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   המכללה האקדמית צפת
 היבטי  מינהליי 

 תקציר 
  להל  " (המכללה לפיתוח ההשכלה בגליל" נוסדה בצפת עמותת 1986בשנת 

ובכלל זה הוראה , והיא עסקה בהוראה בתחומי  שוני , )המכללה האזורית
את עיקר המימו  לפעולותיה . איל  בתחומי  אקדמיי  באחריות אוניברסיטת בר

ת לממ  את הפעילויות " החלה ות1998בשנת . ממשרד החינו$קיבלה עמותה זו 
 הוקמה כעמותה המכללה האקדמית 2000ובשנת , האקדמיות של המכללה האזורית

 .ופעילויות אלה הועברו אליה, ) מכללת צפת או המכללה להל  (צפת 
היא מכללה בינונית מבחינת , 2001שהחלה את פעילותה בתחילת שנת , מכללת צפת

 )2008 2007(ח "בשנת הלימודי  התשס. למידיה בהשוואה למכללות אחרותמספר ת
 200 ועוד כ) מקצת  בהיק( לימודי  חלקי( סטודנטי  לתואר ראשו  1,674למדו בה 

 מסלולי לימוד לתואר 12המכללה מקיימת . אקדמיות תלמידי  במכינות קד 
 110 עסקי  בה כומו, איל  ראשו  שמרבית  באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר

 מהכנסותיה של המכללה ה  50% כ.  עובדי סגל מינהלי80 חברי סגל אקדמי וכ
בשני  .  מקור  בשכר לימוד שמשלמי  הסטודנטי 40% מהקצבות המדינה וכ

האחרונות נמצאת המכללה בתהליכי קבלת עצמאות אקדמית שמשמעותה קיו  
נקת תארי  אקדמיי  מסלולי לימוד ללא אחריות אקדמית של מוסד אחר והע

  . משלה
 פעולות הביקורת
 בדק משרד מבקר המדינה כמה מתחומי פעילותה 2007ספטמבר  בחודשי  אפריל
. ג ואצל רש  העמותות"ת ובמל"ביקורת השלמה נעשתה בוות. של מכללת צפת

  .2008השלמות ועדכוני  נעשו עד אוקטובר 
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 עיקרי הממצאי 
 ללת צפתהסכ  בי  המכללה האזורית ובי  מכ

 נכנס לתוקפו הסכ  שחתמו המכללה האזורית ומכללת צפת 2000בסו( שנת 
בי  היתר ).  הסכ  ההפרדה להל  (להפרדת פעילויותיה  ולהסדרת היחסי  ביניה  

הוסכ  להעביר מהמכללה האזורית למכללת צפת את הפעילויות האקדמיות ועובדי  
כמו . מרבית כספי המכללה האזורית ואת  מיטלטלי, זכויות למבני , שעסקו בניהול 

, תחזוקה(כ  הוסכ  שמכללת צפת תמכור למכללה האזורית שירותי  מינהלי  
 ). ניקיו  ועוד

 מהסכו  ששימש את המכללה האזורית לרכישתו מקורו 70% ש, אחד המבני 
 נחת  בי  2005בשנת . נותר בבעלותה, בעודפי כספי  שיועדו לשימושי  אקדמיי 

מחצית מהסכו  שהתקבל מהמכירה ; ת הסכ  פשרה ומבנה זה נמכרשתי המכללו
והמחצית האחרת שימשה לכיסוי תשלו  של המכללה , נמסרה למכללת צפת

מחישובי משרד מבקר המדינה . האזורית למכללת צפת בגי  שירותי  מינהליי 
ח מזה שהיה " ש970,000 עולה שלפי ההסכ  קיבלה מכללת צפת תשלו  הקט  בכ

  1 מתמורת מכירת המבנה20% קבלת כ ח בשל אי" ש520,000 כ(קבל עליה ל
  ). ח בגי  הערכת חסר של עלות השימוש במתקניה ובשירותיה" ש450,000 וכ

 בחינת תכנית הִמכל ל 
ת עדיי  לא דנו "היא וות, 2001 כבר בשנת 2ג קבעה את תכנית הִמכל-ל"א( שמל

בהתחשב בטובת ,  האקדמיותבצורת ההתארגנות המיטבית של כלל המכללות
 .כמתחייב מתכנית הִמכל-ל, מערכת ההשכלה הגבוהה

מכללת צפת ניהלה במש$ כמה שני  משא ומת  על מיזוגה ע  המכללה האקדמית 
וג  ועדת , מניתוחי  ובחינות שונות שנעשו בה עלה כי למיזוג יתרונות רבי . חי תל

אסיפה הכללית והוועד המנהל  החליטו ה2005 ב.  במהל$ כזה2007 שוחט תמכה ב
בעיקר בשל חשש  מאיבוד השפעת  , של מכללת צפת שלא לבצע את המיזוג

החלטת  זו נותרה בעינה א( שצוות משות( לשתי . במוסדות המכללה הממוזגת
 כי מיזוג  חיוני לפיתוח  וכי רצוי שהמיזוג ייעשה בהקד  2007 המכללות קבע ב

, מכללת צפת תקבל עצמאות מינהלית ואקדמיתוה  העדיפו לפעול כדי ש; האפשרי
 .הלי$ שהמכללה נמצאת בעיצומו

ת לא בחנו באופ  קונקרטי את הנתוני  הנוגעי  למכללת צפת ולא החליטו "ג וות"מל
א  היתרונות של המש$ קיומה העצמאי גוברי  על התועלת שבמיזוגה ע  מכללה 

ות הגשת דוח ועדת שוחט ת דיו  בעקב"ג וות" קיימו מל2008 ב, ע  זאת. אחרת

__________________ 
היה ראוי , א  שלפי האמור לעיל,  מתמורת המכירה של המבנה50% מכללת צפת קיבלה רק כ  1

 . מהבעלות עליו70%  כשיועברו אליה
 תכנית שלפיה מכללות אחדות הנמצאות באותו אזור יתארגנו במסגרת משותפת של מוסד רב  2

 . כדי להגדיל את מגוו  תכניות הלימוד שלה  ולהגביר את היעילות והחיסכו , קמפוסי
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את חיזוק , בי  היתר, והחליטו כי יעדי מערכת ההשכלה הגבוהה לעשור הבא יכללו
  .קמפוסיות המכללות האקדמיות ג  באמצעות מיזוגי  והקמת מסגרות רב

 כוח אד 
במכללה לא היו כללי  ברורי  בדבר העסקת העובדי  המינהליי  וכ  תק  מפורט 

אישר הוועד , לאחר שהובאו לידיעתה ממצאי הביקורת, 2008רק במרס . וטבלת שכר
במכללה לא נמצאו מסמכי  המעידי  על . המנהל טבלת דירוג לעובדי המכללה

רק . והבקרה על נוכחות עובדי  לא הייתה תקינה, ביצוע הערכות עובדי  שנתיות
 אישרה הנהלת המכללה נוהל בעניי  סדרי הקבלה וההעסקה של 2008במאי 
ת לא אישרה "ות. ואול  הנוהל טר  אושר כנדרש על ידי הוועד המנהל, עובדי 

עדיי  את טבלת הדירוג החדשה שהכינה המכללה וטר  הביאה לאישור הממונה על 
 .השכר הצעה שהכינה לדירוג עובדי הסגל המינהלי במכללות ולקידומ 

ה א( שבהסכ  ההעסקה של נשיא המכלל: באשר לעובדי  בכירי  נמצא כדלהל 
 נקבע כי הוא 2007 דצמבר   2006שכיה  בתקופה דצמבר ) אמנו  כספי' פרופ(הקוד  

הוא קיבל תשלומי  נוספי  עבור נסיעה , יקבל סכו  חודשי עבור החזקת רכבו
 בלא 2001ל המכללה הועסק בתפקידו מאז תחילת פעילותה בשנת "מנכ. במוניות

 נחת  עמו 2006רק בנובמבר ו, שנחת  עמו כנדרש חוזה הקובע את תנאי העסקתו
הועסק בה מאז הקמתה בלא שנחת  עמו חוזה  ג  חשב המכללה. חוזה העסקה

החשב קיבל את . נחת  עמו חוזה כזה,  בעקבות הביקורת2008ורק במרס , העסקה
, ולא היה במכללה נוהל המגדיר את תנאי העסקתו, שכרו על סמ$ חשבוניות שהגיש

לפני איוש התפקיד לא ביקשה המכללה כמה הצעות . סמכויותיו ומעמדו, תפקידיו
כ  נמצא כי החשב הוא הבעלי  של משרד רואי . למת  שירותי חשבות קבלניי 

וע  לקוחותיו א( נמני  אחד , ) העיסוק הנוס( להל  (חשבו  שהוא מנהל בעצמו 
החשב לא נדרש לדווח לממוני  עליו על . ר הוועד המנהל"מספקי המכללה ויו

ועקב כ$ נבצר מה  לבחו  את ,  שבה  הוא מטפל במסגרת העיסוק הנוס(הענייני 
ת מסרה "ות. סוגיית ניגוד הענייני  בי  תפקידו במכללה ובי  עיסוקיו הפרטיי 

למשרד מבקר המדינה כי המכללה לא מסרה לה את מלוא המידע בעניי  עיסוקו 
  הועלה כי כ. ת והנחיותיה"האסור לפי החלטות ות, הנוס( של חשב המכללה

  . ת"הסכמי השכר של העובדי  הבכירי  במכללה לא הובאו לידיעת ואישור ות
 מעמד יושבי הראש של מוסדות המכללה

 יושבי הראש של הוועד המנהל שלה 2000מאז ייסוד עמותת מכללת צפת בשנת 
וג  בעת הביקורת , ניהלו על פי מינוי או למעשה את ישיבות האסיפה הכללית

 את הישיבות של  ד אריה הרמלי  " עו  ניהל למעשה אד  אחד 2007ת במכללה בשנ
דבר זה יש בו כדי להקשות על האסיפה הכללית לפקח פיקוח . שני מוסדות אלה

ת "ות. נאות על פעולות הוועד המנהל ובאמצעותו על פעולותיה של הנהלת המכללה
האיזוני  מסרה למשרד מבקר המדינה כי מדיניותה היא שעל מנת לאפשר את 

ר הוועד המנהל אינו "יו, והבלמי  הראויי  בי  האסיפה הכללית ובי  הוועד המנהל
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ג הוא "וכי המצג שהציגה המכללה לה ולמל, ר האסיפה הכללית"יכול לכה  ג  כיו
  .כי אי  זהות בי  ממלאי התפקידי  האמורי 

 חשש לניגוד ענייני  במכללה
דיה ומנהליה חלות נורמות התנהגות על חברי העמותה של המכללה וכ  על עוב

ציבוריות ובכלל  נורמות האוסרות ביצוע פעולה במצב של ניגוד ענייני  וא( 
הועלה כי לאחדי  מעובדי המכללה . הימצאות במצב היוצר פוטנציאל לניגוד ענייני 

קשרי עבודה וקשרי משפחה ביניה  או ע  , ומחברי מוסדותיה יש קשרי  עסקיי 
 .או שה  נמצאי  בחשש לניגוד ענייני ,  שירותי  של המכללהספקי  ונותני

חתנו של אותו גיס וב  דוד  של האחי  , גיס , בי  היתר הועלה כי שני אחי 
יצוי  כי חלק . כהונה ומת  שירותי , קשורי  למכללה בקשרי  שוני  של העסקה

קח על וחלק  א( אמורי  לפ, מקרובי  אלה נמצאי  בתפקידי  הקשורי  זה לזה
) ד הרמלי "עו(ר הוועד המנהל הנוכחי של המכללה "ג  אשתו של יו. קרוביה 

 . ר הוועד המנהל"וזאת בעת ששותפו למשרד היה יו, הועסקה במכללה בתפקיד בכיר
ת ולרש  העמותות דיווח מלא ומדויק על "המכללה לא הקפידה למסור לוות

האמורי  לא הקפידו הגורמי  . הקשרי  המשפחתיי  והעסקיי  הקיימי  בה
  .לוודא את שלמות המידע והנתוני  שנמסרו לה  לבקשת  בעניי  זה

 רכש ומכרזי 
, היעדר חיסכו , הממצאי  בתחו  הרכש במכללה מעלי  תמונה של חוסר יעילות

 :  ובטוהר המידותניגוד ענייני  וא( חשש לפגיעה בסדרי מינהל תקי 
שוויו  , ד על פי עקרונות דיני המכרזי רכישות של טובי  ושירותי  לא נעשו תמי

ויש חשש , מקצת המכרזי  שבוצעו לא היו תקיני ; ההזדמנויות והתחרות ההוגנת
שאחת החברות זכתה במכרז משיקולי  פסולי  של העדפת קרוב משפחה של אחד 

 . מחברי ועדת המכרזי  וקרוביו האחרי  בהנהלה
אישור תקציבי כדי להימנע מחריגה המכללה לא הקפידה כי לפני כל הוצאה יתקבל 

ושהטפסי  , לא הקפידה שימולאו כל הפרטי  הדרושי  בטופס ההזמנה; תקציבית
ולא מנעה ביצוע תשלומי  שלא אושרו ; יהיו חתומי  כנדרש על ידי מורשי החתימה
רבי  ממסמכי הרכישה לא נשמרו . מראש או עבור הזמנות שלא נעשו כנדרש

  . במרוכז ובצמוד להזמנות
 טיפול המכללה בנכסי דלא ניידי

ג למת  היתר למכללה אקדמית לפתוח מוסד "אחד התנאי  העיקריי  שקבעה מל
להשכלה גבוהה ולקיי  בו תכניות לימודי  עצמאיות לתואר ראשו  תו$ התנתקות 

הוא הצגת תשתית , )ג" היתר מל להל  (מאוניברסיטה המעניקה אחריות אקדמית 
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לימודי  אקדמיי  תו$ הסדרת הזכויות על הקרקע והמבני  פיזית ראויה לקיו  
ג בתחילה את "התנתה מל, במענה לבקשת מכללת צפת לקבלת היתר. שבשימושה

א$ נוכח המצב בצפו  בשל , קבלתו בהוכחת קיומה של התשתית הפיזית הנדרשת
היא החליטה לחרוג מהמקובל ונתנה למכללה את ההיתר , מלחמת לבנו  השנייה

על סמ$ התחייבות ְגֵרָדא של המכללה להסדיר בעתיד את זכויותיה , 2006ר בנובמב
ג שהמכללה חייבת להסדיר " קבעה מל2007בשנת . על הנכסי  המשמשי  אותה

אול  לא בדקה כנדרש את המסמכי  בעניי  זה , את זכויותיה עד סו( אותה שנה
 מבקר המדינה מממצאי משרד. כדי לוודא שהזכויות הוסדרו, שמסרה לה המכללה

ג פנייה " יזמה מל2008בתחילת . עולה שהמכללה טר  הסדירה את זכויותיה כנדרש
ג "אל הממשלה כדי שתאשר את החלטת מל) שהיא שרת החינו$(ג "ר מל"של יו

ג ובחוות הדעת המשפטית "בדברי ההסבר של מל. להעניק למכללה את ההיתר
ג "א( שמל, יו  התנאי האמורק שצורפו להצעת ההחלטה לא הייתה התייחסות לאי

ג " אישרה הממשלה את החלטת מל2008באפריל . ידעה על כ$ כבר במועד הגשת 
 .בנדו 

ולא היה לה ריכוז אחר של המידע על , המכללה לא ניהלה ספר נכסי דלא ניידי
חלק מהמידע נמצא בתיקי  שוני  של בעלי תפקידי  במכללה שעסקו . נכסי  אלה

 . י המקרקעי מדי פע  בפע  בנושא
לפי קביעת עיריית צפת הקימה המכללה במתח  שהיא פועלת בו כמה מבני  ללא 

העירייה התריעה לפני המכללה על כמה .היתר ובהפרה של דיני התכנו  והבנייה
המכללה לא מלאה דרישות . מבני  מסוכני  והעלתה דרישות בקשר לטיפול בה 

ה המקומית לתכנו  ולבנייה לא השלימו והעירייה והוועד, אלה כמתחייב על פי החוק
  . את טיפול  בנושא כדי לגרו  למכללה למנוע את הסיכו 

 ג שהייתה לה  זיקה למכללה"חשש לניגוד ענייני  של חברי מל
ג חלות הנורמות האוסרות ביצוע פעולה במצב של ניגוד ענייני  וא( "ג  על חברי מל

ג "מפרוטוקולי  של ישיבות מל. ני הימצאות במצב היוצר פוטנציאל לניגוד עניי
היו רשומי  , שהייתה לה  זיקה למכללת צפת, ג"ת עולה כי שלושה מחברי מל"וות

ונמצא כי ה  לא , מכללת צפת, בי  היתר, כמשתתפי  בתחילת ישיבות שבה  נדונה
על זיקותיה  , כנדרש על פי התחייבות  לפני מינוי , דיווחו בפתיחת אות  ישיבות

ת שנגעו למכללה בתקופה שבנו שימש "ת השתת( בישיבות ות"ר ות"יו: למכללה
הנשיא דאז של . ג סמו$ לאותה תקופה"בה כמרצה מ  החו4 וכ  בישיבות מל

שימש אחרי סיו  תפקידו זה כיוע4 שלה בתשלו  ובאותה ) ברו$ נבו' פרופ(המכללה 
ג "רדי מלהוא השתת( כנציג המכללה בישיבה שהתקיימה במש; ג"עת היה חבר מל

בי  , ג הנוגעת"הנוגעת למכללה וכ  נרש  כמשתת( בתחילת ישיבה שקיימה מל
ג כנציג ציבור בעת שהיה חבר האסיפה "ד הרמלי  כיה  במל"עו. למכללה, היתר

ג שבה  "והוא נרש  כמשתת( בתחילת שלוש ישיבות של מל, הכללית של המכללה
ד הרמלי  מסרו למשרד מבקר "ונבו וע' פרופ. ענייני המכללה, בי  היתר, נדונו

 .המדינה כי ה  נמנעו מלהשתת( בדיוני  ובהצבעות שהייתה לה  נגיעה למכללה
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ג בשל הרכב חבריה על "א( על פי שניגוד הענייני  המוסדי מובנה בפעילותה של מל
ג נוהל המחייב את חבריה לדווח על זיקות מוסדיות "לא היה במל, ג"פי חוק מל

להתחייבות המפורשת בדבר . י התנהגות ברורי  בעניי  זהואישיות וקובע כלל
וחזר ונת  בפני הוועדה , הימנעות מניגוד ענייני  שנת  כל אחד מחבריה בכתב

לבדיקת מינויי  הפועלת ברשות החברות הממשלתיות ואחראית לאישור מינויי  
ג "א מל לא יצקה אפו ד "לרבות בתצהיר חתו  בפני עו, של בכירי  בשירות הציבורי

ג בנושא וחבריה החליטו " דנה מל2006בפברואר , יתרה מכ$. תוכ  של ממש
היעדר ניגוד הענייני  נובע מעצ  . ג"להצהיר כי אי  ניגוד ענייני  של חברי מל"

ג כגו( המורכב מנציגי מוסדות להשכלה גבוהה ונציגי ציבור "הגדרת הרכב המל
ג לא התיישבה ע  חוות " של מלהחלטה זו]". בוועדה לבדיקת מינויי [שאושרו 

ובכלל זה (ע  הדיני  המחייבי  בשירות הציבורי , הדעת המשפטיות שקיבלה
וע  הצהרת המועמדי  והתחייבות  בכתב לפני )  דומי  בגופי  סטטוטוריי

ג ביולי "רק בעקבות הביקורת של משרד מבקר המדינה שינתה מל; ג"מינוי  למל
חבריה , כי על מנת למנוע חשש לניגוד ענייני  את ההחלטה האמורה וקבעה 2007

ג וועדות המשנה שלה בנושאי  הנוגעי  למוסד להשכלה "לא יהיו נוכחי  בדיוני מל
  .גבוהה שה  מועסקי  בו ולא יצביעו כשמתקבלות החלטות הנוגעות אליו

 ת ורש  העמותות על המכללה"הפיקוח של ות
שני  תלונות על ניגוד ענייני  ועל ת ורש  העמותות הגיעו במש$ ה"א( שלידי ות

ה  לא נקטו את כל הפעולות הדרושות כדי לברר אות  , ליקויי  מינהליי  במכללה
ה  ג  לא נקטו את מלוא הפעולות המתחייבות מהממצאי  שהעלו . עד תומ 

  .בבדיקותיה  במכללה
 סיכו  והמלצות

משפחה וקשרי  ממצאי הדוח מלמדי  שקיימת במכללה מערכת מורכבת של קשרי 
עובדיה וספקיה היוצרי  , מנהליה, עסקיי  בקרב אחדי  מחברי מוסדות המכללה
על מוסדות המכללה לתת בהקד  . חשש לניגוד ענייני  ולפגיעה בסדרי מינהל תקי 

את הדעת לממצאי הדוח ולהמלצותיו ולוודא שהנהלתה תתק  בהקד  את הדרוש 
עליה  ג  לקבוע את ההסדרי  . תקי תיקו  ותקפיד לפעול על פי כללי מינהל 

 .והבקרות הדרושי  כדי למנוע את הישנות  של הליקויי  שפורטו בדוח זה
ת ורש  "ות, ג"הממצאי  מצביעי  ג  על היעדר פיקוח ובקרה מספיקי  של מל

נוכח משקל  ההול$ וגובר של המכללות במערכת . העמותות על הנעשה במכללת צפת
נת מספר  ומספר תלמידיה  וה  מבחינת חלק  בתקציב ה  מבחי, ההשכלה הגבוהה

כל , ת ורש  העמותות יישמו בהקד "ות, ג" ראוי כי מל המדינה להשכלה הגבוהה 
בכלל זה ראוי שיישמו את ; את הלקחי  וההמלצות העולי  מדוח זה, אחד בתחומו

 ויוודאו, ההמלצות לשיפור מנגנוני הפיקוח והבקרה שלה  על פעילות המכללות
 . שייקבעו בה  סדרי בקרה נאותי  ושה  יפעלו לפי כללי מינהל תקי 
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היא לא הסדירה את , ג"א( שניגוד הענייני  המוסדי מובנה בפעילותה של מל
נמצאו , ת"ר ות"בה  יו, אחדי  מחבריה שהיו קשורי  למכללת צפת. הנושא כראוי

מ  הראוי כי . ללהבעת קבלת החלטות הנוגעות למכ, במצב של חשש לניגוד ענייני 
  . ג תסדיר בהקד  את סוגיית ניגוד הענייני  באופ  מקי( ככל האפשר"מל

♦  
 מבוא

ת כוללת כאמור מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל כמה סוגי  של מוסדות "על פי נתוני ות .1
 מכללות אקדמיות 29; שמונה אוניברסיטאות: המקיימי  לימודי  לקראת תארי  אקדמיי 

 27; שאוניברסיטה אחראית לה  מהבחינה האקדמית, שתי מכללות אקדמיות אזוריות; 3עצמאיות
 שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה #13ו; )מורי (מכללות אקדמיות להכשרת עובדי הוראה 

 . ל"מחו
המכללות האקדמיות ממלאות תפקיד חשוב בשיפור הנגישות של תושבי הפריפריה להשכלה 

1996#(ז "בשנת הלימודי  התשנ. די  במוסדות להשכלה גבוהההגבוהה ובהגדלת מספר הלומ
 ה "ואילו בהתשס,  מכלל מהתלמידי  לתואר ראשו 37% 4למדו במכללות האקדמיות) 1997

ה למדו במכללות המתוקצבות על ידי "בהתשס.  מתלמידי  אלה55%למדו בה  ) 2004#2005(
והשאר למדו במכללות , רסיטאות למדו באוניב59%, 5 מהתלמידי  לתואר ראשו 25%המדינה 

 .להכשרת עובדי הוראה ובמכללות שאינ  מתוקצבות על ידי המדינה
 #1.19כ)  מכללות מתוקצבות#להל  (ת "ה היו הוצאות המכללות המתוקצבות על ידי ות"בהתשס

 ח " מיליו  ש#697כ) הקצבות ישירות וייעודיות(ת "ומזה היה המימו  של ות, 6ח"מיליארד ש
 . ת לאוניברסיטאות"מימו  בשיעור דומה מההוצאות נותנת ות. )#59%כ(

, ממלאי  כאמור תפקיד ציבורי חשוב, ובכלל זה המכללות האקדמיות, המוסדות להשכלה גבוהה
בדוחות . וחלק ניכר מהתקציב של רבי  מה  מקורו בתקציב המדינה ובכספי ציבור אחרי 

ינה לדורותיה  כי מוסדות אלה מחויבי  ביקורת שפורסמו במש* השני  הדגישו מבקרי המד
על פי , שה  מינהליי  בעיקר , בתחומי  שנבדקו בביקורת המדינה ובתחומי  נוספי , לפעול

בי  היתר העירו מבקרי המדינה . 7בהתאמה לאופיי  המיוחד, כללי  מתחו  המשפט הציבורי
ודיווח נאותי  בכל הנוגע למוסדות כי עליה  לפעול לפי כללי מינהל תקי  ולקיי  סדרי בקרה 

ולקבוע הסדרי  ) שרוב  בעלות אופי משקי סטנדרטי(להתקשרויותיה  לרכישת מוצרי  ושירותי  
 .שימנעו חשש לניגוד ענייני  בעת העסקת  של קרובי משפחה

__________________ 
ועיצוב  אקדמיה לאמנות  כגו  בצלאל , לרבות מוסדות להשכלה גבוהה שאינ  מוגדרי  מכללות  3

,  מהמכללות הנזכרות נתמכות על ידי המדינה18.  בית ספר גבוה להנדסה ועיצוב ירושלי  ושנקר 
 . ת"באמצעות ות

לרבות מכללות שאינ  מתוקצבות בידי המדינה ומכללות להכשרת עובדי הוראה הממומנות בידי   4
 .משרד החינו 

 .ו  מהתלמידי  לתואר ראש27%ו למדו במכללות אלה "בהתשס  5
 . מסכו  ההוצאות של האוניברסיטאות17.5% סכו  זה היה כ, לש  השוואה  6
 .בעניי  זה ראו ג  לעיל במבוא לקוב% דוחות זה  7
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, נוכח משקל  ההול* וגובר של המכללות המתוקצבות על ידי המדינה בתחו  ההשכלה הגבוהה
, מספר תלמידיה  וה  מבחינת חלק  בהקצבות המדינה להשכלה הגבוההה  מבחינת מספר  ו

 כדי לוודא #ת ורש  העמותות "ות, ג"גוברת החשיבות של הפיקוח הממשלתי עליה  באמצעות מל
 . שנקבעו בה  סדרי בקרה נאותי  ושה  פועלות על פי כללי מינהל תקי 

, ה על שלוש מכללות מתוקצבות החיל מבקר המדינה את ביקורת המדינ#2002 ו1999בשני  
לחוק ) 8(9 הוא החליט להחיל את ביקורתו על יתר המכללות המתוקצבות לפי סעי+ 2006ובמרס 

 . מבקר המדינה
היא , הנמצאת בעיר צפת)  מכללת צפת או המכללה#להל  " (המכללה האקדמית צפת" .2

ומוסדותיה המנהלי  , )ות חוק העמות#להל   (#1980 "התש, עמותה רשומה על פי חוק העמותות
העמותה נרשמה באוקטובר . 8) מוסדות המכללה#להל  (ה  האסיפה הכללית והוועד המנהל 

, 9"איל # באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר#מכללת צפת " אצל רש  העמותות בש  2000
מותה נוסח תקנו  הע. אקדמיי #ומטרותיה הוראת לימודי  אקדמיי  לתואר ראשו  ולימודי  קד 

 . ת"נקבע לפי הוראות חוק העמותות והנחיות ות
. 1998ת משנת "והיא מתוקצבת בידי ות, מכללת צפת היא מכללה בינונית מבחינת מספר תלמידיה

לפי תחשיב שעשה משרד . 10 סטודנטי 1,674למדו בה ) 2007#2008(ח "בשנת הלימודי  התשס
טי  שלה במונחי  של היק+ לימודי  מספר הסטודנ, מבקר המדינה בהתבסס על נתוני המכללה

נוס+ על כ* למדו . #1,500כ) 2006#2007(ז " היה בהתשס#ת ככלי לתקצוב " המשמש את ות#מלא 
 מסלולי לימוד לתואר 12המכללה מקיימת . אקדמיות# תלמידי  במכינות קד #200במכללה כ

 חברי #110סקי  כבמכללה מוע. 11איל #ראשו  שמרבית  באחריות אקדמית של אוניברסיטת בר
בשני  האחרונות יש מגמה של גידול במספר תלמידי .  עובדי סגל מינהלי#80סגל אקדמי וכ

והיא נמצאת בתהליכי קבלת עצמאות , המכללה ובמספר תכניות הלימודי  שהיא מציעה
 .12אקדמית

 אוקטובר(ז "התשס#ג"להל  נתוני  על ההכנסות וההוצאות של המכללה בשנות הלימודי  התשס
  :כספיי  שלההדוחות על פי ה, ח"באלפי ש, )2007 ספטמבר # 2002

__________________ 
בעניי  תפקידיה  ". מוסדות מנהלי "ג מגדירה את האסיפה הכללית והוועד המנהל כ"מל  8

 .237' וסמכויותיה  של מוסדות אלה במכללה ראו להל  בעמ
 ".מכללה אקדמית צפת"ל, באישור רש  העמותות, 2007של המכללה שונה בדצמבר שמה   9

 .מקצת  בהיק( לימודי  חלקי  10
סגל ההוראה במכללה מאושר על ידי .  1:   המשמעות של האחריות האקדמית היא כדלהל   11

לפי אמות המידה המקובלות לגבי הסגל האקדמי של , האוניברסיטה נותנת האחריות האקדמית
 ; תכניות הלימודי  במכללה דומות לתכניות הלימודי  באוניברסיטה.  2;   האוניברסיטה

 ; האוניברסיטה קובעת את תכניות הלימודי  ואת החובות האקדמיות של התלמידי .  3
האוניברסיטה מעניקה תואר אקדמי .  5;   האוניברסיטה קובעת את תנאי הקבלה של התלמידי .  4

 .שהשלימו את לימודיה , האקדמיי  במכללהלתלמידי המסלולי  
 .קיו  מסלולי לימוד ללא אחריות אקדמית של מוסד אחר והענקת תארי  אקדמיי  משלה  12
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  שנה

ז"התשס ו"התשס ה"התשס ד"התשס ג"התשס  פירוט

            ˙ÂÒ Î‰ 

16,594   השתתפות ישירה  ת "הקצבות ות 10,504 8,631 10,223 13,177

3,462 2,756 4,891 1,893   

 ת "פעמיות מוות הקצבות חד
  י דלא ניידי ושיפוצ לרכישת נכס

16,090  אחרות מסטודנטי  הכנסות שכר לימוד ו 9,664 9,443 11,156 11,598

 הקצבות ממוסדות ומאחרי   4,462 2,679 1,551 1,176 1,230

 הכנסות שוטפות אחרות  1,004 497 560 701 621

 הכנסות מימו  נטו  74 147 181 331 557

 ת הכנסות אחרו   479   85 1,413

39,967 29,824 28,562 23,769 25,708 ‰Ò"˙ÂÒ Î‰ Î
      

      ˙Â‡ˆÂ‰ 

17,736  הוראה ומחקר ושירותי עזר  15,444 13,655 15,411 14,522

 שירותי  לסטודנט  634 703 865 776 2,365

 כלליות הוצאות הוצאות הנהלה ו 6,045 7,294 8,768 8,896 9,272

מעביד ובהתחייבויות בשל יחסי עובד ) קיטו (גידול  181 58 )44( 200 273

 הוצאות פחת    323 1,094 1,471 1,848

31,494 25,865 26,094 22,033 22,304 ‰Ò"˙Â‡ˆÂ‰ Î
      

8,473 3,959 2,468 1,736 3,404  Û„ÂÚ‰ ÏÚ ˙ÂÒ Î‰‰˙Â‡ˆÂ‰  
השתתפות ( המכללה ה  מהקצבות מדינה מהנתוני  דלעיל עולה כי כמחצית מהכנסותיה של

 מהכנסותיה מקור  #40%וכ, )פעמיות לרכישת נכסי דלא ניידי ושיפוצ #ישירה והקצבות חד
 מיליו  #1ת בהקצבותיה למכללה כ"ז כללה ות"התשס#ד"בשני  התשס. בתשלומי שכר הלימוד

 מיליו  #2.5וד כ וע13ח לשנה כפיצוי על הוצאות הנגרמות מהמרחק של המכללה ממרכז האר-"ש
 . לשנה לסיוע בתהלי* קבלת העצמאות האקדמית ח"ש

היא . עקב מיקו  המכללה יש לה הוצאות גדולות על הסעה והלנה של מרצי  ממרכז האר-
ח לשנה עבור כל סטודנט הלומד " ש#1,000איל  תקורה של יותר מ#משלמת לאוניברסיטת בר

 שממנה 14"הראש האקדמי"ו של במסלול שבאחריותה האקדמית וכ  למימו  העסקת
הוצאות ההנהלה וההוצאות הכלליות של המכללה הגיעו בשנות הלימודי  . האוניברסיטה

 היה לה עוד+ נכסי  על התחייבויות בס* #30.9.06ב.  מהוצאותיה#34%ו לכ"ד עד התשס"התשס
 .ח ער* הרכוש הקבוע" מיליו  ש#22מזה כ, ח" מיליו  ש#29כ

__________________ 
 . ת נותנת ג  למכללות אחרות פיצוי מסוג זה על פי פרמטרי  שקבעה"ות  13
 . של אוניברסיטהג מכונה בכינוי זה המנהל האקדמי של המסלולי  שבאחריות אקדמית "בהנחיות מל  14
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‰È˙ÂÒ Î‰ ·Â¯˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰˙·ÂÁ ˙‡ ˙˜ÊÁÓ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ Ô‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ 
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÂ È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙Ó ÌÈÏÏÎ. 

.  בדק משרד מבקר המדינה כמה מתחומי פעילותה של המכללה2007ספטמבר #בחודשי  אפריל
השלמות ועדכוני  נעשו עד . ת ואצל רש  העמותות"ג ובוות"ביקורת השלמה נעשתה במל

   .2008אוקטובר 
 הסכ  בי  המכללה האזורית ובי  מכללת צפת

, ) המכללה האזורית#להל  " (המכללה לפיתוח ההשכלה בגליל" נוסדה בצפת עמותת 1986בשנת 
. איל #באחריות אוניברסיטת בר, והיא עסקה בהוראה בתחומי  שוני  ובכלל  תחומי  אקדמיי 

 . חינו*את עיקר המימו  לפעולותיה קיבלה עמותה זו ממשרד ה
שנועדו בי  היתר , )ת" הנחיות ות#להל  (ת למכללות שהיא מתקצבת "לפי ההנחיות שפרסמה ות

ת "מכללה המעוניינת לקבל הקצבות מוות, להבטיח שהקצבותיה ישמשו למטרות אקדמיות בלבד
והועברו אליה , לפיכ* הוקמה מכללת צפת. חייבת להתאגד כעמותה שעיקר פעילותה יהיה אקדמי

אצל רש  העמותות באוקטובר , כאמור, היא נרשמה. ות האקדמיות של המכללה האזוריתהפעול
 . 2001 והחלה בפעילותה בתחילת שנת 2000

 נכנס לתוקפו הסכ  שחתמו המכללה האזורית ומכללת צפת להפרדת 2000בסו+ שנת 
ביר בי  היתר הוסכ  להע).  הסכ  ההפרדה#להל  (פעילויותיה  ולהסדרת היחסי  ביניה  

זכויות , מהמכללה האזורית למכללת צפת את הפעילויות האקדמיות ועובדי  שעסקו בניהול 
כמו כ  הוסכ  שמכללת צפת תמכור . מיטלטלי  ואת מרבית כספי המכללה האזורית, למבני 

כיו  מנהלת המכללה האזורית בית ). ניקיו  ועוד, תחזוקה(למכללה האזורית שירותי  מינהליי  
 .י  ומקיימת קורסי  שוני  והכשרות מקצועיותספר להנדסא

מותר למקצת החברי  בעמותה של מכללה אזורית להיות חברי  בעמותה של , ת"על פי הנחיות ות
אחדי  מחברי האסיפה הכללית והוועד המנהל של המכללה האזורית כיהנו . מכללה אקדמית

ר הוועד המנהל של המכללה "וי, למשל; במקביל כחברי  ג  במוסדות המקבילי  של מכללת צפת
 . היה בה בעת חבר באסיפה הכללית של מכללת צפת, שחת  על הסכ  ההפרדה, האזורית

 ‰ ·Ó ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯·Ú‰ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ËÂ¯ÈÙ ÔÏ‰Ï
 ‰ ÂÎÓ‰"˙Ùˆ ÏËÂÓ) " ÔÏ‰Ï-ÏËÂÓ‰ ( , ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÚ·· ‰È‰˘) Â˙˘ÈÎ¯

ÈÙ„ÂÚÓ ‰ ÓÂÓ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈÙÒÎ (15: 
א* , כי יועברו למכללה זכויות על מבני  שיפורטו בהסכ , כאמור, בהסכ  ההפרדה נקבע .1

תחת " צוי  ש16ת" בודק שמינתה ות2003בדוח שכתב בשנת . לא צוי  בו מה ייעשה במוטל
המוטל הינו המבנה היחיד . יודועל כל צ] המוטל[נשאר ] המכללה האזורית[העמותה הישנה 

__________________ 
 .235' ממצאי  על העברת עובדי  מהמכללה האזורית למכללת צפת ראו להל  בעמ  15
 .ראו להל  בפרק על גורמי  חיצוניי  המפקחי  על המכללה  16
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 ÏËÂÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙ÂÏÚ.  דולר650,000 בעלות של 1990בשנת ] האזורית[י המכללה "שנרכש ע
  ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÙ„ÂÚÓ ‰˘Ú˙,  דולר שהתקבל מהסוכנות היהודית200,000למעט ס* של 

 ). ההדגשה אינה במקור]" (של המכללה האזורית[
 2005 ועד שנת 2001ת צפת שפורסמו מאז הקמתה בשנת בדוחות הכספיי  השנתיי  של מכלל

המכללה האזורית [ליו  עריכת הדוחות הכספיי  קיימת מחלוקת בי  מנהלי "נכלל ביאור ולפיו 
 ]". האזורית[הרשו  על ש  המכללה ] המוטל[בדבר הבעלות על ] ומכללת צפת

המוטל נשאר "אז כי ר הוועד ד" ציי  יו2005בישיבת הוועד המנהל של מכללת צפת במרס 
להעביר את מוטל צפת ] שלא[ ולא כהחלטה ÒÓ ÈÏÂ˜È˘Ó]... המכללה האזורית[ברישו  בעלות 

ההדגשה אינה  ("˘‰ÂÏÏÎÓ‰ [ÌÈÙÂ‚‰ È ˘Ï ÍÈÈ˘ ÏËÂÓ˙[˜È˙˘ ÔÈ· ‰ ·‰ ˙ÓÈÈ ]. למכללת צפת[
 ).במקור

Î ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó-450,000 ¯ÏÂ„ )Î-70% ( ˙‡ ˘ÓÈ˘˘ ÌÂÎÒ‰Ó
‰ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÙÒÎ ÈÙ„ÂÚ· Ì¯Â˜Ó ÏËÂÓ‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ

˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÏÏÎÓ ÈÏ‰ Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡Ê ÁÎÂ 
Î Ì‚ ‰„¯Ù‰‰ ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· „ÂÚ ‰˙ÂÎÊÏ ÂÓ˘¯ÈÈ˘ ÁÈË·‰Ï ÂÏÚÙÈ ˙Ùˆ-70% ˙ÂÏÚ·‰Ó 

ÏËÂÓ‰ ÏÚ .Ú ‰ÓÈ˙Á·˘ ‰‡¯  ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÙÏ ˙ÏÏÎÓ ÈÓÈ˜Ó Â‡È·‰ ‰„¯Ù‰‰ ÌÎÒ‰ Ï
˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ˙Ùˆ , ˘‡¯· ·˘Á˙‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰È‰˘ Û‡

˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ Ï˘ ‰˙·ÂË· ‰ Â˘‡¯·Â . 
גיבשו שתי המכללות תנאי  לפשרה , כארבע שני  לאחר הקמת מכללת צפת, 2005בשנת  . 2

והתמורה תועבר במלואה למכללת צפת , ביניה  בעניי  הבעלות על המוטל ולפיה  הוא יימכר
בתמורה תעניק מכללת צפת למכללה האזורית זכות שימוש במתקניה ללא ; בניכוי עלויות המכירה
 580,000 נמכר המוטל בסכו  של 2006בדצמבר . 2007 ועד סו+ שנת 2005תשלו  מתחילת שנת 

מכללה האזורית במתקני  נקבע בי  הצדדי  כי זכות השימוש של ה. 17)ח" מיליו  ש#2.7כ(דולר 
 ח" מיליו  ש#1.35דהיינו כ, ח לשנה" ש#450,000ובשירותי  של מכללת צפת תהיה בסכו  של כ

 .18לשלוש השני  האמורות
 ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓÏ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰ÓÏÈ˘ ‰¯˘Ù‰ ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚ È ÙÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

Ò˘˙‰· ÌÈ˙Â¯È˘·Â ÌÈ ˜˙Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â·Ú"Î ·-500,000˘ "Ò˘˙‰·Â Á"Î ‚-600,000 
˘"Á , ‡ÏÂ450,000˘ "˙Â‡·‰ ÌÈ ˘· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È·‚Ï Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÍÈ¯Ú‰˘ ÈÙÎ Á .

 ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰ÓÏÈ˘˘ ÌÈÓÂÎÒ‰Ó ÌÈÎÂÓ  ÂÈ‰ ÌÎÒ‰· ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰˘ Ô‡ÎÓ
Î· ÔÎÏ Ì„Â˜-50,000 „Ú 150,000˘ "‰ ˘Ï Á ; „Ú Ï˘ ÏÏÂÎ ÌÂÎÒ Â ÈÈ‰„450,000˘ " Á

ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· .Ï ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ Î ‰ÏÏÎÓ‰ ‰Ï·È˜ ‡-520,000˘ "È‡ Ï˘· Á- ˙Ï·˜ 
Î-20%ÏËÂÓ‰ ˙¯ÈÎÓ ˙¯ÂÓ˙Ó 19 ,Î· ÔË˜‰ ÌÂÎÒ ‰Ï·È˜ ÏÂÎ‰ ÍÒ·Â-970,000˘ " Á

Ï·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰˘ ÌÂÎÒ‰Ó . 
__________________ 

 .לפי השער היציג באותו מועד  17
 .כמחצית התמורה ממכירת המוטל  18
א( שכאמור היה ראוי ,  של המוטל מתמורת המכירה50% המכללה האקדמית קיבלה כאמור רק כ  19

 . מהבעלות עליו70% שיועברו אליה כ
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 כי הנהלתה חושבת ג  2008המכללה האזורית ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
מתו* ] אול ... [מוסרית ועניינית, רישומית, יניתקני, נכסית] לה[מבנה מוטל צפת שיי* "כיו  כי 

רצו  למנוע מחלוקות והדיינויות משפטיות ארוכות ויקרות בי  שני גופי  ציבוריי  השואפי  
החינו* וההכשרה המקצועית לתושבי , לאותה מטרה חשובה של קידו  ההשכלה הגבוהה

ללה האזורית צפת בי  שתי  הסכמנו לחלוק את ער* המבנה שמקורו במכ#הפריפריה הגלילית 
בעקבות הסכ  ] למכללת צפת[וזאת בנוס+ לנכסי  שהמכללה האזורית העבירה , המכללות
 2003באשר לתשלו  למכללת צפת בגי  שירותי  ציינה המכללה האזורית כי בשנת ". ההפרדה

 #120,000כיוו  שאז היא נדרשה להוסי+ לתשלו  דמי שמירה בס* של כ, היה הסכו  גבוה יותר
כ  ציינה כי לדעתה התמורה שנדרשה בגי  השימוש במתקני  ובשירותי  הייתה גבוהה . ח"ש

 . ח" ש#450,000לאי  שיעור מהעלות האמתית שלה  ולכ  היא הופחתה ל
הקטנת תמורת השירותי  נבעה " כי 2008 במרס 20מכללת צפת השיבה למשרד מבקר המדינה
מבדיקה שנעשתה . ח" אל+ ש600לעמוד בעלות של מפניית המכללה האזורית בשל אי יכולתה 

ח מהמחיר שהיא "נמוכה במאות אלפי ש] למכללת צפת[עלה כי העלות של השירותי  בפועל 
הוחלט ] המנהל[מ בי  המכללות ולאחר דיו  בוועד "לאחר מו, לפיכ*. גבתה מהמכללה האזורית

 450י  השנתיי  על ס* להעמיד את התמורה שתיגבה מאת המכללה האזורית בעבור השירות
חיוב " כי 2008ל מכללת צפת ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר "מנכ]". ח"אלפי ש[

 לפני שהתקורה הופחתה [התקורה הגבוהה גר  לכ* שהמכללה האזורית סיימה שני  אלה 
רת משמעות סגי. בגרעו  כספי גדול והיה חשש לסגירתה של המכללה האזורית] ח" ש#450,000ל

ח מידי " אלפי ש450המכללה האיזורית פירושה אובד  הכנסות של המכללה האקדמית בגובה של 
 אל+ #450אי לכ* שקלה המכללה האקדמית שוב את נושא התקורה וצמצמה את התקורה ל. שנה

ח דמי תקורה " אלפי ש1,350בשני  האחרונות הרוויחה המכללה האקדמית סכו  של ... ח"ש
 המכללה האזורית #לא הייתה מקטינה את התקורה ] מכללת צפת[ שא  ,מהמכללה האזורית

 ". נסגרת... הייתה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ÌÚ ÌÎÒ˙ ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï

ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓ· ˙Â·˘Á˙‰ Ï˘· ¯ÎÈ  ‰Î ÌÂÎÒ· ˙ÁÙÂÓ ÌÂÏ˘˙ . ‰·ˆÓ ¯ÂÙÈ˘Ï ÚÂÈÒ‰
Â˙ÈÂ È„È ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï ÈÙÒÎ‰ ‰¯ÂÓ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙Ï·˜ ÏÚ ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ Ï˘ ‰¯

 ÏËÂÓ‰ ˙¯ÈÎÓÓ ‰Ï ‰ÚÈ‚Ó‰)Î˘-70% ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ˘ÓÈ˘˘ ÌÂÎÒ‰Ó 
˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙÏ Â„ÚÂÈ˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ·Èˆ˜˙Ó Â¯Â˜ÓÂ Â˙˘ÈÎ¯Ï( , ÈÂ‡¯‰ ÌÂÏ˘˙‰ ˙‡Â

‰È˙Â¯È˘·Â ‰È ˜˙Ó· ˘ÂÓÈ˘‰ ¯Â·Ú . Ï˘Â ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ¯·Ò‰Ï ÈÎ ÔÈÂˆÈ
Î Ó"Ï ‰˙‡ ‰Ó˙Á˘ ÌÎÒ‰· ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ‰·ˆÓÏ Ô˙È ˘ Ï˜˘Ó‰ ¯·„· ‰

˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ,‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ· ÔÈÎÂÓÈ˙ Â‡ˆÓ  ‡Ï .   
__________________ 

 .ד אריה הרמלי " עו ר הוועד המנהל "תשובות המכללה ניתנו בשמה על ידי יו  20
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 בחינת תכנית הִמכל ל 
ת "ג וות" נכלל פרק העוסק בטיפול  של מל2004בדוח שפרס  מבקר המדינה בשנת  )א( .1

, בי  היתר, בתקציר הפרק נכתב. 22)ל2ל דוח מבקר המדינה על המכ#להל   (21בתהלי* המכל2ל
‚ ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙÏ ,ÏÚ ...˙Â"ÏÓÏÂ ‰Ï˘ÓÓÏ ÚÈˆ‰Ï ˙" ÁÂ˙ÈÙÏ ˙ÂÈ Î‰"  : כדלהל 

Ô ÂÓÈÓ ˙‡ Ô Î˙ÏÂ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ , ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÂÚÈÈÏ ˙Â˘ÚÏÂ
Ì‰È È· ÌÂ‡È˙ÏÂ ,ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰ÏÂ ˙¯˙ÂÈÓ ˙ÂÏÈÙÎ ÚÂ ÓÏ È„Î... ; ¯·Ó·Â ·1999 

ÂÈ ˘È‚‰"˙Â ¯"ÂÈÏ ˙"ÏÓ ¯"‚ ,ÍÂ ÈÁ‰ ¯˘ ‡Â‰˘ ,Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ , ÏÚ ÍÓÒÓ
ÏÎÓ ˙È Î˙ ‚Èˆ‰ Â·Â ˙ÂÏÏÎÓ‰ Í¯ÚÓ ÔÂ Î˙eÏ .˙È Î˙‰ ÈÙÏ , ˙Â„Á‡ ˙ÂÏÏÎÓ

·¯ „ÒÂÓ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó ˙¯‚ÒÓ· Â ‚¯‡˙È ¯ÂÊ‡ Â˙Â‡· ˙Â‡ˆÓ ‰-ÈÒÂÙÓ˜ ; ÔÂÙˆ·
ÌÈÈ ˘ Â‡ „Á‡ „ÒÂÓ ÂÓ˜ÂÈ... ; „ÚÂ  ÏÂ„‚ „ÒÂÓÏ ÌÈ Ë˜‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ „ÂÎÈÏ ¯ÂˆÈÏ

'˙ÈËÈ¯˜ ‰ÒÓ ' Ï˘ ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò ˜ÈÒÚ‰Ï ˙ÂÏÏÎÓÏ ¯˘Ù‡ÏÂ ÌÈˆ¯ÓÂ ÌÈË „ÂËÒ Ï˘
„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÂ‚Ó ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ÌÈˆ¯Ó ; ÈÏÎÏÎ‰Â È Â‚¯‡‰ ÁÂÎ‰

ÏÎÓ‰ Ï˘e˙Â„¯Ù ‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ‰È‰È Ï ,ÏÎÓ‰Âe ˙ÚÈ ÓÏ ‡È·È Ï
˙ÂÏÏÎÓ· ÌÈ„ÓÏ ‰ ÌÈ‡˘Â · ˙ÂÈÂÏÈÙÎ ,„‡ ÁÂÎ· ÔÂÎÒÈÁÏ ÈÓ„˜‡Â ÈÏ‰ ÈÓ Ì

¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ·Âˆ˜˙ÏÂ.   ¯‡Â È·2001ÏÓ ‰ËÈÏÁ‰ "‚ , ˙ÂÈ¯Á‡· ˙ÂÏÏÎÓ· ÌÈ„ÂÓÈÏÏ ‰ Â¯Á‡‰ ‰ ˘‰ ÈÎ
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ‰È‰˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ ˙ÈÓ„˜‡" Â)2005-2006 .(‰ËÈÏÁ‰ „ÂÚ ,

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï È‡ÓˆÚ „ÒÂÓÎ ‰¯Î‰Ï ‰˘˜· ˘È‚‰Ï ÏÎÂ˙ ‰ÏÏÎÓ ÈÎ , ÌÚ ˘È‚‰Ï Â‡
· ˙ÂÏÏÎÓ ˙ˆÂ·˜·¯ „ÒÂÓÎ ‰¯Î‰Ï ‰˘˜-‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÈÒÂÙÓ˜... ; ˙ÂÚÓ˘Ó

ÏÓ ‰Ï·È˜˘ ‰ËÏÁ‰‰"ÏÎÓ‰ ‡˘Â · ‚e ˙Â ‚¯‡˙‰‰ ˙¯Âˆ ¯·„· ‰¯ÈÁ·‰ ˙¯·Ú‰ ‡È‰ Ï
˙ÂÏÏÎÓÏ . ‰Ú·˜˘ ˙Â Â¯˜ÚÏ Á¯Î‰· ÌÈ‰Ê Ì È‡˘ Ô‰Ï˘Ó ÌÈÒ¯Ë È‡ ˙ÂÏÏÎÓÏ˘Î ˙‡Ê

˙Â ˙ÂÏÈÚÙÏ ‰Ï˘ÓÓ‰"˙ ,˙ÂÏÈÙÎ ˙ÚÈ ÓÂ ˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ Ì‰˘ ,Ï ˙ÂÏÂÏÚ Ô‰Â ¯ÂÁ·
‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ÈÎ¯Âˆ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÚ˙ ‡Ï˘ ˙Â ‚¯‡˙‰ ˙¯Âˆ· . ˙ËÏÁ‰

ÏÓ" ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î ‰· ÔÈ‡ ˙ÂÏÏÎÓ· ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÈ¯Á‡·˘ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ÌÂÈÒ ÏÚ ‚
˙Â ‰˘˜È·˘ ÌÈ„ÚÈ‰ ˙‚˘‰"ÏÎÓ‰ ˙È Î˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ‚È˘‰Ï ˙eÏ : ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰

˙ÂÏÏÎÓ· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ,˙Ó Ï‚Ò ˙¯ÈˆÈÂ „ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ Î˙· ÔÂÂÈ‚ÌÈ‡." 
ת שמספר הסטודנטי  המזערי הרצוי למכללה הוא " קבעה ות2001בדוח האמור ג  צוי  כי בשנת 

ת תעשה בדיקה כלכלית "בדוח הומל- שוות. #2,000 היא הקטינה אותו ל2003אול  בשנת , 3,000
לצורות מבניות שונות של מער* המכללות ויומל- על החלופה , שבה ייבדקו כמה חלופות"

 ". צורה המיטבית את היעדי  האקדמיי  ואת החיסכו המקדמת ב
לחתור להעלאת רמת  האקדמית וחוסנ  הכלכלי  "23 המליצה ג  ועדת שוחט2007בשנת  )ב(

 ג  א  המיזוג כרו* בהקמת מכללות , של מכללות חלשות באמצעות מיזוג  ע  מכללות חזקות
__________________ 

מכללות אחדות הנמצאות באותו אזור יתארגנו , )ראו להל  (1999ת בשנת "לפי תכנית שיזמה ות  21
: להל  תכונה התארגנות זו" (קמפוסי מוסד רב"או " רֶבֶצ", "למכל "במסגרת משותפת המכונה 

 ).למכל 
 .241 227' עמ, )Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„)2004‰‰ , מבקר המדינה  22
 .13' בעמ" הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"פרטי) על הוועדה ראו בפרק   23
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האיכות והיעילות הכלכלית יותנה המש* קיומ  של מכללות שאינ  עומדות במבח  . קמפוסיות#דו
א* טר  קיבלה החלטות , 2008ג דנה בהמלצות הוועדה במרס "יצוי  כי מל. 24"במיזוג 

המלצה זו ניתנה על בסיס . 2008הממשלה דנה בהמלצות הוועדה ביולי ; 25אופרטיביות בנושא
,  Û„ÂÚ ÌÂÈÎ ˘È ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È¯ÂÊ‡·˙ÂÏÏÎÓ "חוות דעתה של ועדת משנה של ועדת שוחט ולפיה

˙ÂÎÈ‡‰ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰Â ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ ˙ÈËÈ¯˜ ‰ÒÓÏ ÚÈ‚‰Ï Ô‰ÈÏÚ ‰˘˜Ó ¯·„‰Â .
˙ÂÏÏÎÓ ˙¯È‚Ò·˘ È˘Â˜‰ ÁÎÂ Ï ,˙ÂÏÏÎÓ ˙Â‚ÂÊ Ï˘ ‚ÂÊÈÓ ˜Â„·Ï ıÏÓÂÓ ... ˙ÂÎÈÓÒ· ˙Â‡ˆÓ ‰

 ˙ÈÙ¯‚Â‡È‚)Ï˙ ˙ÂÏÏÎÓ Ï˘ÓÏ-˙ÙˆÂ ÈÁ... .(...·È ‰Ï ‰Ê ÔÈÚÓ ‚ÂÊÈÓ ÈÂ˘Ú ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ,
‡ ‰‚‰ ‰·‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÈÓ„˜ ,‰‡¯Â‰‰ ˙ÂÁÂÎ Ï˘ ¯˙ÂÈ ·ÂË ÏÂˆÈ Â ˙ÂÈÂÏÈÙÎ ÏÂËÈ· Ì‚"26 

 ).ההדגשה אינה במקור(
ÏÎÓ‰ ÏÚ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰e ˙ ˘· Ï2004 ¯·ÂË˜Â‡ „ÚÂ 2008ÏÓ ÂÏÚÙ ‡Ï " ‚

˙ÂÂ"ÏÎÓ‰ ˙È Î˙Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙eÏÏÎ· Ï ,Ë¯Ù· ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ÔÈÈ Ú·Â . 
ולותיה של מכללת צפת בנושא המיזוג ע  המכללה משרד מבקר המדינה בדק את פע .2

 :להל  עיקר הממצאי ; )חי# מכללת תל#להל  (חי #האקדמית תל
'  ציי  הנשיא דאז פרופ2004בישיבת הוועד המנהל של מכללת צפת שהתקיימה בנובמבר  )א(

המכללה חי תחסו* #כי בזכות המיזוג ע  מכללת תל, )נבו או הנשיא דאז'  פרופ#להל  (ברו* נבו 
 התכנסה ועדה של נציגי  ממכללת צפת ונציגי  2004בדצמבר  .ח לשנה" מיליו  ש#2.5כ

הוועדה ציינה בהמלצותיה כי המיזוג . כדי לדו  באפשרות למיזוג שתי המכללות, חי#ממכללת תל
יכול לתרו  לקידו  האקדמי ולהשגת המטרות של שתי המכללות ולהגשמת חזו  ההשכלה 

 .מלצות הוועדה היו אמורות לשמש מצע לדיו  במוסדות מכללת צפתה. הגבוהה בגליל
צוי  כי , בניתוח של הצעת המיזוג שהכי  באותו חודש הנשיא דאז של מכללת צפת )ב(

כ  . ת"כלומר יותר מהמספר המזערי הרצוי שקבעה ות,  סטודנטי 3,500המכללה הממוזגת תכלול 
, ל אחד"מנכ, ועד מנהל אחד, ה אסיפה כללית אחתצוי  כי תוק  מכללה אחת ע  שני קמפוסי  ול

בי  היתרונות שתפיק מכללת צפת מהמיזוג צוינו המעבר המהיר למעמד של . 'חשב אחד וכו
חי #המוניטי  האקדמי הטוב של מכללת תל; פתיחת מסלולי לימוד חדשי ; מכללה עצמאית

; הלי  של מכללת צפתהחסרונות שצוינו ה  אבד  השליטה של הגופי  המנ. וחיסכו  כספי
במכללה גדולה יותר ואבד  " היבלעות"; אבד  קשרי  טובי  ע  עיריית צפת; פיטורי עובדי 

הקמת עמותה חדשה או : חי צוינו אלה#בי  נקודות המחלוקת ע  מכללת תל. הייחודיות
ייצוג שווה במוסדות העמותה או ייצוג על פי מספר הסטודנטי  ; חי#בעמותת תל" היבלעות"
כיצד ייבחרו בעלי התפקידי  ; הא  התהלי* יהיה הפי*; )שאז יהיו נציגי מכללת צפת במיעוט(

מקו  המטה של המכללה ; )בידי הנשיא או בידי ועדה פריטטית(במטה העמותה המאוחדת 
הא  כל מכללה תדאג לאיזו  תקציבי קוד  המיזוג ; )חי או מקו  אחר#תל, צפת(הממוזגת 

חי #או שהחוב של מכללת תל, )ח" מיליו  ש#9עו  תקציבי מצטבר של כחי היה גיר#למכללת תל(
ולמכללת צפת תהיה זכות לקבלת תקציב שסכומו זהה לסכו  חוב זה , יועבר למכללה הממוזגת

 . לש  בניית בניי  חדש
__________________ 

 .27' עמ, )ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„Ï‡¯˘È· ‰‰Â·) 2007‰ ‰‚ראו   24
 .228' בעניי  זה ראו ג  להל  עמ  25
הפרק שכתבה ועדת המשנה , )Ï‡¯˘È· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙ ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÁÂ„) 2007ראו   26

 .87' עמ, לחלוקת תפקידי  רצויה בי  אוניברסיטאות למכללות ופריסת המוסדות
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 דנה האסיפה הכללית של מכללת צפת בנושא המיזוג והחליטה לתמו* 2005בינואר  )ג(
חברי האסיפה הביעו מורת רוח . חי# אקדמית בלי מיזוג ע  מכללת תלבפעולה לקבלת עצמאות

שכ  לדעת  יגרו  הדבר לביטול קיומ  של , חי למיזוג מלא של המכללות#מהצעת מכללת תל
וטענו שא  היחס המספרי בי  נציגי שתי המכללות בהנהלת המכללה , מוסדות מכללת צפת

כ  העלו חברי האסיפה ;  ה  יהיו במיעוט#ללה הממוזגת ייקבע על פי מספר הסטודנטי  בכל מכ
 . הכללית חשש שהמכללה לא תוכל להחזיר את המצב לקדמותו לאחר שיבוצע המיזוג

 אישר הוועד המנהל של המכללה לקיי  פגישה נוספת לבחינת היתכנות 2005במרס  )ד(
 שתי המכללות חי לדו  באפשרות לייצוג שוויוני של#זאת בשל נכונותה של מכללת תל, המיזוג

 דיווח הנשיא דאז לוועד המנהל כי הוקמו שני צוותי  2006ביוני . במוסדות המכללה הממוזגת
האחד לבחינת ההיבטי  המינהליי  של המיזוג והאחר לבחינת , חי#משותפי  ע  מכללת תל

 סיכמו נציגי שתי המכללות בצוות לבחינת ההיבטי  האקדמיי  2007בתחילת . היבטיו האקדמיי 
 È ÂÈÁ ÍÈÏ‰ , ‚ÂÊÈÓ‰ ·ˆ˜ ˙‡ ıÈ‡‰Ï ÈÂˆ¯ ÈÎÂ ÔÁÂ˙ÈÙÏ ıÂÁ Â ÔÂÎכי מיזוג שתי המכללות הוא "

Ô˙È ˘ ÏÎÎ" .  הסיכו  האמור הועבר על ידי נשיאי שתי המכללות לחברי הצוות לבחינת ההיבטי
È˙˘ ‚ÂÊÈÓ הצוות האקדמי סבור כי "ובמכתב הלוואי ציינו בי  היתר כי , המינהליי  של המיזוג

Ó‰˙ÂÏÏÎ שיתבצעו לאחר , ויתורי  הדדיי ]...וכי[ יביא להקמת מכללה גדולה וחזקה אחת
 המציעי  ביחד מגוו  מרשי  ביותר של ÌÈÒÒÂ˙Â ÌÈÈÁ ÌÈÒÂÙÓ˜ È ˘ Ï˘ ·ˆÓÏ Â‡È·È, המיזוג

 ).ההדגשות בציטוטי  אינ  במקור" (תכניות לימוד מרתקות ושאפתניות
ÈÏ‰ ÈÓ ÌÈË·È‰ ˙ ÈÁ·Ï ˙ÂÂˆ‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡ÏÌÎÒÓ ÁÂ„ ˘È‚‰ ‚ÂÊÈÓ‰ Ï˘ ÌÈ . ˙¯Â˜È·‰

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰2008 ‡˘Â  Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈË·È‰‰ ˙ ÈÁ·· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 
Ï˙ ˙ÏÏÎÓ ÌÚ ‚ÂÊÈÓ‰-Â˘„ÂÁ ‡Ï ‡˘Â · ÌÈÚ‚Ó‰Â ÈÁ , ‰È˙ÂÏÂÚÙ· ‰ÎÈ˘ÓÓ ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓÂ

˙È‡ÓˆÚ ‰ÏÏÎÓ Ï˘ „ÓÚÓ ˙Ï·˜Ï . Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·Á˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙ÏÏÎÓÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ È‡ÓˆÚ‰ ‰ÓÂÈ˜Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÌÈÒÁÈÈÓ ˙Ùˆ  ,

Ï˙ ˙ÏÏÎÓ ÌÚ ‚ÂÊÈÓ‰ ‡˘Â  ˙ ÈÁ·Ï ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÎÈ˘Ó‰ ‡Ï Ì‰ ÔÎ ÏÚÂ-ÈÁ , Ì‰˘ Û‡
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ¯ÎÈ  ÔÂÎÒÈÁ ¯˘Ù‡È ‡Â‰˘Â ÌÈ·¯ ˙Â Â¯˙È ‚ÂÊÈÓ· ˘È˘ ÍÎ· ÌÈ¯ÈÎÓ . 

י היא נמצאת בתהלי* של פיתוח  כ2008מכללת צפת השיבה למשרד מבקר המדינה במרס 
והיא ממתינה לאישור תכניות אקדמיות שהגישה אשר יאפשרו לה לקלוט תלמידי  , והתרחבות

, מעלה בעיות ושאלות רבות"והדבר , מ" ק#40כ  ציינה כי המכללות מרוחקות זו מזו כ. נוספי 
כי ,  חשוב לזכור.איחוד מכללות איננו רק שאלה טכנית", לדבריה". שטר  ניתנה לה  תשובה

, אמנ , חי מצויה#מכללת תל. חי שונות במהות  ובתרבות # מכללות צפת ותל#מעבר לכל 
מכללת צפת לעומתה נמצאת . בפריפריה אול  רוב רוב  של תלמידיה באי  ממרכז האר-

 בכל שיחותינו ע  נציגי , נוס+ לכ*. בפריפריה ורוב רוב  של תלמידיה ה  מהפריפריה עצמה
לעומת היתרות החיוביות , זאת]. חי#מכללת תל[א מצאנו פתרו  לגרעו  הגדול בו מצויה חי ל#תל

 השיבה המכללה למשרד מבקר המדינה כי היא אינה 2008באוגוסט ". בחשבונות מכללת צפת
אי  זה מ  הנמנע כי רעיו  המיזוג . רעיו  המיזוג האפשרי בי  המכללות"שוללת באופ  מוחלט את 

 ".השולח  במועד הראוי לכשיבשילו התנאי  לכ*ישוב ויעלה על 
ת בבקשת מכללת צפת לקבל היתר לפתוח מוסד עצמאי להשכלה " דנה ות2005 ביולי  ) ה(

בדיו  . גבוהה ולקיי  בו תכניות לימודי  לתואר ראשו  במדעי ההתנהגות ובעבודה סוציאלית
עמדת אג+ התקציבי  . ציבשנתית שהגישה המכללה ובקשתה לקבל תוספות תק#הוצגה תכנית רב

שמכללת צפת תתאחד ע  מכללה אקדמית בצפו  על מנת ליצור "ת בדיו  הייתה כי דרוש "של ות
ולכ  יש להתנות את תוספת התקציב בחתימה על , "מערכות אקדמיות חזקות כלכלית ואקדמית

 . הסכ  עקרונות בדבר איחוד המכללה
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 ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÚÈ·‰˘ ‰„ÓÚ‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰˙Â Ï˘"ÔÂÈ„· ˙ , ˙Â„ÒÂÓ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï
ÏÓ"˙ÂÂ ‚"˙ ,‰ÏÏÎÓ‰ ˙˘˜· ˙‡ Â¯˘È‡ Ì¯Ë· , Ï˘ ‰ ÈÁ·מÂÏÎֹ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ Ï

‡˘Â · ‰„ÓÚ ˘·‚Ï ‰¯ËÓ· „ÂÁÈ‡· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÈÓ„˜‡‰Â27. 
קיימות אפשרויות רבות , בעיקרו " למשרד מבקר המדינה כי 2008ת כתבה בתשובתה ממרס "ות

האפשרויות משתנות בהתא  .  לצבר או למבנה רב קמפוסיושונות של הצטרפות מכללות
משתנה ממכללה ] כזו[לפיכ* התועלת שתצמח לכל מוסד מהצטרפות ] לפרמטרי  רבי [

·‡È·Èˆ˜˙Â ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„·Â ·È˘Á˙ ˙ÎÈ¯Ú˘ ÍÎ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ , ‰ÈÂ‡¯ ‰ È‡ Û¯Â‚ ÔÙÂ˙, ...למכללה
‡Â‰˘ Ë·È‰ ÏÎÓ ,˙ÈË¯˜ Â˜ ‰Úˆ‰ ‚ˆÂ˙˘ ¯Á‡Ï ‡Ï‡כמוב  שאחד . ק על כל היבטיה אשר תיבד

, אול  היא שוקלת, ת הוא כלכלי"מנקודת ראותה של ות] ל2מכל[הקריטריוני  החשובי  לאישור 
). ההדגשה במקור" (ערכיי  ואחרי , חברתיי , אקדמיי , ג  שיקולי  נוספי , כפי שעליה לשקול

 להשלי* על נושא א  וככל שיש בה  כדי, המלצות ועדת שוחט לפרטיה "ת הוסיפה כי "ות
ג "ועל כ  ה  אינ  מחייבות ואינ  גוברות על החלטות מל, ג"טר  נדונו במליאת מל, "ל2המכל

 ". ל2ג  השיקולי  הכלכליי  כשלעצמ  אינ  מצביעי  בהכרח על דר* המכל"וכי , ת"וות
ÏÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÂÊ ‰·Â˘˙Ó Ì‚"˙ÂÂ ‚" ÌÈ Â˙ ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÈË¯˜ Â˜ ÔÙÂ‡· Â Á· Ì¯Ë ˙

 ÌÈ˘Â¯„‰ÏÎÓ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ïe˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ÔÈÈ Ú· ‰Ê ÏÏÎ·Â Ï. 
ת "ג וות"דנו מל, ג את תשובתה האמורה למשרד מבקר המדינה"ימי  מספר לאחר שמסרה מל

בי  ,  יכללו2008#2017בהמלצות ועדת שוחט והחליטו כי יעדי מערכת ההשכלה הגבוהה לעשור 
, ידי העלאת הרמה האקדמית והחוס  הכלכלי על ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰ ˜ÂÊÈÁ˙"את , היתר

 "ÂÈÒÂÙÓ˜ ·¯ ˙Â¯‚ÒÓ ˙Ó˜‰Â ÌÈ‚ÂÊÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚ ˙‡ÊÂ˙, חיזוק התשתיות ופיתוח הספריות
  ).ההדגשה אינה במקור(

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â¯ÎÊ ‰ ˙ÂÓÎÒ‰‰ ¯Â‡Ï , ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÂÊÈÓ‰ ‡˘Â  ˙ ÈÁ· ˙‡ Ì‰Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ Â¯ÈÊÁÈ Ì˙ËÏÁ‰ ˙‡ Â˘·‚ÈÂ ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ÏÚ ‚
‰Ê ÔÈÈ Ú· . 

ÏÓ ÈÎ ÈÂ‡¯"‚ ,ÏÎÓ‰ ˙È Î˙ ÚÂˆÈ· ÏÚ ¯·Ú· ‰ËÈÏÁ‰˘eÏ , ˙Â ‚¯‡˙‰‰ ˙¯Âˆ· ÔÂ„˙
‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ ˙·ÂË· ·˘Á˙‰· ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰ ÏÏÎ Ï˘ ˙È·ËÈÓ‰ . ÈÂ‡¯

ÏÓ ÈÎ Ì‚"˙ÂÂ ‚"˙28˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ÔÈÈ Ú· ‰¯Â˜‰ È·ÂÚÏ ÂÒ ÎÈÈ  ,ÔÙÂ‡· Â Á·È ˙‡ ÈË¯˜ Â˜ 
 ‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ·˘Á˙‰· ‰ÈÏ‡ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â˙ ‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (
Ï˙ ˙ÏÏÎÓ ÛÂ˙È˘·Â ‰„·Ï ‡˘Â · ‰ÏÏÎÓ‰ ¯ÂÓ‡Î ‰˙˘Ú˘ ˙Â˜È„··Â-ÈÁ , ÂÚÈ‚ÈÂ

‡˘Â · ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂËÏÁ‰Ï . 
__________________ 

 .261' ראו להל  עמ, ח מוסד עצמאי להשכלה גבוההבעניי  אישור בקשת המכללה לקבל היתר לפתו  27
 .225' ת לפי החלטת הממשלה ראו לעיל עמ"בעניי  תפקידי ות  28
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 כוח אד 
 סדרי העסקת עובדי  מינהליי  

 .  עובדי  במשרות ניהול בכירות13בה  ,   עובדי  מינהליי80  הועסקו במכללה כ2007ביולי 
בעקבות דוח המבקרת הפנימית של המכללה בנושא סדרי העסקת עובדי  מינהליי  ד  הוועד 

את הכללי  וההליכי  להעסקת עובדי  "בהצעת נוהל שנועד לקבוע , 2003במרס , המנהל
 ". י  להפסקת עבודת להגדיר את תהלי! קבלת  וכ  את הכלל, מנהליי  בתק  ועובדי  לפי שעות
 ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008 , ‰¯ÂÓ‡‰ Ï‰Â ‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯˘È‡ Ì¯Ë

ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰Â ‰Ï·˜‰ È¯„Ò ¯·„· , ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÏÚÂÙ ‰ÏÏÎÓ‰Â
ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ‰Ï‰ ‰‰ ,˙ÂÊÎÂ¯Ó Ô È‡Â ÔÈÈ„ ˙ÂË¯ÂÙÓ Ô È‡ ¯˘‡ . 

Ó‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯‡Â¯·Ù· ‰ÏÏÎÓÏ ıÈÏ2008 , Ì„˜‰· ÂÏÚÙÈ ‰È˙Â„ÒÂÓ ÈÎ
ÂÓÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÂË˜ ÈÂ ‡˘Â · Ï‰Â  ˙ÚÈ·˜Ï . 

 אישרה הנהלת 2008 הודיעה המכללה למשרד מבקר המדינה כי בסו$ מאי 2008באוגוסט 
 .יצוי  כי נוהל זה טר  אושר כמתחייב בידי הוועד המנהל. המכללה נוהל להעסקת עובדי 

1 . Ì È „ · Â Ú  ˙ Î ¯ Ú על פי סדרי  מקובלי  של ניהול כוח אד  מבוצעות הערכות : ‰
 . וגיליונות ההערכה מתויקי  בתיקיה  האישיי , שנתיות של עובדי 

Î· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÚˆÈ·˘ ‰˜È„··-20% ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡‰ ÌÈ˜È˙‰Ó 
‰ÏÏÎÓ· ˙È‡¯˜‡ ‰¯ÈÁ·· Â¯Á· ˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ,ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÚÂˆÈ· ÏÚ 

˙ÂÈ˙ ˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ . 
ל יונחה לתק  את הליקויי  בנושא " כי המנכ2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה במרס 

 .זה
2 . Ì È „ · Â Ú  ˙ Â Á Î Â   Ï Ú  ‰ ¯ ˜ עובד המבקש לצאת ,  על פי הוראות הנהלת המכללה:·

יוחד את בקשת האישור עליו להגיש בטופס מ; לחופשה נדרש לקבל אישור מוקד  מהממונה עליו
עליו למלא את טופס הבקשה , א  נעדר העובד היעדרות לא מתוכננת. למנהל יחידת משאבי אנוש

כי ) 2004באפריל (באשר להחתמת כרטיס נוכחות נקבע בהוראות האמורות . בעת חזרתו לעבודה
פעמיי  ביו  בכניסה ... כל העובדי  המנהליי  במכללה יחתימו כרטיס נוכחות ממוחשב"

ל ומנהל יחידת משאבי אנוש חזרו והתריעו לפני "מסמכי המכללה עולה כי המנכמ". וביציאה
 .קיו  הנחיות אלה ועל הצור! לעמוד בה  העובדי  על אי
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˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰ ˙‡ ÂÓÈÈ˜ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙¯Â˜È·· , „ÈÓ˙ ‡Ï
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ Ì„‚  ÂË˜   ,˙Â¯„ÚÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ ˙˙ÁÙ‰ ÔÂ‚Î .·· ˙˜È„

¯·ÂË˜Â‡ ÌÈ˘„ÂÁÏ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÌÈÈ˘„ÂÁ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰- ¯·Óˆ„2005 ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ÚˆÈ·˘ 
 Â‡ˆÓ  ˘Â ‡ È·‡˘Ó74È‡ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó - ˘¯„ Î ˙ÂÁÎÂ  ÒÈË¯Î ˙Ó˙Á‰) Â È‡ ‰Ê ¯ÙÒÓ

ÔÂÚ˘· ‰Ï˜˙ ÔÈ‚· ÌÈÁÂÂÈ„ ÏÏÂÎ( ,¯‡Â È ÌÈ˘„ÂÁÏ ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙˜È„··Â- ¯‡Â¯·Ù2006 
 Â‡ˆÓ 54‰Ï‡Î ÌÈ¯˜Ó  . Ò¯Ó·2007˙Î Î Ó‰ ·" ÈÎ ‰ÏÏÎÓ· ˙Â˜ÏÁÓ‰ ÈÏ‰ ÓÏ Ï

"¯Â˘È‡ ‡ÏÏÂ ÁÂÂÈ„ ‡ÏÏ ‰˘ÙÂÁÏ ÌÈ‡ˆÂÈ ÌÈÏ‰ Ó ‰ÈÙÏ ‰ÚÙÂ˙‰ ‰¯·‚ ‰ Â¯Á‡Ï ... .
]Â[˘‡¯Ó ¯Â˘È‡ ˙Ï·˜ ‡ÏÏ ‰˘ÙÂÁÏ ‡ˆÈ˘ Ï‰ Ó ÈÎ , ÌÂÈÎ ÌÂÈ Â˙Â‡ ÂÏ ·˘ÁÈ ‡Ï

‰˘ÙÂÁ] "Â¯Î˘Ó ‰ÎÂ È ÂÎ¯ÚÂ .[ 
˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ Â‡ÏÓÈ ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈÏ‰ Ó‰˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ˙Â ˜ÈÈ„· 

Ô˙Â‡ ¯Ù‰˘ ÈÓ „‚  ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ . ˙Â‡¯Â‰‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ÊÎ¯Ï ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ô‡È·‰ÏÂ ‰Ê ‡˘Â · . 

בוצעו "כי , 2008מנהל יחידת משאבי אנוש ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
של משרד [ וכבר במהל! הביקורת מאז, ]הליקויי  בנושא זה[פעולות מתקנות כדי למזער את 

פורסמו תזכירי  לכלל העובדי  וכ  זומנו לברור עובדי  שחרגו באופ  מובהק ]... מבקר המדינה
  ". מהסביר תו! נקיטת אמצעי  של הפחתת שעות עבודה

 עובדי  מינהליי  בכירי 
אי  שהעלתה להל  פירוט הממצ.  עובדי  במשרות ניהול בכירות13 הועסקו במכללה 2007ביולי 

 :הביקורת בעניי  סדרי העסקת  של ארבעה מעובדי  אלה
1 . ‡ È ˘ ' פרופ,  נחת  הסכ  העסקה לשלוש שני  ע  נשיא המכללה הקוד 2006 ביולי :‰ 

לפי ההסכ  זכאי הנשיא שיועמד לרשותו רכב . 29שכיה  בתפקיד זה ג  בעת הביקורת, אמנו  כספי
 כי במקו  להעמיד 2006נקבע בנובמבר , ו הפרטילאור בקשתו להמשי! ולנסוע ברכב. צמוד

תשל  לו המכללה עבור החזקת רכבו סכו  חודשי לכיסוי ההוצאות הקבועות , לרשותו כלי רכב
נקבע כי הסדר זה . לכיסוי ההוצאות המשתנות, ללא דיווח, מ בחודש" ק3,000וכ  עבור מכסה של 

ויחלי$ את ההסדר שנקבע בחוזה עמו ) המועד תחילת כהונתו כנשיא המכלל (2006יוחל מדצמבר 
 . בעניי  רכב צמוד

 ˙˜ÊÁ‰ ¯Â·Ú ‡È˘ Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ‰ÓÏÈ˘˘ È˘„ÂÁ‰ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ÛÒÂ  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â·Î¯ ,˙ÂÈ ÂÓ· ‰ÚÈÒ  ¯Â·Ú Ì‚ ÌÈÓÂÏ˘˙ ÂÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ÂÏ ‰ÓÏÈ˘ ‡È‰ :‰Ó‚Â„Ï , ¯Â·Ú

 ¯·Óˆ„ ÌÈ˘„ÂÁ‰2006 È‡Ó „Ú 2007Ï˘ ¯·ËˆÓ ÌÂÎÒ ÂÏ ÌÏÂ˘ „·Ï· Î -5,000˘ "Á. 
, ]מילא[בתקופה האמורה "כספי כי '  כתב פרופ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

הוא ציי  . וכ! נחסכו למכללה עשרות אלפי שקלי , ]"ללא תמורה[ג  את תפקיד הראש האקדמי 
". בתוק$ תפקידי כראש אקדמי, במקביל להסדר אחזקת הרכב"כי ביצע את הנסיעות במוניות 

__________________ 
 .מאותו חודש מכה  במכללה נשיא חדש; 2007כספי כיה  כנשיא המכללה עד דצמבר ' פרופ  29
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כי יש ספק לגבי סכו  כלשהו שלכאורה שול  על ידי ... יוברר"כספי ציי  בתשובתו כי א  ' רופפ
 ...". יוחזר] סכו  זה[, המכללה שלא כדי 

י הנשיא "המוניות הוזמנו ע" כי 2008המכללה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס 
מיד כשנודע ... ברי הוועד המנהלי ההסכ  עימו וללא ידיעת מי מח"שלא עפ] כספי' פרופ[היוצא 

וביקשו לחדול מנוהג זה של הזמנת , ...ר הוועד המנהל לנשיא"פנה יו, הדבר לוועד המנהל
המכללה צירפה לתשובתה מכתב של ...". הועד המנהל יבח  האפשרות לדרישות החזרי ... מוניות

 12/2006וניות לחודשי  למ...בבדיקת דוחות הריכוז"כי , בי  היתר, המבקרת הפנימית ובו נאמר
רק נשיא המכללה עושה שימוש בשירותי ,  נמצא כי מקרב העובדי  המנהליי 4/2007עד 

בבדיקה ע  חשב המכללה עולה כי לא מתבצע ... על בסיס קבוע ובהיק$ חודשי ניכר... המוניות
קת לאור ההסדר עימו של תשלו  אחז. קיזוז שכנגד מעלות אחזקת הרכב החודשית שאושרה לו

שכ  אחזקת רכב צמוד , תשלו  נראה כי המדובר בכפל, לרכב צמוד] שווה ער![שהוא , רכב מלאה
 ".אמורה לתת מענה לכל נסיעות העובד

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡È˘ Ï ÌÏÂ˘È˘ ÚÂ·˜ ÌÂÏ˘˙ Ú·˜  ‰˜ÒÚ‰‰ ÌÎÒ‰·˘ ¯Á‡Ó
Â·Î¯ ˙˜ÊÁ‰ ¯Â·Ú ,Ï˘ ˙ÂÙÒÂ  ‰ÚÈÒ  ˙Â‡ˆÂ‰· ‡˘È˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ . ÏÚ

 ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ÛÒÂ  „È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÊÁ‰ Â‡ ÌÂÏ˘˙ ÏÎ˘ ‡„ÂÂÏ ‰È‰ ‡È˘ ‰
‰ÏÏÎÓÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˘˜·· ˙Â ÙÏ Â‡ ÂÏ˘ ‰˜ÒÚ‰‰ ÌÎÒ‰· Ô‚ÂÚÈ . ÚÂ·˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰˜ÒÚ‰‰ È¯„Ò‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙Ó‰Ó ÌÈ‚¯ÂÁ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙ÚÈ ÓÏ ‰¯˜· È¯„Ò . 
2 . Î  Ó ‰"Ï:הועסק בתפקיד זה , ד חברו  טרבלסי"עו, ל המכללה"כ הביקורת העלתה כי מנ

בלא שנחת  עמו כנדרש הסכ  העסקה הקובע את תנאי , 2001מאז תחילת פעילותה בשנת 
חתמה עמו המכללה על הסכ  , כשש שני  לאחר התחלת העסקתו, 2006רק בנובמבר . העסקתו
 .העסקה

] ובכלל  ההסכמי ... [ השכרכל הסכמי"ת למכללות המתוקצבות נקבע כי "בהנחיות של ות
הסכמי השכר הקיימי  יועברו . טר  חתימת , בהתא  לעניי , ת"ות... האישיי  יועברו לאישור

ל לא העבירה "הביקורת העלתה כי קוד  חתימת ההסכ  ע  המנכ. 30"ת ולאישורה"לידיעת ות
 .ת כנדרש"אותו המכללה לאישור ות

ל המכללה האזורית "כי כיה  כמנכ, מבקר המדינה בתשובתו למשרד 2008ל כתב בפברואר "המנכ
וכי , ודר! זו של העסקתו נמשכה ג  כשעבר לעבוד במכללת צפת, בלא שנחת  עמו הסכ  העסקה

ואול  משרד מבקר המדינה מעיר כי ". ל נקבעו בתקנו  העמותה"זכויותיו וחובותיו של המנכ"
 .ל"נאי ההעסקה של המנכלא נאמר דבר על ת, על עדכוניו השוני , בתקנו  המכללה

ת בתשובתה "ציינה ות, ת נקבע כאמור כי כל הסכמי השכר יועברו לאישורה"א$ שבהנחיות ות
א! ] ל"של המנכ[יקל על ניהול שכרו " כי הסכ  העסקה אישי 2008למשרד מבקר המדינה ממרס 

 ".לאוכפו] שעלינו[מבחינת הנחיותינו אי  זה עניי  
__________________ 

גדרתו בסעי$  קבע שר האוצר בהודעה ברשומות כי המכללה היא גו$ נתמ# כה2006מאחר שבדצמבר   30
א 33על פי סעי$  (2007היא חייבת לדווח החל מדצמבר , 1985&ה"התשמ,  לחוק יסודות התקציב32

 לחוק זה 29על פי סעי$ , כמו כ . לממונה על השכר לפי דרישתו על תנאי העסקת+ של עובדיה) לחוק
ת החורג משינוי בתנאי פרישה או בגמלאו, היא צריכה לקבל את אישורו של הממונה לכל שינוי בשכר

 . שהוסכ+ או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‰Î Ó ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰"‰Ï , ÈÁÂÂÈ„ ÈÙ ÏÚ ¯˘‡
‰· ‰Â·‚‰ ¯Î˘‰ ÈÏ·˜Ó ˙˘ÓÁ ÌÚ ‰ Ó  ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ‰ÏÏÎÓ‰ , ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ

ÂÈ˙ÂÈÂÎÊÂ ÂÈ˙Â·ÂÁ ÂÚ·˜  Â·˘ .˙ÂÂ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ" È Â ‚ Ó· Í¯ÂˆÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ˙
ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ‡˘Â · ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â·ÂÁ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÌÈÏÈÚÈ ‰¯˜· .ÎÓ‰ ÏÚ ¯È·Ú‰Ï ‰ÏÏ

˙Â ¯Â˘È‡Ï Ì„˜‰·"Î Ó‰ Ï˘ ‰ÊÂÁ‰ ˙‡ ˙"Ï. 
3 . · ˘ Á . ל"חשבי מכללות מועסקי  בדר! כלל כשכירי  במעמד המקביל לסמנכ)  א(:  ‰

כנות  שירות , ח יהודה עוז"רו, הועלה כי מאז תחילת פעילותה העסיקה המכללה את חשבה
כנגד , קובל לגבי נותני שירותכמ, והוא קיבל את שכרו, )המכונה ג  ספק שירותי  או קבל (

 .חשבוניות שהגיש
לשקול את האפשרות להעסיק את ) ראו להל (ת " המלי/ למכללה בודק מטע  ות2003בשנת 

 דיווח 2006בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ביולי . החשב כעובד המכללה ולא כנות  שירות
בל את אישורו להעלות את ת כדי לק"ל לשכר ומינהל בוות"נשיא המכללה דאז כי פנה לסמנכ

 ובוודאי שבתנאי  אלה שכרו אינו ·‡ÈÂ‡¯ Â È‡˘ ÔÙÂהחשב מועסק "שכרו של החשב ונענה כי 
, צריכי  להוציא מכרז אז את , ת שא  הוא ספק שירותי "אמרו לי בוות]... ת"אחריות ות[בתחו  

 כי הנשיא יבדוק בישיבה הוחלט). ההדגשות אינ  במקור" (מה שכרו פר שעה ומה שכרו פר יו 
 . ת את סוגיית דר! ההעסקה של החשב"ע  ות

‰ÏÚÂ‰ , È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰˘˜È· ‡Ï ·˘Á‰ „È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡ È ÙÏ ÈÎ
ÌÈÈ Ï·˜ ˙Â·˘Á . Ú·Â˜‰ ‰ÊÂÁ ÏÚ ·˘Á‰ ÌÚ ‰Ó˙Á ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ Ì‚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙‡31 ,ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ,Â„ÓÚÓÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ. 
 כי התקבל למכללה האזורית כבר בשנת 2008ובתו למשרד מבקר המדינה ממרס החשב ציי  בתש

וכאשר הועברו עובדי המכללה , ונחת  עמו חוזה העסקה,  כנות  שירות על פי מכרז כדי 1994
החשב הודיע כי אי  . על כל תנאי ההעסקה שלו, האזורית למכללת צפת הועבר ג  הוא כמוה 

 .קה האמורבאפשרותו להמציא את חוזה ההעס
כאשר בשירות הדורש יחסי אמו  " כי 2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה במרס 

אי  , שאפילו לפי דיני המכרזי  במלוא חומרת  היה מקו  לפוטרו ממכרז, מיוחדי  עסקינ 
 ".להעלות על הדעת לפרס  מכרז לגביו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ò Ï˘ Í¯„· ·˘Á ˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ÓÌÈ˙Â¯È˘ ˜Ù ,
 ‰ÓÎ ÔÈ·Ó ¯˙ÂÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ˙‡ ¯ÂÁ·ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ˙ÂÚˆ‰ ˘˜·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ÌÈÚÈˆÓ , ÔÂÓ‡ ÈÒÁÈ ˘¯Â„‰ ˙Â¯È˘· ‰˙Ú„Ï ¯·Â„Ó Ì‡ Ì‚
ÌÈ„ÁÂÈÓ. 

