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   )ה"ור(ועד ראשי האוניברסיטאות 
 את ועד ראשי 1באמצע שנות השישי  של המאה העשרי  הקימו שבע אוניברסיטאות .1

, בי  היתר, ה עוסק"ור. לש  טיפול בנושאי  המשותפי  לה , )ה" ור להל  (האוניברסיטאות 
 :בפעילויות אלה

היתר לצור  קביעת הסכמי בי  , קיו  משא ומת  ע  ארגוני העובדי  באוניברסיטאות )א(
מילוי תפקיד של פורו  המתא  בי  האוניברסיטאות בנושאי מדיניות המשותפי  )  ב(;   שכר
משרדי , ובה  הכנסת וועדותיה, לרבות בנושא יחסיה  ע  גופי  ציבוריי  ורשויות השלטו , לכול 

דיוני  ומקבל ה "במסגרת תפקיד זה מקיי  ור. ת"ג וות"מל ,רשות המסי  בישראל, ממשלה
ה ד  "ור, בי  היתר. ובדר  כלל ג  מייצג את כל האוניברסיטאות במגעי  ע  גופי  אלה, החלטות

) לרבות חוק ההסדרי (בהצעות חוק המועלות בכנסת אשר עוסקות בתחו  ההשכלה הגבוהה 
חישובי  מרכז ה, ובה  המרכז הארצי לבחינות, ריכוז פעילויות של כמה גופי )  ג(;   ומגיב עליה 

 קביעת תכני  לשיתו")  ד(;   והוועדה למדיניות קבלה לאוניברסיטאות) א"מחב(אוניברסיטאי  הבי 
 ; ל"טיפוח קשרי  ע  אוניברסיטאות בחו)  ה(;   ל"פעולה במחקר ע  מוסדות אקדמיי  בחו

הוצאת כתב עת ושמו ) ז(; עיסוק בנושאי  הנוגעי  לשכר לימוד ולרווחת הסטודנט) ו(
מאמרי  בנושאי שיטות הוראה ומחקר וידיעות על , ה"ובו מאמרי  על פעילות ור, "מיהאקד"

 . הנעשה באוניברסיטאות
ה משמש אחד "ר ור"כיו. ה בעלי התפקידי  הבכירי  בה "את האוניברסיטאות מייצגי  בוור

ה "החלטותיו והמלצותיו של ור. פע  בשנה, בדר  כלל, והוא מתחל", מנשיאי האוניברסיטאות
ומכא  שלראשי , )נשיאי  או רקטורי (מתקבלות בפורו  הכולל את ראשי האוניברסיטאות 

, ה כמה ועדות"כמו כ  פועלות בוור. ה ולפעולותיו"האוניברסיטאות יש אחריות לנעשה בוור
העוסקת בענייני מינהל וכספי  , לי האוניברסיטאות"שחבריה ה  מנכ, לי "ועדת מנכ: ובה 

במשא ומת  , בי  היתר, המטפלת, וועדת שכר; לי  של האוניברסיטאות"המנכובראשה עומד אחד 
, ה"האוניברסיטאות ה  שמממנות את פעילותו של ור. ע  ארגוני העובדי  באוניברסיטאות

 .ת"באמצעות הקצבה שנתית שכל אחת מה  מקצה לו לפי חלקה בתקציב שמחלקת ות
המבוקר על ידי משרד מבקר המדינה על פי ה הוא נציג של גו" "מאחר שכל אחד מחברי ור .2

ה נגזרות ממטרות "החלטותיו והמלצותיו של ור, וכיוו  שפעולותיו, חוק מבקר המדינה
. בבחינת גו" מבוקר, מאז הקמתו, ה"היה ור, האוניברסיטאות ומפעולותיה  וא" משפיעות עליה 

ומאחר שמהמסמכי  , ה על תהליכי  שוני  במערכת ההשכלה הגבוהה"נוכח השפעתו של ור
החליט משרד , 2006ה מעורב בנושאי  שנבדקו בשנת "שהיו בידי משרד מבקר המדינה עלה כי ור

ה בנושאי  אלה והודיע לו במאי אותה שנה כי יש "מבקר המדינה לבדוק ג  את פעולותיו של ור
 . בדעתו להתחיל לעשות עליו ביקורת

__________________ 
  להל  (האוניברסיטה העברית בירושלי  , ) הטכניו  להל  ( מכו  טכנולוגי לישראל  הטכניו    1

איל   אוניברסיטת בר, ) מכו  ויצמ   להל (מכו  ויצמ  למדע , )האוניברסיטה העברית או העברית
: להל  ג (אוניברסיטת חיפה , )אביב תל: להל  ג (אביב  אוניברסיטת תל, )איל  בר: להל  ג (

