ Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ˘ ¯Á‡Ó- ÌÂ„È˜Ï ÌÈÈÓÂ‡Ï
Ú„Ó È¯˘˜ ,¯˜ÁÓ‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Â Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙Ó¯ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ- 
˙Â ÛÂ˙È˘·"˙ ,ÏÓ" Ï‚Ò‰ È¯·ÁÂ ‚- ˙‡ Ïˆ Ï Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙‡ „„ÂÚ˙˘ ˙ÂÈ È„Ó ˘·‚Ï 

¯˜‰Ì˙„Â·Ú ˙Â ˘ ÍÏ‰Ó· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰„ÂÚÈÈÏ Ô , ÂÏÎÂÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ‰ È„Ó‰˘ È„Î
˙È·¯Ó‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ‰ ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï. 

אביב כתבה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי היא מסכימה שעל  אוניברסיטת תל
, האוניברסיטאות לעודד ניצול שוט% של הקר  במהל& שנות עבודתו של חבר הסגל באוניברסיטה

 .וד נעשה הדבר תו& מת  תשומת לב לתזרי  המזומני  של האוניברסיטהכל ע
האוניברסיטה העברית והטכניו  הגבילו בנהלי  את זכות ההורשה והפדיו  של , מכו  ויצמ  .2

 :להל  הפרטי . יתרות שנצברו בקר  לזכות חברי הסגל
Ô )א( Ó ˆ È Â  Ô Â Î Ó: ו  שהגיע לגיל בנוהלי המכו  נקבע כי חבר סגל שסיי  את עבודתו מש

, למטרות הקר , יהא רשאי להשתמש בה  ג  לאחר פרישתו, פרישה ונותרו לו יתרות זכות בקר 
מי שפרש לפני הגיעו לגיל פרישה יהיה רשאי להשתמש . כל עוד הוא מבצע פעילות מדעית

ג  היתרות . ואחר כ& ה  יוחזרו למכו , ביתרות רק למש& שנתיי  ממועד סיו  עבודתו במכו 
 .עומדות לזכות חבר סגל שנפטר יחזרו למכו ה
)·( ˙ È ¯ · Ú ‰  ‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ חבר סגל שפרש ,  על פי נוהלי האוניברסיטה העברית:‰

את .  רשאי להשאיר את יתרת חשבונו בקר  או להעבירה לקר  גמלאי 1985לגמלאות אחרי ינואר 
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אפשר  אול  אי, הלנצל לנסיעות השתלמות ואפשר להוריש, כאמור, היתרה שנשארת בקר  אפשר
 .29לפדותה

)‚( Ô Â È  Î Ë ההקצבות השנתיות הלא מנוצלות נצברות לזכותו של , על פי נוהלי הטכניו  :‰
רשאי לבקש , חבר סגל המסיי  את שירותו בטכניו  וזכאי לפיצויי . חבר הסגל עד תשע שני 

 שנפטר הסכומי  העומדי  לזכות חבר סגל. לפדות את יתרת הקר  המגיעה לו בתו  שירותו
 . ניתני  להורשה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ¯‚Ï È„Î ‰· ˘È ÔÂÈ ÎË‰ Ú·˜˘ ÌÈ ˘ Ú˘˙ Ï˘ ‰Ï·‚‰‰
 Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ˙ÓˆÓÂˆÓ ‰¯È·ˆÏ)ÏÈÚÏ Â¯ÎÊ ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰‡ÂÂ˘‰·( ,

 ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙·Â ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙Â·ˆ˜‰‰ ÏÂˆÈ Ï Â‡È·È˘ ÌÈÎ¯„ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÏÂ‡
 ÁÈË·˙˘ Í¯„· ¯È·ÒÏ‚Ò‰ ¯·Á˘ ,˙È·¯Ó‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ Ô‰Ó Â˜ÈÙÈ ÔÎ‡ ‰ È„Ó‰Â ÔÂÈ ÎË‰ .  

✩  
 È ÙÏÓ ÈˆÂ·È˜‰ ¯„Ò‰· ˙ ‚ÂÚÓ Ô¯˜Ï ˙Â‡ÎÊ‰ ÌˆÚ˘ Û‡1988 , ÂÚ·˜  ‰˘¯Â‰‰Â ÔÂÈ„Ù‰
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ‰Ú·˜˘ ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÏÏÎ· ˜¯ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

Â„‚‰ ÈÙÒÎ‰ Û˜È‰‰Â Ô¯˜‰ Ï˘ ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ ‰È ÈÈÙ‡Ó Ï˘·‰ È‚· ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ Ï , ÏÚ
ÏÂ˜˘Ï ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ,È¯Â·Èˆ‰ Ë·È‰‰Ó Ì‚ , ÌÈÏÏÎ ËÂ˜ Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â Í¯Âˆ‰ ˙‡

Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ Ï˘ ‰˘¯Â‰‰Â ÔÂÈ„Ù‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ Â˘ .   
הדיווח החשבונאי על ההתחייבות הכספית בגי  הקר 

30
  

, ישה או פטירהברוב האוניברסיטאות הזכאות לכספי הקר  קיימת ג  במקרה של פר, כאמור
לפיכ& ההקצבות ה  .  שיעור הניצול של ההקצבות הוא גבוה ובאלה שאינ  מאפשרות זאת 

ויש לתת לה ביטוי מלא , התחייבות כספית ודאית של האוניברסיטה כלפי חברי הסגל שלה
 .בדוחות הכספיי  של האוניברסיטאות

כי ה  אינ  נותנות , דמי משרד מבקר המדינה העיר לאוניברסיטאות כמה פעמי  בדוחות קו
 . להתחייבויותיה  הכספיות בגי  הקר  ביטוי מלא בדוחות הכספיי  שלה 

__________________ 

האוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי רשאי לפדות את יתרת הקר  רק גמלאי שאינו מקבל   29
 .פנסיה תקציבית או חבר סגל קבוע שעבר לאוניברסיטה אחרת

ספי האמתי של על החשיבות של הכנת דוחות כספיי  בשיטה אחידה ומקובלת שתציג את מצב  הכ  30
 .39 29' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"המוסדות להשכלה גבוהה ראו לעיל בפרק 
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 Ú·¯‡ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È··
 ÌÈ ˘Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡2003-2005 Ï‚Ò‰ È¯·Á ÈÙÏÎ Ô˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï ‡ÏÓ ÈÂÏÈ‚ Ô˙È  ‡Ï ÔÈÈ„Ú 

Ô¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ;¯·È Â‡ ˘ÂÏ˘ ˙Â‡ËÈÒ)Ï˙-·È·‡ ,Ô·-ÔÂÈ¯Â‚ ,¯·-ÔÏÈ‡ ( ÂÊ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ Â ÈÈˆ
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ˜¯ ,‰ È‚· ‰˘¯Ù‰ ÂÏÏÎ ‡ÏÂ31 . ÌÂÎÒ ˙‡ ÔÈÈˆ ‡Ï ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ

ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· Û‡ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰;  ÌÈ ˘Ï ÂÈ˙ÂÁÂ„Ï ¯Â‡È··2004-2006 ¯Ó‡  
ÔÏ‰Ï„Î ˜¯" :ÔÂÎÓ‰ ˙Ú„Ï , ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È˘ ‡ ˙ÂÏÈÚÙ]ÔÂ˙·˘ ˙ ˘· [ Ô¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ·Â

ÔÈ· Ú„Ó È¯˘˜Ï-ÌÈÈÓÂ‡Ï , ÔÈ‡Â „È˙Ú· ÔÂÎÓ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰Ó¯· ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ ‰‡È·Ó
˙ÂÓ„Â˜ ‰„Â·Ú ˙ÂÙÂ˜˙ ¯Â·Ú ÈÂˆÈÙ ÍÎ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÓÂÏ˘˙· ˙Â‡¯Ï ... ¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï

ÏÈÚÏ , ‰ ÌÈ‡˘Â ‰ ÔÈ‚· ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÈÂÒÈÎÏ ‰„Â˙Ú ÔÂÎÓ‰ ¯ˆÈ ‡Ï"Ï." 
 רד מבקר המדינה על סכומי ההתחייבות בגי  הקר  של אוניברסיטאות להל  נתוני  שריכז מש

 : ח"במיליוני ש, איל  גוריו  ובר ב , אביב תל
 ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÎÒ

Ï-30.9.06  ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÎÒ

Ï-30.9.05  ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÎÒ

Ï-30.9.04  ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂÎÒ

Ï-30.9.03 ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ 
 אביב  תל 150.0 168.0 170.0 162.0
 גוריו  ב  73.0 79.0 85.6 81.7
  איל  בר 51.1 52.2 57.0 53.0

 למשרד מבקר המדינה כי הדוחות 2007אביב כתבו בפברואר  איל  ותל אוניברסיטאות בר
ת מודעת לבעייתיות של הצגת ההתחייבות לקר  "ות, ת"הכספיי  שלה  מותאמי  לכללי ות

  הביאור נות  תמונת מצב מלאה של ולדעת, בביאורי  לדוחות הכספיי  ולא בגו! הדוחות
 . ההתחייבויות

 כי שיעור הקצבות הקר  שנוצלו 2007המכו  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
בהסברו לגבי מת  הביטוי להתחייבותו כלפי הקר  , ע  זאת. 91%  הוא כ2005 2001בשני  

 לפדות את כספי הקר  והכספי  בדוחותיו הכספיי  כתב כי מאחר שחברי הסגל שלו אינ  זכאי 
לא נית  לומר כי הקר  היא התחייבות וודאית של המוסד כלפי הסגל ", א! אינ  ניתני  להורשה

בנסיבות אלה סבור המכו  כי אי  כל דופי באופ  בו מדווחת הקר  בדוחות ... האקדמי שלו
 ".הכספיי  של המכו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰˘ÂÓÈÓ ¯ÂÚÈ˘˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Î ‡Â‰ -90% , ¯ÓÂÏ Ô˙È  ‡Ï
˙È‡„Â ‰ È‡˘ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ï˘ ˙Â ¯˜Ó È‡ Â·˘Á‰ Ë·È‰‰Ó ‰ Â˘ ‰ È‡ ÔÂÎÓ‰ Ï˘ Ô¯˜‰

ÎÏÓ Â‡ ˙Â¯Á‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡"ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ , ‰ÂÂ‰Ó ‡È‰ ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙÏÂ
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ‡ÏÓ ÈÂËÈ· ‰Ï ˙˙Ï ‰·ÂÁÂ ˙Â·ÈÈÁ˙‰. 

__________________ 

2000איל  הסתייגו במפורש בדוחות הכספיי  לשני   אביב ובר רואי החשבו  של אוניברסיטאות תל  31
 .  מכ  שהדוחות אינ  כוללי  את ההתחייבות בגי  הקר 2006 
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˙Â ÏÚ" ˙-¯·È Â‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ‰„È˜Ù˙Ó˘  ÈÙÒÎ‰ ÁÂÂÈ„‰ È·‚Ï ˙Â‡ËÈÒ- ‡ÏÏ Ô˙ÂÁ ‰Ï 
 Ô‰˘ ‡„ÂÂÏÂ Ô¯˜‰ ÈÙÏÎ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Ï ‡ÏÓ ÈÂËÈ· ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„· ˙˙Ï ÈÂÁÈ„

ÂÊ ‰ÈÁ ‰ ˙Â‡ÏÓÓ32 .   
 תהלי  אישור הנסיעות במימו  הקר  

נדרש להגיש בקשה , חבר סגל המבקש לקבל מימו  לנסיעת השתלמות מהקצבות הקר  .1
 הוא אינו א' במרבית האוניברסיטאות, בקשה עליו לציי  את מטרת הנסיעהב. לאישור הנסיעה

נדרש לתאר אותה בצורה מפורטת ולציי  את הקשר של ההשתלמות לתחו  העיסוק האקדמי שלו 
אישור הבקשות שמגישי  חברי הסגל למימו  . ואת התועלת שיפיקו ממנה הוא והאוניברסיטה

בידי בעלי תפקידי  וגופי  בתו' ,  כאמור,נסיעות השתלמות מהקצבות הקר  נתו 
רקטור האוניברסיטה או , הדיק , ראש החוג( בתו' הפקולטה עצמה  ולרוב , האוניברסיטאות

נשיא , בשל המספר הקט  של חברי הסגל שלה, באוניברסיטה הפתוחה; ועדת השתלמויות
 ). האוניברסיטה הוא שמאשר את נסיעותיה 

Ò¯·È Â‡‰ ˙È·¯Ó ÈÏ‰Â  ÈÙ ÏÚ˙Â‡ËÈ , ˙‡ ˜Ó Ï ˘¯„  Â È‡ ‰˘˜· ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ·
Â˙ËÏÁ‰ , ˙ÏÚÂ˙‰Â Ï‚Ò‰ ¯·Á Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ Â˜ÂÒÈÚ ÌÂÁ˙Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ÔÂÈˆ·

‰ËÈÒ¯·È Â‡ÏÂ ÂÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ Ï˘ . ˙ÂÈ ÂÈÁ ‰ Á·  ‰„ÈÓ ÂÊÈ‡· ˙Ú„Ï Ô˙È  ‡Ï ÍÎ ·˜Ú
ÂÏ˘ Ú„È‰ ÔÂÎ„ÚÏÂ Ï‚Ò‰ ¯·Á Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ ‰Ó¯‰ ˙¯ÈÓ˘Ï ‰ÚÈÒ ‰ . 

 בתשובותיה  כי ה  קבעו או 2007ת האוניברסיטאות הודיעו למשרד מבקר המדינה בתחילת מרבי
אביב כתבו  איל  ותל אוניברסיטאות בר. מתעתדות לקבוע את הדרישות האמורות בנוהליה 

מאחר שאישור , כי לדעת  אי  צור' בהנמקה לבקשת המימו  מהקר , למשרד מבקר המדינה
יתר .  או הדיק  הוא אסמכתה להצדקה מהבחינה האקדמיתהנסיעה על ידי ראש המחלקה

האוניברסיטאות ציינו כי בי  שיקוליה  לעניי  אישור הנסיעה נכללי  התועלת המחקרית שיפיק 
 . חבר הסגל מהנסיעה והשפעת היעדרותו על מער' ההוראה

בטופס גוריו  והטכניו  כתבו למשרד מבקר המדינה כי על חבר הסגל לפרט  אוניברסיטת ב 
גוריו  כתבה ג  כי אצלה  אוניברסיטת ב . הבקשה את מטרת הנסיעה ולהבהיר את חשיבותה

 . נרשמי  פרוטוקולי  של ישיבות הוועדה המאשרת את הנסיעות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡- Ô˜È„‰ Ï˘ ‰ÓÈ˙Á‰ ÌˆÚ˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓÎ ÁÈ ‰Ï ¯˘Ù‡

ˆÂÓ ‰ÚÈÒ ‰˘ ˙„ÓÏÓ ‰ÚÈÒ ‰ ˙˘˜· ÏÚ ‰˜ÏÁÓ‰ ˘‡¯ Ï˘Â˙ÈÚ„Ó‰ ‰ ÈÁ·‰Ó ˙˜„ . ÔÓ
 ˙¯ËÓ ˙‡ Ë¯ÙÏ ‰˘˜·‰ ˘È‚Ó Ï˘ Â˙·ÂÁ ˙‡ Ï‰Â · ÂÚ·˜È ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰

ÈÚ„Ó‰ Â¯˜ÁÓÏ ÌÂ¯˙˙ ‡È‰ „ˆÈÎ ¯È‰·‰ÏÂ ‰ÚÈÒ ‰ , ÌÈ¯˘‡Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙·ÂÁ ˙‡Â
·˙Î· Ì˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˜Ó Ï ‰ÚÈÒ ‰ ˙‡ ,‰˘˜·‰ ÒÙÂË· Ì‚ Â ÈÂˆÈ ‰Ï‡ ˙Â·ÂÁ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ . 

__________________ 

י  של משרד מבקר המדינה בעניי  הדיווח החשבונאי של המוסדות להשכלה גבוהה על ממצאי  נוספ  32
 .39 29' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"ראו בהרחבה בפרק 
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2. Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘˜·‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ „È˜Ù‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„
¯˘È‡ Â˙˘˜· ˙‡˘ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò ¯·Á Â˙Â‡Ï ÛÂÙÎ ‰È‰È „È˙Ú·˘ ¯˘Ù‡˘ Ì„‡ È„È· . È„Î

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ÂÏÂ ÚÂ ÓÏ , ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ÏÈË‰Ï ÏÂ˜˘Ï Ô‰ÈÏÚ
ÈÎ· Ï‚Ò È¯·Á ‰· Â·ÏÂ˘È˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙„ÚÂ ÏÚ Ô¯˜‰˙Â‡ÏÓ‚· ÌÈ ˜È„ Â‡ ¯·Ú˘Ï ÌÈ¯ ,
„·Ï· Ô˜È„‰ È„È· ˙ÂÚÈÒ ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ¯È˙Â‰Ï ‡ÏÂ . Ï˜˘Ó ˙˙Ï ÏÎÂ˙ ˙‡ÊÎ ‰„ÚÂ

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈË·È‰Ï Ì‚ ‰˙ËÏÁ‰· . 
, בי  היתר, וזאת, מרבית האוניברסיטאות התנגדו להקמת ועדת השתלמויות בלתי תלויה

 הנהנה מרמה ויוקרה בי , סגלאי  צור' לבחו  את מהימנותו של חבר ה: מהנימוקי  דלהל 
באמצעות מערכת , לאומית ועל כתפיו מוטלת האחריות לקידומו המדעי של תחו  עיסוקו

מניעת האפשרות להשתל  או להשפיע ; "שלא מביאה כבוד לא למועמד ולא למוסד"ביורוקרטית 
על אישור ההשתלמות באמצעות ועדות מיותרות תפגע קשות בהשפעתה של ישראל בקרב 

הדיקני  ממלאי  את תפקיד  בהתא  למדיניות שנקבעה בפורו  ; לאומית הילה המדעית הבי הק
יש להחילה , וא  תתקבל עמדת משרד מבקר המדינה, הליכי האישור הנהוגי  סבירי , הדיקני 

ואי  זה הגיוני שאנשי  שאינ  קשורי  , ההלי' שייווצר יגרו  לסרבול; על כלל תפקידי הדיק 
מדעי מובהק לגור   הקניית שיקול הדעת בנושא אקדמי; נסיעות לצורכי מחקרלמחקר יאשרו 

 .ג"חיצוני תפגע בחופש האקדמי המוקנה למוסדות להשכלה גבוהה על פי חוק מל
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ¯Â·Èˆ È‚Èˆ  ÏÂÏÎ˙˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙„ÚÂ ˙Ó˜‰

ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á ÂÈ‰ ¯·Ú·˘ ,ÌÈ Ù ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ ÛÒÂ -ÏÁÓÌÈÈ˙˜ , ‡È·‰Ï È„Î ‰· ˘È
Ô„ÂÚÈÈÏ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ Ï˘ È·ËÈÓ ÏÂˆÈ ÏÂ ˙ÂËÏÁ‰‰ ¯ÂÙÈ˘Ï. 

ל "נמצא כי חבר הסגל שהה בחו: "איל  בעניי  הקר  קובע כדלהל  נוהל אוניברסיטת בר .3
ל בגי  "יהיה הוא זכאי לתוספת אש, למעלה ממספר הימי  שאושר לו על ידי הרשות המאשרת

 ".ה ויצדיק השארות זו בפעילות מדעיתבמיד, ימי  נוספי  אלה
 ˙ÒÎÓÓ „·Ï· Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ ‚Â¯ÁÏ Ï‚Ò‰ ¯·ÁÏ ‰˘ÚÓÏ ¯˘Ù‡Ó Ï‰Â · ¯ÂÓ‡‰

ÂÏ ‰¯˘Â‡˘ ÌÈÓÈ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˘ÚÈÈ ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ÈÂ‡¯
„·Ï· ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯˜Ó· , ‰˙ÈÈ‰ È¯Â˜Ó‰ ¯Â˘È‡‰Ó ‰‚È¯Á‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚÂ

ÈÁ·‰Ó ˙˜„ˆÂÓ˙ÈÚ„Ó‰ ‰  .   
 הפיקוח על השימוש בכספי הקר  

לגבי הנסיעות למטרות מסוימות קשה לוודא שהכס! משמש למטרה שצוינה בטופס הבקשה 
בספרייה , קשה לוודא שחבר הסגל נכח בכנס שבו השתת! כמאזי  בלבד, לדוגמה. ולפקח על כ'

לה מדעי על בסיס אינדיבידואלי ג  כשמדובר בשיתו! פעו. 'לבתי כנסת וכד, או בסיור למוזיאוני 
, ולא בהזמנות לביקורי  הדדיי , תיקשה להערי' באיזו מידה מדובר בשיתו! פעולה מדעי אִמ

 . בתואנה שמדובר בעבודת מחקר משותפת, שאי  לה  בהכרח תרומה אקדמית
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¯·Ó ıÂÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰- ¯·Á˘ ‰˘È¯„ Ô‰ÈÏ‰Â · ÂÏÏÎ ‡Ï ÔÏÈ‡
È‚È Ï‚Ò‰ Û˙˙˘‰ ‰·˘ ˙ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ·˙Î· ÁÂÂÈ„ ˘) ÔÏ‰Ï-ÈÓ„˜‡ ÁÂ„ (33 ,

Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ¯Á‡ È‰˘ÏÎ Í¯„· ˙Â·˜ÂÚ Ô È‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â . ÍÎÈÙÏ
 ‰ ÈÂˆ˘ ‰¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ Û‡Â ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ÓÂ¯˙ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ Ô‰Ï ÔÈ‡

‰˘˜·‰ ÒÙÂË· . 
¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡-È˘ ‰Ú·˜ Ì Ó‡ ÔÏÈ‡‰ÚÈÒ ‰ ÏÚ ÈÓ„˜‡ ÁÂ„ ˘È‚‰Ï ˘ , ˙¯Â˜È·‰ ÌÏÂ‡

 ¯˘È‡˘ ÈÓ„˜‡‰ Ì¯Â‚Ï Â‡ˆÓÂ‰ ‡ÏÂ ¯˙ÂÈ· ÌÈÈ˙ÈˆÓ˙ ÂÈ‰ Â¯ÒÓ ˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
‰ÚÈÒ ‰ ˙‡ ,ÈÓ„˜‡‰ Ë·È‰‰Ó ‰È˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ÔÁ·È˘ È„Î ; ˜¯ ¯ÒÓ  ¯ÂÓ‡‰ ÁÂÂÈ„‰

˙Â¯·Ê‚Ï ,˙Â ·˘Á˙‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰Ï ˘‚ÂÓ‰ ‰ÚÈÒ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Ï Û¯ÂˆÓ·. 
עבודתו , ברסיטה העברית כתבה שהסגל האקדמי מבצע חלק גדול מהעבודה באופ  עצמאיהאוני

ואי  לצפות שדווקא בתחו  , מושתתת על מידה רבה יותר של אמו  מכפי שמקובל ביחסי עבודה
איל  כתבה כי  אוניברסיטת בר. ל יהודק הפיקוח על עבודתו"של נסיעות לכנסי  והשתלמויות בחו

וטענה שניצול כספי הקר  בפועל "  של הנסיעה מוגדרות לצרכי  אקדמיי המטרות המוצהרות"
האוניברסיטה הפתוחה כתבה כי רוב  המכריע של הנסיעות היו למטרות . תוא  מטרות אלה

 . השתלמויות ושיתו! פעולה מחקרי, כנסי 
  מכו. מוסדות אחרי  טענו שתהלי' אישור בקשות הנסיעה מבטיח שההקצבות ישמשו לייעוד 

ויצמ  כתב עוד כי ועדת ההשתלמות מאשרת את הנסיעות לאחר שאימתה את התאמת  למטרות 
גוריו  הודיעה כי  אוניברסיטת ב . וכי נדרש אישור הממונה לכל שינוי בתכנית הנסיעה, הקר 

חברי הסגל שלה נדרשי  לצר! לבקשת  את ההזמנה לשיתו! הפעולה האקדמי ואת התכתובת 
 חברי הסגל מתבקשי  לצר!  בקשר לביקורי  בספריות ובמוזיאוני  ; השקדמה לקבלת ההזמנ

מכתב בקשה מפורט המתאר את הנושא הנחקר ומסביר את חשיבותו ואת מקו  המוזיאו  או 
 .הספרייה בהקשר של המחקר

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ú„Ó‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÌÂ„È˜Ï ˙È ÂÈÁ Ô¯˜‰˘ ¯Á‡Ó , ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡
È˜È ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ Ô‰˘ ÌÈ¯ÏÂ„‰ È ÂÈÏÈÓ ˙Â¯˘Ú· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ È„ÂÒÈ ÁÂ˜ÈÙ ÂÓÈ

Ì‰Ó ˙˜ÙÂÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ¯Á‡ Â·˜ÚÈ ‡ÏÂ Ô¯˜Ï ‰ ˘ È„Ó ˙Â·Èˆ˜Ó , ÈÚˆÓ‡ ˙ËÈ˜  ˙Â·¯Ï
˙Â˘˜·‰ ¯Â˘È‡ È ÙÏ ‰¯˜· ,‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ‚È˘˙˘ ˙ Ó ÏÚ . ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˜ÂÓÈ 

‰„Â·Ú ÈÒÁÈ· Ï·Â˜Ó‰Ó ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÂÓ‡ ÏÚ ˙˙˙˘ÂÓ‰ ‰„Â·Ú· ¯·Â„Ó˘ , Ì˙ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡
‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÏÚ ¯˙ÂÂÏ ˘È˘ . 

ההשתתפות בפעילויות אלה אינ  בהכרח "מכו  ויצמ  הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי 
אי  כל דר' לערו' כימות של תועלת מהשתתפות בכינוס מדעי ; ...ניתנות לכימות מיידי חד מימדי

דעיות ישירות הנובעות מהשתתפות אי  כל דר' למדוד תפוקות מ. ל"או ביקור במעבדה בחו
איל  הסבירה בי  היתר כי אופייה האקדמי של האוניברסיטה אינו  אוניברסיטת בר". כאמור

וכי כאשר הנסיעה , מאפשר ברוב המקרי  בקרה מידית על התועלת והתפוקה של מטרת הנסיעה
עוסקי  בתחו  מפורס  הדבר בפורומי  מחלקתיי  ומובא לידיעת ה, מניבה פריצת דר' מדעית

לא נית  למדוד את התועלת של ביקור עבודה "אביב כתבה כי  אוניברסיטת תל. המחקר הרלוונטי

__________________ 

בצירו  קבלות על הוצאותיה  ואישורי  , חברי הסגל נדרשי  להגיש רק דוח למטרות התחשבנות  33
 .שוני 



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

148 

רעיונות שעלו בפגישות ע  . של מאמרי ' תפוקה'מדעי ב  מספר שבועות אצל עמיתי  במונחי 
ישה א' ג  אי  כל בטחו  שפג, עמיתי  עשויי  להגיע לכלל מאמר מדעי מספר שני  מאוחר יותר

עוד ציינה האוניברסיטה שאי  ער' רב לכתיבת דוח על ". ע  עמיתי  תביא לתוצאות מוחשיות
האוניברסיטה העברית כתבה כי הבקרה על השגת יעדי הנסיעה . מהשתתפות בכנס" הישגי "

 .מפרסמי נעשית באמצעות מספר הפרסומי  שהחוקרי  
 למשרד מבקר המדינה שיבחנו בחיוב אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה הפתוחה כתבו, ע  זאת

איל  לשעבר כתב  יצוי  כי ג  רקטור אוניברסיטת בר. את ההצעה להנהיג חובת דיווח אקדמי
ראוי לבדוק בקפדנות כל בקשה לשימוש בכספי הקר  " כי 2007למשרד מבקר המדינה בינואר 

ולקבל , קבלת ההקצבהכ  ראוי לבקר בקפדנות ביצוע לאחר ]. של חברי סגל פעילי  או גמלאי [
עוד יצוי  שהמועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי ". תמונה מלאה של התפוקה המדעית

ה כי היא מוכנה וא! מעוניינת שתוק  מערכת בקרה מקיפה יותר "ר ור" ליו2004 כתבה עוד ב
 .מהקיימת כדי לוודא שכספי הקר  משמשי  למטרותיה בלבד

Â˘Á ‰ÚÈÒ ‰ ÏÚ ÈÓ„˜‡ ÁÂ„ ˙Ï·˜ ·Â¯ÈÓÂ ‰ÚÈÒ ‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰ ˙ ÈÁ·Ï Ô‰ „Â‡Ó ‰·
)ÌÂÒ˜Ó (‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰ , ˙Â˘˜· ¯·„· ‰ËÏÁ‰Â ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ Ô‰Â

„È˙Ú· ˙ÂÓÂ„ . ¯·Á Ï˘ Â˜ÂÒÈÚ ÌÂÁ˙Ï ‰˙ÓÂ¯˙Â ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙ÂÎÈÈ˘ ÏÚ ‰¯˜· ¯„ÚÈ‰·
Ï‚Ò‰ ,Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˙Â‡  ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰˘ÚÈÈ˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÓÈÈ˜ ,¯Âˆ ÔÈ‡˘ ÚÂ„È˘ ¯Á‡Ó Í

‰ÚÈÒ  ÏÚ ÁÂÂ„Ï ,Â˜„·ÈÈ ‡Ï ‰˙ÓÂ¯˙Â ‰˙ÂˆÈÁ Â. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÚÒÂ ‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ÈÎ Ô‰ÈÏ‰Â · ÚÂ·˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

ÂÁÏ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ·"‰ÚÈÒ ‰ ˙¯ËÓ ˙‡ Ë¯ÙÈ˘ ÁÂ„ ˙˘‚‰· ÌÈ·ÈÈÁ ÂÈ‰È Ï , ÌÈÚÂ¯È‡
‰ÎÏ‰Ó· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â˘È‚ÙÂ ÂÚ¯È‡˘ ÌÈ·Â˘Á ,˙ÈÚ„Ó‰ Ì˙„Â·ÚÏ ‰˙ÓÂ¯˙ ,˜Ï ÌÈÁ

 ÚÈÈÒÏÂ Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ ‰˙¯È˘ ÔÎ‡ ‰ÚÈÒ ‰ ÈÎ ¯È‰·‰Ï È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈÙÒÂ  ÌÈË¯ÙÂ
˙ÏÚÂ˙ ‰ ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡ÏÂ Ï‚Ò‰ ¯·ÁÏ . ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

ÁÂ„‰ ˙˘‚‰· ‰ÚÈÒ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÔÈ‚· ˙ÈÙÂÒ‰ ˙Â ·˘Á˙‰‰ , ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ Â˙˜È„·
Ì‡Â˙ ‰ÚÈÒ ‰ ÔÂÓÈÓ ÈÎ Ì¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Â ÌÈÓÈ‡˙ÓÔ¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡  .   

 טיפול בחשבונות הנסיעות 
ל במימו  הקר  יגיש דוח הוצאות "נוהלי מרבית האוניברסיטאות קובעי  כי חבר הסגל הנוסע לחו

לצור' התחשבנות ,  יו  ממועד חזרתו מהנסיעה30נסיעה למדור הנסיעות באוניברסיטה בתו' 
 . סופית בגינה
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ÈÏ·˜Ó ‰¯˘Â‡ Ì˙ÚÈÒ ˘ Ï‚Ò È¯·Á˘ ¯Á‡Ó ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ˙ÂÒÎÓ‰ ˙ÂÓ„˜Ó Ô¯˜‰Ó Ì
‰‡ÂÏÓ· ËÚÓÎ , Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÁÂ„ ˙‡ ˘È‚‰Ï ıÈ¯Ó˙ ‰¯Â‡ÎÏ Ì‰Ï ÔÈ‡

ÌÈÏ‰ · .ÔÎ‡Â , ¯Â‚ÈÙ ˘È˘ ‰ÏÂÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓÓ
˙ÂÚÈÒ ‰Ó ˜ÏÁ ÔÈ‚· ˙Â ·˘Á˙‰‰ ÌÂÈÒ·34 .˙Â‡ˆÂ‰‰ ÁÂ„ ˘‚Â‰ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ , ˙Î¯ÚÓ

Ó‰ ˙Â¯„ÚÈ‰‰ ÈÓÈ ÔÊ‡ÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ Î„ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï˘ ‰ÏÂÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ú„È
Ô¯˜· Â˙ÂÎÊÏ ˙„ÓÂÚ‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ‰¯˙È‰Â Ï‚Ò‰ ¯·Á Ï˘ . ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰Ï‡ ÌÈ Â˙ 

Ô¯˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ‰ÚÈÒ Â „È˜Ù˙· ˙Â¯„ÚÈ‰Ï ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ÂÈ˙Â˘˜· ¯·„· ‰ËÏÁ‰Ï , ÔÎÏÂ
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÌÈ Î„ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ. 

 יו  תזכורות לכל חברי 30איל  כתבה למשרד מבקר המדינה כי היא שולחת בתו'  ברסיטת בראוני
שבה  לאחר משלוח שלוש תזכורות טר  , במקרי  נדירי ; הסגל שלא הגישו דוחות בזמ  הנקוב

. היא מקזזת ממשכורת חבר הסגל את סכומי המקדמות ששולמו לו, הוסדרה ההתחשבנות
 יו  30תקפיד ותגביל את הגשת דוח ההוצאות לנסיעה תו' "י היא אוניברסיטת חיפה כתבה כ

 אוניברסיטת ב ". ממועד חזרתו של חבר הסגל מהנסיעה לצור' התחשבנות נוספת בגי  הנסיעה
גוריו  כתבה כי היא מקפידה שחברי הסגל יגישו דוח במועד ואינה מאשרת נסיעות לחברי סגל 

אוניברסיטה העברית כתבה כי רק מספר קט  של חברי ה. שלא הגישו דוח לגבי נסיעת  הקודמת
ולכ  מערכת המידע שלה על הנסיעות משקפת כמעט , סגל אינ  משלימי  את הדיווח במועד

מכו  ויצמ  כתב למשרד מבקר המדינה כי רוב חברי הסגל מגישי  את . לחלוטי  את המצב בפועל
כתב למשרד מבקר המדינה כי הוא  הטכניו .  יו  ממועד חזרת  ארצה30דוח ההוצאות בתו' 

. ואי  להסיק כי קיי  אצלו פיגור בהגשת החשבונות, מקיי  מעקב אחר דיווחי  שטר  הוגשו
האוניברסיטה הפתוחה כתבה למשרד מבקר המדינה כי ההתחשבנות הכספית נבדקת לפני הנסיעה 

 .וג  אחריה וכי לאוניברסיטה בקרה מלאה על הנסיעה
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰  , ˙‡ Â˘È‚È Ï‚Ò‰ È¯·Á ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

Ô¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÚÈÒ  ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÂÁÂ„ , ˙‡ ÌÈÈÒÏÂ Ú·˜ ˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ÍÂ˙·
Ì„˜‰· ˙Â ·˘Á˙‰‰.   

 איל   הקצבות הקר  לעובדי  מינהליי  באוניברסיטת בר
רי הסגל חב הקצבות הקר  מיועדות להשתלמויות ולהרחבת הידיעות המדעיות של, כאמור

 . האקדמי
איל  החילה על חלק מעובדיה  בדוחות קודמי  ציי  כאמור מבקר המדינה כי אוניברסיטת בר

ובכלל , המינהליי  הבכירי  תנאי שכר שלפי הסכמי השכר זכאי  לה  אנשי הסגל האקדמי בלבד
 לתת כמו כ  צוי  כי למרות הסתייגות המבקר המשיכה האוניברסיטה .35זה הקצבה שנתית מהקר 

כ  צוי  כי משרד האוצר . וא! נתנה אות  לעובדי  חדשי , לאות  עובדי  את ההטבות האמורות

__________________ 

 .190' ועמ 188' בעניי  זה ראו להל  עמ  34
 .47, 40, 28 26' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"בעניי  זה ראו בהרחבה בפרק   35
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ת לא נקטו את הצעדי  הנדרשי  כדי למנוע את החלת ההטבה האמורה על עובדי  בכירי  "וות
 .חדשי 

 ÌÈÙÒÎ ˙Âˆ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È··
·Ú Ô¯˜ÏÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ‰È„·ÂÚÓ ‰Ú·˘ ¯Â :Î Ó"‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï ,„" È‡˙·˘ ¯

Ï·ÂÏ ;Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰"ÌÈÙÒÎ È ÈÈ ÚÏ Ï36 ,Ô‰Î ˜ÁˆÈ ¯Ó ;Î ÓÒ‰"ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ„È˜Ù˙Ï Ï ,
¯ÏÈÓ ·˜ÚÈ ¯Ó ;Î ÓÒ‰"ÁÂ˙ÈÙÂ ÈÂ È·Ï Ï ,Ô‚ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó-Ï‡ ;ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,ÂÚ" ¯Â¯„ „

Ï˜ ¯Ù ;Ó ˙ÂÎ¯ÚÓÂ ·Â˘˜˙ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÚ„È ,·ÈÏËÂ‚ ‰˘Ó ¯Ó ;Î ÓÒ‰" Ï
ÔÂ Î˙Ï ,‰˜ÈËÒÈ‚ÂÏÂ ÔÂ‚¯‡ ,ÔÓ ÈÈÏ˜ ÈÏ‡ ¯Ó. 

מקור הזכאות מתבסס על החלטות " כי 2006האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה ביוני 
היק! ותחומי , ועדה ציבורית אשר דנה בצורכי האוניברסיטה הקשורי  ע  מכלול הסמכויות

קבעה הוועדה את , ל"לאור הנ. י  המנהליי  באוניברסיטההאחריות ותוכ  התפקיד של הבכיר
האוניברסיטה צירפה לתשובתה את העתק ". תנאי העבודה וההעסקה של העובדי  הבכירי 

המזכיר , לי "הסמנכ, ל" של הוועדה לקביעת שכר ותנאי עבודה בעניי  המנכ1972 ההחלטה מ
להקצבות של הקר  כמו פרופסור מ  ל זכאי "המנכ: שבה קבעה הוועדה כלהל , האקדמי והמבקר

 מהמשכורת וההטבות של 85%לי  והמזכיר האקדמי יקבלו "הסמנכ; 1968המניי  החל מאפריל 
ג  לגבי המבקר נקבע בהחלטה כי האוניברסיטה תממ  ; לרבות הקצבות של הקר , ל"המנכ

י הוועדה היו האוניברסיטה כתבה ג  כי חבר. 37הוצאות נסיעה לצור' השתלמות בתדירות מסוימת
העקרונות לשכר "וכי , ציבור החברי  בוועד המנהל ובחבר הנאמני  של האוניברסיטה אנשי

 ". 1988על האוניברסיטאות בשנת ... נקבעו בטר  הוחל חוק יסודות התקציב ]העובדי  האמורי [
   שני  על קומ3 העובדי35יושמה לאור' "האוניברסיטה ציינה ג  שהחלטת הוועדה הציבורית 

של ' חוזה העבודה'לתו' , על יתרונותיה וחסרונותיה, המינהליי  באוניברסיטה ובכ' נקלטה
שני  ובעלת תוק! משפטי מחייב מצד העובד ובגדר ל כזכות חוזית מושרשת רבת "העובדי  הנ

 כמו כ  הדגישה האוניברסיטה את האמור". מימוש אינטרס של האוניברסיטה המעסיק מצד שני
הקובע כי מוסד מוכר הוא ב  חורי  לכלכל את ענייניו האקדמיי  , ג" מל בחוק15בסעי! 

עוד ציינה האוניברסיטה כי ג  העובדי  המינהליי  . והמינהליי  במסגרת תקציבו כטוב בעיניו
והוסיפה כי מדובר בהסדר בעל מאפייני  , חייבי  לשפר ולהרחיב את ידיעותיה  המקצועיות

; ל  מהותו הותאמה לאופי תפקיד  של העובדי  האמורי או, טכניי  דומי  להסדר הקר 
ל "העובדי  המינהליי  יוצאי  לחו, ל במימו  הקר "היוצאי  לחו, להבדיל מחברי הסגל האקדמי
 . וההסדר מסתיי  ע  פרישתו של העובד מהאוניברסיטה, על חשבו  ימי החופשה שלה 

‰ ‰„ÚÂÂ· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙È¯Â·Èˆ "‰¯ÂÓ‡‰ ¯Â·Èˆ È˘ ‡ ˜¯ ÌÈ¯·Á ÂÈ‰ 
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á·Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á‰ , Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈ¯Â˘˜‰

‰· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘Â ·Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,ÌÈÈÂÏ˙ È˙Ï·Â ÌÈÈ ÂˆÈÁ ¯Â·Èˆ È‚Èˆ  ‡ÏÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ,
 ÈÏÚ·Ï Ì‚ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎÓ ˙Â·ˆ˜‰ Ï·˜Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ‰˜È ÚÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰

ˆ ‡Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰· Â ÈÂ- ·Â˘˜˙ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÊÎ¯Ó‰ Ï‰ ÓÂ ÈËÙ˘Ó‰ ‰ˆÚÂÈ 
Ú„ÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÓÂ . 

__________________ 

 .מי שמונתה במקומו אינה נהנית מהקצבות לקר . 2006ל פרש לגמלאות בספטמבר "המשנה למנכ  36

 .בפועל המזכיר האקדמי ומבקר האוניברסיטה אינ  נהני  מהקצבות לקר   37
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מעמד ,  כי נקבעו לו תנאי העסקה2007היוע3 המשפטי של האוניברסיטה ציי  בתשובתו מינואר 
ההשתלמויות תורמות באופ  ישיר לידע "וכי , ל בכיר באוניברסיטה"ושכר השווי  לאלה של סמנכ

 ". י  ממני בתחו  המנהלי של המוסד על מגוו  היבטיוולכישורי  הנדרש
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯ÊÂÁ‰ ˙¯Â˜È·‰ Û‡ ÏÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È

Ô¯˜Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÎÈ˘Ó‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙È ˘ Â ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ,
ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú ÌÈÓÂÎÒ ,ÓÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ Ô¯˜ Ì˙Â˘¯Ï ˙„ÓÂÚ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙Â¯Ë

‰Ï‡ .Ô¯˜‰ Ï˘ ˙Â·ˆ˜‰ Ô˙Ó , ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ‰‡¯Â‰‰Â ¯˜ÁÓ‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Ï ‰„ÚÂ ˘
‰ËÈÒ¯·È Â‡· ,‰Ê Ï‚Ò ÌÚ ÌÈ Ó  Ì È‡˘ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚÏ , ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚÂ Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ . ‰·ˆ˜‰‰˘ ‰ÏÂÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙·Â˘˙Ó Ì‚
˘Ó ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·Ú Ô¯˜Ï ˙Â¯ËÓ ˘ÂÓÈÓÏ ‰„ÚÂ  ‡ÏÂ ‡„È¯‚ ¯Î˘ ˙ÙÒÂ˙ ˙˘Ó

Ô¯˜‰ . 
¯ÂÓ‡Î ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È ÙÏ ¯·Ú· ÚÈ¯˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È ÙÏÂ ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ È ÙÏ

˙Â"‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÂÊ ‰ È˜˙ È˙Ï· ‰ÏÂÚÙ ÏÚ ˙ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙„ÈÁÈ ÏÚ
ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ ÂÓÓ‰ .ÏÚ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ˙Â ÏÚÂ ‰„ÈÁÈ‰ " ˙

 ÂÙÈÏÁ‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰·Ë‰‰ ˙‡ ˜È Ú‰ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï
 ˙ ˘ ¯Á‡Ï1988 ˙Â·ˆ˜‰‰ ˙·˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡˘Â  ˙‡ 

Ì‰Ï ÂÓÏÂ˘˘ .Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ ‡Ï ‰Ï‡ ˙Â·ˆ˜‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  , ˙Â˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ ÒÓ‰ ÈË·È‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ÌÈÒÓ‰ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÏ·È˜˘ ‰·Ë‰· ÌÈÎÂ¯Î.   
 רכישת ציוד בכספי הקר 

א  הוציא העובד . על פי פקודת מס הכנסה כל משיכה מהקר  דינה כדי  הכנסת עבודה של העובד
רכישת ציוד לשימוש פרטי . היא תקוזז מהכנסת העבודה, הוצאה מותרת על פי הפקודה והתקנות

 . כ  סכומי  שנמשכו מהקר  למטרה זו חייבי  במסול, אינה הוצאה מותרת
איל  והאוניברסיטה  בר, מכו  ויצמ , גוריו  ב , אביב תל, חיפה(נוהלי רוב האוניברסיטאות  .1

לחברי הסגל להשתמש בהקצבות הקר  ג  לרכישת ציוד הדרוש לה  , כאמור, מאפשרי ) הפתוחה
יצוי  כי נוהלי הטכניו  .  וציוד היקפיבעיקר מחשבי , באוניברסיטהלצורכי מחקר והוראה 

אול  , והאוניברסיטה העברית אינ  מאפשרי  לחברי הסגל להשתמש בכספי הקר  לרכישת ציוד
 הנרכש יש לרשו  על פי נוהלי האוניברסיטאות את הציוד. ה  מאפשרי  זאת לגמלאי הסגל

 בכפו! לקבלת אישורי  ,א' מותר להוציאו אל מחו3 לאוניברסיטה, במצאי כרכוש האוניברסיטה
 . מתאימי 

להל  ריכוז נתוני האוניברסיטאות על הקצבות הקר  ששימשו את חברי הסגל לרכישת ציוד בשני  
 :38באלפי דולרי ) 2005 2000(ה "התשס א"האקדמיות התשס

__________________ 

איל  הודיעה למשרד מבקר המדינה כי אי  בידיה נתוני  על רכישת ציוד בכספי  טת בראוניברסי  38
האוניברסיטה העברית לא מסרה למשרד מבקר המדינה נתוני  ; 152' בעניי  זה ראו להל  עמ. הקר 

 . על רכישת ציוד בכספי הקר  בידי גמלאי הסגל
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Ò˘˙‰"‰ Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ 

 אביב תל 561 467 610 491 443

 חיפה 134 117 148 111 126

 גוריו  ב  137 120 112 168 211

 ויצמ מכו   36 32 9 12 70

 הפתוחה 15 12 8 16 19

869 798 887 748 883 ‰Ò"Î  
בעניי  רכישת ציוד " כי עמדתה 2007רשות המסי  כתבה למשרד מבקר המדינה בפברואר  .2

י בקוב3 ההוראות ובאה לידי ביטו, ידועה, לעובדי  לשימוש פרטי מחו3 לאוניברסיטה
ÏÎ ÔÈ·Ï ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò ˘È‡ ÔÈ· Ï„·‰ ÔÈ‡ ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ . המקצועיות המאגד את כל החוזרי  וההנחיות

¯Á‡ „·ÂÚ ,˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈÁ ‰· Í¯Âˆ ÔÈ‡Â.  ...Ì‡˙‰· ÒÓ ‰ ÓÓ ˙ÂÎ Ï ˘ÈÂ ¯Î˘ ˙·Ë‰· ¯·Â„Ó 
ות המס איל  בגי  שנ  לאוניברסיטת בר2003עמדה זו באה לידי ביטוי בשומות שנעשו בשנת (

ההדגשה " (מתבצעת במסגרת שומות הניכויי  לאוניברסיטאות] בנושא[האכיפה ). 2002 1996
 ).אינה במקור

איל  ומכו  ויצמ  הסבירו למשרד מבקר המדינה כי לדעת   חיפה ובר, גוריו  האוניברסיטאות ב 
ר לחבר שכ  מהות העבודה האקדמית מחייבת לאפש, אי  מדובר בטובת הנאה שיש לחייבה במס

והמחשבי  האישיי  ה  כלי עבודה חיוני המאפשר לו להיכנס למאגרי , הסגל לעבוד ג  בביתו
  אוניברסיטת בר. מידע אלקטרוניי  לקדו  עבודתו המדעית והמחקרית ולשיפור קשריו המדעיי 

איל  ציינה כי הגיעה להסדר תשלומי  ע  רשות המסי  בנוגע לחיוב במס על רכישת מחשב על 
 . חברי הסגל לשימוש מחו3 לאוניברסיטהידי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰˙ÏÂÎÈ· ˙Ú‚ÂÙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ıÂÁÓ „ÂÈˆ ˙‡ˆÂ‰
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡ Ì‡Â˙ „ÂÈˆ· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ‡„ÂÂÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ . ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ

 ıÂÁÓ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘Î¯ ˘ „ÂÈˆ· ˘ÂÓÈ˘‰ ‡˘Â  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ,ÚÂ·˜ÏÔ˙Â‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈÁ ‰  .¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÚ

 ıÂÁÓ Ï‡ Â˙‡ˆÂ‰ ˙‡Â Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰Ó „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓÏ ‰˙Ó‡˙‰·Â ‰˘ÈÎ¯‰ ˙ÂˆÈÁ · ÔÂ„È˘ ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ ¯Â˘È‡· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï .

ÓÏ˘ ¯Á‡ ·˜ÚÓ Â¯˘Ù‡È˘ ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡ ÌÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ „ÂÈˆ‰ ˙Â
Â· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Á‡Â . 

איל  אינה ממיינת  אוניברסיטת בר, הביקורת העלתה כי שלא כאוניברסיטאות האחרות .3
תשלו  דמי חבר לאגודות מקצועיות ורכישת , השתלמויות: ברישומיה את הוצאות הקר  לסוגיה 

ת ציוד בשני  ולכ  היא לא יכלה למסור למשרד מבקר המדינה נתוני  על הוצאותיה לרכיש, ציוד
האוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המדינה כי אי  לה צור' ברישו  נפרד של הוצאות . הנדונות

 .אלה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

Ô„ÂÚÈÈ ÈÙ ÏÚ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰Ó ˙Â Â˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂ˘È¯Ï. 
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4. ‡ËÈÒ¯·È Â‡ ˘ÓÁ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â)‰ÙÈÁ ,¯·-ÔÏÈ‡ ,ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ,Ô·- ÔÂÈ¯Â‚
‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ( „ÂÈˆÂ ÌÈ·˘ÁÓ ˙˘ÈÎ¯Ï Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ¯˘Ù‡Ï ÂÏÁ‰

 ˙ ˘ ¯Á‡Ï ÈÙ˜È‰1988¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È·˘ ‡Ï·  , ÈÂ È˘ ÏÎÏ ˘¯„ ‰
‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÏÏÎ Ïˆ‡ ‚Â‰  Â È‡˘ Ô‰È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ È‡ ˙· . 

ב הממונה על השכר למשרד מבקר המדינה כי מבדיקתו בנוגע לאפשרות רכישת  כת2007בדצמבר 
 לא נית  לקנות  עולה כי על פי כללי השימוש מכספי הקר  "מחשבי  אישיי  מהקצבות הקר  

 ".מחשבי  אישיי  מכספי קר  קשרי מדע
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡˘Â ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÁ·È ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÏÚÙÈÂ˙Â ÌÚ „ÁÈ"˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È ÏÚ ÂÊ Â˙„ÓÚ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙.   
 לאומיי  העברת עודפי  מקר  השבתו  לקר  קשרי מדע בי 

המוגדרת בנוהלי האוניברסיטאות כתקופה שבה , חבר סגל זכאי אחת לשבע שני  לשנת שבתו 
 מחקר או לפעילות ואשר נועדה לעבודת, אי  חלות עליו חובות הוראה או נוכחות באוניברסיטה

בתקופת השבתו  חבר הסגל מקבל מענק במטבע ישראלי השווה . ל"מדעית באר3 או בחו
. ל"א  הוא שוהה בחו, או מענק מוגדל במטבע חו3, א  הוא עושה את השבתו  באר3, למשכורתו

לסכומי  שחבר הסגל זכאי לה  . ל נקבע על פי דרגת חבר הסגל"סכו  המענק לשוהה בחו
ל "להל  פירוט סכומי מענק השבתו  החודשי בחו. 77.5%המגיעה עד , תוספת ותקמתווספת 

 ):לא כולל תוספת ותק (1.10.07 בתחולה מ, 2008ה בינואר "שקבע ור) בדולרי (
 פרופסור מ  המניי   *5,849
 פרופסור חבר  **4,722
 מרצה בכיר 3,714
 מרצה 3,040

 לתוספת הוותק המרבית דמי השבתו  לפרופסור מ  המניי  הזכאי *
 . דולר לחודש10,382 ה  77.5%בשיעור 

דמי השבתו  לפרופסור חבר הזכאי לתוספת הוותק המרבית  **
 . דולר לחודש8,382 ה  77.5%בשיעור 

, הזכות לצבירת מענק השבתו  מוקנית לחבר סגל המועסק בהיק! של חצי משרה שנתית לפחות
כרטיסי ,  לקבל שני חודשי שבתו  לכל שנת עבודהסגל במשרה מלאה זכותוהיא מקנה לחבר 

אפשר לפדות  את סכומי מענק השבתו  שלא נוצלו אי,  כהקצבות הקר שלא. טיסה ותנאי  נוספי 
 . וה  אינ  עוברי  בירושה

אוניברסיטה חייבת לנכות מתשלומיה לחבר סגל , על פי פקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה
ההקצבה הפטורה ממס ליו  שהייה .  מסי  וניכויי  נוספי  כדי ל"שנסע לפעילות אקדמית בחו

לעתי  מענק השבתו  .  דולר לחודש שבתו 3,000 דהיינו כ,  דולר100 ל היא כ"בשבתו  בחו
סכומי ; בניכוי הוצאות בתקופת השבתו  עולה אפוא במידה ניכרת על ההקצבה הפטורה ממס
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ר לסכומי  הפטורי  ממס חייבי  בניכוי מס מענק השבתו  המשולמי  לחבר הסגל האקדמי מעב
, בנסיבות אלה מעדיפי  חברי סגל שלא לנצל את כל סכו  המענק שה  זכאי  לו. 39במקור

 ).  עודפי שבתו  להל  (ולזכות  נותרי  אפוא עודפי  
) איל  אביב ובר תל, העברית(בדוחות קודמי  של מבקר המדינה צוי  כי שלוש מהאוניברסיטאות 

וכי מבקר המדינה הסתייג , לפי בקשת ,  עודפי שבתו  שצברו חברי סגל אל חשבונ  בקר העבירו
א! על פי שהמטרות של שבתו  והשתלמות הממומנות , לדעת הביקורת: "מכ' וכתב בעניי  זה

אינ  ניתני  , אשר מותני  בקיומו, אי  להעביר כספי  הנובעי  מזכויות שבתו , מהקר  דומות ה 
לקר  שכספיה ניתני  לפדיו  ע  סיו  עבודתו של חבר הסגל ,  עוברי  בירושהלפדיו  ואינ 

לגבי , שלמעשה המטרה העיקרית של ההסדר האמור, מתברר. באוניברסיטה וא! עוברי  בירושה
היא להקטי  את החבות במס החל על תשלו  המענק , רוב חברי הסגל המבקשי  ליהנות ממנו

ששיעור מענק השבתו  , ההסדר ג  מצביע על כ'...  ממנהבסכומי  גבוהי  יותר או להימנע
 ".המרבי גבוה מהדרוש ויש מקו  לשקול הקטנתו

 פנה משרד מבקר המדינה לאוניברסיטאות בשאלה הא  ה  מאפשרות העברת עודפי 2006במרס 
ומה ה  הסכומי  שהועברו בכל אחת מהשני  האקדמיות ,  באיזה אופ  וא  כ  , שבתו  לקר 

 .ה"התשס א"התשס
1. Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙Â·Â˘˙‰Ó- Ô È‡ ·È·‡

Ô¯˜Ï ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ ¯È·Ú‰Ï Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ „ÂÚ ˙Â¯˘Ù‡Ó40 ,¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ÂÏÈ‡Â- ÔÏÈ‡
˙‡Ê ¯˘Ù‡Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ,‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ‰Ù¯Ëˆ‰ Û‡ ‰ÈÏ‡Â ,¯·Ú· ˙‡Ê ‰¯˘Ù‡ ‡Ï˘ .

ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˙˘ ‡Ï· Ô¯˜Ï ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙Â¯ÂÓ‡
ÒÓ Ì‰Ó ÂÎÈ ˘ . ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˙˘ Â¯È·Ú‰˘ ÔÂ˙·˘‰ ÈÙ„ÂÚ ÌÂÎÒ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÔÏ‰Ï

Ò˘˙‰ ÌÈ ˘‰Ó ˙Á‡ ÏÎ· Ï‚Ò È¯·Á ˙˘˜·Ï Ô¯˜Ï"‡-Ò˘˙‰" ‰)ÌÈ¯ÏÂ„ ÈÙÏ‡·:(  
¯·-ÔÏÈ‡ ‰ÙÈÁ ‰ ˘‰ 

 א"התשס 215 416
 ב"התשס 94 454
 ג"התשס 116 603
 ד"התשס 74  *491
 ה"התשס 84  **749

2,713 583 ‰Ò"Î 
איל    מחברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר65ד העבירו "בהתשס *

,  דולר20,000הסכומי  שהעבירו שבעה מה  עלו על . עודפי שבתו  לקר 
 . דולר40,000וסכו  אחד א  עלה על 

בתו  איל  עודפי ש  מחברי הסגל האקדמי של בר67ה העבירו "בהתשס  **
וסכו  אחד א  ,  דולר20,000 מה  עלו על 13הסכומי  שהעבירו . לקר 

 . דולר52,000עלה על 
__________________ 

 99' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„47 )1997 ,  המדינהבעניי  הממצאי  שהעלתה בעניי  זה הביקורת ראו מבקר  39
103 . 