__________________ 
בעניי  ממצאי הביקורת לגבי קשריו המשפחתיי+ של החשב לנושא תפקיד אחר במכללה ראו להל    31

 . 247' עמ
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,  נקבע2005ת לגבי תנאי העסקה ודירוג במכללות אקדמיות שעודכנו במאי "בהנחיות ות ) ב(
אקדמיי  ומנהליי  יוכלו לעבוד במקו  עבודה נוס$ א  היק$ העסקת  ... פקידי בעלי ת"כי 

 ".כ"עד למשרה אחת בסה, )וזאת באישור הנהלת המוסד(במוסד אינו מלא 
)1(  Í¯Ú ‰ÂÂ˘ Ú·˜ Í¯„ ·˘Á‰ ‰Ï Ô˙Â ˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ

Ï ‰„Â·Ú ˙ÂÚ˘ ˙ ÈÁ·Ó-100%‰¯˘Ó  ,‡Â‰ ‰Ê ÔÂ˙  ÒÈÒ· ÏÚÂÌÂÏ˘˙ Ï·˜Ó  . ˙¯Â˜È·‰
 Ï‰ Ó ‡Â‰˘ ÔÂ·˘Á È‡Â¯ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÏÚ·‰ Ì‚ ‡Â‰ ·˘Á‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰) ÔÏ‰Ï- ˜ÂÒÈÚ‰ 

ÛÒÂ ‰( , ÌÈÙ˙Â˘ Â·˘ ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó ÔÎÂ ‰ÏÏÎÓ‰ È˜ÙÒÓ „Á‡ ÌÈ Ó  ÂÈ˙ÂÁÂ˜Ï ÌÚÂ
ÂÈ"ÂÈÂ ÌÂÈ‰„ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯"¯·Ú· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯32 .‰ÏÂÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ , ‡È‰ ÈÎ

 ÂÏÈ‡ ‰Ú·˜ ‡Ï˙Â ˙ÈÈÁ ‰ ÁÎÂ  ·˘Á‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÂÈ˜ÂÒÈÚ Ï˘· ˙Â˘¯„  ˙ÂÏÂÚÙ" ˙
‰¯ÂÓ‡‰ . ÏÙËÓ ‡Â‰ Ì‰·˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÏÚ ÂÈÏÚ ÌÈ ÂÓÓÏ ÁÂÂ„Ï ˘¯„  ‡Ï Ì‚ ·˘Á‰

ÛÒÂ ‰ ˜ÂÒÈÚ‰ ˙¯‚ÒÓ· , È ÈÈ Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰Ó ¯ˆ·  ÍÎ ·˜ÚÂ
‰Ê ˜ÂÒÈÚ ÔÈ·Â ‰ÏÏÎÓ‰. 

)2(  ‰È¯ÈÎ·Ï ˙¯˘Ù‡Ó ‰ÏÏÎÓ‰)·˘Á‰ ÌÏÏÎ·Â ( Ì‰Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÒÈË¯Î ˙‡ ÌÈ˙Á‰Ï
˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘· ÌÂÈ· ˙Á‡ ÌÚÙ ˜¯ . ÂÒÈË¯Î ˙‡ ÌÈ˙Á‰Ï ‚‰Â  Â È‡ ·˘Á‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

‰ÏÏÎÓ· Â˙ÂÁÎÂ  ˙ÂÚ˘ ÏÚ ¯Á‡ ÔÙÂ‡· ÁÂÂ„Ó Â È‡Â ÏÏÎ ˙ÂÁÎÂ ‰ ÔÂÚ˘· , ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎÂ
‰ Â˜ÂÒÈÚÂ ÂÈ˜ÒÚ ÔÈ·Â ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÈ· Â ÓÊ ˙˜ÂÏÁ ÏÚ ˙¯Á‡ Í¯„· ˙Á˜ÙÓ ‰ È‡ÛÒÂ . 

·˘Á ‰ÏÏÎÓ‰ ‰˜ÈÒÚ‰ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,
Î ÓÒ Ï˘Î Â„ÓÚÓ˘"Ó „Á‡ ‡Â‰Â Ï"ÛÒ‰ È¯ÓÂ˘ "‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ,È ÂˆÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ ˜ÙÒÎ ,

Û˜˙ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ ‡ÏÏ ,˙Â ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘" ÌÈ˙Â¯È˘‰ Û˜È‰ ÏÚ ˜ÙÒÓ ÁÂ˜ÈÙ ‡Ï·Â ˙
ÏÚ ÛÒÂ ‰ Â˜ÂÒÈÚ ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚÂ Ô˙Â  ‡Â‰˘‰ÏÏÎÓ· Â„È˜Ù˙  . ˜ÒÚÂÓ ·˘Á‰˘ ¯Á‡Ó

‰‡ÏÓ ‰¯˘Ó· ‰ÏÏÎÓ· , ˙ˆÏÓ‰ ¯Â‡Ï Ì‚Â Â·ÈË ÌˆÚÓ ·˘Á‰ „È˜Ù˙ ˙Â·È˘Á ¯Â‡Ï
˙Â ÌÚËÓ ˜„Â·‰"˙ , ‰˜ÒÚ‰‰ Í˘Ó‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

‰ÚÂ·˜ ‰¯˘Ó· ·˘Á ˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÈÏÚ˘ Â‡ ÂÊ ˙ ÂÎ˙Ó· . ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ËÈÏÁ˙ Ì‡
ÈÁÎÂ ‰ ‰·˘Á ˙‡ ˜ÈÒÚ‰Ï , ÌÎÒ‰· ¯È„Ò‰ÏÂ ˙ÙÒÂ ‰ Â˙„Â·Ú ‡˘Â  ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ

 ‡„ÂÂÏ ¯˘Ù‡È˘ ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ÔÎÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙ÂÈÂÎÊÂ ÂÈ˙Â·ÂÁ ˙‡ ÂÓÚ Ì˙ÁÈÈ˘ ‰˜ÒÚ‰‰
Â˙¯˘Ó Û˜È‰ ÈÙÏ ˘¯„ Î ‰ÏÏÎÓ· ÁÎÂ  ‡Â‰˘ . ·˘Á‰Ó ˘Â¯„Ï Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ

È„È˜Ù˙ È‡˘Â  ÌÚÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ÌÚ ÂÈ¯˘˜ ÏÚ ‡ÏÓ Ú„ÈÓ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï‰ÏÏÎÓ· Ì , ÔÂÁ·Ï
 ‰ÏÏÎÓ· ÂÈ„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ‰Ï‡ ÌÈ¯˘˜ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Â‡ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˘È Ì‡

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÂÚÙÏ ˘È „ˆÈÎ ÚÂ·˜ÏÂ . 
 Ò¯Ó·2008 ÏÚ ‰ Â¯Á‡Ï ÂÓÚ ‰Ó˙Á ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ·˘Á‰ ÚÈ„Â‰ 

¯ÈÎ˘Î ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ .ÂÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ‰Ê‰ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰˙Â" ˙
˘¯„ Î Â˙ÓÈ˙Á Ì„Â˜ ‰¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï .˙ÂÂÏ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ" Ì„˜‰· ˙

‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î . 
ת "האג$ לשכר ומנהל בוות" כי 2008ת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס "ות )ג(

א! הואיל והמכללה השיבה כי הוא מקבל שכרו , העיר למוסד בעבר על חריגה בשכרו של החשב
חשבונית וכי השכר המדווח הינו ס! עלות השכר כולל עלות מעביד ובהנחה שאופ  העסקת ב

, י המכללה"החשב נשקל ונבדק על ידי המכללה וכל המשמעויות ותהלי! הבחירה התנהל כראוי ע

__________________ 
 .240' את ממצאי הביקורת בנושא זה ראו להל  בעמ  32
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שב האג$ והבהיר כי ראוי שהחשב יהיה מועסק כעובד מ  , ע  זאת. לא מצא האג$ מקו  להתנגד
, לקראת הקמת מכללת צפת, 1999ת כי בשנת "עיסוק הנוס$ של החשב ציינה ותבקשר ל". המניי 

כי , ר הוועד המנהל של המכללה"יו, )ד הרמלי " עו להל  (ד אריה הרמלי  "ת לעו"הבהירה ות
נושאי משרה בכירי  בעמותה ה  אלה המוגדרי  כמקבלי החלטות ובעלי זכות חתימה בש  "

 Ì˙¯˘Ó . ומנהל כוח אד Á˘·/מנהל כספי , מנהל כללי וסגניו,  ראש המוסד בכלל זה . התאגיד
‰„ÈÁÈ‰ Ì˙¯˘Ó ‰È‰˙ ˘„Á‰ „È‚‡˙· ‰¯˘Ó È‡˘Â  Ï˘ , Ô˘È‰ „È‚‡˙· Ô‰ÎÏ ÂÏÎÂÈ ‡Ï Ì‰Â

]˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ÏÏÎÓ· ¯ÓÂÏÎ [¯Á‡ ‰„Â·Ú ÌÂ˜Ó· Â‡ ... בהתא  למידע שהציגה המכללה בפנינו
, ה וה  במסגרת יציאתה לעצמאותה  בהלי! ההפרד, ידינו במסגרת הבדיקות שנערכו לה על
 ).ההדגשה במקור" (נמצאה המכללה כעומדת בהנחיה זו

˙Â ˙·Â˘˙ Ï˘ ‰ÙÈÒ‰ ÈÙÏ"˙ , ÂÈ˜ÂÒÈÚ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‰Ï ‰¯ÒÓ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰
·˘Á‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ,˙Â ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ÌÈ¯ÂÒ‡‰"˙ .˙Â ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï" ˙

Á˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï‰˙ ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙Ó ÌÈ·ÈÈ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂÂ˘" Ú„ÈÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ Ï·˜˙˘ È„Î ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ‰·˘ Í¯„‰ È·‚Ï ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ˙ ˙

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÌÈ¯Á‡ ˙Â„ÒÂÓÓ ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú·. 
4. ˙ È Ó È  Ù ‰  ˙ ¯ ˜ · Ó המבקרת הפנימית של המכללה מועסקת בה ברבע )  א(  :‰

 . 2001משרה מיו  תחילת פעילותה של המכללה בשנת 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ê ÁÂ„·˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ )ÔÏ‰Ï Ì‚ Â‡¯( , ÔÈ· ÌÈ„ÈÚÓ‰

‰· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï Í¯Âˆ‰ ÏÚ ¯˙È‰ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Û˜È‰ ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ÂÏ˜˘È ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ˘. 

נהוג , הפנימימאחר שארגוני  נבדלי  זה מזה בכל הנוגע לסביבת העבודה של המבקר  )ב(
על . להכי  בכל ארגו  נוהל פנימי המגדיר בבירור את מקומו ומעמדו של המבקר הפנימי בארגו 

הנוהל להגדיר את יחסי הגומלי  בי  המבקר הפנימי ובי  נושאי המשרה בדרגי  השוני  של 
 . 33תלותו כדי שיוכל למלא את תפקידו ללא חשש הארגו  ולעג  את אי

· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ Â„ÓÚÓ ˙‡ ¯È„‚Ó‰ Ï‰Â  ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ . ˜¯
 È‡Ó·2007 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯˘È‡" ˙„ÚÂ Ï‰Â 

‰ÏÏÎÓ‰ ˙¯˜·Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÈÓÈ Ù ˙¯Â˜È· " ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ Ï˘ ˙ÂÙÈÙÎ‰ ÈÒÁÈ ˙‡ Ú·Â˜‰
ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡Â. 

)‚ (  ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2008 ,Î Ï˘ ‰˙˜ÒÚ‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ‰ ÂÓ˘
˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ ,¿· ÂÚ·˜  Ì¯Ë‰˙˜ÒÚ‰ È¯„Ò‰ ÌÎÒ‰ . ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ˙ ˘· ‰„Â·ÚÏ ‰˙Ï·˜ ÌÚ „ÈÓ ‡˘Â ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ2001 ÏÚ ‰ÓÚ ÌÂ˙ÁÏÂ 
‰È˙ÂÈÂÎÊÂ ‰È˙Â·ÂÁ ÂË¯ÂÙÈ Â·˘ ‰˜ÒÚ‰ ÌÎÒ‰ . ‡È‰ Ì‚ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰

 „ÂÓÚÏÌÎÒ‰· ¯„ÒÂ˙ ‰˙˜ÒÚ‰˘ ÍÎ ÏÚ . ‰˙˜ÒÚ‰ È¯„Ò‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
˙Â ¯Â˘È‡Ï ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯È·Ú‰ÏÂ ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘"Â˙ÓÈ˙Á Ì„Â˜ ˘¯„ Î ˙. 

__________________ 
; 105' עמ) 2005 (‡È˙ ˘ ÁÂ„56 ; 973' עמ) È˙ ˘ ÁÂ„57·) 2007 , בעניי  זה ראו ג+ מבקר המדינה  33

˙ÂÁÂ„ ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· , 2001שנת , 2דוח מספר. 
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 כי הממצאי  בעניי  העסקת המבקרת 2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
  . ינקטו הצעדי  המתחייבי הפנימית יידונו בישיבת הוועד המנהל הקרובה ובעקבותיה

Ì È ¯ È Î ·  Ì  È ‡ ˘  Ì È È Ï ‰  È Ó  Ì È „ · Â Ú 
ולפיה  מכללות , ת קווי  מנחי  בלבד"בנוגע להעסקת עובדי  מינהליי  שאינ  בכירי  קבעה ות

י ההסכמי  הקיבוציי  הארציי  "לאמ/ את תנאי ההעסקה של הסגל המינהלי עפ"יכולות 
ומעסיקי  (חתמו בי  המוסדות להשכלה גבוהה הקיימי  לגבי כל דירוג ודירוג כפי שנערכו ונ

לקווי  המנחי  צור$ לוח ובו עשר רמות שכר של ". ובי  הסתדרות העובדי  החדשה) אחרי 
 .בעלי תפקידי  שוני  לפי דירוגי השכר שנקבעו בהסכמי  הקיבוציי  הנזכרי 

 צפת  בי  המכללה האזורית למכללת2000בהסכ  ההפרדה שנחת  כאמור בסו$ שנת  . 1
י המכללה יועברו על מלוא זכויותיה  להמש! עבודה אצל "כל העובדי  המועסקי  ע"הוסכ  כי 

הצדדי  נקטו בכל האמצעי  הנדרשי  לש  העברת העובדי  על "וכי , "המכללה החדשה
לצור! שמירת הזכויות הסוציאליות של העובדי  שהעסיקה ". זכויותיה  למכללה החדשה

 .ח" מיליו  ש5בירה למכללת צפת המכללה האזורית היא הע
 הממונה על  להל  (, כספא ד יעל טור"עו, ג" כתבה ממונה תחו  משפטי במל2005בינואר 

כל ] למכללת צפת[אי  ולא תהיה "כי , נבו' פרופ, לנשיא המכללה דאז) ג"התחו  המשפטי במל
היה ותחליט . תהשתועברנה למסגר] של המכללה האזורית[אחריות כלפי העבר לעובדי היחידות 

ת "ות, יועסקו עובדי  אלה בהתא  להנחיות המוסד האקדמי, המכללה על קבלת עובדי  מסוימי 
ג בעניי  קבלת עובדי  על ידי מכללת "יצוי  כי העקרונות הללו שציינה מל". והממונה על השכר

 . לא נכללו בהסכ  ההפרדה שנער! בי  המכללה האזורית למכללה, צפת
2.  ˙ ˘· „ÂÚ2003˙Â ÌÚËÓ ˜„Â· ıÈÏÓ‰ " ˙)ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( ÚÂ·˜Ï ‰ÏÏÎÓÏ" Ë¯ÂÙÓ Ô˜˙
]Ì„‡ ÁÂÎÏ [˙Â˜ÏÁÓ ÈÙ ÏÚ " È‡˘¯ ÈÓ ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÏ‰  ÔÎÂ- ˙Â·ÈÒ  ÂÏÈ‡·Â - 

Ì„‡‰ ÁÂÎ Ô˜˙ ˙‡ ˙Â ˘Ï . ¯‡Â¯·Ù „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2008 ˙‡ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰ÚˆÈ· ‡Ï 
‰ˆÏÓ‰‰ ,˙ÂÂ"‰ÚˆÂ· Ì‡ ‰˜„· ‡Ï ˙ . 

הועלה כי במכללה לא . וועד המנהל טווח דרגות לכל תפקיד במכללה אישר ה2001ביוני  .3
 .נקבעה עדיי  דר! שיטתית לקביעת תנאי ההעסקה והקידו  של העובדי  המינהליי 

 ¯‡Â¯·Ù·2006 ,‰ÏÏÎÓ‰ ‰Ó˜Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÓÁÎ , ˘Â ‡ È·‡˘Ó ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó ·˙Î
Ê‡„ ‡È˘ Ï ,ÙÂ¯Ù 'Â·  ,Î ÓÏÂ"   ÈÎ Ï"‡  . ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï]ÏÏÎÓ·‰ [ ÌÂ„È˜ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰ Á·‡

˙ÈÊÂÁ ˙Â¯˘˜˙‰· Ì È‡˘ ÂÏ‡ ÔÈ·Ï ˙ÈÊÂÁ ˙Â¯˘˜˙‰· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈÏ‰ Ó   ;·  .˙Â‡Ï·Ë ÔÈ‡ 
ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ÏÂ ÌÈÏ‰ Ó ÌÂ„È˜Ï ˙Â¯Â¯· ¯Î˘   ;‚  .˙Î¯Ú‰ÏÂ ÌÈÏ‰ Ó ˙Î¯Ú‰Ï ˙¯‚ÒÓ ÔÈ‡ 

ÌÈ„·ÂÚ   ;„  .Â È‡ ¯Á‡‰ ˜ÏÁ‰ „ÂÚ· È˘È‡ ‰„Â·Ú ‰ÊÂÁ ÏÚ ÌÈÓÂ˙Á ÌÈÏ‰ Ó‰ ÔÓ ˜ÏÁ 
ÌÂ˙Á   ;‰  .ÌÈ„·ÂÚÏ ÈˆÂ·È˜ Â‡ È˘È‡ ÌÎÒ‰ ÔÈ‡   ;Â  . ÌÈÏ‰ ÓÏ ÌÂ„È˜ ˙¯‚ÒÓ ÔÈ‡

ÌÈ„·ÂÚÏÂ   ;Ê  .ÌÈ„·ÂÚÏÂ ÌÈÏ‰ ÓÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰ ˙È Î˙ ÔÈ‡." 
באותה שנה הכינו מנהל יחידת משאבי אנוש והחשב טבלת דירוג חדשה לכלל העובדי  

 בחשבו  את תפקיד העובד ואת בטבלה פורטו דרגות על פי סול  המביא. המינהליי  במכללה
מה  מדורגי  בדרגות ) 32% (14כי ,  עובדי  עלה44מתוצאות בדיקה שה  עשו לגבי . הוותק שלו
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עובדי  מדורגי  בדרגות ) 50% (22; נמוכות מאלה שה  זכאי  לה  על פי הטבלה החדשה
 . מהעובדי  מדורגי  כנדרש) 18%(ורק שמונה ; גבוהות מאלה שה  זכאי  לה 

אינה "כי טבלת הדירוג החדשה , ל והחשב הסבירו למשרד מבקר המדינה במהל! הביקורת"מנכה
יהיה אפשר לקבוע , וכי רק כאשר יגובש במכללה דירוג שכר שיעוג  בהסכ  או בנוהל, "רלוונטית

 . מי מהעובדי  אינ  מדורגי  כראוי
האחריות המלאה : "2008כתב למשרד מבקר המדינה ביולי , נבו' פרופ, נשיא המכללה דאז

 ועד לסיו  כהונתי כנשיא 2005מתחילת ]. ת"של ות[היא , לעיכובי  שבהסדרת עניי  חשוב זה
] של מכללה[לא הייתי הנשיא היחיד ]... ת"בפני ות[ חזרתי והעליתי את הנושא 2006בנובמבר 
 לעכב את נוצר פיתוי חזק] ת להסדרת הנושא"של ות[נוכח ההבטחה ]... ת"לתשובת ות[שהמתי  

 ".ההסדרי  המקומיי  בצפת
 כי הוועד המנהל אישר באותו חודש את 2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה במרס 

 הודיעה כי ההנהלה אישרה במאי אותה שנה את הנוהל 2008ובאוגוסט , טבלת הדירוג החדשה
מתכוונת  "כי היא, 2008ת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במרס "ות. להעסקת עובדי 

. להביא לאישור הממונה על השכר באוצר הצעה לדירוג וקידו  עובדי הסגל המינהלי במכללות
". שמתקיי  מזה כשנה באחת המכללות' פילוט'ההצעה תגובש בחודשי  הקרובי  על בסיס 

 הודיעה המכללה למשרד מבקר המדינה כי הטבלה האמורה טר  אושרה על ידי 2008בספטמבר 
  .ת"ות

✩  
Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ , È¯„Ò Ï˘ ˙È„ÂÒÈ ‰ ÈÁ· Ì„˜‰· ÌÈÈ˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ

‰ÏÏÎÓ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙˜ÒÚ‰ ,ÌÚÂˆÈ· ¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ‡˘Â · ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï .˙Â ÏÚ" ˙
 ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ È„·ÂÚ ‚Â¯È„Ï ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï Ì„˜‰· ‡È·‰Ï

˙ÂÏÏÎÓ· ; ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÏÏÎÓÏ ˙Â¯Â‰Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰Ú·˜˘ ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÂÂ˜‰
 È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ÏÎ ˙‡Â ‰˘„Á‰ ‚Â¯È„‰ ˙Ï·Ë ˙‡ ˘¯„ Î ‰¯Â˘È‡Ï ‡ÈˆÓ‰ÏÂ

‰ÏÏÎÓ‰ ,ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÓÎÒ‰ ÌÏÏÎ·Â ,Ì˙ÓÈ˙Á Ì„Â˜ ;‰ÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ÔÎÂ , ‰˙ÚÈ„ÈÏ
‰¯Â˘È‡ÏÂ , Ì˙˜ÒÚ‰ È¯„Ò È·‚Ï ¯Á‡ ÈË ÂÂÏ¯ Ú„ÈÓ ÏÎÂ ÂÓ˙Á  ¯·Î˘ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ˙‡

ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ .   
 עמד יושבי הראש של האסיפה הכללית ושל הוועד המנהל מ
והאסיפה הכללית שלה ; 50מספר חבריה לא יעלה על , על פי תקנו  העמותה של המכללה .1
מהפרוטוקולי  של ישיבות האסיפה הכללית שהתקיימו מאז ". תהיה מורכבת מחברי העמותה"

הכוונה לחברי " חברי העמותה"כשנאמר להל   (18 17 עולה כי מספר חבריה היה 2005שנת 
 ).האסיפה הכללית
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בתכניות העבודה ובתקציבי  , לדו  ביעדי : אלה עיקר תפקידיה וסמכויותיה של האספה הכללית
ר האסיפה הכללית ואת "לבחור את יו; לקבוע את מדיניות העמותה; שנתיי  ולאשר  הרב

לאשר את ; ר שלו"כללה ואת היולבחור מבי  חבריה את חברי הוועד המנהל של המ; המזכיר שלה
למנות רואה חשבו  ולדו  בהצעות ; למנות ועדת ביקורת או מבקר; הדוחות הכספיי  של העמותה

ר האסיפה הכללית היא שלוש "עוד נקבע בתקנו  כי תקופת הכהונה של יו. לשינוי תקנו  העמותה
Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2001 ˙ ˘ „ÚÂ 2008È ˜¯ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ‰¯Á· Â"„Á‡ ¯ , Ô‰ÈÎ ‡Â‰Â˘ ˙ . שני 

ÂÊ ‰ÙÂ˜˙Ó ˜ÏÁ·34.  
הוועד המנהל הוא הרשות הממונה על ניהולה ,  על פי התקנו  אשר לוועד המנהל של המכללה 

ואלה תפקידיו וסמכויותיו , של העמותה על פי המדיניות שקובעת האסיפה הכללית והחלטותיה
; הנכסיי  והמשפטיי , י הכספי, קבלת החלטות בכל הענייני  המינהליי : של הוועד המנהל

. ל וממלאי תפקידי  בכירי  אחרי  וקביעת תנאי העסקת "מינוי המנכ; אישור תקציב העמותה
לוועד המנהל מוקנית ג  כל סמכות שלא יוחדה לאסיפה הכללית או למוסד אחר בעמותה או 

 2005מהפרוטוקולי  של ישיבות הוועד המנהל שהתקיימו מאז שנת . לממלא תפקיד בעמותה
ÌÈ˘Ó˘Ó ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á ·Â¯˘ Ô‡ÎÓ . 11 10עולה כי מספר חבריו היה 

‰Ï˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á. 
2.  ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó

 ˙ ˘ „ÚÂ ‰˙ÂÓÚ‰ „ÂÒÈÈ Ê‡Ó2008ÈÂ ÈÓ· ÂÏ‰È  Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ 35 Â‡ 
‰˘ÚÓÏ36È ˙‡ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘37 . ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ·

ÂÈ Ì˘¯  ˙ÈÏÏÎ‰"Î ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯"ÂÈ"‰˙ÂÓÚ‰ ¯" , ˜ÏÁ·
Î Ì˘¯ "ÂÈ"¯ "Î ÌÈ¯Á‡·Â „·Ï·"ÂÈ"‰ÙÈÒ‡‰ ¯" , Ì˘¯  ‡Â‰ ˙Á‡ ‰·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·Â

Î"ÂÈ"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯." 
וברשימת המשתתפי  של ישיבות הוועד , וועד המנהלר ה"ד הרמלי  ליו" נבחר עו2007באפריל 

בפרוטוקולי  של ישיבות האסיפה הכללית . שהתקיימו לאחר בחירתו הוא נרש  בתפקידו זה
ר "ר הוועד המנהל וכיו" הוא נרש  ברשימת המשתתפי  כיו2007שהתקיימו ביוני ובספטמבר 

אול  למעשה , ר לאסיפה"ה יומהפרוטוקולי  עולה כי לא נבחר בישיבות אל; העמותה בהתאמה
של ישיבת האסיפה הכללית שהתקיימה , בפרוטוקול נוס$. 38ד הרמלי  ישיבות אלה"ניהל עו
ומצוי  כי הוא נעדר " ר"יו"ד הרמלי  ברשימת החברי  בתואר "מופיע שמו של עו, 2008בינואר 

 .מהאסיפה
נוכח "כי , דינה למשרד מבקר המ2007ג כתבה בדצמבר "הממונה על התחו  המשפטי במל

ועל מנת לאפשר את ] של מוסד להשכלה גבוהה[תפקידיה  של האסיפה הכללית והוועד המנהל 
¯ ‰ÏÓ ˙ÂÈ È„Ó"˙‚‰Â ‰ ‚ [ÂÈ ÈÎ ‡È‰" „ÚÂ[, האיזוני  והבלמי  הראויי  בי  שני גופי  אלה

ÂÈÎ Ì‚ Ô‰ÎÏ ÏÂÎÈ Â È‡ Ï‰ Ó‰"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯...האסיפה[ר חבר הנאמני  " הדרישה שיו 

__________________ 
 .242' בעניי  מינוי זה ראו להל  עמ  34
ר "ד נפתלי ויטמ  ליו" החליטה האסיפה הכללית של המכללה לאשר את בחירתו של עו2006ביוני   35

 עולה כי 2006ית הבאה מספטמבר מפרוטוקול ישיבת האסיפה הכלל. ר הוועד המנהל"העמותה ויו
 .ר האסיפה הכללית"ד ויטמ  נרש  בו כיו"עו

 .מהפרוטוקולי  עולה כי יושבי הראש של הוועד המנהל ניהלו למעשה את ישיבות האסיפה הכללית  36
 .ר הוועד המנהל מבוצעי  במכללה ללא שכר"ר האסיפה הכללית ויו"יצוי  כי תפקידי יו  37
 .275' להל  עמבעניי  זה ראו ג    38
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ג  ,  של המוסד40'גורמי הפני ' או 39'גורמי החו/'ר הועד המנהל לא יהיו מבי  נציגי "ויו] הכללית
ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ ). ההדגשה אינה במקור" (היא מחייבת כי לא תהיה כפילות תפקידי  כאמור

ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰" ‰‡·Â‰ ÂÊ ˙ÂÈ È„Ó˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ÍÓÒÓ ‰˙·Â˘˙Ï ‰Ù¯Èˆ ‡Ï ‚
ÈÏ ÌÈ·Â˙Î·¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ˙ÚÈ„. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,È‡ Ï˘ ‰ ÂÓ˙ ‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÓ- ‰„¯Ù‰Ï ¯˘‡· ˙Â¯È‰·
‰ÏÏÎÓ· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Ï˘ ˘‡¯‰ È·˘ÂÈ È„È˜Ù˙ ÔÈ· . È ˘ ÈÂÏÈÓ

 ˙Â‡  ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï È„Î Â· ˘È „Á‡ Ì„‡ È„È· ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ï˘ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ Â˙ÂÚˆÓ‡·Â  . ÛÂ‚‰ ˘‡¯·

Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚‰ ˘‡¯· „ÓÂÚ‰ Ì„‡ „ÂÓÚÏ ÏÂÎÈ ‡Ï Á˜ÙÓ‰ ; ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ÂÊ ‰„¯Ù‰
‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰ È˜˙‰ ‰˙ÂÏÈÚÙÏ ˙È ÂÈÁ ,ÏÓ ˙ÂÈ È„ÓÓ ‰ÏÂÚ Û‡˘ ÈÙÎ" ‰‚ˆÂ‰˘ ‚

‰˙·Â˘˙·. 
 אכ  נבחרתי לתפקיד 4/07 ב: " למשרד מבקר המדינה2008ד הרמלי  כתב במרס ובאוגוסט "עו
ישיבת ]ב... [¯ ‰‡ÂÈ „È˜Ù˙Ï È˙¯Á·  ‡Ï ÌÏÂÚÓ"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ. ר הועד המנהל של המכללה"יו

 . 'ר הוועד המנהל"כיו']  אני מופיע בשמי ובתוארי2007שהתקיימה ביוני [האסיפה הכללית 
ההדגשה " (ר אסיפה כללית"באותה ישיבה לא נבחר יו. ר האסיפה הכללית" לא כיהנתי כיו9/07 ב

 ). במקור
˙ ÏÓ È Ù· ‚ˆÂ‰˘ ‚ˆÓ‰"˙ÂÂ ‚" ÏÚ" כי 2008ת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס "ות

 ‰È‰ ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ È„È- ˘‡¯ ·˘ÂÈÏ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÔÈ· ˙Â‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ 
˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ")כתבה הממונה על התחו  המשפטי 2008באוקטובר ). ההדגשה במקור 

בי  , ג פניה אנונימית בה צוי " התקבלה במל2007כי באוקטובר , משרד מבקר המדינהג ל"במל
בעקבות זאת . ר האסיפה הכללית"ר הוועד המנהל וכיו"ד הרמלי  מכה  במקביל כיו"כי עו, היתר

ר "כי הוא לא מונה ליו"ד הרמלי  השיב לה במכתב "ועו, ג למכללה לקבלת הבהרות"פנתה מל
אינו מכה  בו זמנית בשני התפקידי  ועל כ  לא ] הוא[ור תשובתו הבנו כי לא. האסיפה הכללית

 ".ראינו צור! במת  הבהרות נוספות למכללה בעניי  זה
˙Â Ï˘ ‰˙·Â˘˙Ó"ÂÚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙"ÏÓÏ ‚Èˆ‰ ‡Ï ÔÈÏÓ¯‰ „" ÔÈÈ Ú· ‰ ÂÓ˙‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ‚

¯ÂÓ‡‰ ,Ò·Â È ÂÈ· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘È ˙‡ ‰˘ÚÓÏ Ï‰È  ‡Â‰ ÔÎ˘ ¯·ÓËÙ
2007. 

)‡( ‰ È„Ó‰ „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ Ó ˙‡ ¯Ù˘Ï Í¯„ ‡ˆÓ˙ ˙
 ÌÈ¯ÒÂÓ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰Â Ú„ÈÓ‰ ˙ÂÓÏ˘ ˙‡ ‡„ÂÂÏ ÏÎÂ˙˘ ÍÎ ‰Ï˘

ÌÈ Â˘ ÌÈ ÈÈ Ú· ‰˙˘˜·Ï ‰Ï .ÏÓ ÏÚ" ‰˙„ÓÚ ˙‡ Ô‰· ¯È‰·‰ÏÂ ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‚
˙· ÏÈ·˜Ó· ‰ Â‰Î ÔÈÈ Ú· ‰¯ÂÓ‡‰ÂÈ „È˜Ù"ÂÈÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯"Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ . 

ג למשרד מבקר המדינה כי תפעל לעדכו  הנחיותיה כ! שעמדתה " הודיעה מל2008באוקטובר 
 ".בעניי  זה תובהר מפורשות"

__________________ 
 .מוסדות ותאגידי  חיצוניי  למוסד להשכלה גבוהה, אישי  או גופי  המייצגי  גופי   39
 .המינהלי או סגל אחר, הטכני,  מהסגל האקדמי$עובדי המוסד   40
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)·(  ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰„¯Ù‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
ÂÈ ˙¯ÈÁ· ÔÈÈ Ú· ÔÂ ˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰"Â ‰ÙÈÒ‡‰ ¯ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙ÓÈ˘¯· ÈÂ‡¯Î Â„È˜Ù˙ ÌÂ˘È¯ .

˙Â ÏÚ"‰Ï˘ ÔÂ ˜˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÏÚÂÙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Â ˙. 
ר הוועד המנהל למשרד מבקר המדינה כי בישיבות האסיפה הכללית של " הודיע יו2008באפריל 

כא  ולהבא והרישו  בפרוטוקולי הישיבות ייעשה מ, ר לאסיפה הכללית"המכללה ייבחר יו
   .כנדרש

 חשש לניגוד ענייני  במכללה
כאשר עניי  שהוא מופקד עליו , עובד ציבור עלול להימצא במצב שיש בו חשש לניגוד ענייני 

על ; בתוק$ תפקידו הציבורי עלול להתנגש ע  עניי  אחר שיש לו או ע  תפקיד אחר שהוא ממלא
ציבור להיות במצב של ניגוד ענייני  הכלל האוסר על עובד , פי פסיקת בית המשפט העליו 

מטרתו למנוע את האפשרות שבעת מילוי תפקידו הציבורי הוא יושפע מאינטרסי  זרי  שלו או 
הפרת . 41המנוגדי  לאינטרסי  שהוא מופקד על שמירת  בתפקידו הציבורי, של גור  הקשור אליו

 ממלא את תפקידו בתו  לב הכלל תיתכ  ג  כאשר בפועל העובד הנמצא במצב של ניגוד ענייני 
 .42ואינו מושפע מהאינטרס הזר

ומאחר שפעילותה ממומנת בעיקר מכספי , מאחר שכאמור המכללה ממלאת תפקיד ציבורי
חלות עליה הנורמות הציבוריות האוסרות הימצאות במצב של ניגוד ענייני  וא$ פעילות , המדינה

כי , 2008למשרד מבקר המדינה ממרס ת ציינה בתשובתה "ות. במצב של חשש לניגוד ענייני 
אשר יש לה  מהות , עקרונות יסוד של המשפט הציבורי חלי  ג  על גופי  של המשפט הפרטי"

עמדתנו היא כי לעניי  ניגוד הענייני  חלי  על המוסדות להשכלה גבוהה כללי . ...של גו$ ציבורי
 ".המשפט הציבורי

ד יוס$ "עו(ר הוועד המנהל "ת תשומת לבו של יוא, הנשיא דאז, נבו'  הסב פרופ2004באוגוסט 
לחשש לניגוד אינטרסי  הקיי  אצל חברי העמותה הקשורי  ע  המכללה בקשרי  עסקיי  ) "עוז

 ".בעיה שלא נוכל להתעל  ממנה לאור! זמ ] וציי  כי זו[

__________________ 
, "ניגוד ענייני  בתחו  הרכש במערכת הבריאות"הפרק , )È˙ ˘ ÁÂ„57 ·)2007 , ראו מבקר המדינה  41

 . 292' עמ, "היבטי  בפעולות מפעל הפיס"והפרק , 469' עמ
) 2(ד לד"פ, '˙˜ÚÈÒ"„ÂÎÈÏ‰ "Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ·-  ‰ÂÂ˜˙ 'Á˙Ù ˙ÈÈ¯ÈÚ ˙ˆÚÂÓ-Á‡Â ‰ÂÂ˙  531/79) "בג  42

 .572, 569' עמ, 566
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˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ÌÈ·ˆÓ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,
Á‡ ÌÈ¯·ÁÏ‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ„ ,‰ÏÏÎÓ· ÌÈ„Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ .

¯ˆÂ  ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , È¯˘˜ Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜ ÏÏ‚·
‰ÁÙ˘Ó43ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ì˙Â‡ ·¯˜· ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜Â  , È„Î Ì‰· ˘È˘ ÌÈ˜ÙÒÂ ÌÈ„·ÂÚ

‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÏÂ‰È ‰ ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï .ÓÓ‰ È¯˜ÈÚ ÔÏ‰ÏÌÈ‡ˆ :  
 חברי מוסדות העמותה

מעניק זה שני  , 44שהוא כאמור חשב המכללה, ח יהודה עוז"משרדו הפרטי של רו )א( .1
אשר כיה  , ד יוס$ עוז"רבות שירותי ראיית חשבו  למשרד עורכי הדי  שבו שותפי  אחיו עו

 האסיפה ר הוועד המנהל במינוי וניהל למעשה את ישיבות" כיו2006 עד יוני 2002מפברואר 
ר "יו, המשמש כאמור חבר האסיפה הכללית של המכללה מאז היווסדה, ד הרמלי "ועו; הכללית

 .ומאז מינויו לתפקיד זה מנהל למעשה את ישיבות האסיפה הכללית, הוועד המנהל דהיו 
ÂÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"ÔÈÏÓ¯‰ „ ,ÂÚ"Â¯Â ÊÂÚ „" ˙Â„ÒÂÓÏ ·˙Î· ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ÊÂÚ Á

˙ÂÂÏÂ ‰ÏÏÎÓ‰"˜ ÏÚ ˙‰ÏÏÎÓ‰ ·˘ÁÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙Ï· , ÌÈÓ¯Â‚ ÂÂÈÁ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ
‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì˙Ú„ ˙‡ ‰Ï‡. 

ח עוז ניתני  "שירותי רו"כי , בי  היתר, 2008ד הרמלי  כתב למשרד מבקר המדינה באפריל "עו
ח עוז נת  שירותיו "רו; ]ובמכללת צפת[טר  החל לעבוד במכללה האזורית , 1992למשרדנו מאז 
, מעול  לא עסקתי בנושא שכרו... ; ]...למכללת צפת[ורית ועבר כמו יתר העובדי  למכללה האז

ד הרמלי  למשרד מבקר " כתב עו2008באוגוסט ". מידרתי עצמי מטיפול בנושא זה... 'תנאיו וכו
 .ד עוז נהג כאמור"המדינה כי ג  עו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÚ ÏÚ"ÂÚÂ ÔÈÏÓ¯‰ „"ÓÏ ·˙Î· ÁÂÂ„Ï ‰È‰ ÊÂÚ „ ˙Â„ÒÂ
˙ÂÂÏÂ ‰ÏÏÎÓ‰"˙ ,‰ÏÏÎÓ‰ ˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ , ‰ÏÏÎÓ‰ ·˘Á Ï˘ ÈË¯Ù‰ Â„¯˘Ó ÈÎ

ÔÂ·˘Á ˙ÈÈ‡¯ È˙Â¯È˘ Ì„¯˘ÓÏ ˜È ÚÓ , ÂÏÈ‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ ¯·„‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î
Â ÓÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó ˙ÂÏÂÚÙ .˙Â ÏÚ" ÏÚ ‡˘Â ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÂÁ·Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙

ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ , ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ Ì˙„ÓÚ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÏÂÚÙÏ „ˆÈÎ ¯·„· ÌÈÚ‚Â. 
__________________ 

 ,$1969ט"התשכ, )סייגי  בקרבת משפחה) (מינויי (על פי ההגדרות שנקבעו בכללי שירות המדינה . 1  43
, אחיי , דודה, דוד, גיסה, גיס, ב  זוג, אחות, אח, בת, ב ,  הוא הורהקרוב משפחה, ר"ובתקשי
אול  , ר אמנ  אינו חל על המכללה"יש לציי  שהתקשי. נכדה, נכד, כלה, חת , חמות, ח , אחיינית

ראוי היה שגופי  הממלאי  תפקידי  ציבוריי  דוגמת המכללה יפעלו בעניי  קשרי משפחה על פי 
העסקת עובדי  בשמונה תאגידי  ", )ÁÂ„  È˙ ˘58‡) 2007, בעניי  זה ראו מבקר המדינה. 2  .ר"התקשירוח הכללי  והוראות 

 .3$103' עמ, "ממשלתיי 
 .247' ח יהודה עוז ראו להל  עמ"בעניי  קשרי המשפחה של רו  44
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)·(  ˙ ˘Ó ˙Â·„ ˙‰· Ô‰ÈÎ ·˘Á‰2005ÂÈÎ " Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯" ÌÈÊÎ¯ÓÏ ‰¯·Á‰
Ú· ˙Ùˆ· ÌÈÈ˙ÏÈ‰˜"Ó"45˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÔÂÓÈÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘ ¯Â·ÈˆÏ ˙ ˙Â ‰ 46 . Ï˘·

‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÈ·Â ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÂÊ ‰¯·Á ÔÈ· ÌÈ¯˘˜‰ , ÏÂÏÚ ‰È‰
 Ï ˘˘Á ¯ˆÂÂÈ‰Ï‰ÏÏÎÓ· Â„È˜Ù˙ ÔÈ·Â ‰¯·Á· Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È , ¯ÒÓ ·˘Á‰

 ¯·ÓËÙÒ·2007 Â˙Â¯ËÙ˙‰ ÏÚ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ÔÎ È ÙÏ ¯ˆ˜ ÔÓÊ ÚÈ„Â‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 
ÂÈ „È˜Ù˙Ó"ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ¯ . 

כפועל יוצא מכ! הוא .  כמו קודמיו לתפקיד2005ראש עיריית צפת הצטר$ לעמותה בינואר  .2
 .ובמועד האמור הוא ג  מונה לחבר הוועד המנהל שלה, לית של המכללהחבר האסיפה הכל

 ע  משרד עורכי הדי  שבו שות$ 2007בעקבות מכרז פומבי שקיימה העירייה היא התקשרה ביולי 
כי עורכי הדי  , בהסכ  בי  הצדדי  צוי . ד הרמלי  לש  קבלת שירותי  משפטיי "כאמור עו

 עניי  וכ  לא ייתנו כל ייעו/ או שירות משפטי במקרי  שבה  במשרד מתחייבי  כי לא יטפלו בכל
 . יהיו במצב של ניגוד ענייני 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰ÏÏÎÓ‰ ÔÈ·Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÔÈ·˘ ÔÈÏÓÂ‚‰ È¯˘˜ ÁÎÂ  , ‰È‰ ÈÂ‡¯
 ÈÏÚ·Ó ˘˜·˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘Â ‰ÏÏÎÓ‰ „ˆÓ Ì‚ ¯„ÒÂÈ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ï ˘˘Á‰ ‡˘Â ˘

ÈÚÏ ÌÈ˙Â¯È˘ ÌÈ ˙Â ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰¯ÂÓ‡Î ¯„Ò‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰ÈÈ¯. 
אי  ולא היה כל פג  "כי , בי  היתר, 2008ד הרמלי  כתב למשרד מבקר המדינה באוגוסט "עו

... אי  ולא היה כל קשר בי  התקשרות זו לבי  תפקידו... שבאה בעקבות מכרז... בהתקשרות
 שהיו קודמיו כפי... במכללה או לבי  חברותו של ראש עיריית צפת בוועד המנהל של המכללה

בלתי מוצדקת , יש משו  פגיעה] וכי בהתייחסות הביקורת לנושא... [בתפקיד ראש העירייה
 ".בזכות היסוד של חופש העיסוק, ובוודאי בלתי מידתית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" È¯˘˜ ÁÎÂ  Ì‡ Â Á·È ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓÂ ˙
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÔÈ· ÌÈ·¯‰ ÔÈÏÓÂ‚‰ ,Ó˘ ÔÂÎ ÂÈ „È˜Ù˙· ˘Ó˘Ó˘ È" Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯

 ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ˜È ÚÈ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘È ˙‡ ‰˘ÚÓÏ Ï‰ ÓÂ
‰ÈÈ¯ÈÚÏ ,‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÂÓÚ ¯·Á ‰˘‡¯· „ÓÂÚ‰˘ , ¯ÙÒÓ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  Ì‚ ˙‡ÊÂ

ÔË˜ ‰Ï˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á . ˙˜ Ú‰Ï ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡ ÈÎ ‡ˆÓÈÈ Ì‡
¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ÌÈ , ˘˘Á ÚÂ ÓÏ È„Î ÌÈ¯Â¯· ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰Â ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï. 
ושניה  ניהלו כאמור , ד יוס$ עוז ה  כאמור בעלי משרד עורכי די  משות$"ד הרמלי  ועו"עו .3

ר הוועד המנהל של "את ישיבות האסיפה הכללית וכיהנו בתפקיד יו) בתקופות שונות(למעשה 
 .  ה  היו חברי  יחד באסיפה הכללית של המכללה2006 2002ובשני  ; המכללה

בתוק$ תפקידו זה הוא היה . ג" כמזכיר מל2005 1996ד נפתלי ויטמ  כיה  בשני  "עו . 4
בהסכ  ההעסקה של . ג"ת ולניהול עבודת האג$ האקדמי במל"ג וות"אחראי לריכוז עבודת מל

__________________ 
 . החברה היא חברה פרטית  45
 .בות וספורט במסגרת תר, הכשרה, הפעלת מרכזי  קהילתיי  וביצוע של פעילויות לימוד  46
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, ר והודעות נציבות שירות המדינה" התקשייחולו על העובד הוראות"כי , ג נקבע"ד ויטמ  במל"עו
 ". והוראות אלו תחשבנה לחלק בלתי נפרד של חוזה מיוחד זה... כפי שה  בתוק$ מזמ  לזמ 

 איסורי  מוחלטי   " צינו "ר נקבעו הוראות שונות שתכלית  מניעת ניגוד ענייני  ו"בתקשי
אי  בעיסוק  שלאחר ומגבלות החלי  על עובדי  שפרשו ממשרה מסוימת כדי להבטיח ש

‡ÂË Ï·˜Ï È‡˘¯ Â È·˙ ‰ ‡‰ עובד לשעבר "בי  היתר נקבע כי . הפרישה פגיעה בטוהר המידות
˙Â¯È˘· ‰È‰˘Î Â˙ËÏÁ‰Ï ˜˜Ê  ‰È‰˘ Ì„‡Ó... תוק$ האיסור לפי פסקה זו  ˙Á‡ ‰ ˘ ÌÂ˙ „Ú

„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙˘È¯Ù ÌÂÈÓ" . עובד לשעבר הנמנה ע  סוגי  ששר המשפטי  קבע "עוד נקבע כי
È‰˘ „·ÂÚ È ÙÏ Ì„‡ ‚ˆÈÈÏ  È ÙÏ ÂÏ ÛÂÙÎ‰אינו רשאי לאחר פרישתו , תקנות כמפורט להל ב

Â˙˘È¯Ù ,או לבקש מעובד כזה להעניק זכות לו עצמו ולצור! עסק , ÌÂÈÓ ˙Á‡ ‰ ˘ Í˘Ó·
Â˙˘È¯Ù) "ההדגשה אינה במקור .( 

ד ויטמ  "לאשר את בחירתו של עו, פה אחד,  החליטה האסיפה הכללית של המכללה2006ביוני 
 . 47"ר הוועד המנהל"ר העמותה ויו"כיו"

ÂÚ ÏÁ‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Â·˜Ú·"ÂÈÎ ˙Â·„ ˙‰· Ô‰ÎÏ ÔÓËÈÂ „" ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯
ÂÈÎÂ" ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ¯·Î Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯) È ÂÈ2006( , Â˙˘È¯Ù ¯Á‡Ï „·Ï· ‰ ˘ ÈˆÁÎ
ÏÓÓ"‚ . ¯·ÓËÙÒ· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰‡·‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2006 

ÂÚ Ì˘¯  Û‡"ÂÈÎ ÔÓËÈÂ „"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯ . ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ ÔÎ
ÂÚ ÏÚ ‰È‰ ‰ÏÏÎÓ·"ÏÓ ÈÓ¯Â‚ ÏÂÓ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÏ Ì‚ ÔÓËÈÂ „" ÂÓÚ ÌÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰˘ ‚

Ì„Â˜‰ Â„È˜Ù˙· . 
ד ר הווע"ד ויטמ  כיו"ג וביקשה את אישורה למינויו של עו" פנתה המכללה למל2006ביוני וביולי 

¯ ‰ÂÈÎ" „ÚÂÂמר ויטמ  יוכל להתחיל לכה  "ג למכללה כי " השיבה מל2006בנובמבר . המנהל
Ï‰ Ó‰ ממסמכי המכללה אי  ). ההדגשות אינ  במקור" (2007 של המכללה החל מחודש ינואר

 והוא מכה  מאותו 2006ד ויטמ  כבר החל לכה  בתפקיד ביוני "ג שעו"עולה כי היא הודיעה למל
 .ר האסיפה הכללית של העמותה"יד יומועד ג  בתפק

ÂÚ Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ·˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"ÂÚÂ ‰ÏÏÎÓ‰ Â‚‰  ‡Ï ‰ÏÏÎÓ· „È˜Ù˙Ï ÔÓËÈÂ „" „
˘¯„ Î ÔÓËÈÂ :‡·Â‰ ‡Ï ÈÂ ÈÓ‰ ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ,ÏÓ ˙ÚÈ„ÈÏ" Ì„˜ÂÓ ‰˘Ú Â ‰¯Â˘È‡ÏÂ ‚

¯˙ÂÓ‰Ó .ÂÚ Ï˘ ÂÈ˙ÂËÏÁ‰Ï ‰˜˜Ê  ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÍÎ· ·˘Á˙‰·" Ô‰ÈÎ˘ ˙Ú· ÔÓËÈÂ „
ÏÓ·"Â ‚‰ÏÏÎÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙¯‚ÒÓ· , È ÙÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÏ ˘¯„È˘ ÔÎ˙ÈÈ
ÏÓ"‚ ,È˘˜˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙÏ ¯˙ÂÓ‰Ó Ì„˜ÂÓ ‰˘Ú  ‰ÏÏÎÓ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ÂÈÂ ÈÓ" ˙ÂÈÁ ‰Â ¯
ÏÓ"‚ .ÂÚ ÏÚÂ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ" ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡¯Â‰‰Â ˙ÂÈÁ ‰‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰È‰ ÔÓËÈÂ „

 ¯‡Â È· ˜¯ ‰ÏÏÎÓ· Ô‰ÎÏ ÏÈÁ˙‰ÏÂ2007 ,Á‡Ï ‰ ˘ÏÓ ¯ÈÎÊÓÎ Â„È˜Ù˙Ó Â˙˘È¯Ù ¯"‚ ,
ÏÓ ˙·Â˘˙· Ì‚ Ú·˜ ˘ ÈÙÎ"‰ÏÏÎÓÏ ‚ .È‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È-ÂÚ Ï˘ ÌÁÂÂÈ„" „

ÏÓÏ ‰ÏÏÎÓ‰Â ÔÓËÈÂ"ÂÚ ÈÎ ‚"ÂÈÎ Ô‰ÎÏ ÏÁ‰ ÔÓËÈÂ „" ˙ÈÈ Ù È ÙÏ „ÂÚ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯
‰¯Â˘È‡ ˙Ï·˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ . 

__________________ 
ג ומשרד מבקר המדינה לגבי מילוי תפקידי  אלו על ידי אותו אד  וממצאי "בעניי  עמדת מל  47

 .237' ראו לעיל עמ, הביקורת בנושא



 האקדמית צפתהמכללה 

243 

המנהל מי שנות  לעמותה בחוק העמותות ובתקנו  המכללה נקבע כי לא יכה  כחבר בוועד  .5
נמצא כי חבר אחד של הוועד . שירותי  לעמותה בשכר שלא במסגרת תפקידו כחבר הוועד המנהל

 : להל  הפרטי ; המנהל נת  למכללה שירותי  בתשלו  וחבר נוס$ אחר קיבל ממנה תקציב
המנהל כיה  כחבר בוועד , )' חבר עמותה א להל  (אחד ממייסדי העמותה של מכללת צפת  ) א(

 פרש מהוועד המנהל והחל לנהל את עסקי אביו 2004בנובמבר . 2004 ועד נובמבר 2002ממאי 
 החל לכה  2007וביוני ,  שימש נציג ציבור בוועדת ההשקעות של העמותה2005בשנת . המנוח

 .ר ועדת הביקורת של המכללה"כיו
‡ ‰˙ÂÓÚ ¯·Á Ï˘ ÂÈ·‡ ˙ÂÏÚ·· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 'ÂÈˆÏ ˙Â Á ‰˙ÈÈ‰È„¯˘Ó „ ,

 ÌÈ ˘· ÂÊ ˙Â ÁÓ ‰˙ ˜ ‰ÏÏÎÓ‰Â2003-2005Î ˙¯ÂÓ˙ „ÂÈˆ -110,000˘ "Á . 
לא . יש טע  לפג , אכ "כי '  כתב חבר עמותה א2008בתשובה למשרד מבקר המדינה בפברואר 

זה נראה לא . ...את מרכולתו לעמותה שבה הוא חבר) וא$ יצליח למכור(יתכ  שחבר עמותה יציע 
התפלאתי שהתעלמו ...  הוקמה ועדת השקעות2005בשנת ... יני  בולט לעי ניגוד העני. ...טוב

בשיחה ארוכה שקיימתי , בר ]. לכ [שעמד בבסיס החלטתי להתפטר שנה קוד  , מניגוד הענייני 
לאחר שהובהר לי , ואכ  הסכמתי, הוא הפציר בי לקבל על עצמי את התפקיד] דאז[ע  הנשיא 

ציר$ למכתבו מכתב ' חבר עמותה א". ת לא קשורי  לוועדה זושעובדי המכללה המתעסקי  בקניו
ר ועדת הביקורת של "ר הוועד המנהל על התפטרותו מתפקיד יו"מאותו חודש שבו הודיע ליו
 .המכללה ומחברותו בעמותה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡ ‰˙ÂÓÚ ¯·ÁÓ ‰ÏÏÎÓ‰ È„È ÏÚ „ÂÈˆ ˙˘ÈÎ¯ 'ÂÈ·‡Ó Â‡ ,
·Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ¯·Á ‰È‰˘ ˙Ú·‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙Â„ÚÂÂ , Ï˘ Ì˘Â¯ ¯ÚˆÓÏ ˙¯ˆÂÈ

‰ÈÂ‡¯ È˙Ï· ‰Ù„Ú‰ .Ú ÓÈ‰Ï ‰È‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ , ÔÂ ˜˙ÓÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ
‰ÏÏÎÓ‰ ,ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈ„È˜Ù˙· Ô‰ÈÎ˘ ˙Ú· ÂÈ·‡ ÌÚÂ ÂÓÚ ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ ÌÂÈ˜Ó. 

  ד  הוועד המנהל בהשתתפות המכללה במימו  הוצאת ביוגרפיה שעמד2007בינואר  ) ב(
לא נכח חבר הוועד המנהל האמור בדיו  , על פי פרוטוקול הישיבה. להוציא חבר בוועד המנהל

במידה ולא ... יוצר מצב לא נעי "אחדי  מחברי הוועד המנהל ציינו בישיבה שהעניי  ; בנושא זה
על א$ האמור לעיל ". ע  מימו  ספר שאינו קשור במכללה"אול  הביעו חוסר נוחות , "נאשר

בתנאי שילווה בעמוד ] חבר הוועד המנהל[השתתפות בהוצאת ספרו של "ישיבה לאשר הוחלט ב
 50% ח ולא יותר מ" ש10,000השתתפות המכללה תהיה עד . הקדמה על פועלו ותרומתו למכללה

 ".מההוצאה
: בי  היתר,  כתב חבר הוועד המנהל האמור2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר 

ל המכללה "ל המכללה ספרתי לו שאני עומד להוציא את הספר ומנכ"כבשיחה מקרית ע  מנ"
הטע  לדבר היה בעניי  שיש למכללה בהיסטוריה של . הציע לי להוציא את הספר בחסות המכללה

ועל ... הצעתו נראתה לי כביטוי לרצו  לכבד את ההיסטוריה עליה כתבתי. האזור שבו היא שוכנת
בתו  לב ...  לוועד המנהל של המכללה הייתה ברוח האמור לעילהפנייה. ...כ  הסכמתי להצעתו זו

 ".היה לי ברור כי למכללה יש עניי  אמיתי בפרסו  הספר
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 ÌÈ‡˘Â · ÌÈ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ¯˜Ó· ˙‚‰Â  ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈÈÓ„˜‡ ,‰Ê Ï‚Ò ÌÚ ‰ Ó  ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯·Á ÌÏÂ‡ .

ÈÙÏÏ‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù  , ‰¯˘Â‡ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· Â˙Â¯·Á ÏÏ‚· ˜¯ . ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

¯ÙÒ‰ ˙‡ˆÂ‰ ÔÂÓÈÓ· Û˙˙˘˙ . 
, בהתאמה לאופייה המיוחד, על פי כללי  מהמשפט הציבורי, כאמור, על המכללה לפעול .6

חובה זו נכונה במיוחד כאשר . לבצע את רכישותיה בהלי! תחרותי שוויוני והוג ובכלל זה עליה 
כדי להבטיח את השגת התועלת . עומדת על הפרק רכישת שירותי  מחברי האסיפה הכללית שלה

א$ יש לקבוע במידת הצור! כללי  שימנעו מת  יתרו  לחברי  באסיפה , הטמונה בהלי! תחרותי
הצור! בכללי  אלה נובע בנסיבות העניי  ג  מסמכויותיה .  הכללית המציעי  לה שירותי

 .הנרחבות של האסיפה הכללית ומהעובדה ששיעור ניכר מחבריה חברי  ג  בוועד המנהל
, הועלה כי שניי  מחברי האסיפה הכללית נתנו למכללה שירותי  בשכר בעת שכיהנו בתפקיד זה

 :פרטי להל  ה; בלא שהתקיי  הלי! שוויוני ותחרותי הוג 
)‡ (  ÌÈ ˘·2003-2005 Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙„ÚÂÂ·Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ¯·ÁÓ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰˘Î¯ 

 ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘) ÔÏ‰Ï-· ‰˙ÂÓÚ ¯·Á ' (Î ˙¯ÂÓ˙ ‰Ò„ ‰ È˙Â¯È˘-20,000˘ "Á , ‡Ï·
È ÂÈÂÂ˘Â Ô‚Â‰ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‰ÓÈÈ˜˘ . 

כי נת  למכללה את '  כתב חבר העמותה ב2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
ולו ידע שהדבר אינו תקי  היה נמנע מלתת לה , עשה זאת בתו  לב, ירותי  על פי פנייתההש

 . שירותי  אלה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·Á‰ Ì„‡Ó ÌÈ˙Â¯È˘ ˘ÂÎ¯˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï

ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ‰ Á·˘ ‡Ï· Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙„ÚÂÂ·Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡·. 
, כיה  בעבר כחבר בוועדת הכספי  של המכללה, יפה הכלליתמר יונה עמר הוא חבר באס ) ב(

מר עמר הציע למכללה ליזו  פעולות . ובמועד הביקורת כיה  כחבר בוועדת המכרזי  שלה
 . שמטרת  לסייע לה בהקמת חוג ידידי  ובגיוס סטודנטי 

 בי  ,לאחר שהועלתה ההצעה האמורה, 2006 עד יוני 2004בחילופי מכתבי  שהתקיימו מאפריל 
 : ל המכללה לבי  מר עמר סוכ  כדלהל "נבו ומנכ' הנשיא דאז פרופ

לא כולל (ח " ש18,000בעד הקמת חוג הידידי  יקבל מר עמר מהמכללה תשלו  בס!  ) 1(
מתחילת מאי ועד סו$ (יהיה עליו לגבש את חוג ידידי המכללה בתו! שישה חודשי  ; )מ"מע

כללה לרשותו אמצעי  לוגיסטיי  כגו  טיסות או מוניות ובפרק זמ  זה תעמיד המ, )2005אוקטובר 
כל הסכומי  שיוציא . ב"שיחות טלפו  וכיו, למרכז האר/ לפגישות ע  מועמדי  אפשריי 

 הוחלט 2006יצוי  שבישיבת הוועד המנהל ביולי . בתקופה זו יקוזזו מהסכו  שהוא אמור לקבל
 . להפסיק תשלומי  אלה למר יונה עמר

ח " ש2,000 סטודנטי  יקבל מר עמר 25יוס של כל קבוצת לימוד שתמנה לפחות בעבור ג ) 2(
מנובמבר , ההסכ  ע  מר עמר בעניי  זה יהיה תק$ למש! חצי שנה. לכל סטודנט) מ"כולל מע(
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, למרבה הצער: " כתב נשיא המכללה דאז למר עמר2005יצוי  שביולי . 2005 ועד סו$ יוני 2004
א  יגוייסו סטודנטי  ... לא נשאו פרי כמקווה, בגי  גיוס סטודנטי הרעיונות השוני  שהעלית 

 ".המכללה תשל  בהתא  למספרי הסטודנטי ... ו"עד פתיחת שנת הלימודי  תשס, בעזרת!
‰ÏÏÎÓ‰ È Â˙  ÈÙ ÏÚ , ÌÈ ˘·2005-2006 „Ú· ¯ÓÚ ‰ ÂÈ ¯ÓÏ ÏÚÂÙ· ‰ÓÏÈ˘ ‡È‰ 

Î ÌÈË „ÂËÒ‰ ÒÂÈ‚ÏÂ ÌÈ„È„È‰ ‚ÂÁ ˙Ó˜‰Ï ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ-40,000˘ "Á . ÏÚ ÁÂÂÈ„ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
„·ÚÈ„· ˜¯ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ ¯ÒÓ  ÌÈË „ÂËÒ ÒÂÈ‚Ï ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ , ¯·Ó·Â ·2005. 

כי אי  איסור חוקי , נבו' פרופ,  כתב הנשיא דאז2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
משפטית וכי פעל בעניי  זה על פי חוות דעת , על קיו  קשרי  כאלה בי  חברי האסיפה למכללה

בתשובתו למשרד מבקר המדינה . ד יוס$ עוז"עו, ר הוועד המנהל דאז" מיו2004שקיבל בספטמבר 
חשש שמא בשל היותי חבר ]ה[אני ביוזמתי העליתי את : " כתב מר יונה עמר2008מפברואר 

ל והנשיא אמרו לי שה  בדקו את הנושא וכי אי  "המנכ. עמותה אינני רשאי להיות מועסק בתפקיד
הדיווח לוועד המנהל על העסקתי לא היה באחריותי אלא . בעיה מאחר שאינני חבר ועד המנהלכל 

מר עמר ". ל ונשיא המכללה אשר ה  הציעו וא$ יזמו את פעילותי בתחו  זה"באחריות  של המנכ
 .הוסי$ כי אי  בידו אסמכתאות לאמור בתשובתו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ËÒ ÒÂÈ‚Ï ¯ÓÚ ¯Ó ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ‚ÂÁ ˙Ó˜‰ÏÂ ÌÈË „Â
‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙Â„ÚÂÂ·Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ¯·Á Â˙ÂÈ‰· ¯Î˘ ˙¯ÂÓ˙ ÌÈ„È„È , ‡Ï·

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ Â Á· ˘ ,‰ È˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï . ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
 ˜¯ ‰˘Ú  ÌÈË „ÂËÒ ÒÂÈ‚Ï ÂÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÏÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ÁÂÂÈ„‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡

„·ÚÈ„·. 
 לפני 2005התחייבה המכללה באוקטובר , 48יכי  לקבלת אישור של מוסד ציבוריבמסגרת הל .7

כי לא יהיה קשר עסקי בי  חברי ועד העמותה או קרוביה  לבי  ", בי  היתר, נציבות מס הכנסה
 ".העמותה

כל חבר " כי 2005נוס$ על ההתחייבות האמורה החליט הוועד המנהל של המכללה בנובמבר 
לאישור ] את עניינו[יש להביא , או נות  שירותי  למכללה/מכללה ועמותה שמקבל שכר מה

חברי העמותה [יש להביא לידיעת חברי הוועד המנהל את רשימת ] וכי[מוקד  בוועד המנהל 
ר הוועד המנהל "בעקבות זאת דיווח הנשיא דאז ליו". שמקבלי  שכר מהמכללה] והוועד המנהל

 .ר הוועד המנהל להמש! ההתקשרות עמ על חברי העמותה האמורי  וביקש את אישו
 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ËÏÁ‰ Ï˘ ÛËÂ˘ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

 ¯·Ó·Â Ó2005‰ ˘ ‰˙Â‡ ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â·Èˆ  È ÙÏ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÂÈ˜ÏÂ  . 
בי  , 2008המבקרת הפנימית של המכללה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר  .8

‡Á ÌÈÈ˜ ÔÎ˘˘   ] ההדגשה במקור[ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï באשר : "היתר
‰ÏÏÎÓÏ ÌÂÏ˘˙· ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÈ·˜Ó· ÌÈ ˙Â  ‰ÙÈÒ‡ È¯·Á Â· ·ˆÓ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï È˙ÈÓ‡ . $א

דאגתי לא אחת , שהוועד המנהל והאסיפה הכללית אינ  נתוני  לביקורתו של מבקר הפני 
__________________ 

 . לפקודת מס הכנסה46כמשמעו בסעי+ " מוסד ציבורי"  48
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בעקבות ). יושבי ראש הועד המנהל בתקופות הרלוונטיות(ני  עלי להעלות את הנושא בפני הממו
אשר קיבל החלטה כי כל חבר עמותה המקבל שכר , הערותיי הנושא א$ הובא לדיו  בוועד המנהל

חברי הועד , ל"למיטב ידיעתי עד לקבלת ההחלטה הנ... מהמכללה יובא לידיעת ואישור הוועד
או /אשר בוצעו באמצעות מנהל הרכש ו, ל"ת הנהמנהל לא ידעו על קיומ  של ההתקשרויו

  ).ההדגשה אינה במקור" (ל"המנכ
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯ÂÒ‡ ‰ È‡ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·ÁÓ ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯˘ Û‡
‰ÏÏÎÓ‰ ÔÂ ˜˙ ÈÙ ÏÚÂ ˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ , ÒÁÈÈ˙˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙Â ˙Â¯È‰Ê· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á ÌÚ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ÍÈÏ‰ ÌÂÈ˜ ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÚÂˆÈ· ˙‡ ¯˘‡
‰ÏÏÎÓÏ Ô˙ÂÈ‡„ÎÂ Ô˙ÂÙÈ„Ú ÏÚ ÚÈ·ˆÓ‰ ˙ÂÚˆ‰ ‰ÓÎ ˙˜È„· Ï˘ . ÏÂ˜˘Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

ÌÈ˙Â¯È˘ ‰Ï ÌÈÚÈˆÓ‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ÌÈ¯·ÁÏ ÔÂ¯˙È Ô˙Ó ÂÚ ÓÈ˘ ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï . ˙‡Ê
 ÔË˜ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á ¯ÙÒÓ˘ ÔÂÂÈÎÓ)17-18 ( È¯·ÁÎ ¯ÂÓ‡Î ÌÈ˘Ó˘Ó ‰È¯·Á ·Â¯Â

 „ÚÂÂ‰ Ï‰ Ó‰)11-12( , È¯·Á ÌÚ ‰·Â¯˜‰ Ì˙Â¯ÎÈ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· Ì˙Â¯·Á ÌˆÚÂ
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ,ÌÈ¯Á‡ „ÂÈˆÂ ÌÈ˙Â¯È˘ È˜ÙÒ ÏÚ Ô‚Â‰ ‡Ï ÔÂ¯˙È Ì‰Ï ‰˜È ÚÓ . Ì‚ ‰Ê ·ˆÓ·

¯˙ÂÈ· ÏÂÊ‰Â ·ÂË‰ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ˙Ï·˜Ó ‰ÏÏÎÓ‰˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ , ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˘ÈÂ
‡ ÌÈ˘ ‡ Ï˘ ˙ÈË¯Ù‰ Ì˙·ÂË ÔÈ·Â ‰˙·ÂË ÔÈ·‰Ï. 

 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Â‡È·È Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
‰ÏÏÎÓ‰ ÌÚ ÌÈ  ÎÂ˙Ó‰ Â‡ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÈ˜ÒÚ‰ Ì‰È¯˘˜ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ Â¯Â˘È‡ÏÂ ,

Ì„˜ÂÓ‰ Â¯Â˘È‡· ‰Ï‡Î ÌÈ¯˘˜ ˙Â ˙‰Ï ËÈÏÁ‰ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰˘ È ÙÏ Ì‚ ˙‡ÊÂ . 
‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ ¯˜ÈÚ· ·ˆ˜Â˙Ó‰ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚Î , ÏÚ È˙Â¯Á˙ È ÂÈÂÂ˘ ÍÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰

 ÌÈ˜ÙÒÂ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â  ÌÚ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÈ Ù ‡Â˘Ó ‡ÏÏ ‚Â‰ Ï „ÈÙ˜‰ÏÂ Ô‚Â‰Â
‰ÈÙÒÎ ˙‡ˆ˜‰·Â49. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô˙Ó ¯˘Ù‡Ï Ô˙È  Ì‡ ÔÁ·È ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰˙ÂÓÚ‰ ˙Ó‚Â„ ˙Â˙ÂÓÚ· ÌÈ¯·Á È„È ÏÚ ¯Î˘· ÌÈ˙Â¯È˘ , ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘

‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙· Â¯Â˜Ó Ô·Èˆ˜˙Ó ,ÔË˜ Ô‰· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á ¯ÙÒÓ ¯˘‡ , Ì·Â¯Â
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á , ÔÎ Ì‡Â-˙ÂÏ·‚Ó ÂÏÈ‡·Â ÌÈ‡ ˙ ÂÏÈ‡·  .  

 קשרי משפחה במכללה
, כיוו  שהמוסדות להשכלה גבוהה ובכלל זה המכללות האקדמיות ממלאי  תפקיד ציבורי חשוב

כאמור מוסדות אלה , מחויבי , ה  מקורו בתקציב המדינהוחלק ניכר מתקציביה  של רבי  מ
בי  . בהתאמה לאופיי  המיוחד, והעומדי  בראש  לפעול על פי כללי  מתחו  המשפט הציבורי

__________________ 
מות שלפיה  היה בעניי  ממצאי משרד מבקר המדינה לגבי רכש ומכרזי  שביצעה המכללה והנור  49

 .254$255' ראו להל  עמ, עליה לנהוג
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היתר עליה  לפעול לפי כללי מינהל תקי  ולקבוע הסדרי  שימנעו חשש לניגוד ענייני  בעת 
 . העסקת  של קרובי משפחה

 ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰‰ÁÙ˘Ó È¯˘˜ Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓ ˘È , ÔÈ· ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜
‰È˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯·Á ,ÌÈ˜ÙÒÂ ÌÈ„·ÂÚ ; „Â‚È Ï ˘˘Á ¯ÂˆÈÏ È„Î Ì‰· ˘È ‰Ï‡ ÌÈ¯˘˜

‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÔÈ˜˙‰ ÏÂ‰È ‰ ˙‡ ˙Â˘˜‰ÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú .ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï: 
 רש  העמותות במשרד 2005בהוראות לניהול  של עמותות שפרס  בינואר  )א( .1

 ".מורשי חתימה בעמותה לא יהיו קרובי משפחה מדרגה ראשונה"כי המשפטי  נקבע 
הוועד המנהל קבע כי רק . 'וקבוצה ב' קבוצה א: מורשי החתימה במכללה נחלקי  לשתי קבוצות

וחותמת העמותה מחייבות ' בתוספת חתימה של חבר מקבוצה ב' חתימה של חבר אחד מקבוצה א
, תכ  חתימה של שני מורשי חתימה מאותה הקבוצהעל כ  לא תי; את המכללה לכל דבר ועניי 

 . שתחייב את המכללה
· ‰ˆÂ·˜·˘ ‰ÓÈ˙Á‰ È˘¯ÂÓ ÌÚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ 'Â¯ ‰ÏÏÎÓ‰ ·˘Á Â Ó " ÂÈÁ‡Â ÊÂÚ ‰„Â‰È Á

ÂÚ"ÊÂÚ ÛÒÂÈ „ ,Ô‰ÈÎ˘ ,¯ÂÓ‡Î , ¯‡Â¯·ÙÓ2002 È ÂÈ „Ú 2006ÂÈÎ " Ï‰È Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯
‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡· ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘È ˙‡ ‰˘ÚÓÏ. 

 ˙‡ ˙Ù˙Â˘Ó ‰ÓÈ˙Á· ·ÈÈÁÏ ÂÏÎÈ ‡Ï ÌÈÁ‡‰ È ˘ Ì‡ Ì‚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÏÏÎÓ‰ ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ‰˙ÂÓÚ· ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓ Ì‰È ˘ ˙ÂÈ‰ ÌˆÚ , ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ „‚ 

˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ , ‰ÓÈ˙Á È˘¯ÂÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ Â˘‡¯ ‰‚¯„Ó ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯ÒÂ‡‰
‰˙ÂÓÚ ‰˙Â‡· .· Â‡ÏÈÓ Ì‚ ÌÈÁ‡ È ˘˘ ‰„·ÂÚ‰‰ÏÏÎÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ „ÚÂÓ Â˙Â‡ ,

‰˙Ï‰ ‰· ¯Á‡‰Â ‰Ï˘ Ï‰ Ó „ÒÂÓ· „Á‡‰ , ‰ÏÏÎÓ· ˙ÂËÏÁ‰‰˘ ÔÈÚ ˙È‡¯Ó ˙¯ˆÂÈ
ÌÈ ÈÈ Ú ÌÈÏÂ˜È˘ „ÂÒÈ ÏÚ ˜¯ ‡Ï˘ ÂÏ·˜˙‰. 