בכל מקו  בפרק זה שבו ). גוריו   אוניברסיטת ב  להל  (גוריו  בנגב  ואוניברסיטת ב ) חיפה
 .אות שפורטו לעילמוזכרות האוניברסיטאות הדברי  אמורי  בשבע האוניברסיט
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Ï‡ מסגרת "ושהוא " גו" מבוקר"ענה שאיננו בט, ה לא שית" פעולה ע  משרד מבקר המדינה"ור
˙·ÈÈÁÓלפיכ  החליט ). ההדגשה במקור" ( של שיתו" פעולה שאיננה אפילו מאוגדת בתאגיד

ה נתמ  בעקיפי  על ידי " והואיל וור למע  הסר צל צלו של ספק , 2006מבקר המדינה ביולי 
על ידי הממשלה בדר  של הנתמכות , הממשלה בדר  של מימו  שנית  מתקציב האוניברסיטאות

ה בתוק" סמכותו לפי סעי" " להחיל את ביקורת המדינה על ור ת "הקצבה המועברת באמצעות ות
 . 2לחוק מבקר המדינה) 8(9

¯Â" ÛÈÚÒ ÈÎ ÔÚËÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ¯Ú‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ‰9)8" ( ‰ ˜Ó Â È‡
¯Â ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ"¯˜Â·Ó ÛÂ‚Î ‰ "Ï‡ ÌÈÓÚËÓ‰ :¯Â"ÏÚÙÓ Â È‡ ‰ ,

„ÒÂÓ ,˙·ÈÈÁÓ ‡Ï ˙È¯Ë ÂÏÂÂ ˙ÂÒ Î˙‰ ‡Ï‡ ¯Á‡ ÛÂ‚ Â‡ Ô¯˜ ;¯Â" ÂÏ ÔÈ‡Â „‚Â‡Ó Â È‡ ‰
ÔÂ ˜˙ ;¯Â" ‰"˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯Â·Ú ËÈÏÁÓ Â  È‡" ;¯Â" ‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ÍÓ˙  Â È‡ ‰

‰ È„Ó‰ È„È ÏÚ ‡Ï‡ . 
 ËÒÂ‚Â‡·2006¯ÂÂÏ ÚÈ„Â‰ "Ë ˙‡ ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ‰ÁÂ„ ‡Â‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ ¯Á‡Ó ÂÈ˙Â Ú

¯Â ‚‰ ˙Ó Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÈÎ ÔÈÈˆÂ ˘ÓÓ Ô‰· ÔÈ‡˘" ˙‡ ÏÎÒÏ ÔÂÈÒÈ Î ˘¯Ù˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰
‰˘·˘Ï Â‡ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È·. 

לשת" , ה מבחינה ציבורית"החליט ור"ה השיב למבקר המדינה כי על א" המחלוקת המשפטית "ור
  2007שני  בתגובותיו ב, ואול ". ככל אשר יידרש, פעולה ע  ביקורת משרד מבקר המדינה

 .כפיפותו לביקורת המדינה  על ממצאי הביקורת הוא חזר על טענותיו בדבר אי2008 ו
בח  משרד , שעסקה בנושאי  שוני  הנוגעי  להשכלה הגבוהה, במסגרת הביקורת הנוכחית .3

 .ה"מבקר המדינה ג  סוגיות הנוגעות לפעילות ור
הסכומי  ; )2007 2005(ז "התשס ו"ה בשנות הלימודי  התשס"להל  פירוט הוצאות ור )א(

 :ח"הנקובי  בטבלה ה  בש
Ò˘˙‰" Ê Ò˘˙‰"Â ‰‡ˆÂ‰‰ 

 * שכר בעלי תפקידי  1,276,754 46.1% 1,289,713 53.1%
 )לוביז (ייעו  תקשורת ושדלנות  645,041 23.3% 396,113 16.3%
 )מיסוי ופנסיה, משפטי(ייעו  מקצועי  763,485 27.6% 267,762 11.0%
 טקסי  ואירוח, ימי עיו  6,970 0.3% 29,904 1.2%
 ה"דמי השכירות עבור משרד ור 31,833 1.1% 29,363 1.2%
  ציוד משרדי ותחזוקת המשרד 15,067 0.5% 28,612 1.2%
 "אקדמיה"לרבות כתב העת , פרסומי  29,108 1.1% 387,164 16.0%
100% 2,428,631 100% 2,768,258 ÏÂÎ‰ ÍÒ 