 .156 155' ראו להל  עמ, את הממצאי  בעניי  זה שהעלתה הביקורת לגבי אוניברסיטת תל אביב  40
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¯·Â ‰ÙÈÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ÌÈ Â˙ ‰Ó-Ò˘˙‰ ÌÈ ˘· Â¯˘Ù‡ ÔÏÈ‡"‡-
Ò˘˙‰"Î Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ· ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ Ô¯˜Ï ¯È·Ú‰Ï Ô‰Ï˘ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ‰-3.3 ÔÂÈÏÈÓ 
¯ÏÂ„ ,ÒÓ Ì‰Ó ˙ÂÎ Ï ÈÏ· .„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú , ˘È Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ

Ô¯˜Ï ÔÂ˙·˘‰ ÈÙ„ÂÚ ˙¯·Ú‰ ˙Ú· ÒÓ‰ ˙‡ ˙ÂÎ Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÌÂ˜Ó , È„Î
ÒÓ‰ ˙Â·Á ˙ Ë˜‰ ‰˙¯ËÓ˘ ‰ÏÂÚÙ ÚÂ ÓÏ. 

 שבפועל היתרות שהועברו לקר  2007איל  טענה בתשובתה בפברואר  יצוי  שאוניברסיטת בר
משו  שע  העברת היתרות לקר  מקוזזי  מה  תשלומי מס ההכנסה , קטנות מהמפורט בטבלה

מבדיקה שערכנו לגבי השני  ", לדבריה. שבה  חויב חבר הסגל עבור כספי השבתו  שקיבל
 324 ד ו" אל! דולר בשנת תשס349] היו... [ה נמצא כי הסכומי  נטו שהועברו "ד ותשס"תשס

 מקרי  שסכו  5ד היו "בתשס... מוסבר לעיל לאחר תיקו  הצגת הסכומי  כ. ה"אל! דולר בתשס
 מקרי  שסכו  5ה היו "בתשס.  אל! דולר40 אל! דולר וסכו  אחד עלה על 20ההעברה עלה על 
".  אל! דולר50 אל! דולר ולא היה מקרה בו סכו  העברה עלה על 20העברה עלה על 

סבר שהובא האסמכתאות שהמציאה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה לא ביססו את הה
 .בתשובתה

מחדש וביסודיות " כי הנושא ייבדק 2007רשות המסי  השיבה למשרד מבקר המדינה בפברואר 
העברת כספי קר  שבתו  לקר  אינה יוצרת ... 2007בביקורת הניכויי  הקרובה שתיער' בשנת 

 ובי  בי  א  המשיכה בוצעה מקר  שבתו , רק בעת משיכת הכספי  ייווצר אירוע מס, אירוע מס
יש , ]של הרשות[על פי התגובה שנתקבלה מהלשכה המשפטית , יחד ע  זאת. א  מקר  קשרי מדע

יש לראותה כקבלת , טע  בטענת המבקר כי העברת כספי  מזוהי  מקר  שבתו  לקר  אחרת
רצוי לבחו  את התשתית העובדתית ולהוציא , לנוכח ממצאי המבקר. הכנסה במזומ  החייבת במס

  ".פטית בהתא חוות דעת מש
 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·˜ÚÓ2007 ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ‰ÏÚ‰ 

‡˘Â · ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰˘·È‚ . 
 כי א  לא יאושר לחברי 2007איל  כתבה למשרד מבקר המדינה בפברואר  אוניברסיטת בר .2

הדבר יפגע ו, הסגל להעביר את העודפי  לקר  ימשכו כול  את כל הסכומי  בעת יציאת  לשבתו 
יצוי  כי האוניברסיטה לא צירפה לתשובתה מסמכי  התומכי  בעמדתה . בתזרי  המזומני  שלה

 .כמו כ  כתבה כי המס על עודפי השבתו  ישול  בעת פדיו  כספי הקר  לאחר פרישה לגמלאות. זו
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘È˘ ÍÎ È„Î „Ú ÌÈÏÂ„‚ Ì È‡ ÔÂ˙·˘‰ ÈÙ„ÂÚ ÈÓÂÎÒ

 È„Î Ì˙ÎÈ˘Ó·‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙· ÚÂ‚ÙÏ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ  , ÔÂ˙·˘‰ ÈÙ„ÂÚ
ÒÓÓ ¯ÂËÙ‰ È˘„ÂÁ‰ ÌÂÎÒ‰Ó ‰‚È¯Á ‡Ï· Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓÏ ÂÏˆÂ È ¯˘‡Â Ô¯˜Ï Â¯·ÚÂ‰˘ ,

ÒÓ ¯ÂÓ‡Î Ì‰ÈÏÚ ÌÏÂ˘È ‡Ï . Ï˘ ‰ÙÈ˜Ú ‰Ï„‚‰ ÌÂ˘Ó ˘È Ì‚ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰·
Ô¯˜Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â·ˆ˜‰ . 

אביב כי היא אינה   כתבה אוניברסיטת תל2006ינה ממאי בתשובתה למשרד מבקר המד .3
 . מעבירה עודפי שבתו  לקר 
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Ô¯˜Ï ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ Ï˘ ‰¯·Ú‰ ˙¯˘Ù‡Ó ‰ È‡ Ì Ó‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,
Ô¯˜‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÚÈÒ  ÔÂÓÈÓÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰ ÌÏÂ‡ . ˙È˘ÚÓ‰ Â˙ÂÚÓ˘Ó

 ‡È‰ ‰Ê ¯·„ Ï˘-·Ú‰ Ï˘ ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÂÓÎ  ÏÚÂÙ· Ô¯˜Ï ÌÈÙ„ÂÚ‰ ˙¯- Ú ÓÈ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡ 
 Â· ˘Ó˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ¯·Á˘ ÌÂÎÒ‰ ˙Ï„‚‰Â ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ ÏÚ ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó

Ô¯˜‰ ÈÏÏÎ ÈÙÏ .‰˙·Â˘˙· ÌÈ¯·„‰ ˙‡ ¯È‰·˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 
מאפשרת להעביר את עודפי השבתו  , אביב בדומה לאוניברסיטת תל, אוניברסיטת חיפה .4

אפשר  האוניברסיטה ציינה בתשובתה כי אי.   מיוחד ולהשתמש בה  לפי כללי הקר לחשבו
  . לפדות או להוריש כספי  אלה

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ‰ÏÂÚ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰Ó , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡

¯·Â ‰ÙÈÁ-ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ Ô¯˜Ï ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ÔÏÈ‡ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â- ˙¯˘Ù‡Ó ·È·‡
Ó˙˘‰ÏÔ¯˜‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ Ì‰· ˘ . Ì‚ ÌÈ ÂÎ  ¯·Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯Ó‡˘ ÌÈ¯·„‰

ÌÂÈ‰ : ‡Ï˘ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘Ï ‰‡È·Ó ‡È‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï Ô¯˜Ï ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ ˙¯·Ú‰
 Â„ÚÂ  ‰Ï˘ ‰¯ËÓÏ- ‰˘¯Â‰Â ÔÂÈ„Ù ÔÎÂ Ì È‚· ÒÓ ÌÂÏ˘˙Ó ˙ÂÚ ÓÈ‰ ˙¯˘Ù‡Ó Ì‚ ‡È‰ 

Ì˘È¯Â‰ÏÂ Ì˙Â„ÙÏ ¯˙Â‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ˘ ÌÈÙÒÎ Ï˘ .‡ ÏÚ¯·Â ‰ÙÈÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â- ÔÏÈ‡
‰Ê ‚‰Â Ó ¯˙Ï‡Ï ÏÂ„ÁÏ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ÏÚÂ- ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÏË·Ï ·È·‡

Ô¯˜‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÚÈÒ  ÔÂÓÈÓÏ ÔÂ˙·˘‰ ÈÙ„ÂÚ· ˘Ó˙˘‰Ï . ÌÈÏ˘‰Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
‡˘Â · ‰˙˜È„· ˙‡ Ì„˜‰· , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï

È„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂÔÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ Ì .   
 השימוש במענק השבתו  ובהקצבות הקר 

השבתו  ונסיעת השתלמות במימו  הקר  נועדו לקידו  עבודתו האקדמית והמדעית של , כאמור
מרבית האוניברסיטאות מאפשרות פיצול של שנת השבתו  לתקופות של . חבר סגל אקדמי

שיעור מסוי  של ההשתלמויות שחברי , גדמנ).  שבתו  קצר להל  (חודשיי  או שלושה חודשי  
 . יו  ויותר60הסגל משתתפי  בה  במימו  הקר  נמשכות 

ÂÁ· ˙ÈÒÁÈ ‰ÎÂ¯‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙ÚÈÒ Â ¯ˆ˜ ÔÂ˙·˘˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ı¯‡· Â‡ Ï
Ì‰È˙Â¯ËÓ· ÌÈÓÂ„ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· , Ì‰È·‚Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÚ·˜˘ ÁÂÂÈ„‰Â ¯Â˘È‡‰ ÈÏ‰Â 

È˙Â‰Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ Â˘ :Â ‰·¯‰· ÌÈÈ ˜„˜„ ÔÂ˙·˘Ï ‰‡ÈˆÈ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÏ‰ , ˙˘‚‰ ÌÈ˘¯„ Â
 ‰˘ÂÏ˘ ÍÂ˙· ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„Â ˘‡¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ ˙ÈÚ„ÓÂ ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙ ˙È Î˙

ÔÂ˙·˘‰ ÌÂÈÒÓ ÌÈ˘„ÂÁ ;˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ , ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È Î˙ ˙˘‚‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È‡ Ô¯˜‰ ÈÏ‰Â 
¯˜ÁÓ‰ Â‡ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ,¯ÂÓ‡ÎÂ ,ÂÒÓÏ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì È‡‰ÙÂÒ· ÈÓ„˜‡ ÁÂÂÈ„ ¯ . 
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מס' כל ,  יו 90עד , להל  ריכוז הנתוני  שהמציאו האוניברסיטאות על שיעור השבתוני  הקצרי 
 יו  60 ועל שיעור הפעילויות שנעשו במימו  הקר  ונמשכו יותר מ, השבתוני  שניצלו חברי הסגל

 ):באחוזי (ה "התשס ג"בשני  התשס
‰ ÔÂÓÈÓ· ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙ÚÈÒ  Ô¯˜

)Ó ¯˙ÂÈ-60ÌÂÈ (  ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ Â˙·˘ 
) „Ú90ÌÂÈ (  

Ò˘˙‰"‰ Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"‰ Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚  
 מכו  ויצמ  10 20 10 9.9 8.9 9.4
 *חיפה 28 23 14 6.0 5.0 5.0
 אביב תל 17 15 20 3.0 3.0 2.4
 **גוריו  ב  7 9 11 2.3 3.0 2.5
 איל  בר 12 20 23 2.0 0.6 0.7
 הטכניו  19 26 19 1.6 1.0 1.1
 ***העברית 40 43 36      

 . שנה או חופשת קי , שבתו  מאושר לתקופה של סמסטר, אוניברסיטת חיפה ציינה כי על פי נהליה *
 יו  ה  120 גוריו  ציינה כי מרבית ההשתלמויות במימו  הקר  הנמשכות יותר מ אוניברסיטת ב  **

 . ועהמתקיימות אחת לשב, השתלמויות באר 
 .  יו 60  מנסיעות ההשתלמות שממומנות על ידי הקר  קצרות מ99%האוניברסיטה העברית ציינה כי  ***

 בחמש אוניברסיטאות היה שיעור    יו  נפוצי  למדי 90 מהטבלה עולה כי שבתוני  קצרי  מ
  ושיעור ההשתלמויות הארוכות על חשבו  הקר  הוא  ויותר מהשבתוני  20% ד כ"בשנת התשס
 . קט  יחסית

ועדת החופשות מקפידה לא לאשר "גוריו  הסבירה למשרד מבקר המדינה כי  אוניברסיטת ב 
".  יו  אלא כשבתו  וברוב המקרי  מדובר בהשתלמות באר603 השתלמויות ארוכות מעל ל

וכי חבר סגל המבקש , איל  הודיעה כי נסיעות ארוכות על חשבו  הקר  ה  חריגות אוניברסיטת בר
. והסמכות לאשרה היא של הרקטור, ו  לנסיעה כזאת צרי' להגיש בקשה מנומקתמימ

השבתו  הינה השתלמות ארוכת טווח שיש לה מטרה מוצהרת והצפי "האוניברסיטה ציינה כי 
הבאת פרויקטי  חדשי  , יצירת קורסי  חדשי , מחבר הסגל ששהה בשבתו  הוא רענו  קורסי 

אי  כ' הדבר בנסיעות לימי  ספורי  שרק . ות  נית  להערי'ל ה  פרמטרי  מדידי  א"הנ. ועוד
 ".האפקט המצטבר שלה  יכול לתת פרמטר מדיד

 ˙ÂÚÈÒ  ÔÈ· ÌÈ ÈÁ·Ó Ì È‡ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙ÂÚÈÒ  ¯Â˘È‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÏÏÎ
ÔÂ˙·˘Ï ˙ÂÓÂ„˘ ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙ÂÚÈÒ  ÔÈ·Â ¯ˆ˜ ÔÓÊÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , Ô˙Â‰Ó· ˙ÂÓÂ„ ÔÂ˙·˘‰ Ô¯˜Â Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ˘ ¯Á‡Ó) ˙ÈÚ„Ó ˙ÂÏÈÚÙ
˙ÈÓ„˜‡Â( , ˙Â¯ËÓÏ ˙ÂÎ˘ÂÓÓ ˙ÂÚÈÒ  ÔÂÓÈÓÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ‡È‰ ÔÂ˙·˘‰ Ô¯˜ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ

˙ÂÓÏ˙˘‰ Â‡ ¯˜ÁÓ , ÍÂ¯‡ ÔÓÊÏ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ˙ÂÚÈÒ  ¯Â˘È‡Ó Ú ÓÈ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ,ÔÂ˙·˘‰ Ô¯˜Ó ‰Ï‡Î ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ÔÓÓÏÂ ,Ó ‰ÏÂˆÈ ˘¯„ÒÂ ,¯ÂÓ‡Î , ÌÈÏÏÎ·

‰˘¯Â‰ÏÂ ÔÂÈ„ÙÏ ˙Â ˙È  Ô È‡ ‰È˙Â¯˙ÈÂ ¯˙ÂÈ ÌÈÈ „Ù˜.   
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✩  
Î Â¯·Ú˘ Û‡-50 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„ ˙Â¯ÓÏÂ Ô¯˜‰ ¯„Ò‰ ‚‰ Â‰ Ê‡Ó ‰ ˘ 

‡˘Â · , ¯„Ò‰‰ Ï˘ ÂÏÂÚÙ˙·Â Â·Âˆ˜˙· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÙÂ‚‰ Â Á· ‡Ï)˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,
¯Â"‰ ,˙Â"˙ ,‚‡"˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈÂ ˙¯Î ( È„Î ÌÈÈÂ È˘ Â· ˙Â˘ÚÏ Í¯Âˆ‰ ˙‡

ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ‰È„ÚÈÏ Â˘Ó˘È Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰˘ ÁÈË·‰Ï . ˙‡ Â Á· ‡Ï Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
Â˙ÂÎÈ‡ ÏÚÂ ¯˜ÁÓ‰ Û˜È‰ ÏÚ ‰È˙Â·ˆ˜‰ ˙ÚÙ˘‰ ˙‡Â Ô¯˜‰ Ï˘ ÏÂˆÈ ‰ È Â˙  . 

 ‰È„ÚÈÓ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ Â˜Á¯˙‰ Ô¯˜‰ ¯„Ò‰ ÏÚÙÂÓ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù·
ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ ;˙È  ˜ÏÁ Ï˘ ‰¯˜·‰Â Ì˙˘¯Â‰ÏÂ ‰˘È¯Ù‰ ˙Ú· ÌÈÙÒÎ‰ ÔÂÈ„ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡ ‰ 

‰ËÚÂÓ ˙Â ÓÓÓ Ô‰˘ ˙ÂÚÈÒ ‰ ÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó . ÔÎ˘Ó˘ ˙ÂÚÈÒ · ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Ì‚
ÔÂ˙·˘ ˙ÂÚÈÒ  Ï˘ ‰ÊÏ ‰‰Ê , ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ‰˜Ó ‰ ‡Ï· ÌÈ ˙È  ‰ÚÈÒ ‰ È¯Â˘È‡

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ,Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰· Ï˜Ó ÍÈÏ‰· Ô˙¯ËÓ˘ ÔÂ˙·˘Ï ˙ÂÚÈÒ  
‰ÓÂ„ . ÏÚ ÈÓ„˜‡ ÁÂÂÈ„ Ô‰Ï ¯ÂÒÓÏ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ ˙Â˘¯Â„ Ô È‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙È·¯Ó

‰ˆ¯‡ Ì·Â˘ ÌÚ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· Ì˙ÚÈÒ  . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˘ÂÓÈÓ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ  , ÌÈÓÂÎÒ‰ ÁÎÂ 

‰Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ,‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó Ì˙È·¯Ó ,ÒÎ‰ Ô·ˆÓ ÁÎÂ Â ˙È·¯Ó Ï˘ ÈÙ
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰- ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ·Â Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ 

Ì‰Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ ˙‡Â Ô¯˜‰ È·‚Ï ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ . ÌÈ Â˙  ÛÂÒ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ÍÎ Ì˘Ï
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ ¯·„· , Â ÓÂÓ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ÂÎÊ· ÂÚˆÂ· Â‡ ÂÓ„Â˜˘ ÌÈ¯˜ÁÓ ˙Â·¯Ï

‰ÈÙÒÎ· ,ÎË‰ ˙ÂÈÂÁ˙Ù˙‰‰ ˙‡Â¯„Ò‰‰ ‚‰ Â‰ Ê‡Ó ÂÏÁ˘ ˙ÂÈ‚ÂÏÂ  , ¯·„· ˙Â ˜ÒÓ ˜ÈÒ‰ÏÂ
 ˘È˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ¯·„·Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙È¯˜ÁÓ‰Â ˙ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ô¯˜‰ ˙ÓÂ¯˙

˙È·¯Ó ‰È‰˙ Â ÓÓ ˙˜ÙÂÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰˘ È„Î ¯„Ò‰· ˙Â˘ÚÏ. 
 ¯Á‡Ï Â‚‰ Â‰˘ Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯„Ò‰‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ1988 

„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ‰˙˜È„· È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ . ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ 
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ¯„Ò‰‰ ˙ÏÚÙ‰ È·‚Ï , Í¯ÂˆÏ Ô˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ

‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯˜ÁÓ‰ ‚Â¯È„· ÌÈ„·ÂÚ È·‚Ï ¯„Ò‰‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó ˙˜È„·· , Ì‚˘
‰ÊÎ ¯„Ò‰ ÌÈÈ˜ Ì‰È·‚Ï41.   

 קר  גמלאי 
ע  הסגל ] העברית[ חתמה האוניברסיטה 1972 ב" משרד מבקר המדינה כי בדוחות קודמי  ציי 

סכומי  , שפרש לגמלאות] חבר סגל[בגי  ... האקדמי על הסכ  שלפיו היא תמשי  להקציב לקר 

__________________ 

ל מכספי קר  השתלמות "מ לחו"בעניי  ממצאי  לגבי נסיעות עובדי התעשייה הצבאית לישראל בע  41
 ˙ ·ÂÁÂ„ÔÂÁËÈ·‰ ˙Î¯ÚÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È, ראו מבקר המדינה, לעובדי  בדירוג מחקר

 .286"275' עמ, )2002 (‡ÁÂ„53 וממצאי מעקב בנושא ראו ב, 117"107' עמ, )1998(
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הסדר כזה אינו קיי  ... בדרגתו שעודנו מועסק] חבר סגל[ מהסכו  הנהוג לגבי 75%בשיעור של 
במהל  השני  א' הגדילה ". ישראל ומ  הנכו  לעיי  בו מחדשביתר המוסדות להשכלה גבוהה ב

הממשי  בעבודתו )  גמלאי להל  (האוניברסיטה את סכו  ההקצבה עבור כל גמלאי של הסגל 
משרד מבקר המדינה העיר בדוחותיו כי אי  . המדעית לסכו  השווה להקצבה עבור חבר סגל פעיל

, אביב לאוניברסיטת תל.   שמדובר בהסדר חריגכיוו, להנהיג הסדר זה באוניברסיטאות אחרות
הסדר "העיר מבקר המדינה ג  כי , 1983בתחולה מאוקטובר , 1986 שבה הונהגה קר  גמלאי  ב

 ".אינו מתחשב במצב הכספי הקשה של האוניברסיטה... זה
 Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ÔÓÓÏ ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Â¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰

Ï ˙ÂÚÈÒ ÂÁ"˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ Ï , Â¯·ˆ ˘ ˙Â¯˙È‰ ÏÚ ÛÒÂ  ÌÈÙÒÎ Ì¯Â·Ú ˙Â·Èˆ˜ÓÂ
ÌÈÏÈÚÙ Ï‚Ò È¯·Á ÂÈ‰˘Î Ì˙ÂÎÊÏ42 . Â‡ ‰‡¯Â‰· ˜ÂÒÚÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ‡ÏÓ‚‰Ó ˜ÏÁ
˙Â·„ ˙‰· Â‡ È˜ÏÁ ¯Î˘· ¯˜ÁÓ· . ÏÎ ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ Ô¯˜Ï ˙Â·Èˆ˜Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰

ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ,‰‡¯Â‰·Â ¯˜ÁÓ· ÌÈÏÈÚÙ Ì È‡ Ì‡ Ì‚ .È Â ˜˙ ÈÙ ÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ 
˙Â¯ÂÓ‡‰ ,„·Ï· ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ ÂÏˆÂ È ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ¯Â·Ú ˙Â·ˆ˜‰‰ ,È‡Â- Ô˙Â„ÙÏ ¯˘Ù‡

Ô˘È¯Â‰Ï Â‡. 
הניסיו  מלמד כי חלק ניכר מגמלאי הסגל "אביב כתבה למשרד מבקר המדינה כי  אוניברסיטת תל

ות לאחר  במש  שני  רב האקדמי הבכיר ממשיכי  בפעילות מחקר אינטנסיבית ובעלת הישגי  
רואה את גמלאיה כחלק אינטגראלי " כי היא 2007אוניברסיטת חיפה כתבה בפברואר ". פרישתו

קר  הגמלאי  ; מהקהיליה ומאפשרת לה  להמשי  לחקור וחלק  א' מלמדי  כעמיתי הוראה
, השתתפות זו תורמת לאוניברסיטה. באה לאפשר ג  השתתפות בפעילות אקדמית בינלאומית

האוניברסיטה הדגישה כי היא מקפידה ; "לאומיי   ומחזקת את קשריה הבי מעלה את יוקרתה
רק לאחר ניצול מלא של כספי הקר  יועמדו לרשות גמלאי הסגל האקדמי הקצבות "ש

הקר  לגמלאי  מעוגנת "האוניברסיטה העברית כתבה למשרד מבקר המדינה ש. 43"האמריטוס
י "מדובר בהסכ  עבודה חתו  ע"כתבה כי איל   אוניברסיטת בר". 1972בהסכ  קיבוצי משנת 

גוריו   אוניברסיטת ב ". על כל המשתמע מכ , הנהלת האוניברסיטה דאז וארגו  הסגל האקדמי
 . כתבה כי על פי נהליה רק גמלאי  הפעילי  במחקר זכאי  לנצל את כספי הקר 

גמלאי  בשני  להל  בטבלה ריכוז נתוני האוניברסיטאות על יתרות הצבירה והניצול של קר  
 : באלפי דולרי , )2005 2002(ה "התשס ג"האקדמיות התשס

__________________ 

א) גמלאי , מכו  ויצמ  והאוניברסיטה הפתוחה אינ  מקציבי  לקר  כספי  עבור הגמלאי , כאמור  42
 עבודת  למש) שנתיי  ממועד סיו  מכו  ויצמ  זכאי  להשתמש בהקצבות שנותרו לזכות  מתקופת

, באוניברסיטת חיפה ובטכניו  ההקצבה לגמלאי  היא בהתא  לשיעור הפנסיה שלה . עבודת 
מאז , באוניברסיטה העברית גמלאי הסגל מקבלי .  מההקצבה לחברי הסגל הפעילי 70%דהיינו עד 

איל  גמלאי שצבר "באוניברסיטת בר.  מההקצבה לחבר סגל פעיל100%הקצבה ששיעורה , 1985
 . 100%להקצבה בשיעור , 1991מאז ,  זכאי70%זכויות לפנסיה בשיעור 

 . פרופסור בעל קביעות באוניברסיטה שפרש לגמלאות"פרופסור אמריטוס   43
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 ¯·ÓËÙÒÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó2002 ¯·ÓËÙÒ „Ú 2005 ˙ÂÎÊÏ Â¯·Ëˆ‰˘ ˙Â¯˙È‰ ÂÏÚ 
Î· ÌÈ‡ÏÓ‚‰-64%ÎÏ ÂÚÈ‚‰Â -17.4¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  , ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÂÏˆÈ ˘ ÌÈÙÒÎ‰ ¯ÂÚÈ˘Â

Î· ‰ÏÚ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ÙÂ˜˙·-27% .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,  Ô·ˆÓÂ ·Èˆ˜˙‰ ÈˆÂÏÈ‡ ÁÎÂ
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ÁÎÂ ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ÈÙÒÎ‰ , Ú·˜˙ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÌÈ‡ÏÓ‚ Ô¯˜Ó ˙Â·ˆ˜‰Ï ˙Â‡ÎÊÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ Ì„˜‰· , ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ˜¯ ‰Ï‡ ˙Â·ˆ˜‰ Ô˙È˙Â
ÏÚÂÙ· ¯˜ÁÓ· ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ì‰ ÈÎ ‰‡„ÈÂÂ˘. 

   :   גמלאי להל  עיקרי הממצאי  שהועלו בביקורת הנוכחית בעניי  קר
 הנהגת ההסדר בלי אישור הממונה על השכר

גוריו  חתמו על ההסכמי  ע  ארגוני  איל  ואוניברסיטת ב  הביקורת העלתה כי אוניברסיטת בר
 בלא שביקשו את אישור הממונה על 1988הסגל האקדמי שלה  בעניי  קר  גמלאי  לאחר שנת 

, )1991תוקפו מאוקטובר  (1992כ  במאי איל  חתמה על ההס אוניברסיטת בר. השכר לחתימה
 ).1990תוקפו מאוקטובר  (1991 בדצמבר  גוריו   ואוניברסיטת ב 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰Ï‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ ÏÚ
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ . Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ

ÙÏÎ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙‡Â˙ ÈÁ· È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È .   
 דיווח אקדמי על הנסיעות הממומנות בכספי הקר 

ג  הגמלאי  של רוב האוניברסיטאות אינ  נדרשי  , הביקורת העלתה כי כמו חברי הסגל הפעילי 
הל המחייב איל  יש נו באוניברסיטת בר. למסור דיווח אקדמי על הנסיעות הממומנות בכספי הקר 

 . א  הוא אינו נאכ', הגשת דיווח אקדמי לראש המחלקה ולרקטור
ÌÈÏÈÚÙ‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á È·‚Ï Ì„Â˜ ÔÈÂˆ˘ ÈÙÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ

 Ô¯˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ˙‡ Ì‚ Ô‰ÈÏ‰Â · ·ÈÈÁÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
Ì˙ÚÈÒ  ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂ„ ˘È‚‰Ï . ‡„ÂÂÏ È„Î Ô‰ ·Â˘Á ¯·„‰ ‰¯ËÓÏ Â˘ÓÈ˘ ÌÈÙÒÎ‰˘

Â„ÚÂÈ ‰Ï˘ , Ï˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯˘Ù‡È˘ Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡Ï È„Î Ô‰Â
ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÏÚ ¯„Ò‰‰ ˙ÏÁ‰.  
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 איל  אוניברסיטת בר
 :איל  בנושא העלתה את הממצאי  האלה בדיקה שנעשתה באוניברסיטת בר

  גמלאי  היא עידוד ההסכ  של האוניברסיטה ע  ארגו  הסגל האקדמי קובע כי מטרת קר .1
 . המחקר האוניברסיטאי וסיוע במילוי צורכי המחקר של האוניברסיטה

 Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ÚÂˆÈ· ¯Á‡ ˙ÙËÂ˘ ‰¯˜· ˙ÓÈÈ˜Ó ‰ È‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ;ÌÈÚˆ·Ó Ì‰˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Ó¯ ÏÚ Ú„ÈÓ ‰Ï ÔÈ‡ ,ÂÙ˜È‰ , Â˙ÓÂ¯˙Â Â˙Â·È˘Á ˙„ÈÓ

 Ï˘ ÔÈËÈ ÂÓÏ Â˙ÓÂ¯˙ ÏÚ ÔÎÂ Ú„ÓÏ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î
¯„Ò‰‰ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ Í˘Ó‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ‰„ÓÚ ˘·‚Ï ÏÎÂ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ , ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ

¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙Ï·˜Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ Ì„˜‰· , Ï‚Ò‰ È‡ÏÓ‚Ó ‰˘È¯„‰ ˙Â·¯Ï
Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˘È‚‰Ï ,‰Ê ÁÂÂÈ„ ÏÚ ˙ÈÓ„˜‡ ‰¯˜· ÌÈÈ˜ÏÂ . 