כתב , נבו' פרופ,  כי נשיא המכללה דאז2008ת כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס "ות
עוז ויהודה עוז על הפרדה ] יוס$[החפיפה הקפידו לאור! תקופת " כי 2005לה כבר בנובמבר 

בדבר ] ת"שהעלתה ות[, העיקרו , למרות האמור לעיל] וכי... [מוחלטת בתחומי האחריות והביצוע
מקובל על חברי ההנהלה  ...   ולו ג  מ  ההיבט של מראית עי  בלבד  החשש לניגוד אינטרסי  
כי בכינוס הראשו  של ] להודיע[ אני מבקש ,אשר על כ . ד עוז עצמו"בצפת כולל על דעת עו

ד עוז אינו מתכוו  להגיש מועמדות "ייבחר ועד מנהל חדש ועו... אסיפת העמותה החדשה
ר הוועד המנהל של "ד יוס$ עוז לכה  כיו" אכ  הפסיק כאמור עו2006יצוי  כי ביוני ". לתפקיד
 .המכללה

הוא ) חבר ועדת המכרזי  של המכללהחבר האסיפה הכללית ו(מר יונה עמר הנזכר לעיל  )ב(
ר הוועד המנהל " לשעבר חבר האסיפה הכללית ויו  חשב המכללה ויוס$ עוז  גיס  של יהודה עוז 

 ). אשתו היא אחות (
כלומר מר יונה עמר ; הממונה על המחשוב במכללה נשוי לבתו של מר יונה עמר הנזכר ) ג(

יצוי  כי הממונה על המחשוב נשא .  של אשתוהוא חותנו והאחי  יהודה ויוס$ עוז ה  דודי 
 .לאישה את בתו של מר יונה עמר לאחר תחילת עבודתו במכללה
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ÌÈÁ‡ È ˘ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , ÌÈ¯˘˜· ‰ÏÏÎÓÏ ÌÈ¯Â˘˜ ÒÈ‚ Â˙Â‡ Ï˘ Â ˙ÁÂ ÌÒÈ‚
‰˜ÒÚ‰ Ï˘ ÌÈ Â˘ ,ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÂ ‰ Â‰Î50 . ¯ÂÓ‡Î ÌÈ‡ˆÓ  ‰Ï‡ ÌÈ·Â¯˜Ó ˜ÏÁ ÈÎ ÔÈÂˆÈ

Â˘˜‰ ÌÈ„È˜Ù˙·‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯ ,Ì‰È·Â¯˜ ÏÚ Á˜ÙÏ ÌÈ¯ÂÓ‡ Û‡ Ì˜ÏÁÂ ,ÈÂ‡¯ Â È‡˘ ¯·„. 
ד חברו  "עו, ל המכללה"של מנכ) אשת אחיו(היא גיסתו , רכזת תכניות לימודי  במכללה . 2

,  על תנאי שכרה של רכזת תכניות הלימודי 2002יצוי  כי על פי פרוטוקול דיו  מיוני . טרבלסי
 .הוא לא יהיה שות$ להחלטה בנושא, פחה ביניה ל כי בשל קרבת המש"הודיע המנכ

מעול  לא : " כתבה רכזת תכניות הלימודי 2008בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
עובדה , נהפו! הוא, ד חברו  טרבלסי הוא גיסי"קיבלתי קידו  או הטבות שכר כל שה  מכיוו  שעו

 ".שכריזו מנעה ממני להתקד  לתפקידי  או לבקש הטבה כל שהיא ב
, ובמועד סיו  הביקורת כיה  כחבר הוועד המנהל, ר ועדת הביקורת"אחיו של מי שכיה  כיו . 3

 .משמש יוע/ אקדמי שכיר של המכללה במשרה חלקית
חבר העמותה וכפועל יוצא מכ! חבר האסיפה הכללית מאז , כאמור, ד הרמלי  הוא"עו . 4

 2007 ומאפריל 2002 פברואר   2001נואר ר הוועד המנהל בתקופות י"הוא שימש יו. היווסדה
 לתפקיד 2003אשתו מונתה באוגוסט . וניהל למעשה את ישיבות האסיפה הכללית בתקופות אלה

; ) מנהלת המכינה או המכינות להל  ג   (51אקדמיות של המכללה בכיר כמנהלת המכינות הקד 
. ולמורה במכינה זו"   פלוסשלושי" עזבה תפקיד זה ומונתה למנהלת מכינת הבוגרי  2006במרס 

על פי דיווחי המכללה לרש  העמותות היא נמנתה ע  חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר 
 . 52במכללה

ג בהמש! לפנייתה אליו בעניי  העסקת אשתו "ד הרמלי  למל" כתב עו2007בדצמבר  )א(
 .במכללה כי כשהיא התקבלה לעבודה במכללה הוא לא מילא כל תפקיד במכללה

 „¯˘Ó ËÒÂ‚Â‡· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó2003 , ˙Ï‰ ÓÏ Â˙˘‡ ‰˙ ÂÓ Â·˘ „ÚÂÓ‰
Ì„˜‰ ˙Â ÈÎÓ‰-˙ÂÈÓ„˜‡ ,‰ÏÏÎÓ· ÈÓ˘¯ „È˜Ù˙ ‡ÏÈÓ ‡Ï Ì Ó‡ ‡Â‰ , ¯·Á ‰È‰ ÌÏÂ‡

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ,‰Ï ˘È˘ ,ÌÈ·Á¯  ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ¯ÂÓ‡Î53 ‰Ï ‰È‰˙˘ ÏÂÎÈÂ 
‰ÏÏÎÓ· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙Â Â˘ ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ .ÂÚ ÏÚ" ÔÈÏÓ¯‰ „ Â˙·Â˘˙· ÔÈÈˆÏ ‰È‰

ÏÓÏ" Ô‰ÈÎ Â˙˘‡ Ï˘ ‰ÈÂ ÈÓ „ÚÂÓ· ÈÎ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ÂÏ˘ ˙ÂÈË ÂÂÏ¯‰ ˙Â˜ÈÊ‰ ÏÎ ˙‡ ‚
 ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÏ ÂÙ˙Â˘ ¯ÂÓ‡Î-ÂÚ " ÊÂÚ ÛÒÂÈ „-ÂÈÎ " ˙‡ Ï‰È Â Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙Â·È˘È. 
  קשי  אקדמית ושיבושי בעקבות ירידה במספר התלמידי  במכינה הקד , 2005במרס  )ב(

האגודה לקידו  "ל לשעבר של "למנכ, ברו! נבו' פרופ, פנה נשיא המכללה דאז, בפעילותה
 2005ביוני . בבקשה לבחו  את פעילות המכינה) ל האגודה" מנכ להל   (54)"ר"ע(החינו! ירושלי  

__________________ 
 .258' עמ, על הקשר של קרוב משפחה נוס+ שלה  למכללה ראו להל  בפרק על רכש ומכרזי   50
 ".שלושי  פלוס"במסגרת תפקידה זה הייתה ג  מנהלת מכינת הבוגרי    51
 .שעות הוראה בפועלשכרה היה מורכב משכר עבור תפקידה כמנהלת המכינות ותשלו  עבור   52
' ראו לעיל עמ, בעניי  תפקידיה וסמכויותיה של האסיפה הכללית של המכללה על פי תקנו  העמותה  53

237. 
בי  היתר , האגודה לקידו  החינו- פועלת לגישור על הפערי  החברתיי  והחינוכיי  בישראל  54

 .אקדמיות$באמצעות תמיכה במכינות קד 
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ממצאי  חמורי  בעניי  תפקודה , בי  היתר, ל האגודה לנשיא המכללה דוח ובו פורטו"מסר מנכ
 .  מנהלת המכינהשל

ד יוס$ "עו, ר הוועד המנהל דאז" ליו2005נבו באוגוסט ' בעקבות קבלת הדוח האמור כתב פרופ
מבקש כי ] וכי הוא[היא של משבר חמור , ח"מקריאת הדו, התמונה הכללית המתקבלת"כי , עוז
 ".ח יעלה לדיו  בישיבת הוועד המנהל"הדו

˘ ˙˘¯ÂÙÓ‰ Â˙˘˜· Û‡ ÏÚ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙¯ÓÂÁ ˙Â¯ÓÏÂ Ê‡„ ‰ÏÏÎÓ‰ ‡È˘  Ï
Î Ó ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰"‰„Â‚‡‰ Ï ,‰ ÈÎÓ‰ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰„Â˜Ù˙ ÔÈÈ Ú· ¯˙È‰ ÔÈ· ,

ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ· Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ô„ ‡Ï . ÏÈ¯Ù‡· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2006 ÔÈÈ Ú Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ÔÂ„  
"Ì„˜‰ ‰ ÈÎÓ‰ ÌÂÈ˜ Í˘Ó‰-‰ÏÏÎÓ· ˙ÈÓ„˜‡ " ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÈÂ È˘‰ ÏÚ ÁÂÂ„ ‰Ê ÏÏÎ·Â

Ù˙·‰ ÈÎÓ‰ ˙Ï‰ Ó Ï˘ ‰„È˜ . ÔÂÈ„‰ ÌÈÈ˜˙‰ ‡Ï ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ Ô˙È  ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ
ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ· .¯ÂÓ‡Î ,ÂÈ"„ÚÂÓ Â˙Â‡· Ô‰ÈÎ˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯ , Ï˘ ‰ÏÚ· ÌÚ ˜ÏÂÁ

ÔÈ„ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘Ó ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰ ˙‡ ‰ ÈÎÓ‰ ˙Ï‰ Ó. 
בר נכו  הד: "נבו'  כתב הנשיא דאז פרופ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה בפברואר 

אבל את הבעיה עצמה פתרנו ג  בלי . שביקשתי לדו  בעניי  בוועד המנהל ובקשתי לא נענתה
ועד לביצוע השינוי ] ל האגודה"מנכ[יתכ  שפרק הזמ  שעבר ממועד הגשת דוח . הוועד המנהל
 ".שינויי  יש לבצע במתינות ובהתחשבות... א!, היה ארו! מדי] מנהלת המכינה[במעמדה של 

כי השכר , בי  היתר,  כתבה מנהלת המכינה2008רד מבקר המדינה מפברואר בתשובתה למש
ד "וכי עובדת היותה אשתו של עו, ששול  לה עבור תפקידיה במכללה היה נמו! מהמגיע לה

כ  . הרמלי  לא השפיעה כלל על תנאי העסקתה או על ההחלטות שהתקבלו בעניינה במכללה
ודה היא ביקשה ביזמתה מהנשיא דאז לסיי  מיד את ל האג"ציינה בתשובתה כי לנוכח דוח מנכ

 בשל 2006ולבקשת נשיא המכללה נדחה סיו  תפקידה לסו$ ינואר , תפקידה כמנהלת המכינות
הרצו  להשלי  את רישו  התלמידי  לשנת הלימודי  והטיפול הבירוקראטי הכרו! בעבודה מול "

 ".משרד הביטחו  והאגודה לקידו  החינו!
על א$ . אקדמיות לכה  בתפקיד זה  הפסיקה מנהלת המכינות הקד 2006בפברואר  )ג(

 ,2006על פי הסכ  שנחת  עמה במרס , ל האגודה בעניי  תפקודה היא מונתה"הממצאי  בדוח מנכ
בכפיפות , וללמד בה) במשרה חלקית(במכללה " שלושי  פלוס"לנהל את מכינת הבוגרי  

יצוי  שבאותה עת לא היה מנהל . ות כמתחייבולא למנהל המכינ, ל המכללה"מינהלית למנכ
 היא הוסיפה להיות כפופה מינהלית 2006א! ג  כאשר אויש תפקיד זה באוגוסט , למכינות

 . ל המכללה"למנכ
 כי 2008ד הרמלי  כתב בש  המכללה למשרד מבקר המדינה במרס "ר הוועד המנהל דהיו  עו"יו

להצרת צעדיה ולמעשה לפגיעה , לה לקיפוחא! גרמה "העובדה שמנהלת המכינה היא רעייתו 
] כאשר הוא[, קפדנית, י המכללה ומנהליה היתה מחמירה יותר"ע] אליה[ההתייחסות . בזכויותיה

הקפיד שלא להתערב ולא להיות מעורב ] הוא[כי בכל הזמני  "עוד ציי  ". שימש כחבר העמותה
 ידי רש  העמותות ולא נמצא בו נבדק על"וכי עניי  קבלתה במכללה , ]"לרעייתו[בכל הקשור 

 .55"פג 
__________________ 

 .283 'בעניי  זה ראו להל  עמ  55
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ‰ ÈÈ Ú· ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ ÔÈÈ Ú· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÂÚ Ï˘ Â˙˘‡ ‰˙ÂÈ‰Ï ÈÎ ˘˘Á ÌÈÏÚÓ ‰ ÈÎÓ‰ ˙Ï‰ Ó" ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÈÈ‰ ÔÈÏÓ¯‰ „

‰ ÈÈ Ú· ‰ÈÏ‰ ÓÂ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ . ÌÈÈ˘˜‰ ˙‡ ˘ÈÁÓ‰Ï È„Î Ì‚ ˘È ‰Ê ‰¯˜Ó·
Ú ÏÂ‰È ·‰· ÌÈÓÈÈ˜‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È¯˘˜ ÏÏ‚· ‰ÏÏÎÓ· ÏÈÚÈ ÌÈ„·Â . 

כי אשתו החליטה להתפטר ג  , ד הרמלי  למשרד מבקר המדינה" הודיע עו2008באוגוסט 
 .וכי התפטרות זו תיכנס לתוק$ בקרוב" שלושי  פלוס"מתפקידה כמנהלת מכינת 

בפברואר , תהנדרשה העמו) ראו להל (במסגרת בדיקה שעשה בודק מטע  רש  העמותות  .5
 ˜È˜ÒÚ Â‡ ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯È˙י שני חברי ועד מנהל על קיומה של "הצהרה חתומה ע" לספק, 2006

ספקי  ונותני שירותי  , ובינ  לבי  עובדי , בינ  לבי  עצמ , בי  בעלי תפקידי  בכירי  בעמותה
ס$ בוועד ד יוס$ עוז וחבר נו"הצהרה בחתימת עו, 2006באפריל , במענה שלחה המכללה". לעמותה

 ).ההדגשות אינ  במקור" ( הקיימות בעמותה‰ÂÈ˜ÒÚ‰Â ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó˙הקרבות "המנהל ובה פורטו 
 ˙Â˜ÈÊ‰ ÏÎ ‰· ÂË¯ÂÙ ‡ÏÂ ‰‡ÏÓ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯‰ˆ‰‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰

˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó‰Â ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ .‰Ó‚Â„Ï ,ÂÚ Ï˘ ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÂÏÚ·‰ ‰· ‰ ÈÂˆ ‡Ï" ÔÈÏÓ¯‰ „
)ÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯·ÁÂ ‰˙ÂÓÚ‰ ¯·ÁÊ‡„ ˙È56 (ÂÚÂ"ÂÚ „¯˘Ó· ÊÂÚ ÛÒÂÈ „"„ ; ÔÈÂˆ ‡Ï

 Â· ÔÈ„‰ ÈÎ¯ÂÚ „¯˘ÓÏ ÔÂ·˘Á ˙ÈÈ‡¯ È˙Â¯È˘ Ô˙Â  ‰ÏÏÎÓ‰ ·˘Á Ï˘ ÈË¯Ù‰ Â„¯˘Ó˘
ÂÚ ÌÈÙ˙Â˘"ÂÚÂ ÔÈÏÓ¯‰ „"ÊÂÚ ÛÒÂÈ „ ; ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÔÈ· ˙È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰·¯˜‰ ‰ ÈÂˆ ‡ÏÂ

¯ÓÚ ‰ ÂÈ ¯ÓÏ ‰ÏÏÎÓ· ·Â˘ÁÓ‰. 
 חבר הוועד המנהל האמור כי ההצהרה ששלחה  כתב2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס 

המכללה לרש  העמותות הייתה מבוססת על הגדרה של קרובי משפחה שמסר הרש  למכללה 
כמו כ  ציי  כי בהצהרה נכללו ). 57הגדרה המבוססת על התוספת לחוק העמותות(במענה לפנייתה 

ל המכללה הבקי "ממנכשהיו לפי ידיעתי באותה עת ולפי המידע שקיבלנו "כל קשרי המשפחה 
 ".בכל פרטי העובדי 

 ÌÈ¯˘˜ ÏÚ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ È ÙÏ ¯È‰ˆ‰Ï ‰˘¯„  ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÈ˙ÁÙ˘ÓÂ ÌÈÈ˜ÒÚ ,˘¯„ Î ÌÈ¯˘˜‰ ÏÎ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ‰ÏÏÎ ‡Ï ‰¯‰ˆ‰‰ ÈÎÂ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ÌˆÓˆ˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ Ú‰ ˙Â·ÈÒ ·
 ÏÚ ˜„Â·Ï˙Â˙ÂÓÚ‰ ˜ÂÁ· Ì˙¯„‚‰ ÈÙÏ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ , ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯ˆÏ ‰¯˜ÈÚ· ‰„ÚÂ ˘

)ÔÈÈ Ú ÈÏÚ· ÌÚ ˙Â‡˜ÒÚ .( ÈÂ‡¯ ¯Â¯È· ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ‰¯‰ˆ‰‰ ÈÓ˙ÂÁ ÏÚ
˜„Â·‰ ˘¯„˘ ÈÙÎ ÁÂÂ„ÏÂ , ÔÈ· È˜ÒÚ ¯˘˜ Â‡ È‰˘ÏÎ ˙È˙ÁÙ˘Ó ‰·¯˜ Ï˘ ÌÈ¯˜Ó‰ ÏÎ ÏÚ

È„·ÂÚ ÔÈ·Ï Ì È·Â ‰˙ÂÓÚ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ì ,‰˙ÂÓÚÏ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ , ˙‡ÊÂ
ÒÒ·˙‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ÏÏÎÓ· ÌÈÈ˜ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡˘ ÏÏÂÎ ˙Â˜ÈÊ ÈÂÙÈÓ ÏÚ . ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ 

‰¯‰ˆ‰‰ È ˙Â  Ï˘Â ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È . 
__________________ 

בעניי  תפקידיה וסמכויותיה הנרחבי  של האסיפה הכללית של המכללה על פי תקנו  העמותה ראו   56
 .237' לעיל עמ

, הורי הורה, הורה, אח או אחות, ב  זוג: היא" קרוב"ההגדרה של , על פי התוספת לחוק העמותות  57
 .צאצא או צאצא של ב  הזוג או ב  זוגו של כל אחד מאלה
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בהמש! לפנייתנו : " כדלהל 2008ת כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממרס "ות .6
או /הא  קיימי  קשרי משפחה ו...'לקבל פירוט ] מהמכללה[בה בקשנו ] 2005מיוני [ללה למכ

' ...קשרי  אחרי  רלוונטיי  בי  חברי המוסדות המנהלי  את המכללה ונושאי משרה בכירי  בה
ד " בי  עוÈ˙ÁÙ˘Ó‰ ¯˘˜Ï Ë¯Ù ÈÎ, ]מאותו חודש[במכתבו , נבו' פרופ, הודיע נשיא המכללה דאז

עוד ".  אי  עוד קשרי משפחה ]... ומנהלת המכינה[ד הרמלי  "ח יהודה עוז וכ  עו"ורועוז ] יוס$[
ÏÚ Â˜„·  ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ‰ÈˆÊÈÓ„˜‡‰ ˙¯‚ÒÓ·- ˙Â„ÒÂÓ È¯·Á ˙ÂÓÈ˘¯ Ì‚ Â „È"ת "ציינה ות

ÌÈ¯ÈÎ·‰ ‰¯˘Ó‰ È‡˘Â  Ì‚ ÂÓÎ ÌÈÏ‰ Ó‰ .ÛÒÂ · ,ÔÈÈ Ú· ‰ ÂÏ˙ Â Ïˆ‡ ‰Ï·˜˙‰˘ ÌÚÙ ÏÎ· ,
ÎÓ‰Â Â È„È ÏÚ ‰˜„·  ‡È‰˙Ú„‰ ˙‡ ÁÈ Ó Ú„ÈÓ Â È Ù· ‰‚Èˆ‰ ‰ÏÏ .Ô·ÂÓ ˙‡Ê ÌÚ , ‰¯˜Ó· ÈÎ

˙Â È Ù· ÈÎ ¯·˙ÒÈ Â·˘"ÏÓÂ ˙"Ô‰È Ù· ‡˘Â ‰ ‡·ÂÈ ÔÂÎ ‰Â ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ‚ˆÂ‰ ‡Ï ‚) " ההדגשה
 ).במקור

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÏÏÎÓ‰ ‰¯ÒÓ˘ ¯ÒÁ‰ ÁÂÂÈ„‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
˙ÂÂÏ ‰¯‰ˆ‰·"ÏÓÏÂ ˙" ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó‰ ÌÈ¯˘˜‰ ÏÚ ‚ ˙Â·¯Ï ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯˘˜Â

‰· ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘Â Â ‰È˙Â„ÒÂÓ È¯·Á ÔÈ· ÌÈÈ˜ÒÚ ÌÈ¯˘˜ . 
˙ÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" Â‡ ¯ÒÁ ÁÂÂÈ„ ‰Ï ¯ÒÓ  Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· ËÂ˜ Ï ˘È˘ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÓ ÔÂÎ  ‡Ï . 
י האחרו  בעת ביקור: "ל המכללה"למנכ, הנשיא דאז, נבו'  כתב פרופ2004בינואר  . 7

ג הופנתה תשומת לבי לתופעה של העסקת קרובי משפחה בסגל המינהלי של "מל/ת"בוות
... כאשר לעתי  הקרבה היא בי  עובדי  ולעתי  בי  עובדי  לחברי ועד העמותה, המכללה
 שלא לקבל לעבודה במכללת   כי החל מתארי! מכתב זה  אני מבקש , כהוראת שעה, בינתיי 

. י שהוא קרוב משפחה של מי מהעובדי  או חברי ועד העמותה או המרצי צפת א$ עובד מינהל
אי  כוונתה לפגוע בזכויותיה  או במעמד  של עובדי  קרובי משפחה שנקלטו , הוראת שעה זו

 ".במכללה טר  לתארי! מכתב זה
 הציע מנהל יחידת משאבי אנוש של המכללה להוסי$ להצעת נוהל העסקת עובדי  2005באפריל 

לא ייקלט לעבודה , ככלל" הנחיה ולפיה 2003נה כאמור בוועד המנהל בתחילת שנת שנדו
הדבר . במכללה עובד שהוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה או מדרגה שנייה של עובד במכללה

] של[הכללי  הקיימי  ] על פי[תומ! את היותו של המוסד גו$ ציבורי אשר בו כל איוש יתבצע 
 תידו  בקשתו  א מועמד ראוי והוא קרוב משפחה לעובד במכללה  במקרה שנמצ טוהר המידות 

מנהל יחידת משאבי אנוש שלח את הצעתו האמורה למנהלי ]". כוח אד [להתקבל לעבודה בועדת 
 . המחלקות במכללת צפת לקבלת חוות דעת  ולוועד המנהל לקבלת אישורו הסופי

אי אותה שנה אושר בהנהלה נוהל כי במ, 2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
בדיקת הנוהל העלתה כי נקבע בו שקרבה . להעסקת עובדי  שאמור להיכנס לתוק$ בתו! חודש

, ה/דוד, ה/גיס, סבתא, סבא, ילדיו של העובד, בעל ואישה, אחי , הורי "משפחתית היא 
ודה שיש לה  ככלל לא יתקבלו מועמדי  לעב] וכי[כלה ונכד /חת , ות/חמ, נת/חות , אחייני 

 ".קרבה משפחתית לאחד מעובדי המכללה
 ¯·ÓËÙÒ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2008 ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰Úˆ‰‰ ‰˘‚Â‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î , ¯˘Â‡ Ì¯Ë

Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· ˘¯„ Î Ï‰Â ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰Â ‰ ¯Â˘È‡˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ ¯„Ò ÏÚ Ì„˜‰· ‰ÏÚÂÈ. 
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ת הפנימית ביקורת במכללה בנושאי  שוני  וכתבה  עשתה המבקר2001מאז שנת  ) א( .8
וחבריו ביקשו לייש  את , הדוחות נדונו בוועד המנהל של המכללה. כמה דוחות בכל שנה

 . המלצות המבקרת לתיקו  הליקויי 
 ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á·Â ‰ÁÙ˘Ó‰ È¯˘˜· Â˜ÒÚ ‡Ï ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

‰ÏÏÎÓ· ,ÌÙ˜È‰ Û‡ ÏÚ ,Â Ì˙Â˘È‚¯ „Â˜Ù˙ ÏÚ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ˘ ˙ÂÈÏÈÏ˘‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰
‰ÏÏÎÓ‰ .ÔÂÁ·Ï ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰Ó Â˘˜È· ‡Ï Ì‚ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ , ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡

‰Ê ‡˘Â · ˙¯Â˜È· ÚÂˆÈ·Ï. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂÏÎÏ Ï˜˘ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÁÎÂ 

˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ Ï˘ ‰·Â¯˜‰ ˙È˙ ˘‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È Î˙· ,È· È¯˘˜ ‡˘Â · ‰ÙÈ˜Ó ˙¯Â˜
ÔÈ˜˙‰ ‰„Â˜Ù˙ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰Â ‰ÏÏÎÓ· ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ . 

את הנושא " כי תביא 2008המבקרת הפנימית ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מפברואר 
 ".באחת מתוכניות העבודה הקרובות של הביקורת הפנימית] המנהל[ר הוועד "לאישור יו

בגו$ שבו , מבקר פנימי לא ימלא"קובע כי , 1992 ב"התשנ, ק הביקורת הפנימית בחו8סעי$  ) ב(
וא$ ... תפקיד נוס$ על הביקורת הפנימית זולת תפקיד הממונה על תלונות הציבור, הוא משמש מבקר

  ". א  מילוי תפקיד נוס$ כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי זאת 
ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰‰Ù˙˙˘‰ ˙ ,‰ÏÏÎÓ‰ ˙˘˜· ÈÙ ÏÚ , ÌÈ‡˘Â · ÌÈÏ‰  ˙·È˙Î·

ÌÈ Â˘ ,ÔÂ‚Î :ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ ,˘Î¯ ,ÌÈÏ‰ Ó ÌÂ„È˜Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ÌÂ„È˜ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙·˘ÈÈ˙Ó ‰ È‡ ÌÈÏ‰ ‰ ˙·È˙Î· ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰

·Ï ‰ÈÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ‰ÏÂÏÚ Û‡Â ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯Â˜È·‰ ˜ÂÁ· ¯ÂÓ‡‰ ÌÚ ÔÈÈ Ú· ˙¯Â˜È· Úˆ
Ì˙Â˙Â‡  ,ÌÈÏ‰ ‰ Ï˘ ÌÓÂ˘ÈÈ ÔÙÂ‡Â Ì˙ÂÏÈÚÈ , ‰È˘ÚÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÂÊ˘ ÔÂÂÈÎ

‰ÓˆÚ . ÏÂÚÙÏ ˘È˘ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ıÈÏÓ‰ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ¯ÈÚ‰Ï ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ ÏÚ
ÚÂˆÈ·Ï ‰Ù˙Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ‡Ï Í‡ Ì‰ÈÙÏ . ˙ Î‰ ˙‡ ÂÏÈËÈ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ ‰ÈÏ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó. 
המכללה מקבלת את הערת "ל כי " הודיע המנכ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

בעתיד תימנע מלבקש ]ו... [הביקורת בנושא שיתו$ המבקרת הפנימית בכתיבת נהלי  של המכללה
  ".השתתפות המבקרת הפנימית בכתיבת נהלי 

✩  
„·ÂÚÓ ˜ÏÁÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ÌÈ¯˘˜ ˘È ‰È˙Â„ÒÂÓ È¯·ÁÓÂ ‰ÏÏÎÓ‰ È

ÌÈÈ˜ÒÚ , Ï˘ ÌÈ˙Â¯È˘‰ È ˙Â Â ÌÈ˜ÙÒ ÌÚ Â‡ Ì‰È È· ‰ÁÙ˘Ó È¯˘˜Â ‰„Â·Ú È¯˘˜
‰ÏÏÎÓ‰ ,ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á· ÌÈ‡ˆÓ  Ì‰˘ Â‡ ; Â È‡ ‡Â‰Â Ì‚ÙÏ ÌÚË Â· ˘È ‰Ê ·ˆÓ

‰ÏÏÎÓ‰ ˙Ó‚Â„ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÌÏÂ‰ . 
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' ניהול תקי  של עמותות'בהוראות " כי 2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה במרס  .1
ובו פרק ' דרכי התקשרות וניגוד ענייני 'נכלל פרק שכותרתו , 2005שפרס  רש  העמותות בינואר 

כעיקרו  לא יועסקו בעמותה בשכר ..., 'לפי הוראות פרק משנה זה. 'קרבת משפחה'משנה שעניינו 
 10% ולא ישול  למעלה מ] המנהל[ עובדי  שה  קרובי משפחה של חברי וועד 10% יותר מ

אי  בהוראות מגבלה כלשהי על ...' ...לקרובי משפחה כאמור, מהשכר שמשול  על ידי העמותה
 ".העסקת קרובי משפחה של חברי  בעמותה שאינ  חברי ועד

 ‰ÙÈ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È  ÈÏÏÎ Ï˘ ÌÁÂÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÂÚ·˜  ÔÓ˘Ï˘ ˙Â¯ËÓÏ ,˙Â˘È¯„‰ ÌÏÂ‡ ˙ÂˆÓ˙Ó Ô È‡ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ˙ÂÈ·ÈËÓ¯Â ‰ 

‰Ï‡ ÌÈÏÏÎ· ; ÈÙÒÎÓ ÔÓÂÓÓ Â·Èˆ˜˙Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ ÛÂ‚Î ‰ÏÏÎÓ‰
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ÛÂ‚ÎÂ ‰ È„Ó‰ , ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ˙ÂÏÁ‰ ¯˙ÂÈ ˙Â·Á¯ ˙ÂÓ¯Â Ï ‰ÙÂÙÎ

‰Ê ‚ÂÒÓ . 
דרשי  בנושא חובת הגילוי בכל הצעדי  הנ... תנקוט"עוד הודיעה המכללה בתשובתה כי  .2

בפני , לדיו ] תובא[בנוס$ לכ! . הנאות של זיקת עובדי  ונושאי תפקידי  וספקי  של המכללה
 ".בנושא קשר עסקי בי  חברי העמותה למכללה] ההמלצה[ועד העמותה 

שהצטרפו ... תושבי צפת והאזור, מורכבת מחברי "המכללה הוסיפה כי עמותת מכללת צפת 
חברי , לצור! כ!... ו! הבנת  את הצור! החשוב בבניית מרכז אקדמי בעיר צפתמת... לעמותה

למע  המכללה והקהילה בכלל , העמותה ובפרט חברי ועד העמותה משקיעי  מזמנ  וממרצ 
... תו! נשיאה בהוצאות אישיות, לעיתי , אלא להיפ!, הכל שלא על מנת לקבל פרס, בהתנדבות

לא מקבלי  א$ , חברי ועד העמותה ויושב הראש שלה, במכללת צפת שלא כבמכללות אחרות
. איתור חברי  לעמותה אינו קל. 'ישיבות וועדות שה  משתתפי  וכו, החזר הוצאות בגי  פעילות 

 ". להשקיע מזמנ  בהתנדבות... המוכני ... קשה למצוא בצפת ובאזור הקרוב חברי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙·Â˘˙ ÁÎÂ  ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Ô˙È  Ì‡ ÔÁ·˙˘

‰˙ÂÓÚ‰ È¯·Á È¯ÙÒÓ ,ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡ ÏÏÎÓ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ¯·Á ‰· ÏÂÏÎÏÂ.  
 ˙Â·„ ˙‰· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ È¯·Á˘ ÍÎÏ ¯Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÏÎ˘‰‰Â ‰ÏÏÎÓ‰ ÌÂ„È˜ Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯ËÓÏ Ìˆ¯ÓÓÂ Ì ÓÊÓ ÌÈÚÈ˜˘ÓÂ

ÍÎ ÏÚ Ì˙Â‡ Á·˘ÓÂ ÏÈÏ‚· ˙ÈÓ„˜‡‰ .ÌÚ˙‡Ê  , ÌÈ¯˘˜· ˘È ÌÈ·„ ˙Ó· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î Ì‚
 ‰ È˜˙‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á È„Î ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ˜ÒÚ‰Â ÌÈÈ˙ÁÙ˘Ó‰

‰Ï˘ ÌÈÒ¯Ë È‡·Â ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ .‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÍÎÈÙÏ , „˜ÙÂÓÂ ¯Â·ÈˆÏ ÌÈ˙Â¯È˘ Ô˙Â ‰ ÛÂ‚Î
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· ËÂ˜ Ï ,‡Ê ÏÏÎ·Â ¯Â˘È‡ ˙

 ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡˘Â Â ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â˜ÈÊ Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ ˙·ÂÁ ÔÈÈ Ú· ÈÓÈ Ù‰ Ï‰Â Ï ˙ÙÒÂ˙‰
‰È˜ÙÒÂ ‰ÏÏÎÓ· ; ‰Ê Ú„ÈÓ ˙‡·‰Â ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  È¯„Ò‰ ˙ Î‰

ÌÓÚ ˙Â¯˘˜˙‰ Â‡ Ì˙˜ÒÚ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÈÏÂ˜È˘· . ÔÈ· ˙ÈÓÈ Ù‰ ˙Â˜ÈÊ‰ ÈÂÏÈ‚ ˙·ÂÁ ÔÈÈ ÚÏ
ÌÈ˜ÙÒÂ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ,ÏÏÎÓ‰ ÏÚ‡ÏÓ ÈÂÏÈ‚ ‡·‰ÏÂ Ô‡ÎÓ ‰È„·ÂÚÓ ˘Â¯„Ï ‰ .˙Â ÏÚ" ˙

 ÌÈÏÏÎÏ ÂÓ‡˙ÂÈ ˙Â˙ÂÓÚÎ ˙Â„‚Â‡Ó‰ ˙ÂÏÏÎÓÏ ‰È˙Â‡¯Â‰˘ È„Î ˘¯„ ‰ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ
˙Â¯Á‡ ˙Â˙ÂÓÚ ÏÚ ÌÈÏÁ˘ . ˘È ‰Ê ÁÂ„ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ  Ì‡ ÔÁ·È ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ÈÎ ÈÂ‡¯

‚ÂÒÏ ÌÓÈ‡˙‰Ï Â‡ ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ ˙¯„‚‰ ÔÈÈ Ú· ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È  ÈÏÏÎ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÌÂ˜Ó ÌÈ
˙Â˙ÂÓÚ Ï˘ ÌÈ Â˘. 
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 רכש ומכרזי 
ספרי  , שירותי פרסו  ושיווק, בעבור ציוד למחשבי (המכללה שילמה לספקי  ולנותני שירותי  

 3.8 כ, 2005ח בשנת " מיליו  ש2.5 כ) וכתבי עת לספרייה ורכישות שוטפות לצורכי תחזוקה
משרד מבקר . 2007ת ח במחצית הראשונה של שנ" מיליו  ש3.5  וכ2006ח בשנת "מיליו  ש

 :המדינה בדק היבטי  של תהליכי הרכש והמכרזי  במכללה ולהל  עיקרי הממצאי 
1. ˘Î¯ Ï‰Â  ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÏÎÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ , ˙ ˘· ‰˘·Â‚Â ‰ÁÒÂ  ‰ÊÎ Ï‰Â  ˙ËÂÈË˘ Û‡Â

2006˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ Ï˘ ÁÂ„ ˙Â·˜Ú·  , ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯
 Ï‰Â  Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯˘È‡‡˘Â · . 

ותקנות חובת , ) חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי  ) א( .2
, מסדירי  את תנאי ההתקשרויות של משרדי ממשלה, ) התקנות להל   (1993 ג"התשנ, המכרזי 

לביצוע , תאגידי  ממשלתיי  וגופי  אחרי  שנמנו בחוק לביצוע עסקאות בטובי  או במקרקעי 
שיטת המכרזי  נועדה להבטיח . לרבות התנאי  לקבלת פטור ממכרז,  לרכישת שירותי עבודה או

השיטה אמורה .  שוויו  הזדמנויות לעור! המכרז התקשרות בתנאי  המיטביי  ולמציעי  בכוח 
 .להקטי  את האפשרות של פגיעה בטוהר מידות ושל העדפה לא הוגנת של ספק

 כי א$ שחוק חובת המכרזי  לא הוחל 200258משנת משרד מבקר המדינה העיר בדוח ביקורת 
חלי  עליה  העקרונות שביסוד דיני המכרזי  וכללי , במפורש על המוסדות להשכלה גבוהה

מאחר "עוד צוי  בדוח האמור כי . וכי מ  הראוי שהמוסדות יפעלו לפי עקרונות אלה, מינהל תקי 
והיות שהתפקיד שלה  נושא , ציבורממומנות מכספי ] של המוסדות[שהתקשרויותיה  העסקיות 

שהמוסדות יפעלו כ! , מ  הראוי אפוא. מוטלת עליה  חובת אמו  כלפי הציבור, אופי ציבורי
שהתקשרויותיה  יהיו יעילות ככל האפשר ולא יפגעו בעקרונות העומדי  ביסוד דיני המכרזי  

חובת המכרז ". קכפי שנקבעו לא אחת בפסיקת בית המשפט העליו  ומצאו את ביטויי  בחו
, 1992 ב"התשנ,  על המוסדות להשכלה גבוהה בתיקו  לחוק חובת המכרזי 2006הוטלה במאי 

וה  ייכנסו לתוק$ חצי שנה ,  פורסמו התקנות2008בנובמבר . בכפו$ להתקנת תקנות מתאימות
 .59לאחר פרסומ 

י "שת שירותי  עבאשר לרכי: "בי  היתר, 2008ת ציינה במכתבה למשרד מבקר המדינה ממרס "ות
קבע סעי$ , ) החוק להל   (1992 ב"תשנ, עמדתנו היא כי טר  תוק  חוק חובת המכרזי , המכללה

לא חל החוק על , עד לתיקו  האמור, על כ ... כל תאגיד, כי החוק חל על המדינה,  לחוק2
 Ê ÌÚ ... ËÙ˘Ó‰ Ï˘ „ÂÒÈ ˙Â Â¯˜Ú ˙ÏÁ‰ ¯·„· ‰˜ÈÒÙ‰ ÁÎÂ‡˙. המוסדות להשכלה גבוהה

‰ÈË¯Ù‰ ËÙ˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ Ì‚ È¯Â·Èˆ ,È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ Ï˘ ˙Â‰Ó Ì‰Ï ˘È ¯˘‡ ,¯ÓÂÏ ‰È‰ Ô˙È  ,
 ˙È·ÈËÓ¯Â ‰ ˙ÂÈÏ‡Â„‰ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¯˘‡ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ÈÎ)Ì‰˘ÏÎ ‰ÓˆÂÚÂ Û˜È‰· ( Ì‚ ˙Â‡¯Ï Ô˙È 

ÙÚ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÔÎ ÏÚÂ ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ÌÈÎÓ˙ ‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡" ÈÏÏÎ È
ÌÈ È„‰Â ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓÌÈÎÓ˙  ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ÌÈÏÁ‰  , ˙‡ Ì˙˘˜·· ÌÈ„È‚‡˙ Ì˙Â‡ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï Ì‡˙‰·Â

˙Â ·Âˆ˜˙" Ô‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÚÂ ÓÏ Í„È‡ÓÂ „ÁÓ ˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÁÏ ‡È·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ˙
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  .Ì˙ÂÈ¯Á‡·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰ÏÁ ÂÊ ‰·ÂÁ") ההדגשה אינה במקור.( 

__________________ 
 שנת ,·˙‡‚ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„È, מדינהמבקר ה  58

 .738 731' עמ, 2002
על , 1992 ב"התשנ, "החלת חוק חובת המכרזי "את ממצאי הביקורת בנושא זה ראו לעיל בפרק   59

 .195' עמ, המוסדות להשכלה גבוהה
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Èˆ „È˜Ù˙ ˙‡ÏÓÓ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÔÂÂÈÎÈ¯Â· , ˙È˙ ˘‰ ‰È˙ÂÒ Î‰Ó ˙ÈˆÁÓÎÂ)Î-20˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á
Ò˘˙‰ ˙ ˘·"Ê (ÎÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰· ¯ÂÓ‡Î Â¯Â˜Ó-40% ÌÈÓÏ˘Ó˘ „ÂÓÈÏ ¯Î˘Ó Â¯Â˜Ó 
ÌÈË „ÂËÒ‰ ,È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰Ó „ÂÒÈ ˙Â Â¯˜Ú Ì‚ ÈË¯Ù‰ ËÙ˘Ó‰ È È„ „ˆÏ ‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ .

˘ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ‰È‰ ÍÎÈÙÏ ÔÂÈÂÂ
˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙‰Â ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰‰ ,ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ Ï˘ „ÂÒÈ‰ ˙Â Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰·. 

כאשר עמותה מזמינה שירות או מוצר " נקבע כי 60"ניהול תקי  של עמותות"בהנחיות ל ) ב(
המדובר בהצעה הטובה ביותר ', האיכות וכו, עליה לבדוק הא  מבחינת המחיר, מספק

 ". שבאפשרות העמותה לקבל
‰ ˙¯Â˜È·‰Ó˘ÈÈ ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÁ ‰‰Â ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· 

„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· .ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÔÏ‰Ï:  
 רשימת ספקי 

 ÌÈÏÂ„‚ ‡Ï ÌÈÓÂÎÒ· ‰È˙Â˘ÈÎ¯ ˙‡ Úˆ·Ï ‰‚‰  ‰ÏÏÎÓ· ˘Î¯‰ ˙„ÈÁÈ)Î „Ú-3,000 
˘"Á (‰È„È· ‰˙ÈÈ‰˘ ‰ÚÂ·˜ ‰ÓÈ˘¯· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈ˜ÙÒÓ . ‰˙ Ù ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

‰ÓÈ˘¯· ÂÏÏÎÈÈ Ì‰Ó ÈÓ ÚÂ·˜Ï È„Î ˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜Ï ‰˘˜·· ÌÈ˜ÙÒÏ . „ÂÚ
 ¯ÈÚ‰Ó ÌÈ˜ÙÒÏ ˙ÂÙÈ„Ú ˘Î¯‰ ˙„ÈÁÈ ‰ ˙  ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈ¯ˆÂÓ ˙˘ÈÎ¯ ÔÈÈ ÚÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

˙Ùˆ ,‰ÏÏÎÓ‰ ˙ ÈÁ·Ó ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï Ì˙Úˆ‰ Ì‡ Ì‚ ;˙Â‡Ó‚Â„ ÔÏ‰Ï:  
 עולה כי היא פנתה לשישה ספקי  לקבלת 2006מפרוטוקול ישיבת ועדת הרכש מנובמבר  . 1

בישיבה הוחלט כי . הצעות מחיר לצורכי משרד וקיבלה חמש הצעות מספקי  ששניי  מה  מצפת
אחרת , יש לעבוד אית , +5%נתנו הצעה גבוהה במקסימו  ... במידה והספקי  המקומיי "

 ". לעבוד ע  הזול ביותר
מישה ספקי  של חומרי בניי  וקיבלה הצעות מאותו פרוטוקול ג  עולה כי המכללה פנתה לח

ההחלטה שהתקבלה בישיבה . שניי  מה  מצפת והשלישי מאזור חיפה, מחיר משלושה ספקי 
הספק [ למרות שעלות המחירי  של ,]Â ˜Ï ıÏÓÂÓ]˙ÙˆÓ˘ ÌÈ˜ÙÒ‰Ó˙ , בשוט$: "הייתה

צרי  גדולי  מו, ברכש שאינו שוט$... ההמלצה הינה תוצאה של מרחק. נמוכה יותר] השלישי
הועלה כי ). ההדגשה במקור]" (מהספק השלישי[יש לרכוש , שהדחיפות בזמ  איננה פרמטר

ההחלטה התקבלה בלא שנבדק ע  הספק השלישי א  יש לו אכ  קושי כלשהו באספקה מהירה 
 . בגי  המרחק

 צורפה רשימת ספקי  שמה  נית  להזמי  2006לפרוטוקול ישיבת ועדת הרכש מדצמבר  . 2
למעט מקרי  שמצריכי  עבודות יצירה של בעלי מקצוע "בישיבה הוחלט כי . וצרי  ושירותי מ

  יש לבצע רכש שוט$ מכל הספקי  הנמצאי  ברשימה , שבה  שיקול הדעת המקצועי הוא מכריע
 ".הצפתיי 

__________________ 
 .282' בעניי  רש  העמותות ראו בהרחבה בעמ; )2005ינואר  ( Â˙ÂÓÚ Ï˘ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È˙, רש  העמותות  60
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â‡ˆÂ‰Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ ˘Î¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ˙ÂÏÈÚÈ· Úˆ·Ï ˙ Ó ÏÚ
˙Â¯˙ÂÈÓ , ÏÚ˙Ùˆ ¯ÂÊ‡Ó Ì È‡˘ ÌÈ˜ÙÒ ‰Ú¯Ï ˙ÂÏÙ‰Ï ‡Ï˘ ‰ÏÏÎÓ‰ . ˙Â¯È‰Ó Ì‡

˙È ÂÈÁ ‰˜ÙÒ‡‰ ,Ê¯ÎÓ· È‡ ˙Î ‰˙Â‡ ÚÂ·˜Ï ˘È . ÌÈÏÏÎ ‰ÈÏ‰ · ÚÂ·˜Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
ÌÚÂˆÈ· ˙‡ ‡„ÂÂÏ È„Î ‰˘ÚÈ˙˘ ‰¯˜·‰ ˙‡Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯·. 

כי , 2008ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר )  מנהל הרכש להל  (מנהל יחידת הרכש 
  .המכללה אינה נותנת עוד עדיפות לספקי  מצפת

 ליקויי  בהתקשרויות ע  ספקי 

הביקורת העלתה כי לעתי  התקשרה המכללה ע  ספקי  ונותני שירותי  או חידשה התקשרויות 
 :להל  דוגמאות; קודמות שלא על פי עקרונות שוויו  ההזדמנויות והתחרות ההוגנת

בתנאי המכרז לא נקבע ; 2002כישת שירותי אבטחה במרס המכללה פרסמה מכרז לר .1
 לא פרסמה המכללה מכרזי  נוספי  בתחו  זה 2007עד ספטמבר . שההתקשרות תוגבל בזמ 

זאת א$ שעלות שירותי  אלה גדלה משנה לשנה . והמשיכה להעסיק את החברה שזכתה במכרז
  2007ח ובשנת " ש300,000  בכ2006בשנת , ח" ש285,000  בכ2005והסתכמה בשנת 

 . ח" ש400,000 בכ
מכרז השמירה לא חודש " ציי  מנהל הרכש כי 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 

מה ג  ... שני  מפני שהמכללה הייתה מאוד מרוצה מהשירות של חברת השמירה] מספר[במש! 
 לשירותי השנה המכללה הוציאה בקשה למת  הצעות. שלא נקבע תארי! לסיו  ההתקשרות

 ".שמירה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì˙ÂÏÚ˘ ‰ÁË·‡‰ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯

˙¯ÎÈ  ‰Î ,ÔÓÊ· Ï·‚Â˙ ,ÂÊ ˙Â¯˘˜˙‰ Í¯ÂˆÏ Ê¯ÎÓ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈÂ˜È ÈÎÂ. 