שני , ה"ר ועדת השכר של ור"יו, ה"לי  של ור"ר ועדת המנכ"יו: פקידי  המקבלי  שכראלה בעלי הת *
 . ה ומזכירה"רכזת ור, א"בעלי תפקידי  במחב

__________________ 
קר  או גו  אחר הנתמכי  במישרי  או , מוסד, כל מפעל"על פי סעי  זה יעמוד לביקורתו של המבקר   2

אול  הביקורת על גו  כזה לא ; ערבות וכיוצא באלה, בדר" הקצבה... בעקיפי  על ידי הממשלה
ליטו על כ" ובמידה או המבקר הח] לענייני ביקורת המדינה של הכנסת[אלא א  הוועדה , תופעל

 ".שהחליטו
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שישה (ה מיועדות למימו  שכר  של בעלי תפקידי  "הטבלה מלמדת כי רוב הוצאותיו של ור
ויועצי  ] לוביסטי [שדלני  , בעיקר יועצי תקשורת(ושל יועצי  מקצועיי  שוני  ) במספר

א  , א"ה אלא עובדי אוניברסיטאות או מחב"בעלי התפקידי  אינ  מוגדרי  עובדי ור). משפטיי 
, כאמור. ה הוא המממ  את שכר  או את תוספת השכר שה  מקבלי  בעד עבודת  עבורו"ור

 .ה"האוניברסיטאות מממנות את כל פעילות ור
 הממונה  להל  (כר והסכמי עבודה במשרד האוצר ה וא" הממונה על הש" אימצו ור1992בשנת 

שחבריה היו אנשי ציבור , ה"המלצות של ועדה ציבורית שמינה ור) על השכר או הממונה
ההמלצות עסקו בתנאי השכר של בעלי . המכהני  במוסדות המנהלי  של האוניברסיטאות

על פי המלצות . ל" ומנכסג  נשיא, משנה לנשיא, ובה  נשיא, התפקידי  הבכירי  באוניברסיטאות
 .3בעלי התפקידי  האמורי  אינ  רשאי  לעסוק בפעילות מחו- לאוניברסיטה תמורת שכר, אלה

ה החליט לממ  את עלות התוספת לשכרו בגי  "התפקידי  שוור הביקורת העלתה כי אחד מבעלי
ה שני  רבות איל  ועומד ז ל אוניברסיטת בר" מנכ2008ה הוא מי ששימש עד ינואר "עבודתו בוור

 20%ששיעורה , התוספת. 4)לי "ר ועדת המנכ" יו להל  (ה "לי  של ור"בראש ועדת המנכ
 . 1995משולמת לו מינואר , משכרו

¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡˘ ¯Á‡Ó-ÔÏÈ‡ ,ÂÈ Ô‰ÎÓ ‰·˘"Î Ó‰ ˙„ÚÂ ¯"‡È˘ Ï ‰ ˘ÓÎ ÌÈÏ , ÛÂ‚ ‡È‰
·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· Â˙¯„‚‰Î ÍÓ˙  ,Ó˘˙‰"‰-1985)  ÔÏ‰Ï-„ÂÒÈ ˜ÂÁ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â( ,

‰¯ÂÓ‡‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ ÏÂ , ÏÚ
ÂÈ Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÙÒÂ˙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ ÂÓÓ‰"Î Ó‰ ˙„ÚÂ ¯"¯Î˘ ˙‚È¯Á ¯„‚· ‡È‰ ÌÈÏ . Ì‡

ÔÎ ,˘¯„ Î ‡˘Â · ÏÙËÏ ÂÈÏÚ . 
ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÈ „È˜Ù˙ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ "Î Ó‰ ˙„ÚÂ ¯"Ï ÌÈ

„È˜Ù˙‰ È ÈÈÙ‡ÓÂ ,¯ÂÂ˘ ÈÂ‡¯" ÌÚÙÓ ÛÏÁ˙È ‰Ê „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÏÂ˜˘È ‰
ÌÚÙÏ ,ÂÈ Ï˘ ÌÈ‚Â‰ ‰ ÔÈÙÂÏÈÁÏ ‰ÓÂ„·"¯Â ¯"‰ . 