לאחר הנסיעה ולא יאוחר מחודש מיו  שובו יגיש "איל  קובע כי  נוהל אוניברסיטת בר .2
 ". העתק הדוח יועבר ג  לרקטור. דוח ענייני בכתב לראש המחלקה על נסיעתו... הגמלאי

 ÔÈÈ Ú· È ÈÈ Ú‰ ÁÂÂÈ„· ÏÂÏÎÏ È‡ÏÓ‚‰ ÏÚ˘ ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ Ú·Â˜ Â È‡ Ï‰Â ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡Â ˙ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·‰ ÒÙÂË· Â ÈÂˆ˘ ÌÈË¯ÙÏ Ì˙Â‡ ˙ÂÂ˘

‰ ÓÓ ÌÈÈÂÙˆ ÂÈ‰˘ ÌÈÈ¯˜ÁÓ‰ ÌÈ¯ˆÂ˙‰Â ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯·„· ‰ÚÈÒ ‰ . 
3.  È‡ÓÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÁÂ„·2003 ÌÈ˘È‚Ó˘ ‰ÚÈÒ ‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÈÎ ÔÈÂˆ 

ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯Â„Ó ˘‡¯Ï ˜¯ ¯·ÚÂÓ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ , ˘ÂÓÈ˘ Â· ‰˘Ú  ‡ÏÂ
‰Ï˘ ‰¯ËÓÏ„ÚÂÈ  . ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈÚˆÓ‡ ËÂ˜ Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˜·Ó

‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓ· ÂÚÈÈÒ ÔÎ‡ ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ÌÈÓÂÏ˘˙‰˘ , ÔÂÁ·ÏÂ
Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ÏÂˆÈ Ï ˙Â˘˜·‰ ˙‡ ‰¯˙È ˙Â „Ù˜· . ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ˙Â ˙‰Ï ıÈÏÓ‰ ÔÎ ÂÓÎ

¯ÂË˜¯Ï ˙ÈÚ„Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÁÂ„ ˙˘‚‰· ‰ÚÈÒ ‰ ¯Â·Ú ÌÈÙÒÎ‰. 
כדי , פנה הרקטור לגמלאי , איל  בעקבות הדוח האמור של מבקר אוניברסיטת בר, 2003בדצמבר 

במכתבו ציי  כי טופס הבקשה לנסיעה . לרענ  כמה הנחיות הנוגעות לניצול כספי קר  גמלאי 
הכוללת פרוט הפעילות המתוכננת , הצדקה מחקרית ברורה ומפורטת"ל צרי  לכלול "בחו

ח על "ע  שובו של הגמלאי מנסיעה עליו למלא טופס דו.   הצפויי  ממנהוהתוצרי  המחקריי
ח יכלול את "הדו. להחתי  את ראש המחלקה ולהעבירו לרקטור, על כל פרטיו, ל"השתלמות בחו

פרוט כל הפעילויות האקדמיות שבוצעו בפועל ואת תרומת  הצפויה לפעילות המחקרית של 
ÚÓ ,˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ˙Â˘˜·ÂÁ· "Â„ Â˘È‚‰˘ Ï‚Ò È¯·ÁÏ ˜¯ Â¯˘Â‡È Ï" Î ˙ÂÁ" Ï˙‰... ח"ממלא הדו

˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÚÈÒ  ÔÈ‚·) "ההדגשה במקור .( 
במכתב נוס' ששלח הרקטור לגמלאי  באותו מועד ביקש מה  להגיש לו דוח על פעילות  

הכולל רשימה של כל המאמרי  והספרי  שפרסמו באות  , ג"התשס ס"המחקרית בשני  התש
. איל  כגו' המפרס  רי  והספרי  פורסמו תו  אזכור שמה של ברוא' לציי  א  המאמ, שני 

ל של גמלאי  "להגביל נסיעות לחו"באותו חודש כתב הרקטור למבקר האוניברסיטה כי בכוונתו 
; "להוציא בקשות חריגות שיבחנו לגופו של עניי , לצרכי מחקר לתקופות קצרות ככל האפשר

 ".דיקה ע  היוע0 המשפטימימוש כוונה זו דורש ב"במכתבו ציי  כי 
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¯ÂË˜¯‰ ˙ÂÈ ÙÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ï‰Â ‰ ‰ Â˘ ‡Ï
 ÏÈ¯Ù‡Ó2001ÌÈ‡ÏÓ‚ Ô¯˜ ÔÈÈ Ú·  ; ¯·Óˆ„· ÌÈ‡ÏÓ‚‰Ó ‰˘¯„ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰2003 ,
„Á ÔÙÂ‡·-ÈÓÚÙ ,Ì‰Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÂÙ˙ ÏÚ ÁÂ„ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï , ÂÊ ‰˙˘È¯„ ÏÚ ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ

ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ÌÈ ˘· . ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ¯ÂË˜¯Ï ˘‚ÂÓ Â È‡ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ ÁÂ„‰
Ï‰Â ‰ ,„·Ï· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â¯·Ê‚Ï ¯ÒÓ  ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌˆÓÂˆÓ ÁÂÂÈ„Â. 

 כי קיבל 2007 כתב למשרד מבקר המדינה בפברואר 2003רקטור האוניברסיטה שכיה  בשנת 
. תית מבחינה מדעיתוכי הדוחות הצביעו על תפוקה משמעו,  דוחות מגמלאי 55במענה למכתבו 

כ  ציי  כי חשיבות פעולתו הייתה בעצ  העברת המסר לגמלאי  כי האוניברסיטה עוקבת אחר כמו 
 . תפוקותיה  המדעיות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â·È˘Á ¯ÂË˜¯ÏÂ ‰˜ÏÁÓ‰ ˘‡¯Ï ÈÓ„˜‡‰ ÁÂ„‰ ˙˘‚‰Ï
‰·¯ ,‰ÚÈÒ ‰ ˙Â˘˜· ˙‡ ÌÈ¯˘‡Ó‰ Ì‰˘ ¯Á‡Ó ,È˜Ï ÌÈÏÂÎÈ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ì‰ ÔÎÏÂ ·˜ÚÓ ÌÈ

Ô˙È ˘ ¯Â˘È‡Ï ‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÏÈÚÙ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ˙Â‡  ‰¯˜·Â .„Á ÁÂÂÈ„ ˙Ï·˜- ÏÚ ÈÓÚÙ
ÁÂ˜ÈÙÂ ·˜ÚÓ ÈÎ¯ÂˆÏ È„ ‰· ÔÈ‡ ÌÈÂÒÓ ÔÓÊ ˜¯Ù· ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÂÙ˙ . ÏÚ

 ˙Â·ˆ˜‰‰˘ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
ÈÎ¯Âˆ ÈÂÏÈÓ· ˙ÂÚÈÈÒÓ ÔÎ‡ ÌÈ‡ÏÓ‚ÏÔ¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰ ˙‡ ÌÈÓ„˜ÓÂ ‰Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ .   

 אביב אוניברסיטת תל
 כי מטרת ההקצבה היא לאפשר לגמלאי  1989האוניברסיטה ציינה בנוהל שקבעה בשנת 
 . הפעילי  במחקר להמשי  בפעילות מחקרית

 ‰¯˜·ÏÂ ˙ÂÚÈÒ ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂÈÁ ‰ ÂÚ·˜  ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â · ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ô‰ÈÏÚ .˘ÓÏ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ ÈÓ Â· Ú·˜  ‡Ï Ï , ÔÈÈˆÏ ÌÈ˘¯„  ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ì‡‰Â

‰ÚÈÒ ‰ È¯Á‡ Ô˙‚˘‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ ‰ÚÈÒ ‰ ¯Â˘È‡Ï ‰˘˜·· ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‡ .
Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˙Â˘ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ÏÓ‚‰˘ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ Ë¯ÙÓ Ï‰Â ‰ , Â È‡ ÌÏÂ‡

‡ÏÓÏ Ì‰ÈÏÚ˘ ˙Â˘È¯„ Ë¯ÙÓ ,ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÂÓÎ˙È¯˜ÁÓ‰ Ì˙ , ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
 ÏÚÂ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰Ó ˙Â ÓÂÓÓ‰ ‰È‡ÏÓ‚ Ï˘ ˙È¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Á‡ ‰¯˜·Â ·˜ÚÓÏ ÈÏÎ

‰ ÓÓ ÌÈ˜ÈÙÓ ÏÏÎ· ¯˜ÁÓ‰Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰ÓÂ¯˙‰ . 
 כי משרד הרקטור הוא המאשר את 2007האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה במרס 

מדוקדקת של מידת פעילות  המחקרית של הגמלאי  קוד  וכי הוא מקפיד על בחינה , הנסיעות
 .אישור נסיעת  על חשבו  הקר 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÓ Ì‚ Â· Ë¯ÙÏÂ Ï‰Â · ¯·„‰ ˙‡ Ô‚ÚÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
‡ÏÓÏ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÏÚ˘ ˙Â˘È¯„‰ Ô‰ ‰ÓÂ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÍÓÒÂÓ . 
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 שימוש בכספי הקר  למטרות רפואיות
גמלאי "ה האוניברסיטה העברית לחברי הסגל הבכיר שלה נקבע כי  שהפיצ1998 במידעו  מ

יכול לפנות לנשיא האוניברסיטה בבקשה למשו  אות  לצור  ... שנשארו לזכותו כספי  בקר 
 ".כיסוי הוצאות רפואיות והוצאות סיעוד גבוהות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â¯ËÓÏ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰
 „Á‡‰È˙Â¯ËÓ ÌÚ ,ÌÈÙÒÎ· ‰Ê ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ÏË·Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚÂ .

 ÏÎ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÙÏÎ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ
Â˙ ÈÁ· È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰.   

 ת"ר ות"ההקצבות לקר  עבור יו
ובתקופת כהונתו הוא , ותת מתמנה מקרב חברי הסגל האקדמי של אחת מהאוניברסיטא"ר ות"יו

ועדת השירות של . ת על פי הסכ  השאלה בינה לבי  האוניברסיטה שבה הועסק"מועסק על ידי ות
לשכר . 12.5%ת יהיה כשכר נשיא אוניברסיטה בתוספת "ר ות" ששכר יו2004ג קבעה בינואר "מל

ות להקצבות לקר  זה יתווספו התוספות הנלוות המקובלות לשכר נשיא אוניברסיטה ובכלל זה הזכ
 .לקשרי מדע ושבתו 

איל   נמָנה ע  חברי הסגל האקדמי של אוניברסיטת בר, שלמה גרוסמ ' פרופ, ת הנוכחי"ר ות"יו
ת על פי הסכ  השאלה "ר ות" הוא הועסק כיו2003 ועד דצמבר 2002מאוקטובר . כשמונה לתפקיד

ומאז הוא , ת מהאוניברסיטה פרש לגמלאו2003בדצמבר ; ת"ג וות"בי  האוניברסיטה לבי  מל
 .ת כעובד בשכר"מועסק בתפקיד על ידי ות

בכל , ת לאוניברסיטה"גרוסמ  נקבע כי בתקופת ההשאלה תחזיר ות' בהסכ  ההשאלה של פרופ
ת בדצמבר "בהסכ  העבודה האישי שחתמה עמו ות. את מלוא עלות העסקתו, שלושה חודשי 

ת לא יפחתו מהתנאי  "ר ות"שכרו והעסקתו כיונקבע שתנאי , ע  סיו  תקופת השאלתו, 2003
וכי יתאפשר לו לנצל את זכויות השבתו  והקר  המגיעות , שהוא היה זכאי לה  בתקופת ההשאלה

 .לו מתוק' הסכ  העבודה עמו
, 2006 2004הועלה כי בשני  . ר בקר "ת לקר  הקצבות עבור היו"בתקופת ההשאלה הקציבה ות
ת להקציב לקר  "המשיכה ות, ת"סיטה והועסק במישרי  על ידי ותשבה  היה גמלאי של האוניבר

 20,000  והוא ניצל כ  דולר 23,000  בתקופה זו נצברו לזכותו הקצבות בס  כ סכומי  לזכותו 
 . דולר לנסיעות

 כי בסופי שבוע הוא מדרי  אסיסטנטי  2006ת מסר למשרד מבקר המדינה בנובמבר "ר ות"יו
 . וכי יש לו מעבדת מחקר באוניברסיטה, איל  רסיטת ברודוקטורנטי  של אוניב
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ÈÏ‰Â  ÈÙÏ˘ ¯Á‡Ó-ÂÈ ÔÏÈ‡"˙Â ¯" È‡ÎÊ ˙
Ô¯˜‰Ó Ï·˜Ï ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï‚Ò Ï˘ È‡ÏÓ‚Î , Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰·ˆ˜‰100% , ÌÂ˜Ó ÔÈ‡

˙Â ·Èˆ˜˙Ó Â ÓÂÓÈ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙˘"˙ ,Â‡· ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙ÂÏÈÚÙ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ·‰ËÈÒ¯·È  . ÏÚ
˙Â"ÂÈ ¯Â·Ú ˙Â·ˆ˜‰ Ô¯˜Ï ¯È·Ú‰Ï ˜ÈÒÙ‰Ï ˙"˙Â ¯"˙ , ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚÂ

 ¯·Óˆ„Ó Â¯Â·Ú ‰ÓÏÈ˘˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï2003ÍÏÈ‡Â  .˙Â ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ" ˙
 ˙Â·ˆ˜‰Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú Ô¯˜Ï ˙Â·ˆ˜‰· „È˙Ú· ‡˘È˙ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ‰ÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï

˙ÂÓ„Â˜ ˙ÂÈÂÎÊ ÈÙ ÏÚ . 
ת למשרד מבקר המדינה כי היא תפסיק להעביר הקצבות לקר  עבור " הודיעה ות2007ואר בפבר
כמו כ  הודיעה כי תקבע . איל  כדי שתקצה את הסכומי  עבורו ר ותפנה לאוניברסיטת בר"היו

. בנהליה שהיא לא תישא עוד בהקצבות הקר  עבור עובדי  הזכאי  לה  על פי זכויות קודמות
ת כי עליה לפעול לקבלת החזר ההקצבות האמורות "העיר לוותמשרד מבקר המדינה 

 . מהאוניברסיטה
איל  בבקשה  לאוניברסיטת בר"ת למשרד מבקר המדינה כי פנתה " כתבה ות2007בנובמבר 

טר  נענינו על . את התשלומי  עבור הקר  לקשרי מדע, ת"ר הות"יו, שלמה גרוסמ ' לשל  לפרופ
  ".  מסרה כי היא בוחנת הנושאאשר הנהלתה] האוניברסיטה[ידי 

✩  
˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È-6 ÌÈ‡ÏÓ‚‰ ÏÚ Ô¯˜‰ ¯„Ò‰ ˙‡ ÂÏÈÁ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ 

„Á‰ ‰„ÓÚ‰ Û‡ ÏÚ- ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚÈ·‰˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÈÚÓ˘Ó
ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· .¯· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ‰¯˙È ‰¯ÓÂÁ·- ÔÏÈ‡ 

Ô·Â-ÔÂÈ¯Â‚ , ˙ ˘ ¯Á‡Ï ¯„Ò‰‰ ˙‡ Â‚È‰ ‰˘1988 ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È·˘ ‡Ï· 
¯Î˘‰ ÏÚ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ Ú· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏÏÎ Ô‰ÈÏ‰Â · ÚÂ·˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
 ˙ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ˙·ÂÁ ÔÎÂ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ‡ÏÓ‚ ˙ÂÚÈÒ  Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÈÎÈÏ‰˙

Ó‰ ÌÈ‡ÏÓ‚‰ Ï˘ ˙ÂÈÚ„Ó‰ ˙Â˜ÂÙ˙‰ÂÔ¯˜‰ ÈÙÒÎ· ÌÈ˘Ó˙˘ , ‡„ÂÂÏ ‰È‰È Ô˙È ˘ È„Î
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ˘Ó˘Ó ÌÈÙÒÎ‰˘ . ˙Â‡ÎÊÏ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎ ÂÓÎ

ÌÈ‡ÏÓ‚ Ô¯˜ ˙Â·ˆ˜‰Ï , Ò¯Ë È‡‰ ˙‡ Ô‰Â ÔÂÎÒÈÁ Ï˘ Ò¯Ë È‡‰ ˙‡ Ô‰ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡È·È˘
‰‡¯Â‰‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÌÂ„È˜ Ï˘ . 
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙„ÓÚ ÈÙ ÏÚ ,ÂÓÈÓ· ÌÈ‡ÏÓ‚ Ï˘ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ Ì‡ ˜¯ ÒÓÓ ˙Â¯ÂËÙ Ô¯˜‰ Ô

ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯Ó‡Ó ÌÂÒ¯Ù Â‡ ¯˜ÁÓ ÔÂ‚Î ˙ÈÚ„Ó‰ Â˙„Â·Ú· ÍÈ˘ÓÓ È‡ÏÓ‚‰ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , Ï˘ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ‡˘Â · ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙„ÓÚ

ÌÈ‡ÏÓ‚ Ï˘ ¯˜ÁÓ‰ ˙Â˜ÂÙ˙ ÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ .   
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 התקשרויות ע  סוכנויות נסיעות וחברות תעופה
קובעי  כי , 1993 ג"התשנ, ותקנות חובת המכרזי , 1992 ב"התשנ, בת המכרזי חוק חו

של משרדי , לביצוע עבודה או לרכישת שירותי , התקשרות לביצוע עסקות בטובי  או במקרקעי 
. חייבת להיעשות בדר  של מכרז, תאגידי  ממשלתיי  וגופי  אחרי  שנמנו בחוק, הממשלה

ממלאי  תפקיד ציבורי ... המוסדות להשכלה גבוהה: " נאמר200244בדוח מבקר המדינה משנת 
 גופי  'גופי  כגו  אלה כונו בפסיקה . חשוב וחלק ניכר מתקציביה  מקורו בתקציב המדינה

לרבות דיני , שחלי  עליה  ה  כללי המשפט הפרטי וה  נורמות המשפט הציבורי' מהותיי  דו
  להל  (ות לביצוע עבודות או לרכישת שירותי  קיו  הלי  תקי  של מכרזי  והתקשרוי. המכרזי 

דהיינו להפיק , נובע מהצור  לשלב בי  האינטרס העסקי לבי  האינטרס הציבורי) התקשרויות
החוק והתקנות אמנ  לא הוחלו על ... תועלת כלכלית אגב שמירה על כללי מינהל תקי 

והיות שהתפקיד ,  ציבור אול  מאחר שהתקשרויותיה  העסקיות ממומנות מכספי,]45[המוסדות
שהמוסדות , מ  הראוי אפוא. מוטלת עליה  חובת אמו  כלפי הציבור, שלה  נושא אופי ציבורי

ולא יפגעו בעקרונות העומדי  ביסוד דיני  יפעלו כ  שהתקשרויותיה  יהיו יעילות ככל האפשר
 .שניי  מעקרונות אלה ה  השוויו  והתחרות ההוגנת ".המכרזי 

ינה בדק את ההתקשרויות של כמה אוניברסיטאות ע  סוכנויות נסיעות וחברות משרד מבקר המד
וכ  , ל"תעופה לקבלת שירותי  הנוגעי  לנסיעות חברי הסגל במימו  הקר  ונסיעות אחרות לחו

   : להל  עיקרי הממצאי . קבלת הנחות ותנאי אשראי מספקי  אלה
 האוניברסיטה העברית

תי סוכנויות נסיעות שנבחרו במכרז שהתקיי  עוד בשנת לאוניברסיטה היה הסכ  ע  ש .1
קיימה האוניברסיטה מכרז , לאחר הביקורת של משרד מבקר המדינה בנושא, 2007בשנת . 2000

אול  הוא לא כלל נסיעות בכספי הקר  אלא רק נסיעות מינהלתיות ונסיעות , נוס' לשירותי נסיעות
יטה הסכמי  ע  שתי חברות תעופה בתנאי  נוס' על כ  לאוניברס. על חשבו  קר  השבתו 

 מהתשלו  עבור הטיסות שנעשו 3%היא מקבלת החזר כספי בשיעור ' מחברה א: האלה
 . מהתשלו  עבור הטיסות4%היא מקבלת שוברי טיסה בשווי ' ואילו מחברה ב, באמצעותה

ות ה  בתחו  התקשרויות ע  סוכנויות נסיע, 2001על פי הוראות הנהלת האוניברסיטה מיולי  .2
ונקבע בה  , בהוראות לא נאמר דבר בעניי  התקשרויות ע  חברות תעופה. סמכותה של ההנהלה

 . יש לפנות למזכיר ועדת המכרזי  לקבלת ייעו0, כי לגבי נושאי  שאינ  מוזכרי  בה 
__________________ 

דוח , ·‡ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È, ראו מבקר המדינה  44
 .734  731' עמ, )2002 או הדוח משנת 2002מבקר המדינה משנת  דוח  להל   (2002שנת /1
 ב"התשנ, החלת חוק חובת המכרזי!"על הצעדי! להחלת החוק על מוסדות אלה ראו להל  בפרק   45

 . 195' עמ, "על המוסדות להשכלה גבוהה, 1992
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÈÏÚ ‰ÙÂÚ˙ ˙¯·Á ÌÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙Â¯˘˜˙‰Ï Ì„Â˜
Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·Á ‰ÓÎÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï È˙ , ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ˙˙Ï È„Î

¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰· ‰¯ÈÁ· ¯˘Ù‡ÏÂ ÌÈ„ÓÚÂÓÏ . 
 למשרד מבקר המדינה כי ההתקשרות ע  2006חשב האוניברסיטה הסביר באוקטובר  )א(

נעשתה ביזמת ' וההתקשרות ע  חברה ב, נעשתה לפני שני  ביזמת שני הצדדי ' חברה א
אול  ה  , האוניברסיטה פנתה בעבר ג  לשלוש חברות תעופה אחרות,  לדבריו.האוניברסיטה

מאחר , לטענתו לא היה טע  לפנות לחברות תעופה נוספות. סירבו להגיע להסכ  הטבות עמה
 .  גדולממילא אינו' וב' האוניברסיטה ע  חברות אשהיק' העסקי  של 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰‰ „ÚÂÓÓ ·¯ ÔÓÊ ¯·Ú˘ ¯Á‡Ó‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·Á ÌÚ ˙Â¯˘˜˙ ,
 ÍÈÏ‰ ËÂ˜ ÏÂ Ô‰È˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â¯·ÁÏ ‰˙ÈÈ Ù ˙‡ ˘„ÁÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

È ÂÈÂÂ˘Â È˙Â¯Á˙ ‰¯ÈÁ· . 
)·( ‡ ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â¯·Á ÌÚ ·˙Î· ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ '·Â' .

 ÌÈ¯„Ò‰ ÌÎÒ‰· Ô‚ÚÏÂ „ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘˜˙‰Â˙ÂÈÂ¯ , È˜ÂÏÈÁ ÚÂ ÓÏÂ ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·ÂÁÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯È‰·‰Ï ˙ Ó ÏÚ

Ì‰È È· ˙ÂÚ„. 
)‚( ¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÓÈÈ˜˘ Ê¯ÎÓ‰2007 ÈÙÒÎ· ˙ÂÚÈÒ  ÏÚ ÏÁ ‡Ï 

Ô¯˜‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ÏÂ˜˘˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯
ˆÂ·È Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ ‰ Ì‚˘ È„Î ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÚÈÒ  ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚ

È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙· Â¯Á·ÈÈ˘ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ‰ ÔÚÓÏ.   
 גוריו   אוניברסיטת ב 

; 1995 בנובמבר 46האוניברסיטה התקשרה ע  כמה סוכנויות נסיעות שנבחרו במכרז סגור .1
שאינ  נסיעות , ינהליל של חברי הסגל האקדמי והמ"ההתקשרות נעשתה לצור  ביצוע נסיעות לחו

 האריכה האוניברסיטה את ההתקשרות והתקשרה ע  סוכנויות 2004  ו2001בשני  . במימו  הקר 
כיו  קשורה האוניברסיטה בהסכמי . בהלי  של פנייה לקבלת הצעות מכמה סוכנויות, נוספות

רכש טובי  , זי יצוי  כי נוהל האוניברסיטה בעניי  מכר.  סוכנויות נסיעות11התקשרות אחידי  ע  
לתקופה מצטברת העולה ... בכל מקרה לא תואר  התקשרות" קובע כי 200547ושירותי  מדצמבר 

 ".  שני  אלא בהליכי מכרז5על 
 È ÙÏ ¯·Î ‰˘Ú  ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ˙¯ÈÁ· ÔÈÈ Ú· Ê¯ÎÓ‰˘ ¯Á‡Ó12‰ ˘  , ÏÚ

˙ÂÚÈÒ  È˙Â¯È˘Ï ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜ÏÂ ‰ÈÏ‰ · ˘¯„ Î ÏÂÚÙÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ . 
__________________ 

 .מכרז שבו הפנייה לקבלת הצעות נעשית למספר מוגבל וידוע מראש של מציעי!  46

 .פני כ  לא היה לאוניברסיטה נוהל בנושא רכש שירותי! וטובי ל  47
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 כי אי  היא מגבילה את מספר 2007אוניברסיטה הודיעה למשרד מבקר המדינה בפברואר ה
והיא מאפשרת לכל סוכנות המוכנה לקבל את תנאי ההתקשרות , הסוכנויות שהיא קשורה עמ 

 .שלה להצטר' להסדר
 ˙Â ÎÂÒ ÏÎ˘ È„Î ¯·„‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ‰È‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

ÚÈˆ‰Ï ˙ ÈÈ ÂÚÓ‰˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÏÎÂ˙ ‰ÚÈÒ  È˙Â¯È˘ ‰Ï  .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , Ì‚ ˘È Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜·
‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡Â ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó , ‡Ï ‰Ê ¯·„Â

‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÚˆÈ·˘ ÍÈÏ‰˙· ‰ˆÂÓ. 
והיא רוכשת ממנה ',  ע  חברת תעופה א2005 2001האוניברסיטה התקשרה בהסכ  לשני   .2

, מנהל אג' הכספי  של האוניברסיטה הסביר למשרד מבקר המדינה. טיסי טיסהבמישרי  כר
ועניינה היה תנאי , לאוניברסיטה' כי ההתקשרות נעשתה בעקבות פניית חברה א, 2006בספטמבר 

 .'האוניברסיטה לא קיבלה הטבות אחרות מחברה א. אשראי נוחי  יותר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÙÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·Á ‰ÓÎÏ ˙Â

˙ÂÚˆ‰ ‰Ï Â˘È‚È˘ ˘˜·ÏÂ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ , ‰Úˆ‰‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ· ¯˘Ù‡Ï È„Î
¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ . 

3.  ˙ ˘· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ÓÈÈ˜˘ Ê¯ÎÓ‰ ¯ÂÓ‡Î1995Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ  ÏÚ ÏÁ ‡Ï  .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î ËÂ˜ Ï ‰ÈÏÚ ÌÈ„Úˆ ÂÏÈ‡ ÏÂ˜˘˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯

‰ Ì‚˘ Â¯Á·ÈÈ˘ ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÚÈÒ  ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚˆÂ·È Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ 
È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙· ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ‰ ÔÚÓÏ.   

 אביב  אוניברסיטת תל
נוהלי ההתקשרות של האוניברסיטה לעבודות ולרכישת טובי  מעוגני  בקוב0 בנושא  .1
 ". נת והספקת טובי הזמנה וקבלת הצעות לביצוע עבודות והזמ, מכרזי "

הוראות האוניברסיטה באשר להתקשרויות עניינ  רק " קבע מבקר המדינה כי 2004בדוח משנת 
שהאוניברסיטה תעדכ  את , מ  הראוי... . עבודות שמזמי  אג' ההנדסה של האוניברסיטה

שיתבססו על הנורמות ] שוני [הוראותיה ותכלול בה  הוראות להתקשרות ע  נותני שירותי  
 .48"הקבועות בתקנות חובת מכרזי 

Â Î„ÂÚ Ì¯Ë ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ¯·„· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· , Ô‰Â
‰Ò„ ‰‰ Û‚‡ ÔÈÓÊÓ˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ˜¯Â Í‡ ˙Â˜ÒÂÚ ÔÈÈ„Ú . ÔÎ„ÚÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

 ÌÏÏÎ·Â ÌÈ Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ˙Â‡¯Â‰ Ô‰· ÏÂÏÎÏÂ ‰ÈÏ‰  ˙‡ ¯˙Ï‡Ï
ÈÂ ÎÂÒ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÚÈÒ  ˙Â. 