. כדי להגדיל את מספר הסטודנטי  מפרסמת המכללה את עצמה באמצעי תקשורת שוני  .2
 . ח בשנה" ש700,000  היה כ2006  ו2005סכו  ההוצאה על פרסו  בשני  

 ¯ÙÒÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ ˘ ‰ÓÎ Í˘Ó· ‰˘Ú  ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÌÂÒ¯Ù‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ì˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï ÈÎÂ ÌÈÚÂ·˜ ÌÈ˜ÙÒ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ . ‰ÓÒ¯Ù ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯

ÌÈÈ‡ÓˆÚ „ÂÓÈÏ ÈÏÂÏÒÓ ÌÂÒ¯ÙÏ Ê¯ÎÓ ‰ÏÏÎÓ‰61 . 

אול  חלק מהמכרזי  לא היו ,  באמצעות מכרזי רכישות מעטות של טובי  ושירותי  נעשו . 3
 :להל  דוגמה. תקיני 

והמכללה , איל  גרי  מחו/ לעיר צפת רוב המרצי  המלמדי  במכללה מטע  אוניברסיטת בר
 .מעמידה לרשות  שירותי הסעה במוניות מכל חלקי האר/

__________________ 
 ג היתר ללמד  ללא אחריות אקדמית של אוניברסיטת "מסלולי לימוד שהמכללה קיבלה ממל  61

 .איל "בר
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). 2004 2003(ד " פרסמה המכללה מכרז להסעות בשנת הלימודי  התשס2003ביולי  ) א(
 החליטה ועדת המכרזי  כי המכרז מיועד לתחנות מוניות בלבד וכי תוכל להשתת$ 2003באוגוסט 

 .למכרז ניגשו שמונה חברות הסעה. במכרז תחנה המפעילה חמש מוניות לפחות
בישיבה שקיימה ועדת המכרזי  כעבור כשבועיי  הציג מנהל הרכש טבלאות השוואה בי  שמונה 

ותמחר את ההסעה במחיר ] יישוב מסוי [לא ידע היכ  נמצא ] 'מנהל חברה ב["החברות והעיר כי 
' מנהל הרכש ביקש שהמחיר שהציעה חברה ב, לפי פרוטוקול ישיבת הוועדה". נמו! ביותר

וחברי , לנסיעה לאותו יישוב יועלה למחיר הממוצע שהציעו החברות האחרות לאותה נסיעה
 .הוועדה אישרו את בקשתו

בכפו$ לכמה , שהצעתה הייתה הזולה ביותר', טה שהזוכה במכרז היא חברה בהוועדה החלי
ינסה להוריד אותו בכל ] מנהל הרכש[, למרות שסל המחירי  שנת  הוא הזול ביותר: "תנאי 

תנאי הכרחי לקבלת המכרז הוא שבחברת ההסעות שלו ; הנסיעות למחיר הזול ביותר שהתקבל
אפשר , ל"במידה והוא יעמוד בתנאי  הנ; בדרישות המכללה מוניות כדי לעמוד 6 5יהיו לפחות 

 ".לחתו  איתו על חוזה
· ‰¯·Á ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ 'Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï , ‰È‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÏÚÂ

‰˙Â„ÓÚÂÓ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÏÂÒÙÏ :‰˙Úˆ‰Ï ‰¯·Á‰ ‰Ù¯Èˆ˘ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ , ÂÈ‰
· ˙ÂÈ ÂÓ ˘ÂÏ˘ Ê¯ÎÓÏ ‰˙Úˆ‰ ˙˘‚‰ „ÚÂÓ· ‰˙Â˘¯·„·Ï. 

שלאחר פתיחת ההצעות העלתה הוועדה , כאמור, מהפרוטוקול של ישיבת ועדת המכרזי  עולה
והשוותה אותו לסכו  הממוצע של ', ביזמתה את מחיר הנסיעה ליישוב מסוי  שהציעה חברה ב

נוס$ על כ! החליטה הוועדה לפנות לחברה . מחירי הנסיעה ליישוב זה שהציעו החברות האחרות
יל את מחיריה לנסיעות ליעדי  האחרי  ותשווה אות  למחירי  הזולי  ביותר כדי שתוז' ב

וכ! אפשרה לה , בלא שהחליטה לפנות בבקשה זהה לחברות האחרות, שהציעו החברות האחרות
 .לשפר את הצעתה באופ  לא שוויוני

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,· ‰¯·Á˘ ¯Á‡Ó 'Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï , ÏÚ ‰È‰
‰ ˙„ÚÂ‰˙Úˆ‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÏÂÒÙÏ ÌÈÊ¯ÎÓ . ÔÂÎ Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰‡ˆÓ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ Ì‡

· ‰¯·ÁÏ ˙Â ÙÏ '‰ÚÈˆ‰˘ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ˙˘ È„Î , Ì‚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
‡ ‰¯·Á ÔÏÏÎ·Â ÛÒ‰ È‡ ˙· Â„ÓÚ˘ ˙Â¯Á‡‰ ˙Â¯·ÁÏ ,' ˙Ú ‰˙Â‡· ‰ÏÏÎÓÏ ‰˜ÙÈÒ˘

ÌÈˆ¯Ó‰Â ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ Ì Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘Ï ‰ÚÒ‰ È˙Â¯È˘62 . 

È‡-ÈÒÙ· ‰¯·Á Ï˘ ‰˙Úˆ‰ ˙Ï 'ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï˘ Û‡ , ÂÊ ‰¯·ÁÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ô˙ÓÂ
„·ÚÈ„· ‰˙Úˆ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï „·Ï· , ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ‰ÏÚÙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ˘˘Á ÌÈ¯¯ÂÚÓ

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ ˙Â Â¯˜ÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ,Ê¯ÎÓ· Û˙˙˘Ó ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ Ô˙Ó ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ;
ÎÓ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ˘ ˙ÂÚÒ‰ ˙¯·Á· ¯ÂÁ·Ï ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂÓÒ¯ÂÙ˘ Ê¯ . 

למכרז ניגשו חברה .  פרסמה המכללה מכרז חדש לשירותי הסעת המרצי 2005בספטמבר  ) ב(
 ).'בכלל  חברה ג(ועוד שתי חברות הסעה ' וחברה ב' א

__________________ 
החברה צירפה להצעתה למכרז .  שירותי הסעת מרצי  למכללה2003"2002סיפקה בשני  ' חברה א  62

אנו : " א) ציי  מנהל הרכש21.8.03" של המכללה בובישיבת ההנהלה, זה המלצות רבות של מרצי 
 ".אנו מרוצי  מה  וג  המרצי  מרוצי  מה  מאוד, ]'חברה א[עובדי  כבר שנתיי  ע  
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 עולה כי א$ אחת מארבע מהחברות שניגשו 2005מפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזי  מאוקטובר 
 .  כ  החליטה הוועדה להמשי! בתהלי! המכרזוא$ על פי, למכרז לא עמדה בכל דרישותיו

‚ ‰¯·Á˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ '¯˙ÂÈ· ÏÂÊ‰ ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ Ê¯ÎÓ· ‰ÚÈˆ‰ , ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÏÒÙ
‰˙Úˆ‰ ˙‡. 

 כתב מנהל הרכש כי ועדת המכרזי  החליטה 2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר 
 משרד מאויש היכולי  לנהל מאחר שמדובר בנהג שאי  לו תחנת מוניות או' לפסול את חברה ג

 .יצוי  כי נימוק זה לא נכתב בפרוטוקול הישיבה. הסעות סדירות
עובד .  [2.   המחירו  יותא  למחירו  הנמו!.  1:   "בכפו$ לשני תנאי ' הוועדה בחרה בחברה ב

ינהל את תפעול ההסעות מול המכללה במתכונת )] ' עובד חברה ב להל  (' מסוי  של חברה ב
' הוועדה קבעה כי א  לא תעמוד חברה ב". שאנו מרוצי  ממנו]... מכיוו [  שעברו השנתיי

 ". המחירו  שלה יותא  למחירו  הנמו!"בתנאי ש', תזכה במכרז חברה א, בתנאי  אלה
È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎÓÒÓÓ-· ‰¯·Á ˙‡ ‰ÙÈ„Ú‰ ‡È‰ ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡' . ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡

· ‰¯·Á „·ÂÚ 'Ó Ï˘ Â˙˘‡ Ï˘ „Â„‰ Ô· ‡Â‰ ¯ÓÚ ‰ ÂÈ ¯- ˙„ÚÂ È¯·ÁÓ „Á‡ ‰È‰˘ 
 ¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈ„· Û˙˙˘‰Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰- ÊÂÚ ‰„Â‰ÈÂ ÛÒÂÈ ÌÈÁ‡‰ Ï˘ Ì„Â„ Ô·Â ) ÔÈÈ Ú·

ÏÈÚÏ Â‡¯ ‰ÏÏÎÓ· Ì‰È„È˜Ù˙ .( ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÈ‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
‰¯ÂÓ‡‰ ˙È˙ÁÙ˘Ó‰ ‰·¯˜‰ ÏÚ ÁÂÂÈ„ ¯ÓÚ ¯Ó. 

מר , בקר המדינה ציינו מנהל הרכש של המכללה למשרד מ2008בתשובותיה  מפברואר ומרס 
ינהל את תפעול ההסעות מטע  חברה ' כי התנאי שעובד חברה ב' יונה עמר והמנהל של חברה ב

שלא יוכל לעבוד ביעילות ע  מנהל של , בהסתמ! על ניסיונו, הועלה כיוו  שמנהל הרכש סבר', ב
 2008בתשובתו ממרס . ועדת המכרזי יצוי  כי נימוק זה לא נכתב בפרוטוקול ישיבת . החברה

Ì˘ ‰È‰ ‰Ó ‚˘ÂÓ Ï˘ Ïˆ ÈÏ ÔÈ‡ , ÏÚ"ח יהודה עוז "למשרד מבקר המדינה ציי  חשב המכללה רו
¯·Â„Ó ‰Ó ,ÂÚ·˜˘ ÈÙÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ÚÈ·˜Ï ˙Â·ÈÒ‰ ‰ÓÂ"!) ההדגשה במקור.( 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „Á‡Ï ˜¯ ‰ Ù˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚
˙˙˘Ó‰Â˙Úˆ‰ ˙‡ Ô˜˙È˘ È„Î Ê¯ÎÓ· ÌÈÙ ; ‰„ÓÚ ‡Ï ‰¯·Á ÌÂ˘˘ ‰Ï ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ï

Ê¯ÎÓ‰ ˙Â˘È¯„ ÏÎ· ,Ì˙Úˆ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÏÏÎÏ ÚÈˆ‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ , ÔÈÙÂÏÈÁÏÂ
˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ,˙Á‡ ‰¯·ÁÏ ˙ÂÙÈ„Ú ˙˙Ï ‡ÏÂ ,ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú· ‰ÚÈ‚Ù ÍÂ˙ . 

ÂÊÓ ‰¯˙È ,‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ˙Â·Â˘˙‰ÓÂ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ,‰ ÔÈ·¯˙È , ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ
· ‰¯·Á Ï‰ Ó ÌÚ ‰„Â·Ú‰Ó ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÔÂˆ¯‰ ˙ÂÚÈ·˘ ¯ÒÂÁÓ ‰ÓÏÚ˙‰ ' ‰Ï·È˜Â

ÂÊ ‰¯·ÁÏ Â¯˘Ù‡˘ ˙ÂËÏÁ‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ Ê¯ÎÓ· ˙ÂÎÊÏ . 

 ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡Â Ê¯ÎÓ· ‰ÏÏÎÓ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
¯ÓÚ ‰ ÂÈ ¯Ó Ï˘ .· ‰¯·Á˘ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ¯·„‰ '  „Â‚È  ÍÂ˙Â ÌÈÏÂÒÙ ÌÈÏÂ˜È˘Ó ‰¯Á·

ÌÈ ÈÈ Ú.  
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 ביצוע הזמנות 

למעט רכש והתקשרויות (מנהל הרכש אחראי לרכישת טובי  ולהתקשרויות ע  נותני שירותי  
. לכל יחידה מיחידות המכללה יש תקציב רכש שנתי). הספרייה והפרסו , בתחומי המחשבי 

עליה , לצור! ביצוע הזמנה.  טופס הזמנהמנהל יחידה המבקש להזמי  טובי  או שירות ממלא
, הנדרש לוודא שיש להזמנה כיסוי תקציבי, להיות מאושרת בחתימתו של מנהל הרכש

 . ל ושל חשב המכללה"ובחתימותיה  של המנכ
על פי כללי מינהל תקי  היה על המכללה לנהל תיק הזמנות מרוכז ובו יישמרו בצירו$ לכל הזמנה 

להקפיד כי לפני כל הוצאה יתקבל אישור תקציבי כדי להימנע ; טיי כל מסמכי הרכישה הרלוונ
להקפיד שימולאו כל הפרטי  ; וכי בהזמנה יצוי  הסעי$ התקציבי שיחויב, מחריגה תקציבית
ולמנוע ביצוע ; ושהטפסי  יהיו חתומי  כנדרש על ידי מורשי החתימה, שבטופס ההזמנה

 .הזמנה לא מולא כנדרשתשלומי  א  ה  לא אושרו מראש או א  טופס ה
1. È‡ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰-ÌÈ˙Â¯È˘‰Â ÔÈ·ÂË‰ ˙ ÓÊ‰· ÌÈ·¯ ÌÈ¯„Ò : ‰ È‡ ˘Î¯‰ ˙„ÈÁÈ

¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÔÂ‚Î ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙‡ ‰ ÓÊ‰‰ ÈÒÙÂËÏ „ÂÓˆ· ˙¯ÓÂ˘ , ˙Â„ÂÚ˙
˙ÂÈ Â·˘ÁÂ ÁÂÏ˘Ó ; È˘¯ÂÓÓ „Á‡ Ï˘ Â˙ÓÈ˙Á ˜¯ ‰˙ÈÈ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ‰ ÓÊ‰ ÈÒÙÂË Â‡ˆÓ 

È˙Á‰ ˘ÂÏ˘ ÌÂ˜Ó· ‰ÓÈ˙Á‰˙Â˘¯„ ‰ ˙ÂÓ , Ï‰ Ó ˙¯ÈÎÊÓ ˜¯ ‰Ó˙Á Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈÒÙËÂ
˘Î¯‰ ,˙Â˘ÈÎ¯ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ ‰Ï ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á‰ È˘¯ÂÓ ÌÚ ˙È Ó  ‰ È‡˘ ; ÈÒÙÂË ÏÚ

‰ ÓÊ‰‰ ÔÈ‚· ·ÈÈÁÏ ˘È˘ È·Èˆ˜˙‰ ÛÈÚÒ‰ ¯ÙÒÓ ÔÈÂˆ ‡Ï ˙Â ÓÊ‰‰ , Ì‡ ˙Ú„Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
˙Â·˘Á‰ ˙‡Ó È·Èˆ˜˙ ¯Â˘È‡ Ô˙È  Ì‡ ˘Î¯‰ Ï‰ Ó ˜„· ‰ ÓÊ‰‰ ÚÂˆÈ· Ì„Â˜.  

˜Â„·Ï Â„ÈÙ˜‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ·˘Á‰ ˙„ÈÁÈ· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,ÌÂÏ˘˙‰ ÚÂˆÈ· È ÙÏ , Â‡ÏÂÓ Ì‡
˘¯„ Î ÌÂ˙Á ‡Â‰ Ì‡Â ‰ ÓÊ‰‰ ÒÙÂË· ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ. 

מנהל הרכש ציר$ לתשובתו למשרד מבקר המדינה מכתב שכתב לחשב המכללה באוקטובר  .א
. ח" ש3,000הזמנות שסכומ  עד  ובו ייפה את כוחה של מזכירתו לחתו  בעצמה על חלק מה2006

במקרי  , לא הייתי בנמצא... ואני... לפעמי  היה צור! בהזמנה מיידית"הוא ציי  בתשובתו כי 
להוציא הזמנות דחופות לצרכי  שוטפי  וזאת כדי לאפשר תפעול תקי  ... ל אישרתי למזכירתי"הנ

 ".של המערכת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È‰ ‡Ï ˘Î¯‰ Ï‰Â  ÈÙ ÏÚ ÏÂˆ‡Ï ˘Î¯‰ Ï‰ Ó È‡˘¯

Â˙¯ÈÎÊÓÏ ,˙Â˘ÈÎ¯ ¯˘‡Ï ˙ÂÎÓÒ . 

על א$ שהביקורת לגבי התנהלות " כי 2008החשב ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס  .ב
חתימת החשב על . או ממלא הזמנות/החשב איננו מטפל ו... !‡Á‰ Ï‡ ‰˙Â Ù‰Ï ÔÈ˘·הרכש נכונה 

ובדיקת ההיבט התקציבי .   ניהול וביצוע הרכשההזמנה נדרשת מההיבט התקציבי ולא אישור אופ
 ).ההדגשה במקור" (אפשרית ג  מול החשבונית שמנהל הרכש מעביר לתשלו 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÈÏ‰˙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ÈÓ¯Â‚Ó „Á‡ ‡È‰ ·˘Á‰ ˙„ÈÁÈ˘ ¯Á‡Ó
˘Î¯‰ , ˘¯„ Î Â‡ÏÂÓ ‰ ÓÊ‰‰ ÒÙÂË· ÌÈË¯Ù‰ ÏÎ Ì‡ ÌÂÏ˘˙‰ ÚÂˆÈ· È ÙÏ ˜Â„·Ï ‰ÈÏÚ

 ‡Ï Ì‡Â-‰ÚÂˆÈ·Ï È·Èˆ˜˙ ¯Â˘È‡ ˙˙ÏÓ Ú ÓÈ‰Ï . 
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2.  „ÂÓˆ· ÊÎÂ¯Ó· ÌÈÎÓÒÓ‰ ˙¯ÈÓ˘ ‡ÏÏ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ Ô˙È  ‡Ï ÌÈ È˜˙ ˜Â„È· È¯„Ò ‡ÏÏÂ ˙Â ÓÊ‰Ï , È„Î Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏÂ

‰ È˜˙ ‰È‰˙ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ˆÂ‰˘ ÁÈË·‰Ï . ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ
‡˘Â ‰ ˙¯„Ò‰Ï.  

כי מערכת ממוחשבת לניהול ,  הודיע מנהל הרכש למשרד מבקר המדינה2008בתשובתו מפברואר 
רכישת מוצר "והיא אינה מאפשרת , רכש ומשאבי  שרכשה המכללה הוטמעה לאחרונה במכללה

כגו  אישור , מסוי  לפני שנבדק תהלי! הרכישה והוצאו כל המסמכי  והאישורי  הרלוונטיי 
  ".ל"אישור מנכ, )אישור חשב(תקציבי אישור , ועדת רכש

 רכש של הספרייה

הספרייה מבצעת את הרכישות אצל מספר . ח בשנה"ספריית המכללה רוכשת ספרי  בכמיליו  ש
 הכיוו  שלפי הסברי מנהלת הספריי, מצומצ  של ספקי  ואינה פונה במישרי  אל הוצאות הספרי 

 . הרכשוהפנייה אליה  תסרבל את תהלי! , ה  רבות מאוד
È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ˙Â˘ÈÎ¯‰ ˙‡ ˙Úˆ·Ó ‰ÈÈ¯ÙÒ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ . ˙‡ÏÓÓ ‰ È‡ ˙È ¯ÙÒ‰

‰ ÓÊ‰ ÒÙÂË , ÚÂˆÈ· ÏÚ ‰ÚÈ„ÂÓÂ ·˘Á‰ ˙„ÈÁÈÏ ‰„È ˙ÓÈ˙Á· ¯ÎÊÓ ˙ÁÏÂ˘ ‡Ï‡
‰˘ÈÎ¯‰ . ÌÈËÈ¯Ù‰ ˙Ï·˜ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÏÚ ÌÈÓ˙ÂÁ ÍÎÏ ‰ÎÈÓÒ‰ ‡È‰˘ ÈÓ Â‡ ˙È ¯ÙÒ‰

ÌÈ ÓÊÂÓ‰ , ·˘Á‰ ˙„ÈÁÈÏ ˙¯ÒÓ  ˙È Â·˘Á‰ÂÌÂÏ˘˙Ï . 

 ‰˘ÚÈ˙ ¯ÎÈ  ‰Î ÌÂÎÒ· ÌÈ¯ÙÒ Ï˘ ‰˘ÈÎ¯ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„ÈÁÈ Ì„‡ È„È· ,‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÈÁÈ· ˙Â ÓÊ‰‰ ÚÂˆÈ· È¯„ÒÏ „Â‚È · . ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

 Ì‰˘ ‡„ÂÂÏ Û‡Â ‰Ï‡ ÌÈ¯„Ò ÈÙÏ ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙‡ ˘ÂÎ¯Ï ¯˘Ù‡È˘ Ï‰Â  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˘·‚Ï
ÌÈÓ˘ÂÈÓ .ÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ ÏÈÊÂ‰Ï È„Î Ô‰· ‰È‰È˘ ÔÎ˙ÈÈ˘ ÌÈ¯ÙÒ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙ÂÙÒÂ  Ì

‰Ê ÌÂÁ˙· ˘Î¯‰ ˙‡. 

המכללה מקבלת את "ל המכללה בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי " ציי  מנכ2008בפברואר 
תו! , הערות הביקורת בנושא ובימי  אלה היא מגבשת נוהל שיאפשר רכישת ספרי  לספריה

  ".ביקורת נאותה
 ביקורת פנימית

ובדוח הביקורת ,  עשתה המבקרת הפנימית ביקורת בנושא תהלי! הרכש במכללה2005 בשנת
ממצאי הביקורת מצביעי  על ליקויי  מהותיי  בכל הנוגע לניהול תחו  : "כי, בי  היתר, ציינה

 ". י הגורמי  השוני  העוסקי  ברכש"הרכש במכללה ועל חוסר אחידות בשיטת העבודה ע
 „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÏÏÎÓ· ˘Î¯‰ ÚÂˆÈ· ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

˙ÈÓÈ Ù‰ ˙¯˜·Ó‰ ‰ ÈÈˆ˘ ‡˘Â · ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁ ˜¯ ‰ ˜È˙ ‰ÏÏÎÓ‰ , ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ÌÈ·¯Â
ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÔÈÈ„Ú Â‡ˆÓ . 
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בעקבות "כי , בי  היתר, 2008ל המכללה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר "מנכ
  ". שה המכללה נוהל רכשגיב, ח הפנימי של מבקרת המכללה"הדו

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘Î¯‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÂÁ˙· ÂÊ ˙¯Â˜È·· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

˙ÂÏÈÚÈ ¯ÒÂÁ Ï˘ ‰ ÂÓ˙ ÌÈÏÚÓ ‰ÏÏÎÓ· ,ÔÂÎÒÈÁ ¯„ÚÈ‰ , ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á Û‡Â ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È 
ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò·. ÂÚ·˜ÈÈ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ , ‡ÏÏ

ÈÂÁÈ„ ,Ï‰ ÔÈ˜˙‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÏÏÎÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙÏ ˙Â ÓÊ‰Â ˙Â˘ÈÎ¯ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ ,
ÈÂ‡¯Î ÂÚˆÂ·È ˘Î¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ˘ ‡„ÂÂÏÂ . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙¯ÓÂÁ ÁÎÂ 

˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰ÚˆÈ·˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙Â È˜˙ È·‚Ï ˙ÈÓ‚„Ó ‰˜È„· ‰˘Ú˙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ .
¯˘Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ Ì‚ ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „

‰ÚÒ‰‰ È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï ,ÌÂÒ¯Ù‰Â ‰ÁË·‡‰ .   
 הטיפול בנכסי דלא ניידי

 ג בעניי  מקרקעי "עמידה בתנאי מל

ג "קבלת היתר מל) א: (תהלי! האקדמיזציה של מוסד להשכלה גבוהה כולל שני שלבי , ככלל
ג במוסד לפי "הכרה של מל) ב(; לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיי  בו לימודי  לתואר ראשו 

 . 63ג" לחוק מל9סעי$ 
ÏÓ ‰Ú·˜˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‡ ˙‰ „Á‡"˙·ˆ˜Â˙Ó ‰ÏÏÎÓÏ ¯˙È‰ Ô˙ÓÏ ‚ , „ÒÂÓ ÁÂ˙ÙÏ

 ˙Â˜˙ ˙‰ ÍÂ˙ ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ‡ÓˆÚ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Â· ÌÈÈ˜ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰˜È ÚÓ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ó ,Ï ÌÂÈ˜Ï ‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÊÈÙ ˙È˙˘˙ ˙‚ˆ‰ ‡Â‰ ÌÈ„ÂÓÈ

‰˘ÂÓÈ˘·˘ ÌÈ ·Ó‰Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙¯„Ò‰ ÍÂ˙ ÌÈÈÓ„˜‡ .„ÚÂ  ‰Ê È‡ ˙ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÏÂÚÙÏ „ÒÂÓ‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÁÈË·‰Ï , ˙‡Â ˙ÈÏ‰ Ó‰Â ˙ÈÓ„˜‡‰ Â˙Â‡ÓˆÚ ˙‡

ÂÏ˘ ˙ÈÊÈÙ‰ ˙È˙˘˙‰ ÁÂ˙ÈÙ· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÚ˜˘‰ Ï˘ Ô„È˙Ú. 

המכללה מאפשרת ;  בחמישה בנייני הפעילויות האקדמיות והמינהליות במכללת צפת מתנהלות
 .לפי ההסדר שקבעה עמה, כאמור למכללה האזורית לפעול במבני  אלה

ר הוועד המנהל של המכללה את העלות המשוערת של הסדרת זכויות " הערי! יו2003בשנת 
הסבה מהסכמי שימוש (הקניי  של המכללה על המבני  והמקרקעי  ששימשו אותה באותו מועד 

__________________ 
הוא אינו נהנה מחופש פעולה אקדמי ומינהלי ואינו רשאי להעניק , ג במוסד"כל עוד לא הכירה מל  63

 .תארי  אקדמיי 
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לדבריו המכללה הוציאה . ח" מיליו  ש2.5 בסכו  כולל של כ) לות או חכירה לדורותלזכויות בע
א! פעולות אלה , בכלל זה כדי שיוקצו לה מקרקעי , מאות אלפי שקלי  לתכנו  של בינוי הקמפוס

 .לא נשאו פרי
ג לפתוח מוסד עצמאי " לקבל את היתר מל2004במענה לבקשת המכללה בשנת  ) א( .1

 ולקיי  בו תכנית לימודי  לתואר ראשו  במדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית להשכלה גבוהה
Â˙ÒÈ Î ,  כי א  יוחלט על מת  ההיתר למכללה2005ג ביולי "ת למל"המליצה ות, ) ההיתר להל  (

‰ ˙Â˙ Û˜Â˙Ï ,המכללה[המוסד "בכ! ש, בי  היתר [Ú˜¯˜‰ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ÁÈÎÂÈ ÔÓÊ Í¯Â‡Ï , לרבות
ג המלצה זו " אימצה מל2005בנובמבר ". ת ולתכתובות עמו"א  להנחיות ותבהת, תיקו  ההסכמי 

ר ועדת המשנה למוסדות שאינ  "ג הסמיכה את יו"מל.  חזרה על ההחלטה לאמצה2006וביולי 
˙ÏÏÎÓ‰˘ ¯Á‡Ï  ÏÎ ˙‡ ‡ÏÓ‰, ג להחליט"ת ואת מזכיר מל"ר ות"את סג  יו, אוניברסיטאות

ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙‰ ,˜Â˙Ï ¯˙È‰‰ ˙ÒÈ Î ÏÚÛ  ועל מת  אישור לפרס  את דבר פתיחת המוסד ולרשו 
ג לשנות את החלטותיה הקודמות " החליטה מל2006בנובמבר )  ב.   (תלמידי  לתוכניות האמורות

בכפו$ לתנאי  ... 1.1.2007 החל מ... להעניק תעודת היתר למכללה"ו, 64"נוכח המצב בצפו "
 ‰˙ÌÂÈÓ ¯ÁÂ‡È ‡Ï15.12.2006 ,˙Â·ÈÈÁ , ]שנקבעו בהחלטה זו ובכלל  התנאי שהמכללה תגיש[

Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰Ï ,להערות ממונה תחו  [בהתא  , לאור! זמ  ולתיקו  ההסכמי  שלה
ג לא נקבע המועד "בהחלטת מל). ההדגשות בציטוטי  בקטע זה אינ  במקור]" (ג"משפטי במל

 .האחרו  לקיו  ההתחייבות להסדרת זכויות המכללה על הקרקע
˘È·˙Â ˙·È" ¯·Ó·Â · ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ˙2006ÏÓ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï "ÔÈÂˆ ‚ ,

¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÓ ÈÎ" „ÂÓÚÏ ‰ ÓÓ ˘Â¯„Ï ‡Ï· ‰ÏÏÎÓÏ ¯˙È‰‰ ˙‡ ˜È Ú‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ ‚
˙Â ‰ÚÈˆ‰˘ ÌÈ‡ ˙· „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó"˙ .ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰" ‰·È˘È· ‰ ÈÈˆ ‚

 ˘È˘" ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ È·‚Ï ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈÚ·]‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï  [Ú˜¯˜‰ ÏÚ ."
˙Â ‰ËÈÏÁ‰ ˙‡Ê ÌÚ"ÏÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï ˙"‰ÏÏÎÓÏ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ‡˘Â · ‚ , ‰Ú·˜ Í‡

Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· ‰ÏÏÎÓ‰ „ÂÓÚ˙ ‡Ï Ì‡ ÈÎ , ÏÂ˜˘˙ ‡È‰
ÌÈ„Úˆ ‰„‚  ËÂ˜ Ï. 

 ÏÈ¯Ù‡·2007 ,ÏÓ ‰Ú·˜˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Î"‚ ,ÏÎÓ‰ ‡È˘  ˘È‚‰ ‰Ï
Ì„Â˜‰ ,ÙÂ¯Ù 'ÈÙÒÎ ,˙ÂÂÏ" ÏÚ ‰Ï˘ ÔÈÈ ˜‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙

‰˙Â‡ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÒÎ ‰ ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙Ï Ì‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÁÈË·˙˘ Í¯„· , ÈÙÏ
ÏÓ· ÌÈ‚Â‰ ‰ ˙Â Â¯˜Ú‰"ÌÈÈÓ„˜‡ ˙Â„ÒÂÓ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÒÎ  È·‚Ï ‚ . ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ‡È˘ 

ÈÁ˙‰‰ ÌÂÈ˜Ï ÔÂ¯Á‡‰ „ÚÂÓ‰ ˙‡ Â·˙ÎÓ· ÔÈÈˆÏÓÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â·È" Â ÓÓ ‰˘¯„ ‡Ï ‚
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ. 

שלא נכנסה לתוק$  (2006ג לשנות ג  את החלטתה מנובמבר " החליטה מל2007ביוני  ) ג(
‰‰Ò ÎÈÈ ‰ÏÏÎÓÏ ¯˙È וקבעה כי ) מאחר שהמכללה לא הגישה במועד את התחייבות האמורה

¯˙Ï‡Ï ÂÙ˜Â˙Ï ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ ˙Ï ÛÂÙÎ· :תיקו  רשימת ;הסדרת זכויות המכללה על הקרקע 
לרשימת מוסדותיה , וקבלת אישור רש  העמותות לרישו  תקנות העמותה; המוסדות המנהלי 

בעניי  ). בהחלטה נקבע ג  המועד האחרו  לעמידה בכל אחד מהתנאי (המנהלי  ולתיקו  שמה 
את ההסכמי  להסדרת "כי על המכללה לתק  , התנאי של הסדרת הזכויות על הקרקע נקבע

ת כי הסכמי  אלה מסדירי  את זכויות המכללה לאור! "ובאישור הוות... על הקרקע] זכויותיה[

__________________ 
 .שבה נפגעה ג  מכללת צפת, הכוונה למלחמת לבנו  השנייה  64
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טר  מילוי כל ] 65[לא תוענק הכרה למוסד"כ  נקבע בהחלטה כי ]". 19.12.07 מ[לא יאוחר ... זמ 
 ".התנאי  דלעיל

ÏÓ Ï˘ ‰˘È¯„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó"Ï·Â˜ÓÎ ÁÈÎÂ‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰Ó ‚ , ˙Ï·˜ È ÙÏ
¯˙È‰‰ ,˙ÂÈÂÎÊÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈ˜Ï ‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÊÈÙ ˙È˙˘˙Â Ú˜¯˜ ÏÚ  , ˙Ï·˜Ï È‡ ˙Î

 ¯˙È‰‰-ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰ ˙Ó˙‰ ÂÊ ‰˘È¯„  , ¯È„Ò‰Ï ·ÈÈÁ˙‰Ï ˜¯ ‰˘¯„  ‰ÏÏÎÓ‰Â
‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ „È˙Ú· .ÏÓ· Â‡ˆÓ  ‡Ï" ‚- Â „˘ ˙Â·È˘È‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· 

 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎÓÒÓ· Â‡ ‡˘Â ·-Ó‡‰ ‰˘È¯„‰ ÔÂ˙ÈÓÏ ÌÈ˜ÂÓÈ  ‰¯Â. 

 כי לאחר סיו  ביקורתו בנושא ביצעה 2008המכללה השיבה למשרד מבקר המדינה במרס  .2
היו  מחזיקה "וכי , ג"המכללה פעולות להסדרת זכויות המקרקעי  שלה לש  עמידה בתנאי מל

 2008באוגוסט ". ג"במקרקעי  שמ  הסת  תספק ותעמוד בדרישת המל' מסת זכויות'המכללה ב
כי בהיתר אי  משו  הכרה קבועה במוסד והוא זמני מטבעו ונית  ,   היתרבי, כתבה המכללה

לית  למוסדות היתרי  ג  א  טר  עמדו , ג נוהגת כעניי  שבשגרה"מל"כ  ציינה כי . לארבע שני 
ג  ביחסה ... ג"כ! נהגה מל.  "לרבות בעניי  הנדל, במלוא התנאי  החומריי  שנדרשו מה 

 ".למכללת צפת
טר  עלה בידינו לבדוק את : "ת בעניי  זה" ציינה ות2008ד מבקר המדינה ממרס בתשובתה למשר

ועל כ  איננו יודעי  הא  המכללה עמדה בתנאי , בנושא... המכללה] בא כוח[המסמכי  שהעביר 
הוכחת "ת כי "עוד ציינה ות". אנו עושי  מאמצי  לבדוק מסמכי  אלה בימי  הקרובי . האמור

.  גבוהה על הקרקע כדאי היה שיתמלאו טר  הענקת היתר למוסדות אלהזכויות מוסדות להשכלה
בה  לא יכלו המוסדות , במקרי  בעייתיי  אחרי , ג"ת ומל"בהתא  לשיקול דעת ות, יחד ע  זאת

החליטו , חיצוניות למוסד] אובייקטיביות[נוכח מגבלות , להוכיח זכויותיה  על הקרקע בשלב זה
 ".נה למוסדות אלה בהוכחת הזכויות בקרקע תו! פרק זמ  סבירג להעניק היתר מות"ת ומל"ות

ÏÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙ÂÂ ‚" ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÏ˘‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˙
 ˙¯„Ò‰Â ÌÈÒÎ  ˙˜ÊÁ‰ ÔÈÈ Ú· ÂÚ·˜˘ ÌÈ‡ ˙· ˙„ÓÂÚ ‰ÏÏÎÓ‰ Ì‡ ‰˜È„·‰ ˙‡ ÛÒÂ 

Ì‰ÈÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ,‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÏÎÓ‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰ÏÂ‡˘Â · ÌÈÏ˘. 

 ÈÏÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰2008ÏÓ ‰ÓÈÈÒ " ¯ÂÓ‡Î ‰Ï ‰¯ÒÓ˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ˙˜È„· ˙‡ ‚
 ¯·Óˆ„· „ÂÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÏÏÎÓ‰2006 . ‰ÁÏ˘˘ ‰˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ Ë¯ÙÓ‰ ÍÓÒÓÓ

ÏÓ" ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰Ï ‰ÏÚÙ ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ‰ÏÏÎÓÏ ‚
‰˘ÂÓÈ˘·˘ ,ÍÈÏ‰‰ ˙‡ ‰ÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë Í‡ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· ‰„ÓÚ Ì¯ËÂ - ˙Â·ÈÈÁ˙‰ 

ÏÓ ‰Ï ‰ ˙  ‰ÈÏÚ ÒÒ·˙‰·˘" ¯·Ó·Â · „ÂÚ ‚2006‰ ˙ÂÓ‰ ¯˙È‰‰ ˙‡  . ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ
˙ÂÂ˘"‰ÏÏÎÓ‰ ÈÙÏÎ Ô‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ‰Ï˜˘ ‡Ï ˙ , ‰˙ËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ

 ¯·Ó·Â Ó2006ÔÎ ˙Â˘ÚÏ  ,‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· ‰ÏÏÎÓ‰ „ÂÓÚ˙ ‡Ï Ì‡. 

__________________ 
 .261' על משמעותה של הכרה זו ראו לעיל עמ  65



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

264 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÓ ÏÚ"‚˙ÂÂ " ˙ÓÏ˘‰Ï ·ÈÈÁÓ ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ Ì„˜‰· ÚÂ·˜Ï ˙
 ËÂ˜ Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚÂ Ì‰ÈÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰Â ÌÈÒÎ  ˙˜ÊÁ‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ

‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ Ì„˜‰· .ÏÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"˙ÂÂ ‚" ˙
ÎÓÏ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ÔÈÈ Ú· Ô‰È˙ÂËÏÁ‰Â Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ ¯Â‡Ï Â˜„·È ‰ÏÏ

ÍÎÓ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Â˜ÈÙÈÂ . ÈÂ È˘Ï Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ÈÂ‡¯ „ÂÁÈÈ·
 ÌÈÒÎ  ˙˜ÊÁ‰Ï Ú‚Â ‰ È‡ ˙· ‰ÏÏÎÓ‰ ˙„ÈÓÚ ˙˜È„·· ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ˙‡ ÔÎÂ ‡˘Â · ˙ÂËÏÁ‰‰

Ì‰ÈÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰ÏÂ. 

כי היא נוקטת בצעדי  , בי  היתר,  השיבה המכללה למשרד מבקר המדינה2008באוגוסט 
בחוזה בר "ר והמבנה שעליו שהיה בידי המכללה " מ2,243וכי שטח של , ת התחייבויותיהלהשלמ
 5.8.08חוזה הרכישה אושר ביו  . נרכש על ידינו בבעלות מלאה,  חודשי 11  שני  ו24 רשות ל

הסכ  לבניית ... כמו כ  אישר הוועד באותו מועד. בוועד המנהל ועתיד להיחת  בימי  הקרובי 
ר ואנו עתידי  לבנות ש  מבנה רב תכליתי וחניה תת " מ2,792] בשטח חלקות של... [פרויקט

 .66"ר ברוטו" מ5,800  קרקעית בשטח של כ
, לממשלה, יולי תמיר' פרופ, ג"ר מל"ג פנייה של שרת החינו! ויו" יזמה מל2008בפברואר  .3

 .67ג להעניק למכללה את ההיתר"כדי שתאשר את החלטת מל
  להל  (אשר צורפו להצעת ההחלטה בנושא שהוגשה לממשלה , ג"ה מלבדברי ההסבר שהכינ

בדברי ההסבר . ג בעניי  מת  ההיתר"נמסרה תמצית ההחלטות השונות של מל, )הצעת ההחלטה
, בי  היתר, ג שצורפה להצעת ההחלטה נאמר"ובחוות דעת של הממונה על התחו  המשפטי במל

לרשימות , רש  העמותות לרישו  תקנו  העמותהכי לאחר שהתמלא התנאי של קבלת אישורו של 
 על הענקת 2007ג מיוני "אי  מניעה משפטית לאשר את החלטת מל, מוסדותיה ולתיקו  שמה

 .ההיתר
 ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·Â ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰

È‡Ï-ÏÓ ˙ËÏÁ‰· È‡ ˙‰ ÌÂÈ˜ " È ÂÈÓ ‚2007 ,‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÂÈÙÏÂ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯È„Ò
 ¯·Óˆ„ „Ú ‰˘ÂÓÈ˘·˘ ÌÈÒÎ ‰2007 , ¯·Î ‰ËÏÁ‰‰ ˙Úˆ‰ ‰˘‚Â‰ Â·˘ „ÚÂÓ·˘ Û‡

ÏÓ ‰Ú„È"È‡ ÏÚ ‚-¯ÂÓ‡‰ È‡ ˙‰ ÌÂÈ˜ . ÏÈ¯Ù‡ ÛÂÒ·2008 ˙‡ ¯˘‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 
ÏÓ ˙ËÏÁ‰"¯˙È‰‰ ˙‡ ‰ÏÏÎÓÏ ˜È Ú‰Ï ‚. 