 . ה טע  לפני משרד מבקר המדינה כי אינו מאוגד וכי אי  לו תקנו "ור, כאמור )ב(
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙ ˙ ÈÁ·Ó ,¯Â ˙ ÚË"˙ÂÚÓ˘Ó ˙¯ÒÁ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ ,Ó Ô˙È ˘ ÌÂ˘
 ÏÚ Ì‚ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ˙‡ ÏÈÁ‰Ï"¯Á‡ ÛÂ‚ "ÔÂ ˜˙ ÂÏ ÔÈ‡Â „‚Â‡Ó Â È‡˘ .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,

¯Â ÈÎÓÒÓ ÔÈ· ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰" ˙ ˘· ¯·Î ‰ ÎÂ‰˘ ÔÂ ˜˙ ˙Úˆ‰ ‰1988 . ˙Úˆ‰Ï ‡Â·Ó·
¯Â ‰ ·ÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰˙¯ËÓ ÈÎ ÔÈÂˆ ÂÊ ÔÂ ˜˙"‰ , ÈÎ¯„ÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÏ

Â˙ÂÏÈÚÙ ,Í˘Ó· Â˘·‚˙‰˘ÌÈ ˘‰  .Î Ó ·˙Î˘ ¯Ó‡ÓÓ"¯Â Ï"¯·Ú˘Ï ‰5 ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈÏÈ‚· 
¯Â Ï˘ ˙Ú‰ ·˙Î Ï˘"‰ ,"‰ÈÓ„˜‡‰" , ˙ ˘· ÌÒ¯ÂÙ˘1997 ,¯Â ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ" ÏÚÙ ‰
ÂÊ ÔÂ ˜˙ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ , ˙ ˘· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·ÓÂ2007 ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 

ÔÂ ˜˙ ˙Úˆ‰ ‰˙Â‡Ó ˜ÏÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÁÙÏ ÏÚÂÙ ÔÈÈ„Ú . 
__________________ 

על ; ר חל עליה "יצוי  כי נורמה דומה מקובלת ג  בשירות המדינה ובגופי  ציבוריי  נוספי  שהתקשי  3
, תפקידו של בכיר מחייב אותו להשקיע את כל זמנו ומרצו בעבודה בגו  שבו הוא מכה , ר"פי התקשי

אג  השכר והסכמי עבודה . דה אקדמית כמרצהמלבד עבו, והוא אינו רשאי לעסוק בעיסוק נוס  בשכר
 כי להבנתו בעלי תפקידי  בכירי  אמורי  לייחד 2008במשרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה במרס 

 . ובשכר המשול  לה  מובאת בחשבו  מגבלה זו, את מלוא זמנ  לגופי  שבה  ה  מכהני 
 . איל 'ה לנשיא אוניברסיטת ברלי  ג  כמשנ"ר ועדת המנכ"במועד סיו  הביקורת שימש יו  4
 . 2002ל עד שנת "ה היה מנכ"לוור  5
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וכי החלטותיו אינ  , כי הוא גו" וולונטרי, כאמור, ה לפני משרד מבקר המדינה" ורעוד טע  )ג(
 . מחייבות את האוניברסיטאות

¯Â ÔÂ ˜˙ ˙Úˆ‰· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"¯Â ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ Ú·˜  ‰" ÌÈÈ Â¯˜Ú ÌÈ‡˘Â · ‰
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ .Î Ó ·˙Î ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯·„"¯Â Ï" ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈÏÈ‚· ¯·Ú˘Ï ‰

·˙Î Ï˘ ˙Ú‰ "‰ÈÓ„˜‡‰ ." ˙ËÂÈËÓ ÌÈÚË˜ Â¯·ÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ
¯ÂÂÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙ÂÁÂ„‰"‰ ,„¯Ù · „Á‡ ÏÎ ,ÔÈÈ Ú‰ ÈÙÏ ,Ì˙·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï . ˙¯Â˜È·‰

¯Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰" ‰·Â‚˙ ÏÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ‡Ï˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ‰Á ‰ ‰
¯ÂÂ˘ È ÙÏ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ"Ú ‰Â˙·Â‚˙ ˙‡ ÂÏ ¯ÂÒÓÈ ÂÓˆ . ¯Á‡Ï ˜¯

 Ô‰È˙Â·Â‚˙ ˙‡ ÂÏ Â¯ÒÓ Ô‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈ Ù
ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ .   

 סיכו 
¯Â ˙Â‚‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‰ ; È‡È˘ ˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡

Î ÓÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰"Ô‰ÈÏ ,˙Á‡ ‰ˆÚ· , È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ÏÂÎÈÒÏ Â˘ÚÈ‰ , ¯ÈÎ‰Ï ÌÂ˜Ó·
‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ‰˙ÏÚÂ˙·Â ‰˙Â·È˘Á· , ÌÈ¯ÈÎ· ‰Î ÌÈÓ¯Â‚Ó ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È ˘ ÈÙÎ

È¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚·.   