__________________ 

 דוח מבקר  להל  ) (Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„) 2004‰‰, מבקר המדינה  48
 .265' עמ, )2004המדינה משנת 
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ל " למשרד מבקר המדינה כי הזמנת כרטיסי  לנסיעה לחו2006האוניברסיטה הסבירה ביוני  .2
ויש לה הסכ  את  לצור  ,  סוכני  שבחרה שלא במכרז120על חשבו  הקר  נעשית באמצעות 

י המלצות על פ, הסוכני  נבחרו בדר  שתבטיח פריסה גאוגרפית רחבה, לדבריה. הזמנת נסיעות
 . אנשי סגל שביקשו לעבוד עמ  ובקשות שהגישו הסוכני  עצמ  לאוניברסיטה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ·¯ ¯ÙÒÓ ˙¯ÈÁ·· ˜Ù˙Ò˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï
ÌÓÚ ¯˘˜˙˙Â ÌÈ ÎÂÒ ; ¯˙ÂÈ· ÌÈ·ÂË‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ˙‡ ‚È˘‰Ï Ì‚ ‰Ï ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ

Ï‰˙ ËÂ˜ Ï Â‡ È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ‰ÈÏÚ¯Á‡ ÈÂ‡¯ È˙Â¯Á˙ ÍÈ , ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ÏÎÏ ¯˘Ù‡È˘
˙ÂÚÈÒ  È˙Â¯È˘ ˙˜ÙÒ‡Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰Ï ˘È‚‰Ï ÍÎ· ˙Â ÈÈ ÂÚÓ‰ ˙ÂÚÈÒ ‰ . 

יש לאוניברסיטה הסכ  התקשרות ע  שתי סוכנויות שנבחרו , נוס' על הסוכני  האמורי  .3
א כולל ל(במכרז למת  שירותי נסיעות לשבתו  ונסיעות בתפקיד על חשבו  תקציב האוניברסיטה 

 ). נסיעות במימו  הקר 
)‡(  ¯Á‡Ï ‰ ˘ ÈˆÁÎ ˜¯ ÂÓ˙Á  ˙ÂÈÂ ÎÂÒ‰ È˙˘ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÏÈÁ˙ :‡ ˙Â ÎÂÒ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ' ¯‡Â È· Ì˙Á 2004 ÌÚ ÌÎÒ‰‰Â 
· ˙Â ÎÂÒ ' ¯·Óˆ„·2003 , È ÂÈ ‡È‰ Ô‰È˙˘ ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰· ‰·Â˜ ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙˘ Û‡

2003 -ÂÈ  È 2004 .„·ÚÈ„· ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á ,˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÙÂ˜˙Ó ˙ÈˆÁÓÎ ‰ÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï ,
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡. 

בי  היתר כדי  ,סדרי מינהל תקי  מחייבי  שג  הארכה של תוק' ההסכמי  תיעשה בכתב )ב(
ויות בהסכמי  שחתמה האוניברסיטה ע  סוכנ. למנוע מחלוקות בי  הצדדי  בדבר תוק' ההסכ 

תחליט האוניברסיטה הא  להארי  או לא "ובסיומה , נאמר כי תוקפ  יהיה לשנה אחת' וב' א
 יו  לפני תו  30והודעה על הארכה תומצא לפחות , להארי  את ההתקשרות לתקופה נוספת

א  תחליט האוניברסיטה על הארכת ההתקשרות יואר  תוקפו של ההסכ  בשנה . תקופת הניסיו 
 ".ילהנוספת וחוזר חל

. בתיקי האוניברסיטה לא נמצאו הודעות על הארכת תוק' ההסכמי  ע  שתי החברות
ההסכמי  תקפי  ומתחדשי  " כי 2006האוניברסיטה כתבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

ככל הנראה לא ניתנה לחברות הודעה בכתב . ... לאחר שהחברות עמדו בתקופות הניסיו , מעצמ 
  ".יו על עמידה בתקופת הניס

„ÈÙ˜‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,ÌÈÓÎÒ‰· ‰·ÈÈÁ˙‰ Ì‚˘ ÈÙÎ , ÌÈÓÎÒ‰‰ Û˜Â˙ ˙Î¯‡‰ ÈÎ
·˙Î· ˜¯Â Í‡ ‰˘ÚÈ˙ ,ÔÓÂ˘ÈÈ ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ ‰È˙Â‡¯Â‰· ˙‡Ê ÚÂ·˜Ï. 

האוניברסיטה התקשרה שלא במכרז ע  חמש חברות תעופה לצור  קבלת תנאי  מיוחדי   .4
הועלה כי רק ; האקדמי ועובדיה המינהליי עבור חברי הסגל ) הנחות ותנאי כרטוס טובי  יותר(

האוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המדינה . ע  שתיי  מהחברות יש לאוניברסיטה הסכ  בכתב
כדי לתת מענה למצבי  , או בהמלצת סוכני , חברות התעופה נבחרו על פי פניית " כי 2006ביוני 
כמו כ  ציינה ". טובי ] יסות המש ט [connections לוחות זמני  ו, מחירי  תחרותיי : שוני 

האוניברסיטה כי היא אינה מתערבת בהחלטת חברי הסגל האקדמי באשר לבחירת חברת תעופה 
 . בנסיעותיה  על חשבו  הקר 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â¯·Á ÏÎÏ ˙Â ÙÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
‰ÒÈË È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÚˆ‰ ˙˘˜·· ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ô˙ÓÏ ,Ô‚ÚÏÂ ˙ÂÓÎÒ‰‰ ˙‡ ·˙Î· ÌÎÒ‰· 

ÔÓÚ .Ì‰È È· ˙Â˜ÂÏÁÓ Ú ÓÈÂ ÌÈ„„ˆ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ˙Â·ÂÁ‰ ˙‡ ¯È‰·È ‰ÊÎ ÌÎÒ‰ . ÈÂ‡¯
 ÂÚˆÂ·È Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ ‰ Ì‚˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘

È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙· Â¯Á·ÈÈ˘ ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÚÈÒ  ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ˙ÂÚˆÓ‡· , Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ‰ ÔÚÓÏ
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ. 

בלא , לאחר ההתקשרות עמה' הועלה כי בי  הבונוסי  שקיבלה האוניברסיטה מחברה א .5
לפי ההסברי  .  לשישה אנשי 49הייתה חברות חינ  במועדו  נוסעי  יוקרתי, שהדבר עוג  בהסכ 

ארבעה עובדי  בכירי  באוניברסיטה , 2006שמסרה האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה ביוני 
 .שני  האחרונות לשימוש  האישיקיבלו זכות זו ב

‰·Ë‰‰ ˙Ï·˜˘ ÍÎÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ˜¯ ‰ ÓÓ ˙Â ‰ÈÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰·ÈË ÈÙ ÏÚ˘ , ‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡

ÚÈÙ˘‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰˘ ¯Á‡Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰¯·Á‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ Í˘Ó‰ ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ ,
 Â· ˘ÈÂ- ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ÂÏÂ -˙È˘È‡ ‰‡ ‰ ˙·ÂË ˙Ï·˜ ÔÈ·Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ ˙¯ÈˆÈ  . 

ביטלה האוניברסיטה את החברות של עובדיה , במהל  הביקורת בנושא, 2006בתחילת שנת 
 כי ה  קיבלו 2007העובדי  האמורי  כתבו למשרד מבקר המדינה בפברואר . האמורי  במועדו 

   .'וא נית  בחינ  על ידי חברה אאת הכרטיס בתו  לב ולא ידעו שה
 מכו  ויצמ 

לא כולל טיסות (ל "מכו  ויצמ  התקשר ע  שלוש חברות תעופה לקבלת שירותי טיסות לחו .1
 מהתשלו  עבור הטיסות שנעשו 3% הוא מקבל החזר כספי בשיעור כ' מחברה א). במימו  הקר 
משתי .  דולר13,000 ולר ל ד9,000 היו סכומי ההחזר בי  2005 2001בשני  ; באמצעותה

 .  מהתשלו  עבור הטיסות3% החברות האחרות קיבל המכו  שוברי טיסה בשווי של כ
 כי ההתקשרויות האמורות נעשו בעבר בעקבות 2006המכו  הסביר למשרד מבקר המדינה ביוני 

מעוגנות ' וחברה ב' כיו  התקשרויותיו של המכו  ע  חברה א. פניותיו לכמה חברות תעופה
 . מעניקה לו שוברי טיסה חינ  בלא שיש ביניה  הסכ  בכתב' חברה ג. בהסכ  בכתב

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÎ ˙‡Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈË¯Ù ÏÎ ˙‡ ÌÈÓÎÒ‰· Ô‚ÚÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ
‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â¯·ÁÓ Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ˙Â·Ë‰‰. 

__________________ 

 לפני התייצבות לטיסה זמ  קצר יחסית: מועדו  זה מקנה זכות לשירות משופר לפני הטיסה ואחריה  49
אירוח , טיפול מועד- בכל משרדי החברה באר, ובעול!, דלפקי בידוק מיוחדי!, שעת ההמראה

לפי . וכיבוד קל בטרקליני שדות תעופה באר, ובעול! וקדימות בפריקת הכבודה בתו! הטיסה
 . דולר לשנה300 דמי החברות במועדו  ה! כ, פרסומי החברה
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, בלא שהדבר עוג  בהסכ , לאחר ההתקשרות עמה' הועלה כי ג  המכו  קיבל מחברה א .2
לדברי המכו  שלושה עובדי  . ברות חינ  במועדו  הנוסעי  היוקרתי האמור לשלושה אנשי ח

 . בכירי  שלו קיבלו זכות זו לשימוש  האישי
מהסברי המכו  והעובדי  הבכירי  למשרד מבקר המדינה עולה כי ה  קיבלו את ההטבה על פי 

ל לעתי  " תפקיד  לנסוע לחושכ  ה  נדרשי  במסגרת, החלטת נשיא המכו  לש  ניצולה המיטבי
ולא הייתה לה  השפעה על ', אות  עובדי  לא ניהלו משא ומת  ע  חברה א, לדבריה . קרובות

הבכירי  ציינו כי א  הביקורת בעניי  זה תעמוד בעינה . ל הנקני  ממנה"מספר כרטיסי הטיסה לחו
 .תבוטל חברות  במועדו 

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ÔÈÈ Ú· ¯ÂÓ‡Î-·È·‡ ,Ó ˙Ú„Ï ˙‡ ˙˙Ï ‰È‰ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘
‰·Ë‰‰ ˙Ï·˜˘ ÍÎÏ ˙Ú„‰ , ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ˜¯ ‰ ÓÓ ˙Â ‰ÈÏ ÌÈÏÂÎÈ ‰·ÈË ÈÙ ÏÚ˘

ÔÂÎÓ· ÌÈ„Á‡ , ‰‡ ‰ ˙·ÂË ˙Ï·˜ ÔÈ·Â ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÔÈ· ‰˜ÈÊ Ï˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ
˙È˘È‡ ,ÔÎÏÂ ,ÏËÂ·˙ ÔÂ„ÚÂÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· Ï˘ Ì˙Â¯·Á˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ. 

הלי ההתקשרות של מכו  ויצמ  אינ  כוללי  הוראות לגבי התקשרויות ע  סוכנויות נו .3
משק ותחזוקה , אלא עוסקי  בשירותי  וברכש טובי  באמצעות אג' בינוי, נסיעות וחברות תעופה

 . של המכו  בלבד
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ Ú· ÌÈÏÏÎ Ì‚ Ì‰· ÏÂÏÎÏÂ ÂÈÏ‰  ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÔÂÎÓ‰ ÏÚ

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓÂÁ˙· ÌÈ¯ˆÂÓ È˜ÙÒÂ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ÌÚ  , ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·Á Ì‰·Â
˙ÂÚÈÒ  ˙ÂÈÂ ÎÂÒÂ. 

 . ההתקשרות של המכו  ע  חברות התעופה לא כללה נסיעות במימו  הקר , כאמור .4
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯·Á ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚˆÂ·È Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ ‰ Ì‚˘ ÈÂ‡¯

È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙· Â¯Á·ÈÈ˘ ‰ÙÂÚ˙ ,¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ÔÂÎÒÈÁ‰ ÔÚÓÏ.   
 "הנוסע המתמיד"צבירת נקודות חברות במועדו  

ל על חשבו  תקציב "הנוסעי  לחו)  עובדי  להל  בפרק זה (עובדי  מינהליי  וחברי סגל  .1
לא ראוי שייהנו באופ  אישי מזכויות שנותנות חברות , האוניברסיטאות ובכלל זה על חשבו  הקר 

הנוסע "או נקודות " הנוסע המתמיד" זכויות  להל  " (הנוסע המתמיד"ניות התעופה במסגרת תכ
על העובדי  . ה  קניי  של האוניברסיטה, שנובעות מכספי ציבור, מכיוו  שזכויות אלה, ")המתמיד

כדי שתוכל להשתמש בה  ולחסו  בהוצאותיה , להעביר את הזכויות האמורות לאוניברסיטה
נית  להמיר את , ל ע  חברות תעופה" כי לפי הסדר שעשה החשכיצוי . ל"למימו  טיסות לחו

בהנחה , ל במסגרת תפקיד "שזכאי  לה  עובדי מדינה הנוסעי  לחו" הנוסע המתמיד"נקודות 
 .שתינת  למדינה בעת רכישת כרטיסי טיסה
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Â˜„· ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó50 ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ Ô È‡ 
ÁÏ Ô‰È„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ ¯Â˙ÈÂ È·˙Î ÏÚ ÌÂ˙"„ÈÓ˙Ó‰ ÚÒÂ ‰ "‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï Ô˙¯·Ú‰Â , Ô‰Â

 Ô˙ÂÎÊÏ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯˘Ù‡È˘ ¯Á‡ ÔÂ ‚ Ó ÏÎ ÂÚ·˜ ‡Ï Ì‚) ÏÚ ‰ÓÈ˙Á ÔÂ‚Î
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚËÓ ˙ÂÚÈÒ Ï ˜¯ Â˘Ó˘È ˙Â„Â˜ ‰˘ Ï‚Ò‰ ¯·Á ·ÈÈÁ˙Ó ‰·˘ ‰¯‰ˆ‰ .(

ÂÚÈÒ ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ‡ÂÙ‡ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ È„È ÏÚ Ô‡ÂÏÓ· ˙Â ÓÂÓÓ Ì‰È˙
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰. 

הטבת נקודות הנוסע המתמיד אינה ניתנת על ידי "מכו  ויצמ  כתב למשרד מבקר המדינה כי 
כתוצאה מהחלטה יזומה ... 'הגו' הנתמ 'אלא לעובדו של , ]דהיינו האוניברסיטה[' הגו' הנתמ '

, כו  הוסי' כי מדובר בנוהג רב שני המ". מבלי שהגו' הנתמ  נדרש לדבר, פרטי, של גו' אחר
אי  המכו  רואה לנכו  לקפח את עובדי הסגל למול עובדי  אחרי  במשק הממשיכי  ליהנות "ו

העברת הזכויות  לדעת משרד מבקר המדינה אי  בתשובת המכו  כדי להצדיק את אי". מהטבה זו
 .האמורות למכו 

הנוסע "קבעו כללי  להעברת נקודות ) איל  והעברית בר(יצוי  כי שתי אוניברסיטאות  .2
 :להל  הפרטי . אול  הביקורת העלתה כי ה  לא אכפו את מילוי , לרשות " המתמיד

¯ )א( ·  ˙ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡-Ô Ï È ל במימו  הקר  "האוניברסיטה מחייבת כל נוסע לחו :‡
לחתו  על מסמ  שבו הוא מצהיר כי הוא יודע שהזכויות האמורות ה  קניי  האוניברסיטה 

עד היו  לא " למשרד מבקר המדינה כי 2006האוניברסיטה כתבה ביולי . תחייב שלא לנצל ומ
 ". מסרו חברי הסגל מידע בכתב בנושא זה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ‰Ï˘ Ï‚Ò‰ È¯·Á ÏÚ ÛÂÎ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯·Ú‰· ‰ÚÈÒ ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂÏ˘˙ ˙‡ ˙Â ˙‰ÏÂ ‰Ê ‡˘Â · Ì˙Â·ÈÈÁ˙‰· ˙Â¯

‰ÈÏ‡ . ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÚÒÂ ‰ Ï‚Ò È¯·ÁÂ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ˙‡Ê ÏÈÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ Ì„È˜Ù˙. 

˙ )ב( È ¯ · Ú ‰  ‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ בעקבות ביקורת שעשה מבקר האוניברסיטה בשנת  :‰
הנקודות " כי 2004עדכנה האוניברסיטה את הוראותיה וקבעה בדצמבר , )2003 2002(ג "התשס
ישמשו אותו א  ורק לנסיעותיו , בנסיעותיו כאמור בהוראה זו) כנוסע מתמיד(ור הנוסע שיצב

בהוראות נאמר כי הוראה ; "האחרות בתפקיד לרבות לשדרוג כרטיס הטיסה למחלקה גבוהה יותר
בדוח הביקורת של מבקר ". וכספי השבתו ] הקר [אינה חלה על נסיעות הממומנות מכספי "זו 

צוי  כי ההוראות עדיי  אינ  מיושמות בשל קשיי ) 2005 2004(ה " התשסהאוניברסיטה לשנת
הוועדה לענייני ביקורת של . והומל0 לחפש דרכי  להתגבר על הקשיי , מעקב ואכיפה

 החליטה לאמ0 את דעת מבקר 2006 ובפברואר ואוגוסט 2005האוניברסיטה בישיבותיה בדצמבר 
על הנהלת "ו, ה  רכוש האוניברסיטה" מידהנוסע המת"האוניברסיטה וקבעה כי נקודות 

כ  שיתאפשר לה , האוניברסיטה לפעול כדי שנקודות הזכות יביאו לחסכו  ממשי לאוניברסיטה
 ".בהתא  לצבירת הנקודות, שלא לשל  עבור נסיעות עתידיות בתפקיד

__________________ 

 . האוניברסיטה הפתוחה ומכו  ויצמ , הטכניו , ריו גו חיפה וב , אביב האוניברסיטאות תל  50
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˜ÈÚ· Ô¯Â˜Ó ÔÂ˙·˘‰ Ô¯˜Â Ô¯˜‰ ÈÙÒÎÓ ˙ÂÚÈÒ  Ì‚˘ ¯Á‡Ó
ÙÒÎ·¯Â·Èˆ È ,˙ÂÚÈÒ ‰ ¯‡˘ ÔÈ·Ï Ô È· ÔÈÁ·‰Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ , ÚÂ·˜Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚÂ

‰˙ÂÎÊÏ Â¯·ÚÈ Ô È‚· ˙ÂÈÂÎÊ‰ Ì‚˘ ‰È˙Â‡¯Â‰· .  
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„Â˜ Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙Â·Ë‰‰˘ ÚÂ·˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
"„ÈÓ˙Ó‰ ÚÒÂ ‰ " Ô ÂÓÈÓ· ˙ÂÒÈË· ˙Â¯·ˆ ‰)˙Â ÓÂÓÓ‰ ˙ÂÚÈÒ Â „È˜Ù˙· ˙ÂÚÈÒ  ÈÙÒÎÓ 

ÔÂ˙·˘‰ Ô¯˜Â Ô¯˜‰( ,Ô‰ÈÏ‡ Â¯·ÚÂÈ , ˙‡ ‡„ÂÂÏÂ ˙‡Ê ˘ÓÓÏ ¯˘Ù‡È˘ ÔÂ ‚ Ó ÚÂ·˜Ï
ÂÓÂ˘ÈÈ .Ô‰Ï ¯˘Ù‡È ¯·„‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰Á ‰ È¯ÂÚÈ˘Ï ‰Ï‡ ˙Â·Ë‰ ¯ÈÓ‰Ï , ‰˘ÂÚ˘ ÈÙÎ
Î˘Á‰"‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÚÈÒ  ÔÈÈ Ú· Ï , ÏÚ ˙Â·¯‰ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÔÈË˜‰ÏÂ

‰ÒÈË ÈÒÈË¯Î ˙˘ÈÎ¯ .Î˘Á‰" ˘ÓÈ˘˘ Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˙Î ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ·
 ¯‡Â¯·Ù·2007 ,„¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ ÌÚ ÌÈÎÒÓ ‡Â‰ ÈÎ , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÂ

‰ È„Ó È„·ÂÚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÚÈÒ  È·‚Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ú·˜˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÂˆÓ‡È.   
 נסיעות במחלקת עסקי 

 על חשבו  הקר  הועלה כי כל האוניברסיטאות חו0 מהאוניברסיטה הפתוחה מאפשרות לנוסעי 
   שעלותה גבוהה במידה ניכרת מעלות הטיסה במחלקת תיירי   להזמי  טיסה במחלקת עסקי  

גוריו  מאפשרת לעשות זאת  אוניברסיטת ב  .על חשבו  הסכומי  העומדי  לרשות  בקר 
 רק מסיבות  אביב  ואוניברסיטת תל, )יותר מעשר שעות טיסה(כשמדובר בנסיעות ארוכות בלבד 

 . באישור הרקטור או סגנו, ואיותרפ
והטכניו  כתבו בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה כי מאחר , חיפה, האוניברסיטאות העברית

ה  , שרשות המסי  מכירה בהוצאות נסיעה להשתלמות במחלקת עסקי  כהוצאה מוכרת
, ישיתבהתייחס לעובדה שמדובר בהקצבה א"מכו  ויצמ  כתב כי . מאפשרות נסיעה במחלקה הזו

יש להותיר את שיקול הדעת לחבר , מדעי מוגבלת בסכו  שניתנת לחבר הסגל לשימושו האקדמי
 ".הסגל המדעי בעניי  זה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˜ÁÓÂ ˙ÂÓÏ˙˘‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Ô¯˜Ï Â¯·ÚÂ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰Â ÏÈ‡Â‰
ÈÓ„˜‡ , ÂÊ ÌÈ˜ÒÚ ˙˜ÏÁÓ· ‰ÒÈË ¯Â˘È‡Ï ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÂÚ·˜È ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È

ÏÚÔ¯˜‰ ÔÂ·˘Á  ,˙Â‚È¯Á ˙Â·ÈÒ · ˜¯ ¯˘Â‡˙ ‡È‰ ÈÎÂ .   
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 ריכוז הטיפול בנסיעות
א  לשבתו  וא  במימו  , ל"מספר רב של חברי סגל נוסעי  בכל שנה לפעילות אקדמית בחו

במימו  , ל"כמו כ  נוסעי  בעלי תפקידי  רבי  אחרי  באוניברסיטאות לחו; הקר 
ל נעשות כאמור בנפרד על ידי כל "סדרת השהייה בחורכישת כרטיסי הטיסה וה. האוניברסיטאות

או במישרי  על , אחת מהאוניברסיטאות באמצעות חברות תעופה וסוכנויות נסיעות כמפורט לעיל
 .ידי הנוסעי  עצמ 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÚÈÒ ‰ ˙ÂÏÚ·Â ÌÈÚÒÂ ‰ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ¯ÙÒÓ· ·˘Á˙‰· , ÏÚ
˙‡ ÏÈÊÂ‰Ï Ô˙È  Ì‡ ÔÂÁ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰‰ÚÈÒ ‰ ˙ÂÈÂÏÚ  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÂˆÈ  È„È ÏÚ

ÔÂÎÒÈÁ‰Â ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ Ô‰Ï Â ˜È˘ ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÚÂˆÈ·Â Ï„Â‚Ï ˙Â Â¯˙È‰ .  
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ˙ÂÚÈÒ  ˙ÂÈÂ ÎÂÒÂ ‰ÙÂÚ˙ ˙Â¯·Á ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÚÂˆÈ··
ÏÂÚÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÓ¯Â ‰ ÁÂ¯· ,Ó· ¯˘Ù‡Ï ‰¯Ë

Ô˙ ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰Úˆ‰‰ ˙¯ÈÁ·Â ˙È ÂÈÂÂ˘Â ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙51 . Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
 ˙ÂÈÂ ÎÂÒ ÔÈ· Ê¯ÎÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙‡ Ì‚ ÏÂÏÎÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

‰ÙÂÚ˙‰ ˙Â¯·ÁÂ ˙ÂÚÈÒ ‰ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ‰È˙Â‡ˆÂ‰· ÍÂÒÁÏ È„Î.   
 מיסוי הקצבות הקר  שנעשה בה  שימוש

  רשות המסי הנחיות
אופ  הפעלת הקר  באוניברסיטאות ובייחוד השימושי  שעושי  חברי הסגל האקדמי בהקצבותיה 

).  תשלומי הקר  להל  (קובעי  א  יש לנכות מס הכנסה בגי  ההקצבות שנעשה בה  שימוש 
 :להל  פירוט הכללי  העיקריי  של רשות המסי  בנושא

בי  היתר על הכנסה שמקורה השתכרות או רווח יש לשל  מס , על פי פקודת מס הכנסה .1
על המשל  או האחראי . מעבודה ובכלל זה כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו

תקנות מס ).  ניכוי מס במקור להל  (לתשלו  ההכנסה לנכות ממנה מס הכנסה בעת התשלו  

__________________ 

מכרזי  והתקשרויות במוסדות להשכלה "בפרק , 2002בעניי  זה ראו ג  בדוח מבקר המדינה משנת   51
על המוסדות להשכלה , 1992 ב"התשנ, החלת חוק חובת המכרזי " וכ  לעיל בפרק 731' עמ, "גבוהה
 . 202 198' עמ, "גבוהה
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  מס על הוצאות נסיעה מתירות שלא לשל, 1972 ב"התשל, )ניכוי הוצאות מסוימות(הכנסה 
 .במגבלות ובתנאי  שנקבעו בתקנות, ל ושהייה ש  של חברי סגל אקדמי"לחו
‰ ÈÎ ‰‡¯Ó ÔÂÈÒ ":  נאמר1977בהוראת ביצוע של רשות המסי  למשרדי השומה מאוגוסט  .2

 ÌÈ¯Â˘È‡]‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙„ÚÂ Ï˘ [ ‰¯Âˆ· ÌÈ ˙È '˙ÈÏ¯·ÈÏ ' ¯˙ÂÈ·
„ÚÂÂ‰ ÈÏÂ˜È˘Â ‰‡ˆÂ‰‰ ˙¯˙‰ ÔÈÈ ÚÏ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ‰¯˜Ó ÏÎ· ÌÈÓ‡Â˙ Ì È‡ ˙Â

ÈÂÎÈ ·52...] כהוצאה מותרת רק א  ... הוצאות ההשתלמות לאקדמאי  יוכרו] ההדגשה אינה במקור
 :התקיימו בה התנאי  האלה

אישרה בכתב כי ההשתלמות הינה לש  ] של המוסד להשכלה גבוהה[ועדת ההשתלמות  ) א(
 ...מקצועית קיימת ושהיא נעשית במסגרת תפקידו הנוכחי של העובדשמירה על רמה 

 .ואת תקופת ההשתלמות, את מהותה, הוועדה תאשר את מטרת ההשתלמות ) ב(
) או ישהה(כי אכ  שהה , ÂÓÏ˙˘‰‰ ÌÂ˜ÓÓ˙העובד יוכיח על פי מסמכי  נאותי   ) ג(

 . זמ  ארכה ההשתלמותבמסמ  זה יצוי  באיזה מקצוע השתל  וכמה. בהשתלמות באותו מקו 
על ועדת ההשתלמות או על המעביד לאשר בכתב כי , ל"א  ההשתלמות היא בחו ) ד(

 ). ההדגשות במקור" ( ואי  כל אפשרות להשתלמות כזו בארÈÁ¯Î‰0˙ההשתלמות הינה 
מיסוי הסגל האקדמי בתקופת " הוציאה רשות המסי  הוראת רענו  בעניי  1998במאי  .3

מחויב ע  ) כולל שבתוניסט(כל משתל  : "בי  היתר, בהוראה נאמר". תלמותשבתו  ובעיתות הש
ח על הוצאותיו בצירו' מסמכי  מאמתי  כמו כל עובד שנשלח "להגיש למוסד המחקר דו, חזרתו

כולל לגבי כנסי  מדעיי  , יש להקפיד ולהגיש מסמכי  על מש  ההשתלמות ותוכנה. בתפקיד
 .53"ומקצועיי 

: וציינה) ה"העתק הפנייה נשלח לוור(תה רשות המסי  לאוניברסיטאות  פנ1999בדצמבר  .4
התברר , בביקורות ניכויי  שנערכו לאחרונה במספר חברות אשר עובדיה  נמצאי  בדרוג חוקרי "