כי , בי  היתר, 2008ג כתבה למשרד מבקר המדינה באוגוסט "הממונה על התחו  המשפטי במל
 לא הייתה מניעה כלשהיא  לאחר עמידת המכללה בתנאי היחיד שנקבע לכניסת ההיתר לתוקפו "

עמידת המכללה ביתר התנאי  הפנימיי  שנקבעו על ... לאישור הממשלה להענקת ההיתר למכללה
החליט אינ  מעניינה של הממשלה בבואה ל, ידי המועצה ואשר היוו תנאי לכניסת ההיתר לתוקפו

 למשרד מבקר המדינה כי 2008שרת החינו! כתבה בנובמבר ". על אישור מת  היתר למכללה
 ".ג"הערות הגורמי  המקצועיי  במל"מקובלות עליה 

__________________ 
 טר  עמדה המכללה בדרישות הנוגעות להחזקת 2008ג למכללה שלפיה ביולי "בעניי  הודעת מל  66

 .263' ראו לעיל עמ, נכסי  ולהסדרת זכויותיה עליה 
 ".ה החלטתה טעונה אישור הממשלהתהי, החליטה המועצה לתת היתר", ג"ד לחוק מל21על פי סעי$   67
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÓ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" È¯·„· ÔÈÈˆ˙Â ‰‡ÏÓ ‰ ÂÓ˙ ‰Ï˘ÓÓÏ ‚Èˆ˙ ‚
ÏÎÓ‰ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÏ˜‰‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·Â ¯·Ò‰‰ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰Ï

¯˙È‰‰ Ô˙Ó ÔÈÈ Ú· ,ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰Ï Ú‚Â ‰ È‡ ˙· ˙„ÓÂÚ ‰ È‡ ÔÈÈ„Ú ‡È‰ .  
 רישו  המקרקעי  בספרי רש  המקרקעי 

עסקת מקרקעי  טעונה רישו  בפנקסי המקרקעי  שמנהל , 1969 ט"התשכ, על פי חוק המקרקעי 
מכא  שעל המכללה . ישו  כאמורוהיא נגמרת רק ע  ר, רש  המקרקעי  שבמשרד המשפטי 

שרכשה או יש לה זכויות , להקפיד לרשו  אצל רש  המקרקעי  את המקרקעי  שהועברו לבעלותה
 . ובכלל זה לרשו  הערות אזהרה א  הדבר נדרש, אחרות עליה  בהתא  למצב 

ÏÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‰ÏÏÎÓ‰˘ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ¯·Óˆ„· ‚2006 ÁË˘ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ÏÚ 
 Ï˘ ÈÂ ·9,750Ó "¯ , ¯·ÓËÙÒ „Ú ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ÂÓ˘¯ 2007 ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˜¯ 

1,756Ó " ‰ ÂÎÓ‰ ‰ ·Ó Ï˘ ¯"‰¯Ë˘Ó‰ ˙È·" ,Ì„˜ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Â·˘-ÌÈÈÓ„˜‡ .
ÌÈÒÎ ‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î , ‡ÂÏÓ ÌÂ˘È¯ ˙‡ Ì„˜‰· ¯È„Ò‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ Ì˘¯ Ïˆ‡ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ,‰Ê‡ ˙Â¯Ú‰ ÌÂ˘È¯ ˙Â·¯ÏÌÈÈÂ‡¯‰ ÌÈ¯˜Ó· ‰¯.  
 ניהול ספר נכסי  

 נקבע כי על כל 2005ת למוסדות להשכלה גבוהה במאי "בהנחיות לדיווח החשבונאי שנתנה ות
ובו יירשמו כל נכסי דלא ניידי ) ספר נכסי (מוסד להשכלה גבוהה לנהל באופ  שוט$ אינוונטר 

עד לשמש בסיס נתוני  שממנו ספר זה נו. מפורט ומעודכ  על כל אחד מה , בתוספת מידע מלא
כמו כ  נית  יהיה להפיק ממנו . נית  יהיה לקבל מידע על הנכסי  המוצגי  בדוחות הכספיי 

על ספר  .רשימות מרוכזות ומעודכנות של הנכסי  שישמשו בסיס עובדתי נאות לקבלת החלטות
הנכס על פי תכנית ייעוד , מקומו ושטחו, פרטי  מזהי  על סוג הנכס, בי  היתר, הנכסי  לכלול

התנאי  , ההוצאות השוטפות בגינו, פרטי  על השימוש בו, זכויות הבעלות עליו, בניי  עיר
 .68מצבו של הנכס וערכו הכספי, ייעוד התמורה שתתקבל, למימוש הנכס

 Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ¯Á‡ ÊÂÎÈ¯ ‰Ï ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÒÎ  ¯ÙÒ ‰Ï‰È  ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰ÈÒÎ  ÏÚ . ÏÚ Ú„ÈÓ‰Ó ˜ÏÁ ‰ÏÏÎÓ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ˜È˙· ‡ˆÓ  ÌÈÒÎ ‰

ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ È‡˘Â · ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó Â˜ÒÚ˘ . ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÏÏÎÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘¯„ Î ÂÏ‰ ÏÂ ÌÈÒÎ  ¯ÙÒ Ì„˜‰· ÔÈÎ‰Ï. 

המכללה מקבלת את "כי , בי  היתר, 2008ל המכללה כתב למשרד מבקר המדינה בפברואר "מנכ
  ".ניהול ספר נכסי  ותעשה זאת מיידיתהערות הביקורת בנושא 
__________________ 

 .882, 854' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„ 57 ·)2007 ,בעניי  זה ראו ג  מבקר המדינה  68
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 ת"רכישת מקרקעי  במימו  ות

פעמי את רכישת  ת למכללה כי החליטה לממ  באופ  חריג וחד" הודיעה ות2007בסו$ אפריל 
ולהשתת$ במימו  שיפו/ המבנה ובסכו  שלא ייעלה על , מבנה בית המשטרה במלוא עלותו

 .ת למכללה בלא כל תנאי"על ידי ותהועלה כי הסיוע האמור נית  . ח" ש900,000
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ÂÓ‡Î ‰„ÓÚ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ ,‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ,

ÏÓ ‰·Èˆ‰˘ È‡ ˙·"˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ Û‡ ÏÚ ¯˙È‰‰ ˙Ï·˜Ï ‚ ,˙ÂÂ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯" ˙
¯ÂÓ‡‰ ÚÂÈÒ· ‰ÏÂÙÈË ÔÙÂ‡ È·‚Ï ˙Â Â˘ ÌÈÎ¯„ ÔÁ·˙ , ÁÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ÏÏÎÓÏ ÂÓ¯‚È˘

ÈÁÓ ÌÈ ÓÊ‰˘ÂÓÈ˘·˘ ÌÈ ·Ó‰Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÒÒÂ·ÓÂ ·È , ÛÂ¯Èˆ·
ÂÊ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÒÂÒÈ·Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ,‰¯Ë˘Ó‰ ˙È· ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ ÔÓÓÏ ‰˙ÓÎÒ‰ Ô˙Ó È ÙÏ.  

 חריגות בנייה במכללה

נקבע כי לביצוע עבודות בנייה מסוימות נדרש היתר , 1965 ה"התשכ, בחוק התכנו  והבניה
ל השיקולי  5בנייה בהיתר מבטיחה שיילקחו בחשבו  מכל. נייהמהוועדה המקומית לתכנו  ולב

הנחיות מגורמי  הממוני  על איכות , הנחיות לכיבוי אש, הרלוונטיי  ובה  הנחיות מהנדסי 
בנייה ללא היתר עלולה לסכ  את הבונה ואת שכניו וסביבתו ואת המאכלסי  ; הסביבה וכיוצא בזה

 . את המבנה
באמצעות יחידת הפיקוח על הבנייה , ביצע מהנדס עיריית צפתלבקשת משרד מבקר המדינה 

 הודיע מהנדס 2008בפברואר . בדיקה לגבי כמה מבני  במתח  שבו פועלת המכללה, בעירייה
] הכינה[התגלו מספר חריגות בנייה שנגד  מחלקת הבנייה "העירייה למשרד מבקר המדינה כי 

הנדס ג  צוי  כי החריגות כללו בנייה ללא בתשובת המ". תביעה משפטית כללית לכל החריגות
שתי מכולות , שלושה קרווני , )די "ממ(שני מרחבי  מוגני  , היתר של שלוש כיתות לימוד

כמו כ  נבנו בסטייה מהיתרי  גשר בי  שני ; ר ויש בו שער חשמלי" מ1,120ומגרש חניה ששטחו 
 .פיר מעלית וסככה, מבני  של המכללה

Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È È„ ˙¯Ù‰ ÔÈÈ Ú· ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ Ò„ ‰Ó ˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ ‰‚‡„· ‰‡
‰ÏÏÎÓ‰ È„È ÏÚ ‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ , ˙Ùˆ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡Â

 ˙ÂÏÂÚÙ ÂË˜ Â ‰ÏÏÎÓ· ‰ÈÈ ·‰ ˙Â‚È¯Á ÏÚ Â„ÓÚ ‰ÈÈ¯ÈÚ· ‰ÈÈ ·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙„ÈÁÈÂ
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ Ù ˙Â·˜Ú· ˜¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú· .¯Â‚ ÏÚ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ‰Ï‡ ÌÈÓ

ÍÎÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ‡˘Â · ÌÏÂÙÈË. 

ביצוע העבודות המפורטות "כי , בי  היתר,  כתב היוע/ המשפטי של העירייה למכללה2008ביולי 
המכללה הוזמנה ". לעיל בלא היתר כדי  מהווה עבירה פלילית לפי הוראות חוק התכנו  והבניה

או להוציא היתר בנייה ,  יו  לפני הגורמי  המוסמכי  בעירייה30ושא בתו! להביא את גרסתה בנ
  . יו  מיו  שיגורו של המכתב60או להרוס את העבודות שבוצעו בתו! , כדי 
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 מילוי צו פינוי מבנה  אי

מי שקיבל מהעירייה הודעה , 1980  "התש, )הריסת מבני  מסוכני (לפי חוק עזר לצפת  .1
חייב לבצע את העבודות למניעת ,  לו מסכ  את המחזיקי  בו או את הציבורולפיה בניי  השיי!

בעקבות הודעה שמסרה מכללת צפת לעיריית צפת על . הסכנות באופ  המפורט בהודעת העירייה
הוציא מהנדס העירייה למכללה בסו$ , ) המבנה להל  (התמוטטות קיר של מבנה במכללה 

, בצו צוי  כי התמוטטו קירות התומכי  במבנה. של המבנה צו פינוי לשתי קומותיו 2003פברואר 
סדקי  הופיעו ברצפת ; ועמודי  הניצבי  מעל קירות שתמכו במרפסת היו בסכנת התמוטטות

והדבר העיד לדעתו על הסכנה שקיר זה , החצר שליד קיר הסמו! למדרגות המובילות למבנה
  .בצו ניתנו הנחיות לתיקו  הליקויי  בדחיפות. יתמוטט

ל המכללה כי צו הפינוי טר  בוצע "כשבוע לאחר משלוח ההודעה כתב מהנדס העירייה למנכ
הריני להודיע! שהנ! לוקח אחריות כבדה מאוד במת  רשות לתלמידי  להיכנס למבנה : "וציי 

לתלמידי  ולמרצי  יהיה בלתי הפי! , כל נזק שיגר  לעובדי . שנמצא בסכנת התמוטטות
לבצע את כל ההוראות שהועלו בצו הפינוי "ל "המהנדס דרש מהמנכ". לי!והאחריות כולה חלה ע

שהועבר אלי! וזאת עד קבלת מכתב ממני על כשירות המבנה ואכלוסו מחדש לאחר ביצוע 
 ".חיזוקי  על פי הנחיות יוע/ קרקע ומהנדס קונסטרוקציה

יצוע הצו ובו ב ל המכללה מכתב התראה נוס$ על אי"כעבור שבוע שלח מהנדס העירייה למנכ
 ". לא לאפשר כל גישה למבנה המסוכ "הוא נדרש 

במענה , מהנדסת קונסטרוקציה שהמכללה התקשרה עמה כתבה למכללה, 2003בנובמבר  .2
מאחר ולא בוצע עדי  חיזוק "כי , לבקשת המכללה לקבל הנחיות לתיקו  המפגעי  במבנה האמור

המפלס " ( במפלס העליו  וג  בתחתו לקיר התומ! יש להימנע משימוש בחלק הסמו! לו ה 
 ).התחתו  הוא למעשה חלק מהרחוב שליד הקיר התומ!

כל הדרישות שהועלו " מסר מהנדס עיריית צפת למשרד מבקר המדינה כי 2007בספטמבר  .3
המכללה קבלת אישור של מהנדס קונסטרוקציה על יציבות  באחריות.  בוצעו2.3.03במכתבי מיו  

מהנדסת הקונסטרוקציה הבהירה למשרד מבקר המדינה בספטמבר ". ש בוהמבנה לצור! השימו
 .כיוו  שהקיר התומ! טר  חוזק,  עדיי  בתוק2003$כי הנחיותיה האמורות מנובמבר , 2007

¯ÂÓ‡‰ ¯ÊÚ‰ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È · ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ¯·Ó·Â ·2007 ‰ÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë 
‰ÏÏÎÓ‰ ,˘¯„ Î ÍÓÂ˙‰ ¯È˜‰ ˜ÂÊÈÁ ˙‡. 

נושא הקיר התומ! "כי , 2008כללה ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מפברואר ל המ"מנכ
 ". בהמש! ע  תחילת בניית המבנה החדש שימוק  בסמו! למבנה המדובר] יטופל[

 Ò¯Ó „Ú ÈÎ ‰ÏÚ‰ ·˜ÚÓ2008 ÂÈÙÏÂ ‰Èˆ˜Â¯ËÒ Â˜ Ò„ ‰ÓÓ ¯Â˘È‡ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰Ï·È˜ ‡Ï 
˘ÂÓÈ˘Ï ÈÂ‡¯ ‰ ·Ó·˘ ÔÎÂÒÓ‰ ¯ÂÊ‡‰ . 

‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÈ‡ ˙‡ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó- Â˘¯„ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ Ï˘ ÔÚÂˆÈ·
ÂÈÏ‡ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈÁË˘·Â ‰ ·Ó· ÁÂË· ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ï È„Î ‰ÏÏÎÓ‰Ó . ˙Â‡¯Ï ˘È
Î Í˘Ó· Â˘Ú ‡Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÈÒ„ ‰ÓÂ ˙Ùˆ ˙ÈÈ¯ÈÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ Ì‚ ‰¯ÓÂÁ·-4.5ÌÈ ˘  , „Ú

‡˘Â · ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÈÈ ÙÏ ,‰ÏÏÎÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ˘¯„ ‰ ÏÎ ˙‡ ÏÎ ˙‡ Úˆ·˙ 
ÂÈÏ‡ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈÁË˘·Â ‰ ·Ó· ÔÂ˜È˙Ï ˙ÂˆÂÁ ‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ , ÌÈ˜ÏÁ Ì˘ ˘È˘ Û‡

˙ÂËËÂÓ˙‰ ˙ ÎÒ· ÌÈ‡ˆÓ ‰. 
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 ג שהייתה לה  זיקה למכללה"חשש לניגוד ענייני  של חברי מל
לפחות שני שלישי  מה  . 25 ולא יעלה על 19 ג לא יפחת מ"ג נקבע כי מספר חברי מל"בחוק מל

לאחר התייעצות , ששר החינו! המלי/ עליה  לממשלה, בשדה ההשכלה הגבוההיהיו בעלי מעמד 
חבר אחד , ר התאחדות הסטודנטי  בישראל"חבר אחד יהיה יו; ע  המוסדות להשכלה גבוהה

במועצה יינת  ייצוג הול  ; ר ארגו  הסטודנטי  והאקדמאי  בישראל והשאר נציגי ציבור"יהיה יו
ג ממנה נשיא "את חברי מל.  לחוק9ה שהוכרו לפי סעי$ לכל סוגי המוסדות להשכלה גבוה

 .המדינה על פי הצעת הממשלה
  להל   (1975 ה"התשל, כמה מההוראות בעניי  מינויי  הקבועות בחוק החברות הממשלתיות

הכללי  שנקבעו . ג"חלות ג  על תאגידי  שהוקמו בחוק כדוגמת מל, )חוק החברות הממשלתיות
 בעניי  מינויי  בחברות ממשלתיות 6.5000' / המשפטי לממשלה מסבחוק זה ובהנחיות היוע

חלי  אפוא ג  על המועמדי  )  הנחיות היוע/ המשפטי לממשלה להל  (ובתאגידי  ציבוריי  
רשות החברות הממשלתיות ,  שר החינו! ג ועל השותפי  לתהלי! בדיקת  "לשמש חברי מל

ב לחוק החברות הממשלתיות 18לת מכוח סעי$ והוועדה לבדיקת מינויי  הפוע)  הרשות להל  (
 ).  הוועדה לבדיקת מינויי  או הוועדה להל  (
הנחיות היוע/ המשפטי לממשלה ונוהלי הוועדה לבדיקת מינויי  , מחוק החברות הממשלתיות .1

 :כלהל , בי  היתר, תיעשה, ג"שבדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד לתפקיד חבר מל, עולה
להל  (וונת שר החינו! להציע את מועמדותו צרי! למסור לשר שאלו  שמילא מועמד שבכ )א(
. ובכלל זה פירוט השכלתו וניסיונו המקצועי, הכולל מידע הנדרש לבחינת מועמדותו, ) השאלו  

ג וא  יש לו זיקה לשר "עליו לציי  א  יש לו עיסוקי  שה  בתחו  פעילותה של מל, נוס$ על כ!
 . מד להצהיר לפני עור! די  על אמתותו ושלמותו של המידע שמסרעל המוע. משרי הממשלה

, "אמיתי ונכו , של "על שר החינו! לוודא במידת האפשר שהמידע הנמצא לפניו הוא  )ב(
ולפיו הסב את , עליו לצר$ להצעת המינוי מכתב בחתימתו. ולכל הפחות שהשאלו  מולא בקפידה

אות ובמלואו את כל המידע הדרוש והסב את תשומת לב המועמד לכ! שעל השאלו  לשק$ כי
. להנחיות היוע/ המשפטי לממשלה ולחוזרי הרשות הנוגעי  לעניי , תשומת לבו לסעיפי החוק

הקובעת כי המינוי , כמו כ  עליו לצר$ חוות דעת משפטית מטע  היוע/ המשפטי של המשרד
 .ג"המוצע תוא  את הוראות חוק מל

ג לפי "מה שאלות ובה  הא  המועמד כשיר לתפקיד חבר מלהרשות מחווה את דעתה על כ )ג(
הא  עלול להיווצר מצב של ניגוד ענייני  בשל עיסוקיו , הוראות חוק החברות הממשלתיות

 .והא  יש לו זיקה לשר משרי הממשלה, האחרי 
בדיקה של כשירות מועמד לתפקיד " כי 2008הרשות כתבה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

, 1975 ה"התשל, ורי בהתא  לתנאי הכשירות הקבועי  בחוק החברות הממשלתיותבתאגיד ציב
אינה מתייחסת להתקיימות הוראות החוק המקי  את התאגיד , ]ברשות[בידי הגורמי  המקצועיי  

לפי הנחיות היוע/ המשפטי לממשלה בידי היוע/ , נעשית] זו[וכי בדיקה , "הציבורי הרלוונטי
 . המשפטי של השר הממנה

על הוועדה לדו  . כל המידע שנאס$ בעניי  המינוי המוצע נמסר לוועדה לבדיקת מינויי  )ד(
עוד עליה לבחו  א  המועמד עלול להימצא במצב . בנתוני המועמד ולבחו  את כשירותו לתפקיד

לצור! ביצוע . של ניגוד ענייני  בשל עיסוקיו האחרי  ולקבוע במידת הצור! הסדרי  למניעתו
בתו  הבדיקה נדרשת . לה הוועדה רשאית לדרוש מהרשות כל מידע או חוות דעתתפקידיה א

 .הוועדה לייע/ לשר החינו! בדבר מידת התאמתו של המועמד לתפקיד
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ÔÂÎ Â ‡ÏÓ ‡Â‰ ÔÂÏ‡˘· ¯ÒÓ˘ Ú„ÈÓ‰ ÈÎ „ÓÚÂÓ‰ ¯È‰ˆÓ ÔÂÏ‡˘· ÈÎ ÔÈÂˆÈ , „Â‚È  ÔÈ‡ ÈÎÂ
Â„È˜Ù˙ ÔÈ·Ï ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈ ÈÈ Ú ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú ,ˆÂÂÈÈ Ì‡Â ÍÎ ÏÚ ÚÈ„ÂÈ ‡Â‰ ‰ÊÎ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ¯

ÏÓÏ Ô‰ „ÈÓ" Ú ÓÈÈÂ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï Ô‰Â ‚"Â ÚÈ·ˆ‰ÏÂ Û˙˙˘‰ÏÓ/ ‰¯Âˆ ÏÎ· ÚÈÙ˘‰Ï Â‡
ÏÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‡È‰˘"¯ÂÓ‡‰ ‰¯˜Ó· ‚ ." ‰¯‰ˆ‰ ÏÚ ÂÈÂ ÈÓ Ì„Â˜ Ì˙ÂÁ Ì‚ „ÓÚÂÓ‰

 ¯·„·"ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó ˙ÂÚ ÓÈ‰ "˙Â‡ ‰„ÈÓÚÓ‰ ‰ÏÂÚÙ ÏÎÓ Ú ÓÈ‰Ï ·ÈÈÁ˙Ó ‡Â‰ ‰ÈÙÏÂ Â
ÏÓ· Â„È˜Ù˙ ÔÈ· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ·"ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈ ÈÈ Ú ÔÈ·Ï ‚ , „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ ¯¯ÂÚ˙È Ì‡Â

 ÌÈ ÈÈ Ú-ÏÓÏ ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„Ï "ÈËÙ˘Ó‰ ‰ˆÚÂÈ ˙ÂÈÁ ‰ ÈÙÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÏÂÚÙÏÂ ‚69)  ÔÏ‰Ï- 
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÏÚ ‰¯‰ˆ‰·Â ÔÂÏ‡˘· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰.( 

ג יהיו בעלי מעמד בתחו  "  מחברי מללפחות שני שלישי, ג"לפי חוק מל, כאמור )א( .2
כי על פי , ג מסרה למשרד מבקר המדינה"הממונה על התחו  המשפטי במל. ההשכלה הגבוהה

ג "מינוי של נושא משרה או של בעל תפקיד ניהולי במוסד להשכלה גבוהה לחבר מל, ג"עמדת מל
פקידה לפי החוק שמת, ג"מעלה חשש לניגוד ענייני  בי  תפקידו במוסד לבי  חברותו במל

ג "נוכח האמור לעיל לא מונו למל. להסדיר ג  את פעולת המוסד שהוא מכה  בו ולפקח עליו
וכ  חברי  בגופי  המנהלי  , נושאי משרה ובעלי תפקידי  ניהוליי  במוסדות להשכלה גבוהה

 בגלל ההתנגשות, )המוסמכי  לקבל החלטות מחייבות בעלות היבטי  מינהליי  וכספיי (שלה  
ג א$ התפטרו מחברות  בה "חברי מל. ג לבי  עיסוק  בניהול המוסדות"האפשרית בי  תפקידי מל

יצוי  כי הגדרת נושאי . 70ע  מינוי  לנושאי משרה או כל תפקיד ניהולי במוסד להשכלה גבוהה
, הרקטור, סג  הנשיא, כללה את הנשיא, המשרה ובעלי התפקידי  הניהוליי  במכתבי  האמורי 

ל והדיק  וכ  חברי  בגופי ההנהלה המוסמכי  לקבל החלטות מחייבות ג  "המנכ, קדמיהראש הא
 .בהיבטי  מינהליי  וכספיי 

חברי "ובפרוטוקול הישיבה צוי  כי , ג בנושא ניגוד ענייני  של חבריה" דנה מל2006בפברואר 
ר ניגוד ענייני  היעד. ג"המועצה דנו בנושא והחליטו להצהיר כי אי  ניגוד ענייני  של חברי מל

ג כגו$ המורכב מנציגי מוסדות להשכלה גבוהה ונציגי ציבור "נובע מעצ  הגדרת הרכב המל
החלטה זו א$  ).2006ג מפברואר " החלטת מל להל  ]..." (בוועדה לבדיקת מינויי [שאושרו 

  .200771 2002בקוב/ של החלטות עקרוניות שקיבלה בשני  , 2007במרס , ג"פורסמה על ידי מל
ג הציגה למשרד מבקר המדינה במהל! הביקורת את עמדתה הנוהגת לדבריה מזה זמ  ולפיה "מל

 ÌÈÙÂ‚‰)˙Â„ÒÂÓ‰ ( ÌÈ Ó‡ ‰ ¯·Á ‰Ê ÏÏÎ·Â „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ Ì‰ ÌÈÏ‰ Ó‰)˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ Â‡ (
 Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â)ÏÚÂÙ‰ „ÚÂÂ‰ Â‡(72 . בהתא  לחוות הדעת "ת כי "ר ות" הבהיר יו2008ביולי

, ]ג"מל[א  חבר ... כמו ג  של משרד המשפטי , ]ג"מל[עצי  המשפטיי  של המשפטית של היו
·ÒÂÓ ˙Ï‰ ‰· ¯ÈÎ· „È˜Ù˙· ÏÈ·˜Ó„ משמש , שהוא בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה

Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï/„ÒÂÓ· ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· ¯·ÁÎ Ô‰ÎÓ Â‡ , יש למנוע מראש את החשש לניגוד
יחדל מלשמש , אלא א  עובר למינויו, ת"או ות/ג ו"הענייני  על ידי איסור מינויו כחבר מל

Û˙˙˘‰Ï ÂÏÎÂÈ ג שיש לה  קשר למוסדות להשכלה גבוהה "חברי המל, בנוס$. בתפקידו במוסד

__________________ 
 .239' ראו לעיל עמ, באשר להלכה הפסוקה של בית המשפט העליו  בעניי  ניגוד ענייני   69
ליועצת , 2002מינואר , ג"עמדה זו באה לידי ביטוי במכתבה של הממונה על התחו  המשפטי במל  70

 של היועצת המשפטית של משרד החינו" 2007ובמכתבה מפברואר ; המשפטית של משרד החינו"
 .ר הוועדה לבדיקת מינויי "ליו

 .270' בעניי  החלטה זו והתייחסות משרד מבקר המדינה אליה ראו להל  עמ  71
ר "ד החינו" ליושל היועצת המשפטית של משר, 2007עמדה זו באה לידי ביטוי במכתבה מפברואר   72

 .הוועדה לבדיקת מינויי 
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ÌÈ¯Â˘˜ Ì‰ ÂÈÏ‡ „ÒÂÓ‰ ˙Â„Â‡ ÌÈ·Ò ‰ ÌÈ ÂÈ„· ,ÚÈ·ˆ‰ÏÓ ÂÚ ÓÈÈ Í‡"73)  ההדגשות בציטוט
 ).אינ  במקור

ÏÚ "כי , בי  היתר,  למשרד מבקר המדינהג" כתבה הממונה על התחו  המשפטי במל2008במאי 
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓ ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ,˙ÂÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á ÏÚ" Ú ÓÈ‰Ï ˙

 ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· Ô‰ÎÏÓ)˙ÈÏÏÎ ‰ÙÈÒ‡Â Ï‰ Ó „ÚÂ (Â/ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯ÈÎ· ‰¯˘Ó È‡˘Â Î Â‡
 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï-˙ÂÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·ÁÎ Ì˙ Â‰Î ˙ÙÂ˜˙· "˙ .Ú ‰‡·Â‰ ÂÊ ‰„Ó

 ¯·Óˆ„· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á È Ù·2005 ÂÁÏ˘ ˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙¯‚ÒÓ· 
˙ÂÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡˘Â · ÔÂÈ„ ˙‡¯˜Ï ÌÈ¯·ÁÏ"˙. 

] לבדיקת מינויי [לדווח לוועדה ... על המועמדי  לכה  כחברי המועצה להשכלה גבוהה, בנוס$
˙ ÏÎ ÏÚ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‰ Â˙Â‡ „È˜Ù...]  על כל תפקיד העלול להציב  ] וכ

" במצב אפשרי של חשש לניגוד ענייני  ולנהוג לפי הנחיות היוע/ המשפטי של המועצה
 ). ההדגשות אינ  במקור(

עמדת "ג למשרד מבקר המדינה כי " כתבה הממונה על התחו  המשפטי במל2008בספטמבר 
·˙È˜Ù„ ג המשמש במקביל "טי  בנושא מניעת החשש לניגוד ענייני  של חבר מלמשרד המשפ

¯ÈÎ· „ÒÂÓ ˙Ï‰ ‰·הובהרה לנו , או מכה  במוסדות המנהלי  של המוסד/ להשכלה גבוהה ו
במכתב הודגש שוב כי על פי ". פעמי  רבות לאור! השני  במסגרת ישיבות והתייעצויות שונות

‰‡Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡˙  מוסד להשכלה גבוהה כוללי  את המוסדות המנהלי  של"ג "עמדת מל
Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰") ההדגשות אינ  במקור.( 

ÏÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‚ , ¯‡Â¯·ÙÓ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÎ2006 ˙ÂÂÁ ÌÚ ‰·˘ÈÈ˙‰ ‡Ï 
‡˘Â · ÔÂÈ„‰ ˙‡¯˜Ï ‰Ïˆ‡ ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ , ˙Â¯È˘· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ È„‰ ÌÚ

 È¯Â·Èˆ‰)ÂËÂËËÒ ÌÈÙÂ‚· ‰Ê ÏÏÎ·ÂÈÈ¯ÌÌÈÓÂ„  ( Ì˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯‰ˆ‰ ÌÚÂ
ÏÓÏ ÌÈÂ ÈÓ È ÙÏ ·˙ÎÓ·Â ÔÂÏ‡˘·"‚ . 

)·( ‡ÒÈ‚ „ÁÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó , Ô‰ÈÏÚ˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰Â ÈÏÏÎ‰ ÔÈ„‰ ÁÂÎÓ
‰¯‰ˆ‰·Â ÔÂÏ‡˘· ÂÓ˙Á ,ÏÓ È¯·Á ÂÈ‰" „Â‚È  È·ˆÓÓ ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÍÂ˙ ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‚

ÌÈ ÈÈ Ú .ÏÓ· ‚‰Â ‰ ‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó"‚ ,Ï ‡·˘ ¯‡Â¯·ÙÓ ‰˙ËÏÁ‰· ÈÂËÈ· È„È2006 , Ì‡˙ ‡Ï
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰Â ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ ; Ï˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÈÓ˘¯‰ ‰„ÓÚ‰ ˙‡ ‡Ï Û‡Â

ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰"‚ . 

˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ‰¯ˆÈ ÂÊ ˙ÂÈ ˘ ;ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï : 

השתתפו בישיבות , ג שהייתה לה  זיקה למכללת צפת"מהמסמכי  עולה כי שלושה מחברי מל
, ענייני  הנוגעי  למכללה ולא דיווחו בפתיחת אות  ישיבות, בי  היתר, ת שבה  נדונו"ג וות"מל

 :להל  הפרטי  . 74על זיקת  אליה, כנדרש על פי התחייבות  לפני מינויי 
__________________ 

כי , 2008ג הבהירו למשרד מבקר המדינה באוגוסט "ת והממונה על התחו  המשפטי במל"ר ות"יו  73
 .מחזיקי  בעמדות אלה כבר מזה זמ , ג"הגורמי  הנוגעי  בדבר במל

 ענייני  או כי על אי  פירושה כי מתקיי  בהכרח מצב של ניגוד, יצוי  כי החובה להודיע על זיקה  74
בחלק מהמקרי  די בגילוי זיקות ואי  . הנוגע בדבר לפסול את עצמו מלהשתת& בהחלטות בנושא

 .צור" באמצעי  נוספי 



 האקדמית צפתהמכללה 

271 

גרוסמ  ' פרופ. 2002ג ממרס " חבר במל75איל  שלמה גרוסמ  מאוניברסיטת בר' פרופ )1(
 .ת"ר ות" הוא מכה  כיו2003וממרס , 1997ת משנת "ר ות"כיה  כסג  יו

 עד יוני 2003מורה מ  החו/ במכללה מאוקטובר , במשרה חלקית, גרוסמ  שימש' בנו של פרופ
כחודש  (2003 בסו$ אוגוסט 76ת"גרוסמ  השתת$ בישיבה שהתקיימה בוות' הועלה כי פרופ. 2005

ות באחריות אקדמית של בנושא מת  עצמאות למכללות הפועל) לפני שבנו החל לעבוד במכללה
גרוסמ  ' יצוי  כי במועד זה כבר נכלל ש  בנו של פרופ; אוניברסיטאות ובכלל זה מכללת צפת

' כמו כ  השתת$ פרופ. במערכת השעות של הקורסי  שבשנתו  המכללה לשנת הלימודי  הבאה
ל בנו ת בנושאי  הקשורי  למכללה שהתקיימו בתקופת העסקתו ש"גרוסמ  בכמה ישיבות של ות

ג ובאחת מוועדותיה זמ  מה לאחר שבנו חדל "עוד השתת$ בישיבות שהתקיימו במל. במכללה
לרבות הישיבות שבה  הוחלט כאמור לתת , עניי  המכללה, בי  היתר, ובה  נדו , לעבוד במכללה

למכללה היתר חריג לקיי  תכניות לימודי  עצמאיות לתואר ראשו  בלא שהמכללה הוכיחה שיש 
 .77תשתית פיזית ומקרקעי  כנדרשברשותה 

ÙÂ¯Ù˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ '˙ÂÂÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÔÓÒÂ¯‚"ÏÓÏÂ ˙" Â‡ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·È˘È‰ È ÙÏ ‚
‰ÏÏÎÓÏ Â · Ï˘ ¯˘˜‰ ÏÚ ÔÎÏ‰Ó·. 

 כי בתקופת העסקתו של בנו 2008גרוסמ  ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס ' פרופ
באשר להחלטות ... È Ú· Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰ ÂÏ·˜˙‰ ‡Ï˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ Ï˘ ‰ È"במכללה 

ת דנה "הרי שההחלטה הרלבנטית לכאורה שהתקבלה הייתה כאשר ות, 2003שהתקבלו בשנת 
המכללות האזוריות ובכלל  מכללת (בנושא יציאת  לעצמאות של המכללות באחריות אקדמית 

 È · Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ ˙ÙÂ˜˙Ï Ì„Â˜˙ÏÏÎÓ ·] בחודש זה[ ימי עיו  שהתקיימו 2במסגרת ) צפת
˙Ùˆ..].78[ת בעניי " מדובר בהחלטה עקרונית שהתייחסה למספר מכללות במסגרת מדיניות הוות ,

וא$ לא הושפעה בשו  דר! מעצ  היותה של , ובשו  מקרה היא לא נגעה למכללת צפת בלבד
ג מנובמבר "באשר להחלטות מל... מכללת צפת בי  המכללות אליה  התייחסה אותה החלטה

‰¯È · ˜ÒÚÂ‰ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„ÚÂÓ· Ì‚˘ È ...  בדבר מת  היתר למכללה  2007ולי  ומיוני וי2006
‰ÏÏÎÓ·...ג בדבר הענקת היתר למכללה אשר כללה ג  תנאי בדבר הסדרת זכויות " החלטת המל

כי החלטות עקרוניות של , נוכח האמור ברור הוא... כלל אינה מהווה חריג, המכללה על הקרקע
לת צפת התקבלו בתקופה בה בני לא היה מועסק בה כלל ועל כ  לא ג בעניינה של מכל"ת ומל"ות

. נית  לטעו  כי היה חשש לניגוד ענייני  כלשהו וכי היה עלי להימנע מלהשתת$ בדיוני  אלה
ההדגשות " (הייתי חייב לקחת בה  חלק פעיל, בנסיבות העניי  ומתוק$ תפקידי, למעלה מכ!

 ).במקור
איזו  "כי , בי  היתר, ג למשרד מבקר המדינה"תחו  המשפטי במל כתבה הממונה על ה2008ביולי 

גרוסמ  במכללה ואופ  ' היק$ העבודה המצומצ  של בנו של פרופ: השיקולי  השוני  ובה 
מחד והעובדה שלא התקבלו החלטות עקרוניות ) ולא בתפקיד ניהולי(העסקתו כמורה מ  החו/ 

 די בה   במכללה מאיד! ... תחו  עיסוקו של בנואו בנוגע לתחומי  המשיקי  ל/בנוגע למכללה ו
גרוסמ  על דעתו ' לא העלה פרופ, נוכח האמור... כדי לקבוע כי לא היה חשש סביר לניגוד ענייני 

__________________ 
 .איל  נותנת אחריות אקדמית למכללת צפת'אוניברסיטת בר, כאמור  75
 .ג"שהיא ועדת משנה של מל  76
 .262' בעניי  ממצאי הביקורת בנושא זה ראו לעיל עמ  77
 .בעניי  המעמד של בנו במועד זה ראו לעיל  78
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כי העסקת בנו כאמור לעיל במכללה עלולה להעלות טענות מסוג זה ועל כ  ג  לא סבר כי יש 
 ".ת בעניי "ג וות"מקו  למסור דיווח למל

 ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÙÂ¯Ù Ï˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÂÈ„È˜Ù˙ Ï˘· 'ÏÓ ¯·ÁÎ ÔÓÒÂ¯‚"ÂÈÎÂ ‚" ¯
˙Â"˙ , ˙ÂÚ ÓÈ‰ ÏÚ ‰¯‰ˆ‰·Â ÔÂÏ‡˘· Â˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ÔÈ„ ÏÎ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙Â·ÂÁ ÁÎÂ Â

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó ,˙ÂÂÏ ˘‡¯Ó ÚÈ„Â‰Ï „ÈÙ˜‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰"ÏÓÏÂ ˙" Â · ˙˜ÒÚ‰ ÏÚ ‚
‚Â ‰ ÏÎ· Ô‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ ˘˜·ÏÂ ‰ÏÏÎÓ· Â‡ ÔÈ¯˘ÈÓ· ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï Ú

‰ÏÏÎÓÏ ÔÈÙÈ˜Ú·. 

ג "הוא חבר במל,  בתפקיד נשיא המכללה2006שכיה  עד סו$ נובמבר , ברו! נבו' פרופ )2(
ג שימש יוע/ אקדמי "במועד מינויו לחבר מל.  כנציג המכללות המתוקצבות2007מסו$ פברואר 

 .200779יד זה עד סו$ נובמבר והוא המשי! לכה  בתפק, בכיר בשכר לנשיא המכללה
 ÏÈ¯Ù‡Ó ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ·˙ÎÓ·2006 Ï˘ Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙ ˙‡Â Â˙˜ÒÚ‰ ÈË¯Ù ˙‡ ÌÎÒÓ‰ 

ÙÂ¯Ù '¯Ó‡  ÈÓ„˜‡ ıÚÂÈÎ Â·  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÏÏÂÎ Â„È˜Ù˙ ÈÎ" ¯·„· ÌÈ˘„Á ˙Â ÂÈÚ¯ ÌÂÊÈÈ
˙ÂÈÓ„˜‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ Î˙ ;ÏÓÏ Ô˙˘‚‰ Ì¯Ë ˙ÂÈ Î˙ ˙˜È„·"‚ , Ô Â˜È˙Â Ô˙ÎÈ¯Ú)ÙÚ" È

Í¯Âˆ‰](80[ ;‰ÏÏÎÓ‰ ‡È˘  È„È ÏÚ ÂÏËÂÈ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ„È˜Ù˙ ." Û˜Â˙· ÈÎ ÔÈÂˆ ÔÎ
ÙÂ¯Ù ‰È‰È Â„È˜Ù˙ '‰ÏÏÎÓ‰ ‡È˘ Ï ÛÂÙÎ Â· . 

 עבור הוועדה ואשר עותק ממנו נמצא במשרדי 2007נבו ציי  בשאלו  שמילא בינואר ' פרופ .א
 . כי הוא משמש יוע/ אקדמי למכללה, 81ג"מל

‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó ,Î ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ È ÂÏ‡˘ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó· Â˜„· ˘Î È
ÏÓÏ"‚ , ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ÈÙÂ‚· ÌÈ¯·Á‰ ÌÈ„ÓÚÂÓ ‰ÓÎ Ï˘ Ì˙ Â‰Î ˙Ï‡˘ ‰¯¯ÂÚ˙‰

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰·˙Î ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ , ÈÎ
ÂÊ ‰È‚ÂÒ ÔÂ·ÈÏ Í¯ÂˆÏ , ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ‰È‰˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Ï‡ ÔÂÙÏË· ‰˙Î˘Ï ‰˙ Ù ÌÈ

ÏÓ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ˙ ÔÈ·Â ˙Â„ÒÂÓ· Ì‰È„È˜Ù˙ ÔÈ·"‚ , ÌÈË¯Ù ÔÈÈ Ú· ‰¯‰·‰ ˙ÂÏ‡˘·
ÔÂÏ‡˘· Â ÈÈˆ˘ .ÙÂ¯Ù ‰È‰ ÌÈÏ‡˘ ‰ ÔÈ· 'Â·  , „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ˙ ÚËÏÂ

 ¯‡Â¯·ÙÓ ‰·˙ÎÓ· ÍÂ ÈÁ‰2007ÂÈÏ "‰„ÚÂÂ‰ ¯ , ÈÎ ‰¯ÂÓ‡‰ ÔÂÙÏË‰ ˙ÁÈ˘· ¯Ó‡ ‡Â‰
ÚÂÓ‰ ¯·Á ‡Ï‡ ‰ÏÏÎÓÏ ıÚÂÈ ˘Ó˘Ó Â È‡‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ˙„Ó˙Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ˆ .

 È ÙÏ ‰˙Ú„ ˙‡ ¯ÂÓ‡‰ ·˙ÎÓ· ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰ ‰˙ÂÂÈÁ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘‰ ˙Â·˜Ú·
ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰" :ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ‰ÏÂÚ ÈÎ ‰‡¯  ‡Ï " ÏÏÎ È·‚Ï

ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ,ÙÂ¯Ù ÌÏÏÎ·Â 'Â·  . 

__________________ 
 .הופחת שכרו כיוע(, ג"ע  מינויו לחבר מל, 2007במרס   79
היא מסמיכה מוסד שהכירה בו כמוסד להשכלה גבוהה , ג"ג וכללי  שקבעה מל"על פי חוק מל  80

 .לאחר שבדקה את תוכנית הלימודי  שהגיש ואישרה אותה, להעניק תואר אקדמי
ג שהעניק לו "נבו וכתב המינוי למל' ג נמצא רק עותק של השאלו  שמילא פרופ"  כי במשרדי מליצוי  81

נשיא המדינה ולא צורפו אליו מסמכי הבדיקה של המינוי ברשות החברות ובמשרד החינו" וכ  
 .תכתובות אחרות הקשורות במינוי
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שמילא הרפרנט של הרשות ,  נבו'שצור$ לשאלו  של פרופ" טופס בחינת מועמד לתפקיד"ב
עובד באוניברסיטת "נבו ' צוי  כי פרופ, "הא  יש למועמד ניגוד ענייני "בסעי$ , 2007בפברואר 

אול  מתחת למילי  אלה כתב , "מ  המניי  ומשמש כיוע/ אקדמי במכללת צפת' חיפה כפרופ
חבר : תיקו : "!בעקבות חוות הדעת האמורה של היועצת המשפטית של משרד החינו, הרפרנט

על בסיס הדברי  האלה אישרה הוועדה . 82"המועצה האקדמית והועדה המתמדת של המכללה
 .ג"נבו לחבר מל'  את מועמדותו של פרופ2007לבדיקת מינויי  בפברואר 

כי אינו זוכר א  שיחת , בי  היתר, נבו'  טע  פרופ2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
 .  לא אמר את שמיוחס לו א! א  התקיימה , יימההטלפו  האמורה התק

 ˙ÂÓÂ˘¯˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·˙Î· „ÈÓ Â„ÚÂ˙È ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ÌÈ¯Â¯È· Ï˘ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÌÈ˘È‚¯ ÌÈ ÈÈ Ú· ¯·Â„Ó Ì‡Â

˙ÓÂ˘¯˙‰ ÏÚ ÂÓ˙ÁÂÈ Â‡ ·˙Î· Â·È˘È Û‡ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰˘. 