אנו ). הקר  לקשרי מדע וקר  השבתו (כי נמצאו ליקויי  במיסוי המשיכות מ  הקרנות הדולריות 
 העוסקת במיסוי הסגל 11/98 בנדו  וכ  את הוראת הביצוע מביאי  לידיעתכ  את עמדתנו

קרנות '... הקצאת כספי  לעובד מקרנות המכונות. האקדמי בתקופת שבתו  ובעיתות השתלמות
È‰ Â ˙„ÓÚ ‰ . הש /אי  בה כדי לסווג את התשלומי  סיווג מיוחד א  ורק בגלל הכינוי' דולריות

„Á-·„ ÏÎÏ ¯Î˘Î ‰ÂÓÎ ÂÊ ‰‡ˆ˜‰ ÈÎ ˙ÈÚÓ˘Ó ÈÂÒÈÎÏ ÂÓÏÂ˘ ÌÈÙÒÎ‰ ÈÎ ÁÎÂÈ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ¯
ÌÈÈ˜‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÓÏ˙˘‰ ,‰„Â˜Ù‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ÈÂÎÈ · ˙Â¯˙ÂÓ ˙Â‡ˆÂ‰‰Â , ˙Â ˜˙‰

Ú ÔÂ„ · Â˜ÒÙ ˘ ˙ÂÎÏ‰‰Â"ËÙ˘Ó‰ È˙· È") ההדגשה אינה במקור .( 
רשות המסי  פירטה במכתבה האמור את עיקרי התנאי  שיש להוכיח כי התקיימו על מנת 

ממס , כאמור, שהוצאותיה פטורות" (השתלמות לשמירה על הקיי " תיחשב שההשתלמות
 : כדלהל , )במגבלות שפורטו בפקודה ובתקנות מס הכנסה

היזמה להשתלמות חייבת להיות ; ההשתלמות הכרחית לצורכי עבודה והמעביד אישר זאת מראש
ידע בי  המעביד לרבות תכתובת שהתקיימה לפני ההשתלמות או חילופי מ, מגובה באסמכתאות

מגובה במסמכי  , נקבעה תוכנית מוגדרת להשתלמות"; לבי  המוסד המקיי  את ההשתלמות

__________________ 

כלומר הוצאה שאי  צרי  לשל  עליה ,  הוצאה שמותר לנכותה מהסכו  החייב  בניכוי הוצאה מותרת  52
 .מס

, בהוראות הביצוע של רשות המסי  הוגדרה ההשתלמות בתקופת שבתו  כהשתלמות לתקופה ארוכה  53
 . השתלמות קצרת מועד או השתתפות בכנס מקצועי מדעי וההשתלמות במימו  הקר  
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השתתפות בכנס מדעי או מקצועי תיחשב השתלמות לשמירה על הקיי  ; "מפורטי  ברמה היומית
דיווח של "; ויש מסמכי  המאשרי  את השתתפותו בה, רק א  היא בתחו  העיסוק של העובד

במסגרתו יצוינו , על העובד להגיש דוח מפורט ברמה היומית: עת חזרתו מהשתלמותהעובד ב
העובד יגיש . תו  פירוט מועדי  מדויקי  ותוכנית, או קורסי  שנלמדו/הפגישות שנערכו ו

עוד ". ל"למעביד את כל הקבלות המפרטות את ההוצאות הכרוכות בייצור ההכנסה שהוציא בחו
, ל"מור את כל המסמכי  הנוגעי  ליציאתו של העובד להשתלמות לחוהמעביד ירכז ויש"נקבע כי 
הדיווח שהגיש העובד בתו  . או הסיורי  כפי שנקבעה מראש/תכנית הלימודי  ו, לרבות

כל . הקבלות שהמציא העובד וההתחשבנות של העובד מול סוכנות הנסיעות, ההשתלמות
יוכל לעמוד לעיונו של פקיד השומה בכל המסמכי  האמורי  ירוכזו בתיק נפרד שייועד לעניי  ו

 ".עת
5. ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰ÏËÂ‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ˙Â‡¯Â‰· ,˜ÈÒÚÓÎ , ‰·ÂÁ‰

Ô‰· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ¯Á‡ ‡ÏÓÏ ,ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ¯Â˜Ó· ÒÓ ÈÂÎÈ  ˙Â·¯Ï , ˙˜È„·
‰È¯Á‡Â ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ È ÙÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ¯·Á ÏÚ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ , ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Â

ÓÏ˙˘‰‰ÂÁ· ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙Â" ‰È‰ Ô˙È  ‡ÏÂ ˙ÈÁ¯Î‰ ‰˙ÈÈ‰ Ï
ı¯‡· ‰ÓÈÈ˜Ï.   

 קביעת שומות מס הכנסה עבור תשלומי הקר 
 הועלו 2004 1998בביקורות ניכויי  שעשתה רשות המסי  בכמה אוניברסיטאות בשני   .1

 קבעה הרשות שספק בנוגע למקצת התשלומי  א'. לכאורה ליקויי  לגבי השימוש בתשלומי הקר 
, שהוא, "הוצאה הכרחית ליצור הכנסה"ל והשהות ש  עומדי  בקריטריו  של "א  הנסיעה לחו

בעניי  שתיי  מהשומות שהוציאה הרשות בעקבות . תנאי לקבלת הפטור שנקבע בתקנות, כאמור
רואר  ובפב2003באפריל . התקיי  הלי  משפטי, הביקורות האמורות לטכניו  ולאוניברסיטת חיפה

לבית המשפט המחוזי בחיפה ערעורי  על , בהתאמה,  הגישו הטכניו  ואוניברסיטת חיפה2004
כיוו  שסוגיית השומה במוסדות אלה הייתה דומה אוחדו הדיוני  בבית . השומות שנקבעו לה 

 .המשפט בערעוריה 
ממסמכי רשות המסי  עולה כי במהל  השני  הופסקו הדיוני  בבית המשפט לבקשת  .2

שהוא ג  בא כוחה של כל אחת מהאוניברסיטאות בעניי  , ה"כדי לאפשר לבא כוח ור, הצדדי 
 הסדר שיחול על כל  להגיע להסדר ע  רשות המסי  בדבר מיסוי תשלומי הקר  , הקר 

   2007 ולא הסתיי  עד ינואר 2003 הדיו  בבית המשפט המחוזי בחיפה החל ב. האוניברסיטאות
ד מבקר המדינה את ממצאיו הראשוניי  בנושא לגורמי  המעורבי  המועד שבו העביר משר

 .54בי  היתר בשל המשא ומת  האמור, לקבלת תגובת 
כשבע שני  לאחר שרשות , 2007מעקב שעשה משרד מבקר המדינה העלה שבאפריל )   א( .3

התקיימה ישיבה בנושא , המסי  הוציאה לטכניו  את שומת הניכויי  בגי  תשלומי הקר 
כי יש קושי להשתמש , בי  היתר, בישיבה צוי . שתתפות נציגי הרשות ונציגי פרקליטות המדינהבה

... נית  לרדת מהצווי  על הקר "ולכ  , במדג  שעל בסיסו הוצאו השומות כראיה בבית המשפט
__________________ 

 .181 178' בעמ, ושא המשא ומת  בי  הרשות לאוניברסיטאות ראו להל את ממצאי הביקורת בנ  54



 לאומיי  קר  לקשרי מדע בי 

177 

עקב כ  הורתה מנהלת מחלקת ". ל הגשת דוחות לשני  הפתוחות"ולדרוש מהמרצי  שנסעו לחו
כה המשפטית ברשות המסי  לבדוק א  נית  לחתו  הסכ  פשרה ע  ערעורי  בלש

לפי טיוטת ההסכ  בנושא שגובשה , האוניברסיטאות בקשר לניכוי מס במקור בשל תשלומי הקר 
 .55עמ  בעבר

 התקיימה ישיבה נוספת של נציגי רשות המסי  ונציגי פרקליטות המדינה 2007באוקטובר  )ב(
, וכי הטכניו , כי הרשות מתקשה לבסס את השומות שקבעה, רבי  הית, בישיבה צוי . בנושא

אנו לא יודעי  "; אוניברסיטת חיפה וסוכני הנסיעות שעובדי  את  אינ  משתפי  עמה פעולה
המרצה לא צרי  להביא אישור לאוניברסיטה . אכ  השתת' בכנס... בפועל א  מרצה שנסע לכנס

. נוסעי  לתקופה ארוכה שמעבר לתקופת הכנסש, יש מרצי . בדבר השתתפות בכנס ותוכ  הכנס
לעיתי  המרצי  . 'כתיבה אקדמית וכדו, טועני  שזה לצור  ישיבות ע  מרצי  אחרי , המרצי 

קשה מאוד להתמודד . ונוסעי  לטיולי  מעבר להשתלמות, נוסעי  ע  בני המשפחה להשתלמות
 ". ולברר מה קשור להשתלמות, ע  זאת

 ˙ÈÙÂÒ ËÏÁÂ‰ ÂÊ ‰·È˘È·ÂÏËÂ·È Ô‰ ˙ÂÓÂ˘‰ ˙‡ ÒÒ·Ï È˘Â˜‰ Ï˘· ÈÎ , ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â
 Ú·˜˙˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚ Ï‚Ò È¯·Á Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ÓÂ ÔÂÈ ÎË‰Ó ˘˜·˙

Ì˙Ò Î‰ ÏÚ ÌÈÈ˙ ˘ ˙ÂÁÂ„ ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï Ì‰Ó ˘Â¯„˙Â. 
ולפיה ה  הגיעו " הודעה מטע  הצדדי " הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה 2007בדצמבר 

בלא שנית  צו , ההודעה קיבלה באותו חודש תוק' של פסק די . ביטול השומותלהסכמה על 
 .לתשלו  הוצאות משפט

כי הטיפול בנושא , 2008רשות המסי  ופרקליטות המדינה הסבירו למשרד מבקר המדינה במרס 
התעכב בשל המשא ומת  שהתקיי  בי  הרשות לבי  נציגי המוסדות להשכלה גבוהה במטרה 

 .פשרה ע  כל האוניברסיטאותלהגיע להסדר 
)‚(  Ò¯Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ·˜ÚÓ2008 ˙Â·È˘Á‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚ‰ 

 Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÂÒÈÓ ‡˘Â  ¯Â¯È· Ï˘ ˙ÂÙÈÁ„‰Â- ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ ÁÎÂ  ¯˙È‰ ÔÈ· 
 ‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰·˘ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÁÎÂ Â ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘Î Â˙ÂÎ˘Ó˙‰Â ‡˘Â · ÌÈÒÓ‰- 

¯‰ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ¯ÂÓ‡Î ËÏÁÂ‰ Ì˙ÚÈ·˜ ÏÚ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˘Â·È‚ ˙‡ ˙Â˘
 ¯·ÂË˜Â‡·2007 , ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ Â˙  ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ‰˘˜È· ‡Ï ÔÎÏÂ

‰Ï‡ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜· ÌÈ„ÓÂÚ‰ Ï‚Ò È¯·Á· .Â˜ÒÙÂ‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó‰ ‰˘ÚÓÏ. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È„Î ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ 

Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· Ï‚Ò‰ È¯·Á Ì˙Â‡ Â˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÏÎÂ˙˘ ; Ì‚„Ó‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÂÏÏÂÎ ˙Â ˜ÒÓ Â ÓÓ ˜ÈÒ‰Ï ¯˘Ù‡È˘ Û˜È‰· ‰È‰È ˜„·ÈÈ˘ .‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ· ·˘Á˙‰· ,

ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈÒÒÂ·Ó ÂÈ‰È Ì‚„Ó‰ ˙¯ÈÁ·Ï ‰Ú·˜ ˘ ˙ ÂÎ˙Ó‰ ÁÎÂ ˘ , ÏÂ˜˘Ï ˙Â˘¯‰ ÏÎÂ˙
Â„ÒÂÓÏ ÚÂ·˜ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ „È˙Ú· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙)˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˙ÈÏÂ ( ‰ÓÂ˘
Â˜„· ˘ ÌÈ ˘· Ô¯˜‰Ó Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ˙ÏÏÂÎ .  

__________________ 

 .181 179' עמ, בעניי  טיוטת הסכ  זה והממצאי  שהעלתה הביקורת בנושא ראו להל   55
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 הסדרת המיסוי של תשלומי הקר 
 בא 2006 2001בשני  , כאמור, במקביל להתדיינות המשפטית בעניי  השומות האמורות ניהלו

 כלל ה ורשות המסי  משא ומת  בעניי  מיסוי תשלומי הקר  והסכומי  שישלמו"כוח ור
ובעניי  הנחיות נוספות שיאפשרו את הידוק הפיקוח על , האוניברסיטאות כפועל יוצא מכ 

היא , שא  לא יסתיי  המשא ומת  בהסכ , ה"הרשות הודיעה לבא כוח ור. השימוש בכספי הקר 
תוציא שומות ניכויי  לאוניברסיטאות שטר  הוצאו לה  שומות על תשלומי  מהקר  בגי  שנות 

הביקורת העלתה כי המשא ומת  לא הושל  וההנחיות האמורות לא נקבעו . נטיותהמס הרלוו
 :להל  הממצאי  העיקריי  הקשורי  במשא ומת  האמור. ולמרות זאת לא הוצאו שומות נוספות

עד : "כדלהל , בי  היתר, במכתבו ציי . ה אל רשות המסי " פנה בא כוח ור2001בפברואר  .1
, אשר אושרו על ידי המוסדות, ]מהקר [בכ  שכל ההוצאות ]  רשות המסי[לאחרונה הכירה 

הוצאה ... בעקבות ביקורת אשר נערכה בטכניו , לאחרונה, ע  זאת. מהוות הוצאות השתלמות
לטכניו  שומת ניכויי  בה הועלתה על ידי פקיד השומה הטענה כי חלק מהוצאותיה  של אנשי 

בשל חשיבות הנושא ובשל כ  ... ות פרטיותמהווה הוצא, 25%הסגל כדי שיעור שרירותי של 
בקשנו כי הנושא יידו  על ידי , שמדובר בשאלה משפטית המשותפת לכלל האוניברסיטאות באר0

כי עובדי סגל המנהלי  את הקר  לצרכי  , ועד ראשי האוניברסיטאות סבור. נציבות מס הכנסה
י  האוניברסיטאות יכולות א, אול . פרטיי  צריכי  לשל  מס בגי  מרכיב ההוצאה הפרטית

". 'מפירי חוק'באופ  קולקטיבי את כלל אנשי הסגל בגלל האפשרות שיתכ  וישנ  קומ0 ' להעניש'
ÌÈ ˘È‰ ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ Ô Ú¯È , ˜Â„È‰ ÏÚ ‰¯ÂÈÂ"ה "ה הציע לרשות המסי  הסדר ולפיו ור"בא כוח ור

˙ÂÓÏ˙˘‰‰ È¯Á‡Â È ÙÏ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ .È‰ È¯Â˘È‡ ÈÏ‰  ÈÎ ÚˆÂÓ ÂÓÎ ˙ÂÓÏ˙˘‰Ï ‰‡Èˆ
 ÌÚ ÂÓ‡Â˙È „·ÚÈ„· ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÏ‰  Ì‚]ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ [ ÈÎ ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙Ú„ ˙‡ ÁÈ È˘ ÔÙÂ‡·

 Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· Â˘Ó˙˘È Ï‚Ò‰ È„·ÂÚ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· ˙ÂË˜Â  ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ˙Â¯ËÓÏ ."שחבר סגל עשה שימוש , לאחר גיבוש הנהלי , א  יתברר"כי , כ  הציע

באמצעות שומה אישית , פרטי בכספי הקר  הוא יידרש לשל  את סכו  המס המתבקש מכ 
הוצאות ]של רשות המסי  היא ש[כי העמדה העקרונית ... לנו] תאשרו[א  ... נודה. שתוצא לו

 .ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÂ ‚ Ó‰ ˘Â·È‚Ï ÛÂÙÎ·"56, הנ  הוצאות השתלמות... הקר 
‡ÂÈ‰Ï ˙Â„‚ ˙‰ Â Ï ÔÈ˙ : "כלהל , בי  היתר, ה"וח ור כתבה רשות המסי  לבא כ2001במאי  .2

Ï ÌÈÙ˙Â˘]¯Â"‰[ ,ÌÈ˘„Á ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜· ,Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ˙ÎÈ˘Ó ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ˙‡ ÂÓˆÓˆÈ ¯˘‡ ...
˙Â¯Ê ˙Â¯ËÓÏ. יחד ע  זאת איננו סבורי  כי יש מקו  להעביר את דרישת המס מ  המוסד להשכלה 

ÒÂÓ‰ ÏÚÂÏÏ‰ ˙Â ,¯Á‡ „È·ÚÓ ÏÎ ÏÚÎ , ˙ÏËÂÓ„שכ  , גבוהה למישור האישי של חברי הסגל
Ú ‰˘Ú ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰·ÂÁ‰"Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚÂ‰˘ ÌÈÙÒÎ· ÌÈ„·ÂÚ‰ È , ÏÎ ˙‡ Ì˘ÈÈÏÂ

˙Â ˜˙‰Â ÌÈÂÂˆ‰ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ,ÒÓ ˙Â ˜˙ ˙Â·¯Ï-‰Ò Î‰." 
ליטול חלק "וציי  בחיוב את נכונותה , ה לרשות המסי " שב ופנה בא כוח ור2001ביוני  .3

ואת  [˘¯ ÈÓ„˜‡‰ ¯˜ÁÓÏ ˜¯Â Í‡ Â˘Ó˘È Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ÈÎ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ÂÁÈË·È‡, בגיבוש נהלי 
 ".לפיה הוצאות הקר  ה  הוצאות השתלמות נשארה בעינה, העקרונית] עמדתה

ה בפרטי המשא ומת  בנושא ע  רשות "ה את חברי ור" עדכ  בא כוח ור2001בספטמבר  .4
 ˘Ó ˜ÏÁ ÌÈÏˆ Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· Ï‚Ò‰ È‡"הוא כתב כי עמדת רשות המסי  היא כי . המסי 

Ô¯˜‰ ˙‡ ‰Ú¯Ï ...ÌÈÈË¯Ù ÌÈ˘ÂÓÈ˘ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ÌÈ˘ÂÚÂ. והואיל ואי  בידי רשויות המס ,  לפיכ
הוצע לקבוע , בכספי הקר ... אמצעי  ויכולת לבקר את האוניברסיטאות ואת השימוש האמיתי

__________________ 

 .כל ההדגשות בציטוטי  בפרק זה אינ  במקור  56
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מהמכתב עולה כי ". יחויב במס]... מההוצאות במימו  הקר [לפיו חלק מסוי  , מנגנו 
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰· ÚÈÈÒÏ ˙ Ó ÏÚ "האוניברסיטאות לא קיבלו הצעה זו אול  ה  הציעו כי 

Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ‰˘Ú ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ...ÌÈÒÙË ‡ÏÓÈ Ï‚Ò ˘È‡ ÏÎ ... ÒÈÒ· ÏÚ Ë¯ÙÏ ÂÈÏÚ ‡‰È Ì‰·
ÂÈ˙Â‡ˆÂ‰ È·‚Ï ‡ÏÓ ËÂ¯ÈÙ Ô˙ÈÏ Ì‚ ÂÓÎ ÚˆÈ· ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÂÊÈ‡ ÈÓÂÈ."י  ה ג  צי" בא כוח ור

‰‡ÚÈ„È ·ËÈÓÏ]ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ [ Ï‚Ò‰ È¯·Á „‚  ÌÈ„Úˆ ÏÎ ÂË˜  ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â˙ "במכתבו כי 
Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· Â˘Ó˙˘‰˘ ...˙ÂÈ˘È‡ ˙Â¯ËÓÏ :‡Ó‚Â„Ï : Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ ¯ÈÊÁ‰Ï Â˘¯„  ‡Ï Ï‚Ò È¯·Á

È˙ÚÓ˘Ó ÔÈ„Ï Â„ÓÚÂ‰ ‡ÏÂ." 

 המסי  טיוטת ה ונציג רשות"גיבשו בא כוח ור, לאחר משא ומת  ממוש , 2005בנובמבר  .5
לשומות , בי  היתר, הסכ  פשרה בי  רשות המסי  לבי  כל אחת מהאוניברסיטאות המתייחס

לטיוטת הסכ  הפשרה . שקבעה לה  רשות המסי  ולחובת ניכוי מס במקור בגי  תשלומי הקר 
 . צורפה ג  טיוטת חוזר מס הכנסה הקובע תנאי  למת  פטור ממס בגי  תשלומי  אלה

ה לראשי האוניברסיטאות על עקרונות טיוטת הסכ  הפשרה "יווח בא כוח ורבאותו חודש ד
 :שעיקריו היו כלהל 

המוסדות להשכלה גבוהה ינכו מס במקור בשיעור המס השולי של חבר הסגל  )א"(
ניכוי המס יחושב על ... מהסכומי  אשר שולמו לחבר הסגל האקדמי, האקדמי

ודתו המדעית מחו0 לישראל וזאת בסיס מספר ימי השהיה של העובד לצרכי עב
). לא ינוכה מס במקור( ההוצאות הנ  מותרות ÏÎ   יו  30עד : ... כמפורט להל 

 כהוצאה לא מותרת   בשלב זה   מ  ההוצאות היומיות יסווגו 100%, 31 מהיו  ה
ההדגשה [וינוכה מה  מס במקור בשיעור המס השולי החל על חבר הסגל האקדמי 

 ].במקור
לחבר סגל אקדמי יהווה ניכוי במקור ... ש כי הניכוי מהסכומי  שתשל  הקר יודג )ב(

כל חבר סגל יהא רשאי להגיש לפקיד השומה בקשה לפטור מלא או חלקי . בלבד
דוח שנתי ... כל חבר סגל רשאי להגיש לפקיד השומה, כמו כ . מניכוי מס במקור

 כי הרכיב הפרטי במסגרתו יהיה זכאי לדרוש החזרי  ולהוכיח לפקיד השומה
פקיד השומה , יחד ע  זאת. בנסיעה היה נמו  מ  הרכיב ממנו נוכה מס במקור

בכספי הקר  הינו גבוה יותר ושעל ' הפרטי'ששיעור השימוש , יהיה רשאי לטעו 
 .איש הסגל להוסי' על המס אשר נוכה במקור

ל בי  הכלל האמור ייוש  לגבי כלל המוסדות להשכלה גבוהה לגבי תקופה ש )ג(
 2006הסדר הניכוי במקור יחול החל בשנת המס . שנתיי  לארבע שני  אחורה

המוסדות להשכלה . והוא יעוג  בחוזר חד צדדי אשר יוצא על ידי רשות המסי 
גבוהה לא יידרשו לחתו  על הסדר פשרה צופה פני עתיד אלא לנהוג בהתא  

 ".לנקבע בחוזר רשות המסי 
 האוניברסיטאות בקבלת טיוטת הסכ  הפשרה וציי  כי זהו הסדר ה צידד בפני ראשי"בא כוח ור

ולרשויות המס , טוב המאפשר לחברי הסגל להשתמש בכספי הקר  למטרות שלשמ  ה  נועדו
ה כי ההסדר של ניכוי "כ  ציי  בא כוח ור. ולמוסדות להשכלה גבוהה לפקח על השימוש בכספי 

כל חבר סגל רשאי לפנות לרשות המסי  ולבקש על וכי , מס במקור אינו פוגע בזכויות חבר הסגל
פי כללי מס הכנסה פטור מניכוי מס במקור וכ  להימנע מתשלו  מס א  יוכיח כי כל הסכומי  

 .שקיבל מיועדי  למטרות הקר 
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 È„Î ÚˆÂÓ‰ ‰¯˘Ù‰ ÌÎÒ‰ ˙Â Â¯˜Ú· ‰È‰˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÂÒÈÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ,ÌÂ¯‚Ï ˜„‰ÏÂ ‰È˙Â¯ËÓÏ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· È·ËÈÓ ˘ÂÓÈ˘Ï 

ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ,¯Â Ï·È˜ ‡Ï" ˙‡ ‰Á„Â ÂÁÂÎ ‡· Ï˘ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ‰
ÌÎÒ‰‰ . 

 טיוטת חוזר של 2006ה ורשות המסי  ביולי "לאחר משא ומת  נוס' גיבשו בא כוח ור .6
 טיוטת  להל  " (י מדעהנחיה בדבר ניכוי מס במקור בגי  תשלומי  מהקר  לקשר"הרשות בנושא 

 :כדלהל , בי  היתר, ובה נאמר, )החוזר
כל נסיעת חבר סגל תאושר על ידי הגורמי  האקדמיי  המוסמכי  במוסד להשכלה  .1"

 .גבוהה ורק לאחר שייקבע כי מדובר בנסיעה חיונית לצור  עבודתו במוסד
לדוח .   חזרתו יו  מיו30כל חבר סגל יתחייב להגיש דוח מפורט על נסיעתו תו   .2

 .יצורפו אישורי  ומסמכי  מתאימי 
 יו  30לא ינוכה מס במקור מנסיעה שאינה עולה על , בכפו' לסכומי  שבתקנות .3

 ).תיחשבנה הנסיעות כנסיעה אחת,  ימי  בי  שתי נסיעות7היה הפרש של עד (
ודה ינכה המוסד מס במקור כאילו מדובר בהכנסת עב,  יו 30עלה מש  הנסיעה על  .4

 . יו 30בגי  התשלומי  המתייחסי  לתקופה שמעל 
לעניי  מניי  הימי  ייחשב כיו  ג  חלק מיו  וכ  ייחשבו כחלק מהנסיעה יו   .5

 .היציאה ויו  החזרה
או לא שימש כלל (כל סכו  שקיבל חבר סגל שלא שימש להוצאה מותרת בניכוי  .6

ייחשב כהכנסת עבודה , יושלא הוחזר על ידי חבר הסגל למוסד האקדמ) להוצאה
 .לפי פקודת מס הכנסה לכל דבר ועניי 

בתו  כל שנת מס יכי  המוסד דוח מרכז בנושא נסיעות אלו שיכללו את פרטי איש  .7
יעד הנסיעה ומטרתה ואת הסכומי  ששולמו והמס שנוכה , מש  הנסיעה, הסגל
 .מה 

פקיד השומה .  בלבדמובהר בזאת כי הוראה זו מתייחסת להיבט ניכוי מס במקור .8
במקביל יוכל כל איש סגל . יהיה רשאי לדרוש דוח מכל איש סגל לפי שיקול דעתו

 ".שסבור כי נוכה לו מס בעוד' להגיש דוח שנתי לפקיד השומה
‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó , È„Î ‰È‰ ÚˆÂÓ‰ ¯ÊÂÁ‰ ˙ËÂÈË ˙Â Â¯˜Ú· Ì‚˘ Û‡ ÈÎ

 ˙‡ ˜„‰ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÂÒÈÓ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰-¯Â ‰Á„ " Ì‚ ‰
Ì˙Â‡. 

7. ¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘Ó ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈÚ‚Ó‰2001¯Â ÁÂÎ ‡· ÔÈ· " ˙Â˘¯ ÔÈ·Ï ‰
 ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰ÏÂ ÌÈÏ‰ ‰ ÔÂ Ú¯Ï Â‡ˆÂÈ˘ ˙ÂÈÁ ‰‰Â Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÂÒÈÓ ÔÈÈ Ú· ÌÈÒÓ‰

 Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰-¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ‡˘Â ‰Â Â˜ÒÙÂ‰ ‰Ï‡ ÌÈÚ‚Ó  . 
כי היא שאפה להגיע לפתרו  , בי  היתר, 2008מסי  כתבה למשרד מבקר המדינה במרס רשות ה

ככל הידוע לא הייתה נכונות ] וכי[מ לא הבשיל "אלא שהדבר לא צלח שכ  המו", על דר  הפשרה
 ".מצד נציגי האוניברסיטאות לחתו  על הסכ  פשרה שאינו כולל את הסדרת הנושא בכללותו
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בי  האוניברסיטאות עצמ  לבי  רשות " כי 2008ד מבקר המדינה במרס ה כתב למשר"בא כוח ור
על מנת להגיע להסדר אשר ייתר , בי  השאר בעידודו של בית המשפט, המסי  נערכו דיוני 

הציעו האוניברסיטאות , במסגרת זו. הדיוני  המשפטיי  בקשר לסוגיית מיסוי שימוש בכספי הקר 
 באופ  שיניח את דעת  של רשויות המס ולא משו  שסברו ,להגביר הפיקוח על השימוש בכספי 

Ô·ÂÓ Í‡ ,‰ ÚË· ÔÂÈ‚‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÈÎ , ıÓ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ. כי הפיקוח הקיי  אי  בו די
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ˙¯‚ÒÓ· ÔÓˆÚ· ÂÏÚ‰˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙‡ ˙È¯Ë ÂÏÂÂ ... כל , ולא היה, אי

 המסי  לא הצליחה להציג ולו מקרה אחד בו שעה שרשות, טע  בהמש  המשא ומת  כאמור
וא' חזרה בה מהשומות שהוציאה לאוניברסיטת חיפה ולטכניו  , נוצלו כספי הקר  שלא כדי 

 ).ההדגשה במקור" (לאחר שלא יכלה לעמוד מאחוריה 
 Í¯ÂˆÏ ˙ÂÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓÓ

ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯·‚‰·Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘‰  . ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ÂË˜ È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ
ÂÓÈÈ˜˘ Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÏ ¯˘˜ ÈÏ· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â˘Â¯„‰. 

8. ¯ÂÓ‡Î˘ Û‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó , ˙ËÂÈË· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜Ú·
 ¯˘Ù‡ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÂÒÈÓ ˙¯„Ò‰Ï ÌÂ¯‚Ï È„Î ‰È‰ ¯ÊÂÁ‰ ˙ËÂÈË·Â ‰¯˘Ù‰ ÌÎÒ‰

ÏÂ ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ¯˙ÂÈ ·ÂË Á˜ÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡- ÂÏ·È˜ ‡Ï Ì‰ 
·ÈÈÁÓ Û˜Â˙ ,ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ¯ÊÂÁ· Â‡ ÚÂˆÈ· ˙Â‡¯Â‰· . „¯˘Ó ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,‡˘Â · ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È˘ ‰¯·Ò ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯˘ ¯Á‡Ó ,
Ï˘ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰ÏÂ ÌÈÏ‰ ‰ ÔÂ Ú¯Ï È ÙÏ Ï‚Ò‰ È¯·Á 

‰È¯Á‡Â ˙ÂÓÏ˙˘‰‰ ,ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ˙ÂËÂÈËÏ Û˜Â˙ Ô˙ÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ , ‡˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï
˙Â‡ˆÂ˙ ·È ‰ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ıÓ‡Ó ‰˘Ú˙ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯˘ ·ÈÈÁÓ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰
Ù‰ ÌÎÒ‰ ˙ËÂÈË·Â ¯ÊÂÁ‰ ˙ËÂÈË· ÂË¯ÂÙ˘ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï‰¯˘ . ÂÓÎ

 ÌÈ¯ÊÂÁ·Â ÚÂˆÈ· ˙Â‡¯Â‰· ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÔÁ·˙˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ
‰‡ÈˆÂÓ ‡È‰˘ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó .   

 חיוב חברי הסגל האקדמי במס
בעקבות בדיקות שעשתה רשות המסי  במהל  השני  באוניברסיטאות לגבי השימוש בהקצבות 

.  סיכמה את  את סכו  השומות שישלמוולאחר משא ומת  עמ , היא הוציאה לה  שומות, הקר 
 :להל  דוגמאות

¯ ·  ˙ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡-Ô Ï È  להסכ  שומה ע  2003 רשות המסי  הגיעה בשנת :‡
ההסכ  התייחס לשנות המס . האוניברסיטה לגבי מיסוי נסיעות ורכישת מחשבי  במימו  הקר 

 .  דולר250,000 והוסכ  בו על תשלו  מס בס  כ, 2002 1996
Ï ˙  ˙ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡-· È ·  ביקורת ניכויי  באוניברסיטה 2004 רשות המסי  עשתה בשנת :‡

רק "ל במימו  הקר  מצאה הרשות ש"במדג  של היוצאי  לחו. 2001 1996שהתייחסה לשני  
12%  ÌÈÓÏ˙˘Ó‰Ó]Ô¯˜‰ ÔÂ·˘Á ÏÚ [‰Ï·˜ Â‡ ˙ÂÈ Â·˘Á Â‡È·‰ , Ò ÎÏ ‰ ÓÊ‰ Â‡È·‰ ¯‡˘‰ ÏÎ

È‡‰Ó ÒÈÙ„˙ Â‡-Ì‰ÈÏ‡ ÁÏ˘ ˘ ÏÈÈÓ .¯Ó˘ ‡ˆÂÈÒ Î· Â‰˘ ÈÎ ÂÁÈÎÂ‰ ‡Ï ÏÏÎ Ì˙È· ...15% 



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

182 

˙ÂÓÏ˙˘‰Ï Â‡ˆÈ ÌÈÓÏ˙˘Ó‰Ó/Ì‰È„ÏÈ ÌÚ Ì‚ ÌÈ˙ÈÚÏÂ Ì‚ÂÊ ˙Â · ÌÚ Ò Î" . כי , כמו כ  צוי
, האפשרות שניתנת לאנשי הסגל האקדמי באוניברסיטה לרכוש מחשב וציוד היקפי במימו  הקר 

היא טובת הנאה , )לבד ב10% כ(להוציאו לבית  ולאחר כשלוש שני  לרכשו במחיר מופחת 
 . לפקודה) 2(2החייבת במס על פי סעי' 

בעקבות הביקורת הגיעה רשות המסי  להסכ  פשרה ע  האוניברסיטה לגבי חלק מהתקופה 
ל "חיוב בגי  כרטיסי טיסה וחיוב בגי  אש, ח בגי  רכישת מחשבי "שנבדקה על תשלו  כמיליו  ש

 . ל"חו
ה הייתה על מי תוטל "י  רשות המסי  לבא כוח וראחת המחלוקות העיקריות במשא ומת  ב

. על האוניברסיטה או על חבר הסגל: על תשלומי הקר  שלא שימשו לפעילות מדעיתהחבות במס 
מאחר שחובתה כמעסיק , עמדת רשות המסי  הייתה שעל האוניברסיטה מוטלת החבות במס
ה "עמדת בא כוח ור. בנושאלבחו  את השימוש של חברי סגל בכספי  ולייש  את הוראות החוק 

הייתה שעל רשות המסי  לגבות את המס במישרי  מחברי סגל שיימצא שהשתמשו בכספי הקר  
 .שלא לפעילות מדעית

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ¯·Ú· ÂÓ˙Á ‰ÈÏÚ˘ ‰¯˘Ù‰ ÈÓÎÒ‰ ÈÙÏ ÈÎ ÔÈÂˆÈ , ÈÓ
„·Ï· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ô‰ ÒÓ‰ ˙ÂÏÚ· ‡˘ ˘ ,Ï‚Ò‰ È¯·Á ÂÏÈ‡Â , ÔÈ‚· ¯˘‡ ÔÈ˜˙ ‡Ï ÏÂˆÈ 

ÒÓ‰ ÌÂÏ˘˙ ˘¯„  Ì‰È„È· Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ Ï˘ ‰¯Â‡ÎÏ , Ì‰ÈÙÏÎ ÂË˜   ‡ÏÂ Â· Â·ÈÂÁ ‡Ï
È˙ÚÓ˘Ó‰ ¯Â˘ÈÓ· ÌÈ„Úˆ . „ÈÙ˜‰Ï Ï‚Ò‰ È¯·Á ˙‡ ı¯Ó˙Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó

Ô¯˜‰ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ. 
ככל שמדובר " כי תפיסתה היא כי 2008רשות המסי  כתבה למשרד מבקר המדינה במרס 

שחייב בניכוי ] והוא... [העיקרית והראשונה תהא תמיד המעביד' כתובת'סת  של שכירי  הבהכנ
בהקשר המדובר . מס במקור כדי  והוא החייב לקבוע את הכנסת העובד ממנה ינוכה מס במקור

משמעות הדבר הינה כי על האוניברסיטה לבחו  א  אומנ  נעשה שימוש בכספי הקר  לצור  
] הייתה[או שמא ההוצאה ... וככזאת מותרת לעובד בניכוי, רה על הקיי השתלמות שנועדה לשמי

שאז יש לראות  כטובת הנאה ממעביד , כי א  לצרכי  פרטיי , שלא לש  השתלמות כאמור
רואה חשיבות בכ  שהמוסדות להשכלה גבוהה לא ] הרשות... [לעובד החייבת בניכוי מס במקור

 כמעביד החייב בניכוי מס במקור וג  בשל כ  קיימת יסירו מעצמ  את האחריות המוטלת עליה 
בהטלת חובת תשלו  על המוסד האקדמי מושג אפקט ... יצוי  כי... עדיפות לשומת ניכויי 

עוד יצוי  כי בידי המוסד . שכ  יש להניח שהמוסד יתרה בעובדי  לכשיידרש לשל  מס, ההרתעה
 ".לחזור אל העובדי  ולחייב  בתשלו  המס

, גלגול האחריות המלאה לפיקוח" כי 2008ה כתב למשרד מבקר המדינה במרס "בא כוח ור
אל [, ולניכוי המס בשל השימוש בכספי , הביקורת והאכיפה על השימוש בכספי הקר 

עלול להביא את רשויות המס מזה והסגל האקדמי מזה להתנער מחובותיה  על ] האוניברסיטאות
הנעדרות כל , הוציא לאוניברסיטאות שומות כוללניותאי  לאפשר לרשות המסי  ל, כ . פי די 

כפי שנעשה כלפי כל נישו  , במקו  לקיי  בדיקה פרטנית ואישית של חברי הסגל, בסיס עובדתי
לתמר0 אנשי , חלילה, עלולה, הכשרת הוצאת  של שומות כלליות לאוניברסיטאות, בה בעת. אחר

אחר שהחשיפה לתוצאות בשל כ  לא תחול מ, סגל להקפיד פחות על אופ  השימוש בכספי הקר 
 ".אלא על האוניברסיטאות, על אנשי הסגל באופ  אישי



 לאומיי  קר  לקשרי מדע בי 

183 

ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ Ì Ó‡ ,Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ , ÈÙÒÎ Ì‰˘
¯Â·Èˆ ,ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ÒÓ‰ ÌÂÏ˘˙ÏÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ˙ÏËÂÓ ,˜ÈÒÚÓÎ ,

˙„·ÂÚ ÁÂÂÈ„Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÌÏÂ‡Ï‚Ò‰ È¯·Á ÏÚ ˙ÏËÂÓ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ÏÚ È .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ 

Â„ÚÂ  ˙Â·ˆ˜‰‰ , ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ¯È‰·‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ
 Â˘Ó˙˘‰˘ Ï‚Ò È¯·Á ¯˙‡Ï Â¯˘Ù‡È˘ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙Â˙Â‡  ‡Ï˘

Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ‰ÎÏ‰Î , ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ï Â¯È·Ú‰ÏÂ ÒÓ‰ ˙‡ Ì‰Ó ˙Â·‚Ï) ¯·Â„Ó Ì‡Â
 ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÂÒÈÓ È·‚Ï ˙Â˘¯‰ ÌÚ ‰¯˘Ù ÈÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡·- ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï 

Ô˙ÙÂ˜Ï ÒÓ‰.(  
✩  

 ÌÈ ˘·2001-2006¯Â ÂÓÈÈ˜ "ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Â ‰ ,ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ , ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙¯„Ò‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÚ‚Ó
Á ˙ÂÚÈÒ  Ï˘ ÈÂÒÈÓ‰ ˜Â„È‰Ï ˙ ÂÎ˙Ó‰Â Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·

Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ . Ò¯Ó·2008‡˘Â ‰ ¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë . 
ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ‰„ÓÚ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ,‰˙˘Ú˘ ˙Â˜È„·· , ÈÙÒÎ· ‰¯Â‡ÎÏ ÔÈ˜˙ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ

Ô¯˜‰ .ÌÈÙÒÎ· ‰Ê ˘ÂÓÈ˘ ÂÚ ÓÈ˘ ˙ÂÈÁ ‰ Ï˘ Ô˙ÂˆÈÁ · ‰¯ÈÎ‰· Û‡Â ˙‡Ê Û‡ ÏÚ , ‡Ï ‡È‰
 „ÈÙ˜‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ‰˙Á ‰ ‡ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÈÂÒÈÓ È·‚Ï ˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÁ ‰ ‰ÓÒ¯Ù

‡˘Â · ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· Ô‰ÈÏ‰Â  ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙Â ˘Ï , ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ˜„‰Ï
Ì‰· ÔÈ˜˙ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈÓÈÏ˘Ó ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ . 

¯Â Ì‚"¯·È Â‡‰Â ‰˙Â‡ËÈÒ ,‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯˘Ù‡Ï ÌÈ¯Ú ÂÈ‰˘ , ˙‡ È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ÂË˜  ‡Ï
ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ , ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙ËÈ˜ Â Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙ ÈÁ· ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙ÂÈÂ‡¯ ‡Ï ˙Â¯ËÓÏ Ì‰· Â˘Ó˙˘‰˘ Ï‚Ò È¯·Á ÈÙÏÎ , ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â ÒÓ· ·ÂÈÁ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰
È˙ÚÓ˘Ó‰ .‰˘ÚÓÏ , Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ Ï‰Â  Ô‰·˘ ÌÈ ˘‰ ÏÎ Í˘Ó·¯ÂÓ‡‰ , Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ¯˘‡Î

ÚÂ„È ‰È‰ ÂÊ ˙Â¯˘Ù‡ ,‡˘Â · ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÏ‰Â  Â Î„ÂÚ ‡Ï , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â
 ‰Úˆ‰· Â˜Ù˙Ò‰)¯Â ˙ÂÚˆÓ‡·"‰ ( ÏÚ Â¯ÂÈÂ ÌÈÏ‰ ‰ ˙‡ Â  Ú¯È Ô‰ ÈÎ ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯Ï

Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ ÏÂˆÈ  ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰ , Â‡ ˙ÂÓÂ˘‰ ÏÂËÈ·Ï ‰¯ÂÓ˙· ˜¯ ˙‡Ê Í‡
Ô¯ÂÚÈ˘ ˙˙ÁÙ‰ .  ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È- ˜ÏÁ Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏÁ˘ ÌÈÙÂ‚Î 

 È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ ˙Â‚‰ ˙‰‰ ˙ÂÓ¯Â Ó- ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÏÂÓ Ô‰È ÈÚ ˙‡ ÂÓˆÚÈ ‡Ï 
‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÂË˜ ÈÂ ÒÓÓ ¯ÂËÙ‰ Ï˘ ‰Ú¯Ï ÏÂˆÈ ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ÔÈ˜˙. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ù·Â ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó ‰¯Â‡ÎÏ ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ ˙ÂÏÂÚ
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· , ˙ÂÓÂ˘‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ÌÎÒ‰ ÔÈ· ¯Â˘˜Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï

 ÈÙÒÎ· ÔÈ˜˙ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ˙ÚÈ ÓÏ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙ËÈ˜  ÔÈ·Â ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ‰Ú·˜˘
Ô¯˜‰ .ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,¯Â" ÂÏÚÙ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ‰

¯˙Ï‡Ï , ˘· ¯·Î ˙2001 , ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰‰ È ÙÏ ÌÈ¯ÒÓ ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜Â„È‰Ï
 ÂÏˆÂ È Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ÂË˜  ‡ÏÂ Ô‰È¯Á‡ÏÂ

Ì„ÂÚÈÈÏ , ÛÂÒ· Â˙Â‡ Â˜ÈÒÙ‰ Û‡Â ‡˘Â · Ì‰È È· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ÂÎÈ˘Ó‰ ‡Ï‡2006 ‡Ï· 
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÂË˜  ˘. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‰ ˙Â˘¯ ÏÚÌÈÒ ,¯Â"ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜ Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ‰ ,
ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ , ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡Â ˙ÂÈÁ ‰ ˘Â·È‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˙Â‡  ‡Ï ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÂÚ ÓÈ˘ . 
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ‰È˙Â˜È„·· ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ 

˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘‰ È·‚Ï ‰¯·ˆ˘ Ú„ÈÓ‰Â‡˘Â · È¯Â·Èˆ‰ Ò¯Ë È‡‰ ÁÎÂ Â Ô¯˜‰  , ÏÚ
 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰˙ËÏÁ‰ ˘ÂÓÈÓÏ È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ Ì‚ ˙Â˘¯‰2007 ÈÙ ÏÚ ˜Â„·ÏÂ 

ÂÚ·˜ÈÈ˘ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ,È Ë¯Ù ÔÙÂ‡·-˜ÈÙÒÓ Ì‚„Ó·Â È˘È‡ , Ï‚Ò È¯·Á Â˘Ú˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡
 È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˙Â Â˘‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡·

È„·ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·Â ¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· ÂÊ ‰˜.   
 פיקוח ובקרה על יישו  הסדר הקר 

 ת"הבקרה של ות
לעשות למע  "ת "כי על ות, בי  היתר,  נקבע כאמורת" שלפיה הוקמה ות1977 בהחלטת הממשלה מ

È„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ כדי למנוע כפילות מיותרת , ייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולמע  תיאו  ביניה 
ÔÂÎÒÁ ;·Â˜ÚÏ˙Â‚È¯Á Â‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ  È¯Á‡  ")57)ההדגשה אינה במקור . 

˙Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ ‡ÏÂ ÌÈ ÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ˙ . ÈÙ ÏÚ Û‡
Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ‰Ú„È˘ , Ë¯ÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ‰˘¯„ ‡Ï ‡È‰

È‚· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„·Ô¯˜‰ Ô , ÌÂÎÒ ÏÚ ÌÈ Â˙  ‰ÓˆÚ· ‰ÊÎÈ¯ ‡Ï Ì‚Â
‰ ˘ ÏÎ· ÌÈ‡ÏÓ‚‰Â Ï‚Ò‰ È¯·Á ÂÏˆÈ ˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ .˙Â" ‰˘˜È· ‡Ï Ì‚ ˙

 Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ‰‚È‰ ‰˘ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ ÏÂˆÈ Ï ÌÈÏÏÎ‰ ÏÚ ‰Ï ÁÂÂ„Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó
˙Â·ˆ˜‰‰ ÏÂˆÈ  ÔÙÂ‡ ÏÚ ‰¯˜·Ï ˙ÂË˜Â  Ô‰˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÚÂ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙¯‚ÒÓ·Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰„È˜Ù˙ -1977 ÁÎÂ Â 
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓÂ ·Èˆ˜˙‰ ÈˆÂÏÈ‡ ,˙Â ÏÚ ‰È‰" ˘Â¯„Ï ˙

 ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ÂÁ˙ ÏÂ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó
˙Â Â˘‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ‰Â ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰ , ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘ÏÂ

 ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰‰È˙Â ˜ÒÓÓ . 
˙Â" ¯‡Â¯·ÙÓ ‰˙·Â˘˙· ‰ÚÈ„Â‰ ˙2007 ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ " ˙¯Â˜È·‰ ¯Â‡Ï

‰ÏÂˆÈ  ÔÙÂ‡Â Ú„Ó È¯˘˜Ï Ô¯˜‰ È¯„Ò‰ ÏÚ ˙È ˘ Â ˙¯ÊÂÁ‰ ,˙Â ˙ ÂÂÎ˙Ó" ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙
‰˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚ÏÂ Ô¯˜Ï Ú‚Â · ÌÈ Â˘‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈÏÏÎ‰ .˙Â" ‰˙„ÓÚ ÚÈ„Â˙ ˙

ÓÒ ˙¯‚ÒÓ· ÏÚÙ˙Â ˙Â„ÒÂÓ‰ È Ù· ˘ÂÓÈÓ Í¯ÂˆÏ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ‰È˙ÂÈÂÎ
Ô¯˜‰ Ï˘ ‰„ÂÚÈÈ ." Ò¯Ó·2008˙Â ‰ÚÈ„Â‰ " ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙" ‡˘Â · ÏÂÙÈË‰

 ÌÈ Â˘ ÌÈˆÂÏÈ‡ ·˜Ú ·ÎÚ˙‰)‰· ÍÂ¯Î‰ ÏÎ ÏÚ ËÁÂ˘ ˙„ÚÂ ˙ÏÚÙ‰ ˙Â·¯Ï .( ˙‡Ê ÌÚ „ÁÈ
˙Â Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È ÎÂ˙· ‡ˆÓ  ‡˘Â ‰"Ï ‰·Â¯˜‰ ‰ÙÂ˜˙· ˙ ÂÂÎ˙Ó ¯˘‡ ˙Â˙Â‡ ÔÂÁ·." 

__________________ 

 .69 64' עמ, "תהפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאו"ת ותפקידיה ראו לעיל בהרחבה בפרק "על ות  57
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ה"מעורבות ור
58

  בקר 
¯ÂÓ‡Î ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÁÂÎÓ ,¯Â"‰ ,

ÂÏ˘ ¯Î˘‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· , ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ‰ ˘ ÏÎ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·Ó
Ô¯˜Ï ˙È˙ ˘‰ ‰·ˆ˜‰‰ Ï˘ ÌÈ Î„ÂÚÓ‰ .¯Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ‡Ï ÂÏ˘ ¯Î˘‰ ˙„ÚÂÂ ‰

ÏÈÚÈ· ÌÏÂÚÓ Â „Ô¯˜‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡·Â ˙Â , ‰‡¯Â‰‰ ˙Ó¯ ÏÚ ‰˙ÚÙ˘‰ ˙ ÈÁ·Ó ‡Ï
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ÏÂ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ‰˙ÓÂ¯˙ ˙ ÈÁ·Ó ‡ÏÂ ¯˜ÁÓ‰Â . 

המנגנו  לעדכו  ושינוי "ה למשרד מבקר המדינה כי " כתב בא כוח ור2007בתשובתו מפברואר 
 אות  בודק והוא מבוסס על מדדי  מסוימי , 1970 גובה ההקצבה לקר  נקבע בהסכ  שכר מ

 ".ה כאקט טכני בלבד"ור
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂÂ˘ ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È " ‰- È˘‡¯Ó ¯ÂÓ‡Î ·Î¯ÂÓ‰ 

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ , ¯˜·Ó ¯·Ú· ÌÒ¯Ù˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ Â¯ÈÎ‰Â ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓÏ ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰˘
 Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰-˙Â·ˆ˜‰‰ ÈÓÂÎÒ ÔÂÎ„Ú· ˜Ù˙ÒÈ ‡Ï  , ÔÙÂ‡Ï Ì‚ Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ‡Ï‡

¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰Ô .   
 בחינת הסדר הקר  בידי משרד האוצר וועדות בהשתתפות נציגיו

גוריו  והאפשרות לרכישת ציוד  איל  וב  קר  גמלאי  הונהגה באוניברסיטאות בר, כאמור .1
, 1988במימו  הקר  הונהגה בחמש משמונה האוניברסיטאות לאחר מרס ) מחשבי  וציוד היקפי(

 .  אישורו של הממונה על השכר לשינויי  אלהבלא שאות  האוניברסיטאות ביקשו את
 כי האוניברסיטאות לא הכירו במש& 2006יחידת הממונה הסבירה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 

ולכ  ג  לא העבירו לאישורו את כל ההסדרי  שהנהיגו , שני  רבות בסמכותו של הממונה כלפיה 
 . 59מי שכר קיבוציי אלא רק הסכ, אצל  בתחו  השכר ובכלל זה השינויי  בקר 

ÌÏÂ‡Â , ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÚ Ú„È ‰ ÂÓÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„Ó , ‰ÏÂÚÙ ÏÎ Ë˜  ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡Â

Ô‰ÈÙÏÎ , ¯·Óˆ„Ó Â·˙ÎÓÓ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡2007Â˙Ú„Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ  , ÏÚ
˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÈÏÏÎ ÈÙ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎÓ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ·˘ÁÓ ˙Â ˜Ï Ô˙È  ‡Ï Ô¯. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï ‡ÈˆÓ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘Â¯„Ï ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ÏÚ

 Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÎÂ Ô¯˜‰ ¯„Ò‰· Â‚‰ Â‰˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÏÎ ÏÚ Ú„ÈÓ Ì„˜‰·
 ¯Á‡Ï ÂÓ˙Á Ì‰ÈÏÚ˘1988 , È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ Ì˙Â‡ ÔÂÁ·Ï

‰˙˜È„· . 
__________________ 

 . 9' עמ, )"ה"ור(ועד ראשי האוניברסיטאות "ה ופעולותיו ראו בהרחבה בפרק "על הקמת ור  58
הפיקוח על תנאי השכר "על ההבדלי  בי  הסכ  קיבוצי לבי  הסדר קיבוצי ראו לעיל בפרק   59

 . 53' עמ, "באוניברסיטאות
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העוסקת , ת"ולוות) ת ויחידת הממונה"אג( הוקמה ועדה משותפת למשרד האוצר 2005 ב .2
שנתית למערכת  ת על הכנת תכנית רב"ת לוות" בי  אג2004 ביישו  של הסכ  שנחת  ב

והיא , התכנית כוללת ביצוע הסדרי הבראה באוניברסיטאות שבה  הדבר נדרש. ההשכלה הגבוהה
 ". קוח ובקרה בנושאי שכר ותנאי עבודהפי"עוסקת בנושא 

 ‰˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡·Â Ô¯˜· ‰„ÚÂÂ‰ ‰ „ ‡Ï ‰È ÂÈ„· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡·60 . 

 אחד בהשתתפות נציגי הממונה על   הוחל בניהול משא ומת  בי  שני צוותי  2006בשנת  .3
הפיקוח על השכר  על הדרכי  להסדרת  ה "והשני בהשתתפות נציגי ור, ת"השכר וות

במועד סיו  . 61ושכר בעלי תפקידי  מיוחדי  בפרט, באוניברסיטאות ועל מבנה השכר בכלל
 . טר  עסקו הצוותי  בקר  ובאופ  הפעלתה2007הביקורת בנושא ביוני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ ˙‡Â Ô¯˜‰ ¯„Ò‰ ˙‡ Ì‚ Â Á·È ÌÈ˙ÂÂˆ‰˘ ÈÂˆ¯
ÈÏÓÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È ÏÚ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂˆÏÓ‰ Âˆ. 

ה לשאת " כי ידרוש מוור2007הממונה על השכר כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בינואר 
לרבות ביטול זכויות , ולתת ע  הסגל האקדמי במטרה להגיע להסכ  חדש המסדיר את ענייני הקר 

הממונה ; )הקצבה עבור עובדי  מינהליי , העברת עודפי שבתו  לקר , קר  גמלאי (לא ראויות 
במרס . ציי  כי פעולה כזאת יכולה להתבצע רק בהסכמת ארגו  הסגל האקדמי באוניברסיטאות

וכי בכוונתו , כי עדיי  לא נקט את הפעולות האמורות,  הודיע הממונה למשרד מבקר המדינה2008
 .ה"ר ור"לפנות בהקד  בנושא ליו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÂ‡È˙· ÔÁ·È ‰ ÂÓÓ‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È ˙‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ
 Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ ˙Â·Ë‰‰ ÏÂËÈ·Ï ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰- ÏÎ· „ÂÁÈÈ· 

ÌÈ˘„Á ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·ÁÏ ¯Â˘˜‰ . 
שהוגש ביולי , )62ועדת שוחט(בדוח הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל  .4

  רות שהוועדה הציבה לפניה צוי  כי בי  המט, לשר האוצר ולשרת החינו&,  לראש הממשלה2007
והומל, להקנות לאוניברסיטאות גמישות , "לעבות ולחזק את המצוינות במחקר ובהוראה"

לגייס סגל איכותי בראשית דרכו האקדמית ומומחי  בעלי ש  בשיא "ניהולית שתשפר את יכולת  
מטרה זו בי  האמצעי  להשגת ". לש  כינו  וטיפוח שטחי מחקר עדיפי , פעילות  המחקרית

, שתכלול, ציינה הוועדה מת  חבילת קליטה דיפרנציאלית למצטייני  מקרב חברי הסגל החדשי 
 5לא יעלה על ]לפרק זמ  ש([הקצאות מוגדלות לקר  לקשרי מדע עד לקידו  בדרגה "בי  היתר 

ÂÈÓ„˜‡ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ˙ (ÁÓ· ÏÈÚÙ Â È‡˘ Ï‚Ò ¯·Á˜¯ "הוועדה ג  המליצה כי )". שני 
·˜ÈÈ˘‰ËÈÒ¯·È Â‡ ÏÎ· ÂÚ (Ô¯˜‰ ÏÂˆÈ · Ï·‚ÂÈ ]Ú„Ó È¯˘˜Ï[ ההמלצה בעניי  .  ויציאה לשבתו

__________________ 

 . 73 72' עמ, "שכר באוניברסיטאותהפיקוח על תנאי ה"על הוועדה ראו לעיל בהרחבה בפרק   60

 . 60 57' עמ, על ניהול המשא ומת  ראו בהרחבה ש   61

 .76 75' עמ, ש , על ועדת שוחט ראו לעיל  62



 לאומיי  קר  לקשרי מדע בי 

187 

, על פי הכללי  האקדמיי  במוסד, נתונה בידי הסמכות האקדמית המתאימה שבידה] תהיה[
 ).ההדגשה אינה במקור" (להעלות את עומס ההוראה של חבר סגל שאינו פעיל במחקר במוסד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â È‚Èˆ ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÌÈ¯·Á ÂÈ‰˘ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙
‰„ÚÂÂ· ,Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÂÈ‰ ¯˘‡ , ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÁÂ„ Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ·

‰Ê ÔÈÈ Ú· ¯·Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , È„È ÏÚ Ô¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ Ï˘ ‰ ÈÁ· Ì‚ ÂÓÊÈÈ
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,ÂˆÈ Ï ˙ÂÈ¯˘Ù‡ ÌÈÎ¯„ Ï˘Â ‰· Â‚‰ Â‰˘ ÌÈÈÂ È˘‰ Ï˘ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ Ï

¯˜ÁÓ‰Â ˙Â ÈÂˆÓ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ‰È˙Â·ˆ˜‰ ,¯·Ú· ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ıÏÓÂ‰˘ ÈÙÎ .  
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙È·¯Ó Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓÂ ·Èˆ˜˙‰ ÈˆÂÏÈ‡ ÁÎÂ Ï
Ô¯˜· Â¯·Ëˆ‰˘ ˙Â¯˙È‰Â ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,Î-144¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  ,‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ,

Ó‰Ó Â˜Á¯˙‰˘ ˙Â¯ËÓÏ ˙Â˘Ó˘Ó Ô˜ÏÁ˘Ô¯˜‰ ‰Ó˜Â‰ ‰Ó˘Ï˘ ‰¯Ë , ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ
 ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ )˙Â"˙ ,¯Â"‰ ,‚‡"¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈÂ ˙ ( Â˘Ó˘È Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ˘ ‡„ÂÂÏ

‰Ó˜Â‰ ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÂ˜Ó ˘È ËÁÂ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ÏÚ ÛÒÂ 
 Ì‰ÈÏÚ˘ Ô¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï Ì‚ Ì˙Ú„ ˙‡ Â ˙ÈÈ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚˘

‰ ¯˜·Ó ÚÈ·ˆ‰ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„·Â ‰Ê ˙¯Â˜È· ÁÂ„· ‰ È„Ó . ËÂ˜ Ï Ì‚ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ
Ô¯˜‰ ˙Â¯ËÓ ˘ÂÓÈÓÏ È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ‰˘ÚÈÈ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÂˆÈ ˘ È„Î ÌÈ„Úˆ· .   

 ביקורת פנימית בעניי  הקר 
משרד מבקר המדינה בדק באיזו מידה עסקו המבקרי  הפנימיי  באוניברסיטאות בבדיקת הקר  

, השינויי  שהונהגו בהסדר הקר , וזאת נוכח חשיבות הקר , 2005 2000ופעולותיה בשני  
בהתחשב במגבלות , הסכומי  הניכרי  המוקצבי  לה והצור& בבקרה על השימוש בהקצבותיה

 . שקבעו רשות המסי  והאוניברסיטאות על השימוש בה 
Ô¯˜Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â  ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â˜„· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ ˘˘· ÈÎ ‡ˆÓ  , ˜¯ ÌÏÂ‡

· Ô‰Ó ÌÈÈ˙˘)Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ-·È·‡ (‰˜ÈÓÚÓ ‰¯Âˆ· ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â  Â˜„·  ;
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ú·¯‡·)‰ÙÈÁ ,¯·-ÔÏÈ‡ ,Ô·-‰ÁÂ˙Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ÔÂÈ¯Â‚ ( ‰˜È„· ‰˙˘Ú 

Ô¯˜Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‡˘Â  Ï˘ „·Ï· ˙È˜ÏÁ , ÌÈÈ˙˘·Â)˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ÔÂÈ ÎË‰ ( ‡Ï
ÏÏÎ ‡˘Â ‰ ˙‡ ÌÈ¯˜·Ó‰ Â˜„· . 

להל  פירוט הממצאי  שהעלו המבקרי  הפנימיי  בעניי  הקר  והממצאי  שהעלה משרד מבקר 
 :המדינה בדבר הטיפול של חלק מהאוניברסיטאות בהמלצות מבקריה  בעניי  הקר 
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 מכו  ויצמ 
על , בי  היתר,  הוא הצביע2003בדוח הביקורת שהגיש מבקר המכו  לנשיא המכו  ביוני 

בי  היתר (היעדר מידע על עלות הנסיעה , יעילות בניהול המידע על הקר חוסר : הממצאי  האלה
נסיעות היעדר מידע לגבי סוכני , ) הקר  או תקציב מחקר על החלוקה בי  מקורות המימו  שלה 

.  בבקרות שבגללו לא נמנעו תשלומי  שגויי שמה  נרכשו כרטיסי טיסה ושירותי נסיעה וכשל
  ובכלל  , מערכות המידע הממוחשבות ולהפיק מה  דוחות נוספי מבקר המכו  המלי, לייעל את 

, שיתריע על חברי סגל שלא פנו למדור הנסיעות ע  שוב  ארצה לסגירת חשבונ , דוח פיגורי 
הדרגה האקדמית של מקבל , לפי פרמטרי  כגו  מטרת ההקצבה וכ  דוחות ובה  נתוני  ממויני 

 החליטה ועדת הביקורת של המכו  לקבל את 2003לי ביו. היתרה בקר  ומש& הנסיעה, ההקצבה
 . המלצות המבקר

 Ò¯Ó „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2006„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÔÂÎÓ‰ ¯˜·Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ  : ˙Î¯ÚÓ‰
‰ÙÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ ˙ ˘ÂÈÓ Ô¯˜Ï Ú‚Â ‰ ÈÏ‰ ÈÓ‰Â ÈÙÒÎ‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙·˘ÁÂÓÓ‰ , ‡ÏÂ

Ì‰ÈÏÚ ıÈÏÓ‰ ¯˜·Ó‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ‰ ÓÓ ˜ÈÙ‰Ï Ô˙È  . 
בדק מבקר המכו  א  בוצעו , בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה, 2006בדצמבר 

המלצותיו בנושא וכתב למשרד מבקר המדינה כי חלק מהמלצותיו ייושמו רק לאחר הקמת מערכת 
 הודיע מבקר המכו  למשרד מבקר המדינה כי מערכת 2007באוקטובר . מחשוב חדשה במכו 

   .אותה שנהמידע חדשה הותקנה והופעלה בספטמבר 
 אביב אוניברסיטת תל

 את סדרי הטיפול בנסיעות חברי הסגל 2001 1991מבקר האוניברסיטה בדק שלוש פעמי  בשני  
: המבקר העלה ליקויי  מינהליי  שוני  בטיפול בבקשות כגו . ל במימו  הקר "האקדמי לחו

; קשה פרטי נסיעות רבות אושרו א0 שהאסמכתאות שנלוו לבקשה לקו בחסר או שחסרו בב
בטופסי בקשה הוכנסו שינויי  שלא נית  היה לקבוע מי הכניס  והא  נעשו באישור הרשות 

 . חלק מהנסיעות חויבו שלא מהסעי0 התקציבי שיועד לכ&; המוסמכת ובמועד
בעשר " ציי  המבקר כי 2002בדיו  שקיימה ועדת הביקורת של האוניברסיטה בממצאי  באפריל 

ל שלוש פעמי  ועדיי  קיימי  ליקויי  בסדרי " נושא הנסיעות לחוהשני  האחרונות נבדק
 ".בסדרי גביית התקבולי  ובסדרי הבקרה הנהוגי  במדור, ההתחשבנות ע  חברי הסגל

 ·Â˘ÁÓ ÔÈÈ Ú·Â ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÌÂÏ˘˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈ Ú· ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È ÏÚ Â‡ÏÂÓ ÌÈ Â˙ ‰, ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰¯˜·‰Â 

‰ÈÂ˜Ï ÔÈÈ„Ú ‡˘Â ·.  
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 אוניברסיטת חיפה
ואלה ממצאיו ,  רק את נושא רכישת הציוד במימו  הקר 2003 מבקר האוניברסיטה בדק ב

חלק מטופסי ; חברי הסגל רכשו פריטי ציוד שאינ  מותרי  לרכישה מכספי הקר : העיקריי 
טופס הבקשה יועבר "שנוהל הקר  קובע כי א0 ; הבקשות שאושרו לרכישת ציוד מחשוב נעלמו

והדיקני  בלבד חתמו ,  אי  בפקולטות ועדות השתלמות " לאישור ועדת ההשתלמויות בפקולטה
מבקר האוניברסיטה המלי, להורות לממוני  להקפיד ולמלא אחר הוראות הנוהל . על הבקשות

על מעקב ובקרה שוטפת עוד המלי, לעג  בנוהל חובת . ולהורות על מינוי ועדת השתלמויות
 . לרכישת ציוד בקשות מאושרות הפעולות שננקטו על פי טופסי

ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ È‡ˆÓÓ· ‰ „ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ÔÈ‡Â
ÂÓ˘ÂÈ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ .   

 איל  אוניברסיטת בר
 ושני מקרי  63קר  גמלאי  בדק מבקר האוניברסיטה רק היבטי  כלליי  הנוגעי  ל2000משנת 

בדיקתו העלתה כי סדרי הפיקוח הרופפי  על השימוש בכספי קר  . פרטניי  הנוגעי  לקר  זו
כפי שמדגימי  המקרי  הפרטניי  , גמלאי  יוצרי  פוטנציאל רב לשימוש לא תקי  בכספי  אלה

 :שבדק
 נסיעת חבר סגל  דיווח מבקר הפני  לרקטור על ממצאי בדיקה שעשה לגבי2003בנובמבר  .1

חבר הסגל הגיש למדור התשלומי  באוניברסיטה חשבונית לתשלו  של . ל במימו  הקר "לחו
הסכו  שצוי  על גבי כרטיס ואילו ,  דולר עבור כרטיס טיסה1,189סוכנות נסיעות ולפיה שיל  

 מהסכו  שציינה סוכנות %30  כ  דולר בלבד 339הטיסה המנוצל שציר0 לחשבונית היה היה 
חבר הסגל הודה שהחשבונית אינה משקפת את מחיר כרטיס הטיסה . הנסיעות על גבי החשבונית

הוא שיל  עבור כרטיס טיסה : וכי אשתו נסעה אתו כמעט בכל הנסיעות במימו  הקר , שלו
והיתרה מימנה באופ  מלא או חלקי את נסיעת , קיבל כרטיס למחלקת תיירי , למחלקת עסקי 

הוראות האוניברסיטה אוסרות שימוש בכספי הקר  למימו  נסיעות בני זוג לדבריו ידע ש. אשתו
במקו  , ל"אול  העדי0 לנצל את הכספי  העומדי  לזכותו בקר  למימו  נסיעת אשתו לחו, וילדי 

מבקר האוניברסיטה בדק ומצא שחבר . לשל  מס הכנסה על כספי  אלה בעת פרישתו לגמלאות
. פעל בדר& זו בכל נסיעותיו במימו  הקר  במש& שלוש שני , הבתיאו  ע  סוכנות הנסיע, הסגל

וההתקשרות ע  חברת , ח" ש20,000בעקבות חשיפת המקרה החזיר חבר הסגל לאוניברסיטה 
בית הדי  למשמעת של האוניברסיטה . 2005הנסיעות שנתנה לו את שירותיה הופסקה עד סו0 שנת 

  גמלאי  בשנה הראשונה לאחר צאתו שלל את זכותו של חבר הסגל להקצאת כספי  מקר
 . לגמלאות

) 2002 1998(ב "התשס ט"גמלאי של האוניברסיטה הגיש לקר  גמלאי  בשני  התשנ .2
 .  דולר35,000 הסכו  המבוקש הסתכ  בכ. בקשות לסיוע במימו  ההוצאה לאור של ספר

__________________ 

 . 163 162' עמ, על ממצאיו בעניי  זה ראו לעיל  63
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סייע לגמלאי עקב  דולר מסכו  זה שולמו לעוזר אישי ש27,500 מבקר האוניברסיטה העלה כי כ
ממועד מסירת כתב היד להוצאה לאור , אול  השירותי  שסיפק העוזר לגמלאי, מצב בריאותו

החשבוניות שהוגשו , דהיינו. לא היו קשורי  כלל להוצאת הספר לאור, 2004 ועד קי, 2001בקי, 
לאי ג  א  הסיוע שנית  לגמ"מבקר האוניברסיטה קבע ש. לא שיקפו כראוי את השירות שנית 

אי  הוא כלול ביעדי  המוגדרי  של קר  המחקר ולא אושר על ידי , בתקופה האחרונה הינו חשוב
 ". הגורמי  המוסמכי  לאשר משיכות מהקר 

בעקבות בדיקה שעשתה עובדת הרווחה של האוניברסיטה המלי, הרקטור לנשיא האוניברסיטה 
 שהתברר שאי  לה    2004סט אוגו שלא לשל  את החשבוניות שהגיש הגמלאי בחודשי  יולי

 א& לא לתבוע את החזר הכספי  ששילמה האוניברסיטה לגמלאי בשני   קשר להוצאת הספר 
כמו כ  המלי, שהנשיא ישקול לגופו של עניי  כל בקשה להקצבה מהקר  שיגיש . 2004 2001

 קבלת המלצה של הוועדה האקדמית לבחינת בקשות גמלאי  לשימוש לאחר, הגמלאי בעתיד
ועדה שהקימה האוניברסיטה בעקבות דוח מבקר (בקר  גמלאי  למטרת הוצאת ספרי  

   ). האוניברסיטה בעניי  זה
 האוניברסיטה העברית

ל " בדק מבקר האוניברסיטה רק את השימוש בנקודות הנוסע המתמיד בנסיעות לחו2000משנת 
 כי 2007ה בפברואר מבקר האוניברסיטה כתב למשרד מבקר המדינ. על חשבו  האוניברסיטה

 . תמיד יהיו נושאי  חשובי  שלא ייבדקו, לנוכח המחסור במשאבי  וריבוי הנושאי  לביקורת
ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·È˘Á ÁÎÂ  , ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·Ï Ï‡Èˆ ËÂÙ‰Â ¯·Â„Ó Ì‰·˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÓÂÎÒ‰

˙Â‡¯Â‰‰Â ÌÈÏÏÎ‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡˘ , ¯˜·Ó˘ ıÈÏÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·È ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Ô¯˜‰ ¯„Ò‰ ÌÂ˘ÈÈ Ï˘ ‰˜È„· ·Ï˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ , ÂÈË·È‰ ÏÚ

ÌÈ Â˘‰ ,ÂÏ˘ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· .   
 גוריו   אוניברסיטת ב 

ל ובכלל  " הגיש מבקר האוניברסיטה דוח בנושא החזר הוצאות עבור נסיעות לחו2002ביולי 
כמו כ  . מהנסיעותבי  היתר העיר שיש פיגור בסיו  ההתחשבנות בגי  חלק . נסיעות במימו  הקר 

העלה כי תהלי& אישור הנסיעות במימו  הקר  באג0 משאבי אנוש נעשה ידנית ולא באמצעות 
המבקר . ויש בכ& כדי לפגוע באיכות הבקרה בנושא, למרות המספר הרב של הנסיעות, מחשב

 דנה ועדת 2002בנובמבר . ל"המלי, בי  היתר לקיי  מכרז חדש לקבלת שירותי נסיעות לחו
קורת בדוח והמליצה לנקוט צעדי  נגד חברי סגל שלא סיימו את ההתחשבנות ע  מדור הבי

כ  המליצה שלא לאשר נסיעות למי שטר  השלימו את התחשבנות  בגי  . הנסיעות באוניברסיטה
 . נסיעותיה  הקודמות
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ÂÓ˘ÂÈ ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ÈÎ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï . ¯‡Â È· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2004 
·Ó ¯ÊÁ˙ÂÚÈÒ  È ÎÂÒÏ ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï Â˙ˆÏÓ‰ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˜ , ‡Ï Â˙ˆÏÓ‰ ÌÏÂ‡

‰Ï·˜˙‰ . 
 כי בדק נושאי  2007גוריו  ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה בינואר  מבקר אוניברסיטת ב 
צבירת נקודות הנוסע , התקשרויות ע  סוכני נסיעות וחברות תעופה: נוספי  הנוגעי  לקר 

ל ודיווח לרשות המסי  על השתלמויות במימו  משולב "שלו  עבור לינה בחוהחזר ת, המתמיד
 כתב כי המלצותיו יושמו למעט ההמלצה בדבר הטבות 2007ביולי . של הקר  ושל קר  מחקר

כ  ציי  כי האוניברסיטה אינה מאשרת נסיעות מהקצבות הקר  לחברי סגל שלא ". הנוסע המתמיד"
  .עות קודמותהשלימו את ההתחשבנות בגי  נסי

✩  
Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È¯˜·Ó ÂÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ  , ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈÓÂÎÒ‰

 ‰È˙Â·ˆ˜‰· ÈÂ‡¯ ˘ÂÓÈ˘Ï ˙Ú„Â ‰ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰Â Ô¯˜Ï ÌÈ·ˆ˜ÂÓ‰- ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ Â 
 ‰Ê ÁÂ„· Â‡·Â‰˘- ‡˘Â · ‰ÙÈ˜Ó ˙¯Â˜È· ÂÚˆÈ· Ì¯Ë˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È¯˜·Ó˘ ÈÂ‡¯ 

 ˙È Î˙· Â·Ï˘Ï ÂÏ˜˘È ÔÂ„ ‰Ì‰Ï˘ ˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ , ˙¯Â˜È·‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ˙˘‚ÂÓ‰
‰Ï˘ ,‰„Â·Ú‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙ÚÈ·˜· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈˆÂÏÈ‡·Â ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ È¯„Ò· ·˘Á˙‰·.   
 סיכו 

ÔÈ· Ú„Ó È¯˘˜Ï Ô¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÈÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„Ó-ÌÈÈÓÂ‡Ï , ¯Â˘ÈÓ· Ô‰
ÈÏ‰ ÈÓ‰ ¯Â˘ÈÓ· Ô‰Â È˙Â‰Ó‰. 

 ¯˙ÂÈ· ‰·Â˘Á ‰¯ËÓÏ ‰Ó˜Â‰ Ô¯˜‰-‰  ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Ï˘ ˙ÈÚ„Ó ˙ÂÓÏ˙˘
ı¯‡· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ,ÔÈ· Ú„Ó È¯˘˜ ÌÂ„È˜Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ¯˜ÁÓ‰ ˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰-

ÌÈÈÓÂ‡Ï .Î· ÌÏÂ‡Â-50 ‰È„ÚÈÓ ‰È˙Â·ˆ˜‰· ÌÈ˘Ú ‰ ÌÈ˘ÂÓÈ˘‰ Â˜Á¯˙‰ ‰ÓÂÈ˜ ˙Â ˘ 
‰˙ÏÚÙ‰· ÌÈ Â˘ ÌÈ˙ÂÂÈÚ Â¯ˆÂ Â ÌÈÈ¯Â˜Ó‰ : ˙‡ ˙Â„ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Â¯

 ÌÈÙÒÎ‰Ì˘È¯Â‰Ï Û‡Â ‰˘È¯Ù‰ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ì‚ Ô¯˜· Â¯·ˆ ˘ , ıÈ¯Ó˙ ¯ÂˆÈÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â
Ô˙Â‡ ÍÂÒÁÏ ‡Ï‡ ‰È˙Â¯ËÓÏ Ô¯˜‰ Ï˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ïˆ Ï ‡Ï˘ .ÔÎ‡Â , ˘È

 Ô¯˜· ˙Â¯Â·ˆ‰ ˙Â¯˙È‰ Ï˘ „ÈÓ˙Ó ÏÂ„È‚)ÌÈ‡ÏÓ‚‰Â ÏÈÚÙ‰ Ï‚Ò‰ ¯Â·Ú( ,ÎÓ-110 ÔÂÈÏÈÓ 
 ÛÂÒ· ¯ÏÂ„2001ÎÏ -144ÛÂÒ· ¯ÏÂ„ ÔÂÈÏÈÓ  2005 ; ˙Â¯˘Ù‡Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Â¯

Ô‰ÈÏ˙ÂÎÏ ıÂÁÓ Ï‡ Â‡ÈˆÂ‰Ï Û‡Â Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· „ÂÈˆ ˘ÂÎ¯Ï ; ˘È¯Ù‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô·Â¯
Ô‰È‡ÏÓ‚ ¯Â·Ú Ì‚ ÌÈÙÒÎ ,˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙ· ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ì‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ‡Ï· , ¯ˆÂÈ ¯·„‰Â

˙ÈÓ„˜‡‰ ‰Ó¯‰ ¯ÂÙÈ˘ Ï˘ ‰ÂÂÒÓ· ¯Î˘ ˙·Ë‰· ¯·Â„Ó˘ Ì˘Â¯‰ ˙‡ . ˜ÊÁ˙Ó ‰Ê Ì˘Â¯
‰ ÁÎÂ ¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ‰‚È‰ ‰˘ ¯„Ò‰-ÔÏÈ‡ , ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú Ì‚ ÌÈÙÒÎ Ô¯˜Ï ‰ˆ˜Ó‰

ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈÏ‰ ÈÓ . 
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 Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ·Â¯- ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Èˆ˜˙ ·Â¯ ÂÓÎ -‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· Ì¯Â˜Ó  , ˙˘¯„ Â
ÌÏÂˆÈ  ÔÙÂ‡ È·‚Ï ‰¯Â¯· ‰ÚÈ·˜ .˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ , Â¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙ÓÂ Ô¯˜‰ È„ÚÈ

ÈÂ‡¯Î :‰ Ï˘ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰·Ó„˜‡‰ Ï‚ÒÈÔ¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰Ï ˙ÂÎÊ‰ ÌˆÚ ˜¯ ˙ ‚ÂÚÓ  . ‡Ï
‰˙ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó ˙‡Â ‰È„ÚÈ ˙‡ Ú·Â˜‰ ÌÎÒ‰ Ï‚Ò‰ È Â‚¯‡ ÌÚ Ì˙Á  , ÌÈ¯„Ò‰‰Â

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÓÈ Ù‰ ÌÈÏ‰ · ˜¯ ÂÚ·˜  ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ . ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÏÁÂ‰ Ê‡Ó
· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰-1988 ,‡ËÈÒ¯·È Â‡ Â‚È‰ ‰˘ ¯„Ò‰· ÌÈÈÂ È˘Ô· ˙Â- ÔÂÈ¯Â‚

¯·Â- ¯Â˘È‡ ‡Ï· Â˘Ú  Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯Â ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ˙Â·ˆ˜‰ Ô˙Ó È·‚Ï ÔÏÈ‡
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ . 

ÂÁÏ ˙ÂÚÈÒ ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î È„ ‰˘Ú  ‡Ï" ˘ÂÓÈÓÏ ˙Â˘Ó˘Ó ÔÎ‡ Ô¯˜‰ ÔÂÓÈÓ· Ï
‰È˙Â¯ËÓ : ‰ÚÈÒ · Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˜Ó Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡ ˙ÂÚÈÒ ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡‰Â ‰˘˜·‰ ÍÈÏ‰˙·

‰Ï˘ ¯˘˜‰ ˙‡ Ë¯ÙÏÂÏ‚Ò‰ ¯·Á Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡‰ Â˙„Â·ÚÏ  . ÈÏÚ· È„È· ‰˘Ú  ¯Â˘È‡‰
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ„È˜Ù˙ , Ì„ÈÓÚ‰Ï ÏÂÏÚÂ ÌÈˆÁÏÏ Ì˙Â‡ Û˘ÂÁ ÌÈ¯·„‰ Ú·ËÓ˘ ¯·„

È˙ÈÈÚ· ·ˆÓ· . ÏÚ È ÈÈ Ú ÁÂÂÈ„ ¯ÂÒÓÏ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ ˙Â˘¯Â„ Ô È‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙È·¯Ó
ÈÚ„Ó‰ ÔÎ¯ÚÂ ˙ÂÚÈÒ ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ,Ï ˙¯Á‡ Í¯„· ˙ÂÏÚÂÙ Ô È‡ Ô‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ ˙Î¯Ú‰

ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ÏÂ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎÓ ˙ ÓÂÓÓ‰ ˙ÈÚ„Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Ï˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡‰Â . 
ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÁÂ„· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ÌÈ·¯ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ

 ˙„ÈÁÈ Ì˘‡¯·Â ¯·„· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ·
˙ÂÂ ‰ ÂÓÓ‰"Ì Â˜È˙Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ˙. 

Â ·Èˆ˜˙‰ ÈˆÂÏÈ‡ ÁÎ , Ï‰ ÈÓ È¯„ÒÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙È·¯Ó Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ
ÔÈ˜˙ , Ì‰· ÚÂ·˜ÏÂ Ô‰ÈÏ‰Â  ˙‡ ˙Â ˘Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

‰„ÂÚÈÈÏ ˙Â¯Ê Ô‰˘ ˙Â¯ËÓÏ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘ Â¯˘Ù‡È ‡Ï˘ ÌÈ‡ ˙ , ˙‡ Â‡È·È ¯˘‡Â
˙· ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ô¯˜‰ ˙‡ Ïˆ Ï Ï‚Ò‰ È¯·Á ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ È˘ ÂÏÏÂÁÈÂ Ì˙„Â·Ú ˙ÙÂ˜

˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰¯˜··Â Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ ÏÂˆÈ Ï ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË· .
ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯˙Ï‡Ï ˜ÈÒÙ‰Ï Ô¯˜Ï ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ ¯È·Ú‰Ï ˙Â¯˘Ù‡Ó‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ . 

˙Â ÏÚ" ‚Èˆ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ Â·ÈÈÁÈ˘ ÈÙÒÎ ÁÂÂÈ„ ÈÏÏÎ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˘·‚Ï ˙ ˙‡
ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„· Ô¯˜‰ ÈÙÏÎ ˙Â‡ÏÓ‰ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ . ÚÈÈÒÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

‰„ÂÚÈÈÏ ˘Ó˘˙ Ô¯˜‰˘ ÂÁÈË·È˘ ÌÈÏ‰  ˙ÚÈ·˜· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï . ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
 È¯·Á È„È ÏÚ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈÁ ‰‰ ˘Â·È‚ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï

ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ,Ì‰·˘ ÌÈ‡ ˙‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·ÂÒÓÓ ˙Â¯ÂËÙ ˙Â·ˆ˜‰‰  , ÏÚ „ˆÈÎÂ
‰Ê ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ‰¯˜· ÌÈÈ˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ; ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ì‡ ˜Â„·Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚ

ÂÊ ‰˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ ÏÂ ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ˙ÂÓ˘ÈÈÓ ,
Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ· ÔÈ˜˙ ‡Ï ˘ÂÓÈ˘ ÂÚ ÓÈ˘ ‰¯˜· ÈÚˆÓ‡Â ÌÈÏÏÎ ˘Â·È‚ ‰Ê ÏÏÎ·Â. 

 ˙„ÈÁÈ ÏÚ ¯Á‡Ï Â‚‰ Â‰˘ Ô¯˜‰ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯„Ò‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ ÂÓÓ‰1988 , ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ
‰˙˜È„· È‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ . ˙ÏÚÙ‰ È·‚Ï ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ 

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ¯„Ò‰‰ , ˙˜È„·· Í¯ÂˆÏ Ô˙Ú„ ˙‡ ˙˙Ï ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ÏÚÂ ‰„ÈÁÈ‰ ÏÚ
˜ÁÓ‰ ‚Â¯È„· ÌÈ„·ÂÚ È·‚Ï ¯„Ò‰‰ ˙ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯ , ÏÁ ‰Ê ¯„Ò‰ ÔÎ˘

Ì‰ÈÏÚ Ì‚. 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô¯˜‰ Ï˘ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙ ÂÎ˙Ó· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ 
˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ‰È˙Â¯ËÓÓ ‰˙Â˜Á¯˙‰Â ,Ó ¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Â-50 ‰‚‰ Â‰ Ê‡Ó ‰ ˘ 

‰ Â˘‡¯Ï ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯ , Ï‚Ò‰ È Â‚¯‡ ÛÂ˙È˘·
˜‡‰ÈÓ„ , ‰È˙Â¯ËÓ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó ‰˙ÏÚÙ‰ ÔÙÂ‡ Ì‡ Â˜„·È)¯˜ÁÓ‰ ÌÂ„È˜ , È¯˘˜ ÌÂ„È˜
Ú„Ó ,‰¯˘Ú‰Â ˙ÂÓÏ˙˘‰ .( ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·Á ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ÔÁ·È˙˘ ÌÂ˜Ó ˘È

‰È˙Â¯ËÓÏ Ô¯˜‰ ˙Â·ˆ˜‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÏÂˆÈ  Â„„ÂÚÈ˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÏÎ ÌÈ˘„Á , È„Î
‰ È„Ó‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ,Ô·Èˆ˜˙ ˙È·¯Ó ˙‡ ˙ ÓÓÓ‰ ,˜ÈÙÈ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡ Â

Ô¯˜· ‰ÏÂ„‚‰ Ô˙Ú˜˘‰Ó. 
 



 

 