בשל " היועצת המשפטית של משרד החינו! למשרד מבקר המדינה כי  מסרה2008בספטמבר 
הסתפקנו ברישו  הפרטי  בתיק מבלי , דעת מורכבת ודחופה על כל המועמדי  הצור! במת  חוות

בהסתמ! על . לפרט את המועדי  המדויקי  של השיחות ע  כל אחד מהמועמדי  עימ  שוחחנו
ר הוועדה לבדיקת "חיוויתי דעתי ליו, פ"בלתה בעובסמו! לק, נבו' של פרופ] ההבהרה האמורה[

. ל"כי לא נראה כי עולה חשש לניגוד ענייני  בקשר למועמדותו כאמור במכתבי הנ, מינויי 
 ". בכוונתנו לקבל את הבהרות המועמדי  בכתב בלבד, להבא

 ÏÈ¯Ù‡· ·˙Î ˘ ‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÛÒÂ  ·˙ÎÓ· ÈÎ ÔÈÂˆÈ2007 ,ÙÂ¯Ù Ï˘ ÂÈÂ ÈÓ ¯Á‡Ï ' Â· 
ÏÓÏ"‚ ,‰ÏÏÎÓ· Â˙˜ÒÚ‰ È‡ ˙Â ÈË¯Ù ÂÓÎÂÒ Â·Â ,Â‡È˙‰ ‰ Â˘¯ÂÈ„È˜Ù˙Ó „Á‡ Ï˘  ,

 ÌÂ˜Ó·Â"˙ÂÈÓ„˜‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ ÎÂ˙ ¯·„· ÌÈ˘„Á ˙Â ÂÈÚ¯ ÌÂÊÈÈ" , „È˜Ù˙‰ Ú·˜ " ÚÂÈÒ
˙È‚Ë¯ËÒ‡ ‰·È˘Á· ."‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì„Â˜‰ ·˙ÎÓ· ¯ÂÓ‡‰ ÏÚ ÛÒÂ  Â· ÔÈÂˆ ÔÎ , ÈÎ" „È˜Ù˙Ï

˙ÂÈÚÂˆÈ·Â ˙ÂÈÏÂ‰È  ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÈ‡ ıÚÂÈ‰". 

כי בישיבה ,  צוי 2008ת למשרד מבקר המדינה ממאי "ג וות"ל מל"במכתב של מנכ .ב
בי  , ת השתת$"ג וות"ונציגי מל" בהשתתפות המכללה "2007ג במאי "שהתקיימה במשרדי מל

בישיבה נדו  מת  ההיתר . ג"אשר כיה  באותה עת כחבר מל, נבו' ג  פרופ, נציגי המכללה
; ג"ת ובמל"וסוכ  שהנושא יובא לדיו  נוס$ בוות, שכלה גבוההלמכללת צפת לפתוח מוסד לה

נערכה ונקבעה על "כי הישיבה האמורה ,  הובהר2008ת מיולי "ג וות"ל מל"במכתב נוס$ של מנכ
מנת להתעדכ  ולדו  ע  הגורמי  השוני  כדי שנוכל לגבש דעה ועמדות לקראת הדיוני  

, נבו כתב למשרד מבקר המדינה לגבי הישיבה' פפרו". ג"ת ובמל"בות] למכללה[המסכמי  בנוגע 
 ".פגישת התייעצות זניחה", "פגישה סתמית", "פגישה בלתי פורמלית"כי היתה זו , בי  היתר

˙ÂˆÚÈÈ˙‰ ˙˘È‚Ù ˜¯ ÂÊ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡ Û‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ¯·Á˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡
ÏÓ" ¯Â˙· ‰· Û˙˙˘È ‚"‰ÏÏÎÓ‰ ‚Èˆ ." 

__________________ 
 .268' ג ראו לעיל עמ"לבעניי  תפקידה של הרשות בתהלי" בדיקת השאלוני  של מועמדי  למ  82
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, כאמור, ג"והיא המליצה למל, ת"  האמור אכ  נדו  הנושא במליאת ות בהמש! לסיכו2007ביוני 
ג שהתקיימה באותו "על פי פרוטוקול ישיבת מל. בכפו$ לכמה תנאי , להעניק למכללה היתר

בקשת המכללה , בי  היתר, שבהמשכה נדונה, נבו כמשתת$ בתחילת ישיבה זו' נרש  פרופ, חודש
אשו  בלא שהוכיחה מראש שיש ברשותה מקרקעי  כנדרש לתת לה היתר חריג ללימודי  לתואר ר

 .נבו השתת$ בהצבעה שהתקיימה' בפרוטוקול לא נרש  כי פרופ. 83ג"על פי כללי מל
‰ÏÂÚ Ì‚ ÂÊ ‰·È˘È Ï˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ,ÙÂ¯Ù Ï˘ Â˙˜ÈÊ ÈÎ '‰¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ‰ÏÏÎÓÏ Â·  ;

ÙÂ¯Ù ˙ ÚËÏ 'ÂÊ ‰˜ÈÊ ÏÚ ÂÚ„È ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ Â· . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘È˘ Û˙˙˘Ó ÈÎ ÈÂ‡¯ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˙Â˘˘Á ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ
 Ì˘¯ÈÈ ¯·„‰˘ ‚‡„ÈÂ ÂÊ Â˙˜ÈÊ ÏÚ ‰·È˘È‰ ÈÙ˙˙˘ÓÏ ÚÈ„ÂÈ ÌÈÂÒÓ ÈÓ„˜‡ „ÒÂÓÏ ‰˜ÈÊ ÂÏ

ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ,‰Ï ÌÈÚ„ÂÓ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÈÎ ¯Â·Ò ‡Â‰ Ì‡ Û‡ ˙‡ÊÂ. 

 רד מבקר המדינהנבו למש'  כתב פרופ2007ג ביוני "לישיבה שקיימה מל, בי  השאר, בהתייחס
"ÏÓ Ï˘ ‰·È˘È Û‡· Û˙˙˘‰ ‡Ï ‡Â‰ ÈÎ" Ì È‡˘ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂÂ Ï˘ Â‡ ‚

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡] ...¯·Á ‡Â‰ ‰· [˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ· ˜ÒÚ˘ ‡˘Â · .‰ÏÚ ˙Ùˆ ‡˘Â ˘ ÌÚÙ ÏÎ· ,
ÌÏÂ‡‰ ÔÓ È˙‡ˆÈ .ÌÈ ÂÈ„Ó È˙¯„Ú  Ì‚ ‡Ï‡ ˙ÂÚ·ˆ‰Ó È˙¯„Ú ˘ ˜¯ ‡Ï") ההדגשה במקור .(

ג על פי "וכ  מכתב שכתבה חברה במל,  תצהיר לאישור הודעתו האמורהנבו ציר$ לתשובתו' פרופ
ובו ציינה כי היא זוכרת שבכל עת שעלה נושא הקשור במכללת צפת , 2008בפברואר , בקשתו

. נבו מהחדר ולא חזר לש  אלא לאחר תו  ההצבעה' ג ובוועדת המשנה יצא פרופ"במליאת מל
 נכתב לגבי תוצאות ההצבעה 2007התקיימה ביוני ג ש"הוא א$ ציי  כי בפרוטוקול ישיבת מל

נוס$ . כי הוא חבר זה" קיימת סבירות גבוהה"ולדבריו , בעניי  כי חבר אחד לא השתת$ בהצבעה
ולפיו בפרוטוקולי  של ישיבות , ג"ל לענייני  אקדמיי  ומזכיר מל"על כ! צור$ מכתב מהסמנכ

ואי  נרשמות יציאותיה  מהאול  , לבדג נרשמת הנוכחות של המשתתפי  בתחילת הישיבה ב"מל
 .ועל כ  לא נית  לברר א  חבר השתת$ בהצבעה מסוימת, וכניסותיה  אליו

, ג"שהתקבלה עוד לפני מינויו למל, 2006ג מפברואר "נבו בתשובתו את החלטת מל' עוד ציי  פרופ
: כמו כ  ציי . הג אינ  נמצאי  בניגוד ענייני  בשל תפקיד  במוסד להשכלה גבוה"ולפיה חברי מל

חוברת שכללה ... ג הראשונה בה השתתפתי" קיבלתי לידי בישיבת מל11 ג ה"כמו כל חברי מל, אני"
אלה היו כללי ההתנהגות וכללי החשיבה . 'כזה ראה וקדש'בבחינת . ג"מיקב/ של החלטות מל

] 2006ג האמורה מפברואר "והחלטת מל[והכללי  האקדמיי  שקיבלנו לידינו כהנחיות פעולה 
 ]".כאשר החלטה זו הייתה בתוק$... [פגישת ההתייעצות הנזכרת לעיל התקיימה... הופיעה ש 

ÂÈ"˙Â ¯" Ò¯ÓÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÔÈÈˆ ˙2008 , Â„È˜Ù˙ ¯·„· Ú„ÈÓ‰ ÈÎ
ÙÂ¯Ù Ï˘ ' ‰ÏÏÎÓÏ ÈÓ„˜‡ ıÚÂÈÎ Â· " ‰Ê ÁÂ„ ˙ËÂÈË ˙‡È¯˜Ï „Ú Â Ï ÚÂ„È ‰È‰ ‡Ï

‰Ê Ú„ÈÓ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ¯˙ÂÓÏÂ ·ËÈÓÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘ÁÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÈÚ· ‰ÏÚÓ 
Â ˙ÚÈ„È ,ÏÓ È¯·Á ÏÚ ˙ÂÏËÂÓ‰ ˙ÂÏ·‚Ó‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡" ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ‚

˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ „ÈÏ˘ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ." ¯·ÓËÙÒ·2008 ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ‰·˙Î 
ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰" ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‚"‰‡¯  ÂÈ Ù ÏÚ ,ÚÂÈ ÈÎ ÈÓ„˜‡ ı

„ÒÂÓÏ , ÏÚ· ‡Â‰Â ÌÈÈÓ„˜‡ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ È ÂÂÎ ÔÈÈ Ú· Ì‚ „ÒÂÓÏ ıÚÈÈÓ ‡Â‰˘ ‰Á ‰·
ıÂÚÈÈ‰ ¯Â·Ú „ÒÂÓ‰Ó ¯Î˘ Ï·˜ÓÂ „ÒÂÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ˙ËÏÁ‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ , „È˜Ù˙‰ ÏÂÏÚ

ÏÓ· Â˙Â¯·Á ÌÚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ¯ÂˆÈÏ"‚) "¯Â˜Ó· ‰ È‡ ‰˘‚„‰‰ .( 

__________________ 
 .262' בעניי  ההחלטות שהתקבלו בישיבה זו ראו לעיל עמ  83
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¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â„È˜Ù˙ ¯·„· Ú„ÈÓ‰ ÈÎÙÂ¯Ù Ï˘ ' ÈÓ„˜‡ ıÚÂÈÎ Â· 
‡ÏÈÓ˘ È¯Â˜Ó‰ ÔÂÏ‡˘· ‰È‰ ‰ÏÏÎÓÏ ,ÏÓ È„¯˘Ó· ¯ÂÓ‡Î ‡ˆÓ  ¯˘‡Â"‚ , ÈÓ¯Â‚ ÈÎÂ

ÏÓ"‡˘Â ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ‚ ,ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÏÏÎ·Â"‚ , ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰
 Â˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈÈ Ú· Â ÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ‰Ê Ú„ÈÓ ÔÂÁ·Ï

ÏÓ ˙Â·È˘È·"‰ ‚‰ÏÏÎÓ· ˙Â¯Â˘˜ ; ÈÂ‡¯ ÏÏÎ· Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ˙‡ Â Á·È˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÍÎ
ÏÓ ¯·Á ˘Ó˘È ÈÓ„˜‡ ıÚÂÈ˘" ÏÏÎ· ‚- „Ú ˘¯ÂÙÓ· ‰Ú¯ÎÂ‰ ‡ÏÂ ‰ Â„  ‡Ï˘ ‰Ï‡˘ 

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ,˙Â È‚Èˆ  ÏÚ ÈÎ" ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙
 È‡Ó· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰·È˘È·2007 ,ÙÂ¯Ù˘ ÂÚ„ÈÂ 'ÏÓ ¯·Á ‡Â‰ Â· "‚ ,È‰ ‡˘Â  ˙‡ Ô·ÏÏ ‰

Â˙ÂÙ˙˙˘‰· ÔÈÈ Ú‰ ÛÂ‚Ï ÔÂÈ„· ÂÏÁ‰ Ì¯Ë· ‰ÏÏÎÓ‰ ‚Èˆ Î ‰·È˘È· Â˙ÂÙ˙˙˘‰. 

ד הרמלי  " שימש עו2002 ועד פברואר 2000ממועד היווסדה של המכללה בשנת  .א )3(
 כיה  2007 עד פברואר 2002וממרס , 84ר הוועד המנהל וכ  ניהל את ישיבות האסיפה הכללית"כיו

שמילא בינואר , ג"בקורות החיי  שציר$ לשאלו  למועמד לחברות במל. ציבורג נציג "כחבר מל
; "ר הוועד המנהל של מכללת צפת"יו"הוא ציי  כי הוא ,  עבור הוועדה לבדיקת מינויי 2002

רשויות , תאגידי , כהונה נוכחית בדירקטוריוני  או בהנהלות של חברות"בשאלו  עצמו בסעי$ 
ב הודעת "רצ: "והוסי$, של מכללת צפת" ר העמותה"יו"ציי  כי הוא , "וגופי  ציבוריי  אחרי 

ע  השלמת הלי! מינויי כחבר המועצה : "ד הרמלי  לשאלו  נאמר"בהודעה שציר$ עו". התפטרות
 ). ההדגשה אינה במקור" (‡˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ· È„È˜Ù˙Ó ¯ËÙ˙להשכלה גבוהה 

כי הוא מתבקש , בי  היתר, רמלי ד ה"ר הוועדה לבדיקת מינויי  לעו" הודיע יו2002בפברואר 
וכי המכתב יכנס , להפקיד בידי הוועדה מכתב התפטרות מתפקידו בוועד המנהל של המכללה

על , כפי שנדרש, ד הרמלי  למכללה"באותו חודש הודיע עו. ג"לתוק$ ע  מינויו לחבר מל
 .נויי העתק המכתב הומצא ג  לוועדה לבדיקת מי. התפטרותו מכהונתו בוועד המנהל שלה
ÏÓ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙„ÓÚ Û‡ ÏÚ"‚ , ˙Â¯·Á‰ ÔÈ· Ì‚ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ˘È ‰ÈÙÏ˘

ÏÓ· ˙Â¯·Á‰ ÔÈ·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡·" ‚) ‰ ÂÓÓ‰ ˙Ò¯‚ ÈÙÏ˘
ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÚ"‚ ,ÂÚ Ï˘ Â˙Â„ÓÚÂÓ ˙ ÈÁ· ˙Ú· Ì‚ ‰„ÓÚ‰ ‰˙ÈÈ‰" ÔÈÏÓ¯‰ „

ÏÓÏ"‚( ,ÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘¯„ ‡ÏÂÚÓ Ì"ÔÈÏÓ¯‰ „ , Â˙Â„ÓÚÂÓ ÁÎÂ  „ÂÁÈÈ·
ÏÓÏ" Â˙Â¯·Á ¯Â˘È‡Ï È‡ ˙Î ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯·Á „È˜Ù˙Ó Ì‚ ¯ËÙ˙‰Ï ¯Â·Èˆ ‚Èˆ Î ‚
ÏÓ·"‚ ; Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ‰ˆÂÁ  ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰˘È¯„

˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ,Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ È¯·Á Ì‚ Ì‰ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ È¯·Á ·Â¯ ‰·˘ . 

·ÍÏ‰Ó ˘ ˙ "ג למשרד מבקר המדינה כי "בה הממונה על התחו  המשפטי במל כת2008במאי 
ע  . ד הרמלי  מכה  כחבר האסיפה הכללית של המכללה האקדמית צפת"נודע לנו כי עו 2005

כי עליו , ג"ד אריה הרמלי  בעל פה על ידי הנהלת מל" הובהר לעוÂ ˙ÚÈ„È ·ËÈÓÏÂהיוודע הדבר 
ההדגשות אינ  " (ת של המכללה והוא התחייב כי כ! יפעללסיי  את תפקידו באסיפה הכללי

 ).במקור
ד הרמלי  כי האמור במכתבה של הממונה על התחו  "בתגובתו למשרד מבקר המדינה ציי  עו

ג הבהירה לו במועד כלשהו שעליו "ג אינו מדויק והכחיש מכול וכול כי הנהלת מל"המשפטי במל
ד הרמלי  טע  כי "עו. לה וכי התחייב כי כ! יפעללסיי  את תפקידו באסיפה הכללית של המכל

__________________ 
מהפרוטוקולי  של . כנדרש על פי תקנו  המכללה, ר"האסיפה הכללית לא בחרה לעצמה בתקופה זו יו  84

 . ד הרמלי "ישיבותיה שהתקיימו באותה תקופה עולה כי למעשה ניהל אות  עו
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נצטוויתי להפקיד מכתב : "והוסי$, ג בכתב על זיקותיו למכללת צפת"דיווח למוסדות מל
È˙ÈÂÂËˆ  ‡Ï .  של מכללת צפת וכ! עשיתי כתנאי למינויי·Ï‰ Ó‰ „ÚÂהתפטרות מתפקידי 

˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰Ó ¯ËÙ˙‰Ï .  ג מחד וכחבר אסיפה "מללא ראתה בכהונתי ב] הוועדה[מ  הסת
". מורה לי להתפטר ג  מתפקידי כחבר בעמותה] הייתה[שא  כ  , מאיד! כל ניגוד ענייני , כללית

 אלא ג  ÂÚ·ˆ‰Ó˙לא רק שנעדרתי . יצאתי מ  האול , בכל פע  שנושא צפת עלה"כ  ציי  כי 
 ). ההדגשות בציטוטי  במקור ("ÌÈ ÂÈ„Óנעדרתי 

 2005ג מדצמבר "וות דעתה של הממונה על התחו  המשפטי במלד הרמלי  כי בח"עוד ציי  עו
מעמד  בשדה 'התמנו מכח ]בי  ש([המועסקי  במוסד השכלה גבוהה , ג"חברי מל"הומל/ כי 

בעניי  המוסד ÌÈ ÂÈ„· ˙ÂÙ˙˙˘‰Ó ÂÚ ÓÈ ‡Ï אומנ  , )'נציגי ציבור'ובי  א  כ' ההשכלה הגבוהה
ד "כ  ציי  עו". צביע בעניי  המוסד האמורא! ימנעו מלה, להשכלה גבוהה בו ה  מועסקי 

: אלא נאמר בה, ג"הרמלי  כי בחוות הדעת ג  לא נקבע שחבר אסיפה כללית לא יכה  כחבר מל
ג מי שנושא בתפקיד במוסד להשכלה "כי לא יכה  כחבר מל, ÚÈˆ‰Ï ÏÂ˜˘Ïכי יש  ¯‡‰ בנוס$ "

בי  התפקידי  הרלוונטיי  לעניי  . גבוהה אשר בגינו הוא עלול להימצא במצב של ניגוד ענייני 
" ועד מנהל/  חברי אסיפה כללית Û‡ ÈÏÂ‡Âר ועד מנהל "ר אסיפה כללית ויו"יו... למנות Ô˙È זה 

 בחוות הדעת והחליטה 2006ג דנה בפברואר "ד הרמלי  כי מל"כ  ציי  עו). ההדגשות במקור(
 .נתוני  בניגוד ענייני ג אינ  "שלא לאמ/ את ההצעות האמורות וקבעה כאמור כי חברי מל

ג נורמה "לא הייתה במל) 2005בדצמבר (לשיטתו מהאמור לעיל עולה שעד מועד מת  חוות הדעת 
ג "מועד החלטת מל, 2006וכי מפברואר , ג"האוסרת על חבר אסיפה כללית לכה  כחבר מל

הייתה הנורמה מתוק$ החלטה זו , )ראו להל (האמורה ועד שהשתנתה ההחלטה בעקבות הביקורת 
בהתייחס להודעתה של הממונה על התחו  המשפטי . ג אינ  נתוני  בניגוד ענייני "שחברי מל

ד הרמלי  כי האמור בה אינו מייצג את עמדת " טע  עו2008ג למשרד מבקר המדינה ממאי "במל
וכי הממונה [שעמדותיה נקבעות בהצעה ולאחר דיו  , ג הוא גו$ קולגיאלי"המל"וכי , ג בנושא"מל
ובוודאי לא בנושא ] בכלל[ג "אינה מוסמכת לקבוע את עמדת מל] ג" התחו  המשפטי במלעל
 ". דנ 

ÏÓ ˙ËÏÁ‰ ¯ÂÓ‡Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ¯‡Â¯·ÙÓ ‚2006 ÌÚ ‰·˘ÈÈ˙‰ ‡Ï 
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ , È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ È„‰ ÌÚ) ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈÙÂ‚·ÌÌÈÓÂ„  (‰ˆ‰ ÌÚÂ È ÙÏ ·˙ÎÓ·Â ÔÂÏ‡˘· Ì˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯
ÏÓÏ ÌÈÂ ÈÓ"‚ . 

, ג למשרד מבקר המדינה" כתבה הממונה על התחו  המשפטי במל2008באוגוסט ובספטמבר 
 לפני חברי 2005כי העמדה שהובאה בדצמבר , בי  היתר, ד הרמלי  שלעיל"בהתייחס לתגובת עו

 במוסד השכלה גבוהה בדיוני  בעניי  אותו ג המועסקי "ג בעניי  השתתפות  של חברי מל"מל
מתייחסת לחברי  המועסקי  כסגל אקדמי במסגרת המוסדות ולא כחברי  במוסדות "מוסד 

/ נגד "ג עלתה במסגרת עתירה לבג"עוד ציינה כי סוגיית ניגוד הענייני  של חברי מל". המנהלי 
יגוד ענייני  בעת הצבעה על עניי  ג היו נגועי  בנ"כי כמה מחברי מל, בי  היתר, ג שבה נטע "מל

 :לטענתה. 85שנדו  בעתירה

__________________ 
המכללה האקדמית צפת היא . לא פורס , '‚ ÏÏÎÓ‰  ÔÂÏ˜˘‡ ˙ÈÓ„˜‡‰  'ÏÓ"Á‡Â‰ 10823/05( "בג  85

 . אחד המשיבי  לעתירה זו
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"‰ Â˘‡¯Ï Â Ï ¯¯·˙‰ ‰¯È˙Ú‰ ˙¯‚ÒÓ· , כי שני נציגי ציבור חברי המועצה‰È È·ÂÌÂÚ " „
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯·Á ÔÈÏÓ¯‰ ‰È¯‡ .  להנחיות [בהתא

האסיפה ] ת"בי  על ידי ות למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצ1999ג בשנת "שהוציאה מל
בתכניות העבודה ובתקציבי  הרב , דנה ביעדי , הכללית קובעת את מדיניות העמותה

את ראש , האסיפה ג  ממנה את הוועד המנהל והיושב ראש שלו. שנתיי  ומאשרת אות 
 Ï ÈÎ ‰Ú„· Â ‡ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ‡ . ח ועוד"את רוה, את ועדת הביקורת או המבקר, המוסד

ÏÓ ¯·Á˘ ÈÂ‡¯"˙Â Â‡ ‚"¯·Á ‰È‰È ˙ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ Ï˘ ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· .  ע
הובהר לנציגי הציבור , לאור רגישות הנושא, היוודע הדבר ולמיטב ידיעתי וזכרוני

כי עליה  לסיי  את תפקיד  במוסדות ... ג דאז"לית המל"בעל פה על ידי מנכ] האמורי [
¯ ‰˘ ÍÎÏ Í˘Ó‰· ,Â·Èˆ‰ ‚Èˆ  ‡ÈˆÓ‰ ‰Ê „ÚÂÓ· ˙Â¯ËÙ˙‰ ·˙ÎÓ È. המנהלי 

‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó. 

 È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡˘Â  ‡·Â‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏÂ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ 
ÏÓ"‚ ˙ÂÂ"‡˘Â · ¯Â¯· Ï‰Â  ÚÂ·˜Ï ‰¯ËÓ· ‰ˆÚÂÓ‰ ˙‡ÈÏÓ· ÔÂÈ„Ï ˙.  לקראת הדיו 

וחוות , וני של המועצההיוע/ המשפטי החיצ... הובאו בפני חברי המועצה חוות דעתו של
ג מי שנושא בתפקיד "במסגרת  הומל/ לשקול קבלת החלטה כי לא יכה  כחבר מל, דעתי

הרכב . במוסד להשכלה גבוהה אשר בגינו הוא עלול להימצא במצב של ניגוד ענייני 
לפחות שני שלישי  יהיו בעלי מעמד ] בחוק ולפיו... [ג נקבע"ואופ  מינוי חברי המל

 מורכבת משני שליש לפחות שה  ‰Â·˘ „ÁÂÈÓ‰ ‰ ·Ó‰ ‰ˆÚÂÓ. הגבוההבשדה ההשכלה 
במטרה לאז  בי  האינטרסי  . משלי! על ההסדר הרצוי בנושא ניגוד ענייני ' בעלי עניי '

 מומחיות בעלי המעמד בשדה ההשכלה הגבוהה מחד והרצו  למזער את ניגוד  השוני  
] 2006בפברואר . [· Î ÚÂ·˜Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÈÎ ‰È‰ ‰‡¯ ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏ ‡˘Â  הענייני  מאיד! 

ÏÓ‰ È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÔÈ‡ ÈÎ ¯È‰ˆ‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰"‚ וכי היעדר ניגוד 
ג כגו$ המורכב מנציגי מוסדות להשכלה גבוהה "הענייני  נובע מעצ  הגדרת הרכב המל

 מוב  כי ההמלצות בחוות הדעת. לאישור מינויי ] בוועדה... [ומנציגי ציבור שאושרו
‰˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚ‰ Í‡ ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ¯„ÂÒÓ Ï‰Â  ˙Ï·˜ ÔÈÈ ÚÏ ÂÒÁÈÈ˙ ] המשפטית שלי[

‰ˆÏÓ‰ ¯„‚· ˜¯ ‰ È‡Â ˙·ÈÈÁÓ‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚ‰ ‡È‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ· ‰·˙Î ˘ . ‰„ÓÚ
 ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙Ï·Â˜Ó‰ ‰„ÓÚ‰ Ì‚ ‡È‰ ÂÊ]ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰Â [ ˙¯‚ÒÓ·

‰ˆÚÂÓ· ‰ Â‰ÎÏ ÌÈ„ÓÚÂÓ ˙˜È„· ")במקור  ההדגשות אינ.( 
ÏÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"‚ ,ÂÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ"ÂÈ ‡Â‰ ÔÈÏÓ¯‰ „" Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰ ¯

)˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ¯·Á ¯ÂÓ‡Î ‡ÏÈÓÓÂ ( ÂÏÈ‡Â ÂÈÂ ÈÓ È ÙÏ ‡ÏÈÓ˘ ÔÂÏ‡˘‰Ó ¯Â¯È·· ‰˙ÏÚ
 ·˙ÎÓÓ ¯Â¯È·· ‰˙ÏÚ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ· Â˙ Â‰ÎÓ ˜¯ ¯ËÙ˙‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ˘¯„ ˘ ‰„·ÂÚ‰

ÂÈ"‰„ÚÂÂ‰ ¯ ;Ó ÏÚ ÔÎÏÏ"¯·„‰ ‰Ï Ú„Â  ÚÂ„Ó ÔÂÁ·Ï ‚ ,‰˙ ÚËÎ , ˙ ˘· ˜¯2005 . ˙‡Ê
 „ÂÚÂ-‚·Ï ‰¯È˙Ú· ÔÂÈ„ ·‚‡ ¯·„‰ Ú„Â ˘Ó "ı ,ÏÓÂ" ÌÂÈÒ Ï˘ Í¯„· Â¯È„Ò‰Ï ˘È˘ ‰¯·Ò ‚

ÂÚ Ï˘ Â„È˜Ù˙"˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡· ÔÈÏÓ¯‰ „ , ˙‡ „Ú˙ÏÂ Ì„˜‰· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰
‰Ù ÏÚ· ˙Â¯‰·‰· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ ˙ÂÏÂÚÙ‰ , ÏÚ ¯ÂÓ‡Î Â˘ÁÎÂ‰˘ÂÚ È„È"ÔÈÏÓ¯‰ „ . 

ÏÓÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ"‚ ,ÏÓ ˙ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ ÈÎ" ¯‡Â¯·ÙÓ ‚2006 ,
‡˘Â · ÌÈÈ˜˘ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ „ÚÂ ‰Ï˘ ˙ÂÈ Â¯˜Ú ˙ÂËÏÁ‰ ı·Â˜· ¯ÂÓ‡Î ‰ÓÒ¯ÂÙ Û‡˘ , ‡Ï

ÏÓ· ÈËÙ˘Ó ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Â˘Ú"ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ÈÂ È˘Ï ‰ÏÂÚÙ ÏÎ ¯Á‡ Ì¯Â‚ ÏÎ Â‡ ‚86. 

__________________ 
 .280' בעניי  שינוי החלטה זו בעקבות הביקורת ראו להל  עמ  86
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בבקשה שהגישה מכללת צפת לפתוח תכנית לימודי  , בי  היתר, ג"נה מל ד2005ביוני  )ב(
להגיש ... מצפו  האר/ תוכל המכללה האקדמית צפת"לתואר ראשו  במשפטי  והחליטה כי 

במסגרת , למועצה להשכלה גבוהה בקשה לפתיחת תכנית לימודי  לתואר ראשו  במשפטי 
המלצה של ועדת משנה שלה , בי  היתר, ג" אישרה מל2005בנובמבר ; "תהלי! יציאתה לעצמאות

בעניי  בקשת המכללה לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיי  בו תכנית לימודי  
, בי  היתר, ג" דנה מל2006ביולי ובנובמבר . לתואר ראשו  במדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית

בו תכניות לימודי  לתואר בבקשת מכללת צפת לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ולקיי  
ד "מהפרוטוקולי  של ישיבות אלה עולה כי עו. ראשו  במדעי ההתנהגות ועבודה סוציאלית

נרש  כמשתת$ , ג וחבר האסיפה הכללית של המכללה"שהיה כאמור במועד זה חבר מל, הרמלי 
 .בתחילת ישיבות אלה

ÂÚ Ï˘ Â˙˜ÈÊ ‡˘Â  ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó"Ùˆ ˙ÏÏÎÓÏ ÔÈÏÓ¯‰ „ ÔÁ·  ‡ÏÂ ¯ÎÊÂ‰ ‡Ï ˙
 ¯·Ó·Â ·Â È ÂÈ· ¯ÂÓ‡Î ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ˙Â·È˘È‰Â ÌÈ ÂÈ„‰ È ÙÏ2005 ¯·Ó·Â ·Â ÈÏÂÈ·Â 2006 

ÌÎÏ‰Ó· Â‡ . 

 הוא המתי  2005ד הרמלי  כי בישיבה ביוני " כתב עו2008בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממרס 
. לא נרש  בפרוטוקולוכי הדבר , מחו/ לאול  הישיבות עד לסיו  הדיו  וקבלת ההחלטה בנושא

 כי היא זוכרת שהוא יצא 2008ג למשרד מבקר המדינה במרס "לבקשתו כתבה חברה במל
ל לענייני  "ד הרמלי  ג  ציר$ לתשובתו את מכתבה של הסמנכ"עו. מהישיבה כאשר נדו  הנושא

בפרוטוקול של ישיבות "כי , בי  היתר,  שבו נאמר2008ג אליו מפברואר "אקדמיי  ומזכיר מל
לא נית  לברר א  חבר השתת$ ; ג לאול "ג לא נרשמות יציאות וכניסות של חברי המל"המל

בהצבעה ספציפית במקרה שיצא מהאול  או נכנס בשעת הצבעה מאחר שסופרי  את 
 למשרד מבקר המדינה 2008בתשובתו מאוגוסט ". הספירה אינה שמית אלא מספרית... המצביעי 

ג את המלצת ועדת המשנה האמורה בלא " אישרה מל2005ובמבר ד הרמלי  כי בישיבה בנ"ציי  עו
וכי ; ג"של מל" נוהל קבלת החלטות בכתב"וזאת על פי , שהתקיימו דיו  והצבעה בנושא

 צוי  כי חבר אחד לא השתת$ 2006ג שהתקיימו ביולי ובנובמבר "בפרוטוקולי  של ישיבות מל
החמרתי על עצמי מעבר לדרישות הדי  ובכל  ":כ  ציי ; בדיוני  בעניי  המכללה וכי הוא חבר זה

מכל השתתפות בדיוני  ובהצבעות שהייתה , באורח מוחלט, נמנעתי, ג"תקופת כהונתי כחבר מל
מפר בכ! את המסגרת "וכי אילו השתת$ בישיבות אלה לא היה ]" למכללה[לה  נגיעה 

 ". בתוק$ באותו מועד] ג"במל[הנורמטיבית שהייתה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ  ,˙È˘È‡ ‰Ó¯Â · Â‡ ‰ÓÊÈ· ¯·Â„Ó ‡Ï ÈÎ , ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ‡Ï‡

ÂÚ˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓÓ Ú ÓÈ‰Ï ˙˘¯ÂÙÓ"ÏÓÏ ÂÈÂ ÈÓ È ÙÏ ‰ÈÏÚ Ì˙Á ÔÈÏÓ¯‰ „"‚ ,
Â· ·˙Î Â ‰Ê ÔÈÈ ÚÏ „ÁÂÈ˘ ·˙ÎÓ‰ ÈÏÂ˘· Ô‰Â ÔÂÏ‡˘· Ô‰ ,¯‡˘‰ ÔÈ· : ÈÎ" ÍÈÈÏÚ ‰˜ÊÁ

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó Ú ÓÈ‰Ï ÌÈÏÏÎ‰ ÍÏ ÌÈ¯È‰  ÈÎ ."ÁÎÏÓ ¯·"ÂÚ Ì‚ ‡Â‰˘ ‚" Â˙¯˘Î‰· „
ÂÚÂˆ˜Ó·Â ,ÂÚ ÏÚ ‰È‰"ÔÈÏÓ¯‰ „ , ÌÈÈÓÚÙ ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ ¯ÂÓ‡Î Ì˙Á˘

ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ó Ú ÓÈ‰Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ , È‡ˆÓÓÓ ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎÓ ¯˙ÂÈ ‡˘Â ‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï
˙¯Â˜È·‰. 

3. ÙÂ¯Ù˘ ‡ˆÓ  ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó 'ÂÚÂ Â· "ÂÁÂÂÈ„ ÔÈÏÓ¯‰ „ , ÈÙÎ
‰˘Â·ÈÈÁ˙ ,ÏÓÏ"˙ÂÂÏÂ ‚"ÂÓÈÈ˜˙‰ Ô‰·˘ ˙Â·È˘È‰ È ÙÏ ‰ÏÏÎÓÏ Ì˙˜ÈÊ ÏÚ ˙ , ÌÈ ÂÈ„

ÔÎÏ‰Ó· Â‡ ‰ÈÏ‡ ÌÈÚ‚Â ‰ . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÂ¯Ù Ï˘ Ì‰È˙Â·Â˘˙ 'ÂÚÂ Â· " ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ÔÈÏÓ¯‰ „
ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ ÈÎ ˙Â„ÓÏÓ" ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎÏ ¯È‰·‰Ï ‰È‰ ‚

¯·„· ,ˆ·Â ·˙Î·„ÁÂ ˙˘¯ÂÙÓ ‰¯Â- ˙¯„‚‰· ÌÈÏÏÎ ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈÈ Ú· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ˙ÈÚÓ˘Ó
"ÌÈÏ‰ Ó ˙Â„ÒÂÓ "‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ; È‡˘Â  Ì‰ ÈÓ ‰Ï‡˘· ‰˙„ÓÚ ˙‡ ÔÎÂ

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰Â ÌÈÈÏÂ‰È ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Â ‰¯˘Ó‰ ,
ÏÓ· Ô‰ÎÏÓ ÌÈÚÂ Ó‰"Ù˙ ÔÈ· È¯˘Ù‡‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ÁÎÂ  ‚ Ì„È˜Ù˙ ÔÈ·Ï ˙Â„ÒÂÓ· Ì„È˜

ÏÓ·"‚ .‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ‰˙„ÓÚ ˘Â·È‚ ÌÚ „ÈÓ ˙‡Ê ‰˙˘Ú ‡Ï˘ ¯Á‡Ó , ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ
ÛÒÂ  ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙ÚÎ. 

4.  ‰˙ÂÏÈÚÙ· ¯ÂÓ‡Î ‰ ·ÂÓ È„ÒÂÓ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÏÓ Ï˘"ÏÓ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰È¯·Á ·Î¯‰ Ï˘· ‚"‚ ,Ò‡ ˘ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰ÊÎÈ¯ ‡Ï ‡È‰ ÔÂÏ‡˘· Û

˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯· Â˘Ú ˘ ˙Â˜È„··Â , Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ‰„ÚÂÂ·Â ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó·
ÏÓ È¯·Á Ï˘ Ì‰È˜ÂÒÈÚÏÂ ˙ÂÈ˘È‡‰ Ì‰È˙Â˜ÈÊÏ"‚ , ÌÈ¯Â¯· ˙Â‚‰ ˙‰ ÈÏÏÎ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ

 „Â‚È Ï ˘˘Á Â· ˘È˘ ·ˆÓ· Ì˙Â‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ‰ ÌÈ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„· ‰È¯·Á ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÔÈÈ Ú·
ÌÈ ÈÈ Ú .˙˘¯ÂÙÓ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Ï·˙Î· ‰È¯·ÁÓ „Á‡ ÏÎ Ô˙ ˘  , ‰„ÚÂÂ‰ È ÙÏ Ô˙ Â ¯ÊÁÂ

ÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ,ÂÚ È ÙÏ ÌÂ˙Á ¯È‰ˆ˙· ˙Â·¯Ï" „-ÏÓ ‡ÂÙ‡ ‰˜ˆÈ ‡Ï "˘ÓÓ Ï˘ ÔÎÂ˙ ‚ .
ÍÎÓ ‰¯˙È , ¯‡Â¯·Ù·2006ÏÓ ¯ÂÓ‡Î ‰ËÈÏÁ‰ Û‡ " „Â‚È · ÌÈ Â˙  Ì È‡ ‰È¯·Á˘ ‚

ÌÈ ÈÈ Ú .ÒÈÒ·‰ ‰Ó ¯‰·Â‰ ‡Ï ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰ ‰·˘ ‰·È˘È‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· ÂÊ ‰ËÏÁ‰Ï 
ÏÓ Ï˘ È ÂˆÈÁ‰ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ Ï˘ ˙ÂÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁÏ ˙„‚Â Ó‰" ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ‚

ÏÓ· ÈËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙‰"‚ , È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ÌÈ È„Ï) ÌÈÙÂ‚· ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÈÈ¯ÂËÂËËÒÌÌÈÓÂ„  (ÏÓÏ ÌÈÂ ÈÓ È ÙÏ Ì˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯‰ˆ‰ÏÂ"‚ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÏÓ ÏÚ"‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‚ ˙ÂÈ˘È‡‰ ˙Â˜ÈÊ‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰ Ú„ÈÓ
‰Ê ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚ ÛËÂ˘ Á¯Â‡· ‰Ï ÁÂÂ„Ï Ì‰Ï ˙Â¯Â‰ÏÂ ‰È¯·Á Ï˘ ˙ÂÈ„ÒÂÓ‰Â , È„Î

‡˘Â · ÔÎ„ÂÚÓ Ú„ÈÓ ‰È„È· ‰È‰È˘ . Ú„ÈÓÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙Â ˜ÒÓ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰ÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜·Â ÌÈ ÂÈ„· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ‰Ê . 

5. ÏÓ· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰" Ï‰Â  ‚ÏÓ ˙Â·È˘È Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÂ˘È¯ ÔÈÈ Ú·" ‰È˙Â„ÚÂÂ ‚
Ô‰· ÌÈÁÎÂ ‰Â ;ÏÓ" ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÏÚÂÙ ‡È‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÚÈ„Â‰ ‚

"‰„Â·Ú ÈÎÈÏ‰ "ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‡˘Â · ‰Ïˆ‡ Â˘¯˙˘‰˘ , ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÈÓ˘¯  Ì‰ÈÙÏÂ
ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Â ÌÈ ÂÈ„· Â¯Ó‡ ˘ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ Ï˘ ËÂ¯ÈÙ ÌÈÏÏÂÎ‰ ,¯ ÌÂ˘È

˙‡Ê ˘˜·Ó ‡Â‰ Ì‡ ÔÂÈ„‰Ó ¯·Á Ï˘ Â˙‡ÈˆÈ ÌÂ˘È¯Â ‰·È˘È‰ ˙ÏÈÁ˙· ÂÁÎ ˘ ÌÈ¯·Á‰ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ È¯ÂËÂËËÒ‰ ÛÂ‚Ï˘ ¯·„‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È
‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ87ÂÈ˙Â·È˘È· ˙ÂÏ·˜˙Ó‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÌÂ˘È¯ ÔÈÈ Ú· Ï‰Â  ‰È‰ ‡Ï  .

ÏÓ ÏÚ"˘·‚Ï ‚ ,ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ,· Ï‰Â ÂÈÙÏÂ ‰Ê ÔÈÈ Ú ,¯˙È‰ ÔÈ· , Ì‰È˙ÂÓ˘ ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Â ÈÂˆÈ
ÏÓ È¯·Á Ï˘"Â· Â Â„ ˘ ÌÈ‡˘Â ‰Â ‰·È˘È‰ Ï˘ ·Ï˘ ÏÎ· ÂÁÎ ˘ ‚ , ˘È Ì‡ ÔÈÂˆÈÂ

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· Û˙˙˘‰ ÈÓÂ ‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â Ï ‰˜ÈÊ ÌÈ¯·ÁÏ .ÏÓ È¯·Á ÏÚ" Ú‚Â ‰ ÔÈÈ Ú˘ ‚
˘È‡ ˙Ú·Â ˙Ú ‰˙Â‡· ‡„ÂÂÏÂ ‰·È˘È‰Ó ˙‡ˆÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰·È˘È· ÔÂ„  Ì‰Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ¯Â

ÈÂ‡¯Î ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù· Ì˘¯  ¯·„‰ ÈÎ ‰·È˘È‰. 

__________________ 
 .על חשיבות מערכת ההשכלה הגבוהה למדינה ולפרט ראו לעיל במבוא לקוב( דוחות זה  87
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נוהל פנימי לעריכת פרוטוקולי  "ג למשרד מבקר המדינה כי גיבשה " הודיעה מל2008באוקטובר 
במסגרתו נכלל בי  היתר רישו  חברי  שנמנעו מהצבעה בעניי  מוסד , ת"ג וות"והחלטות של מל

 ".בו ה  מועסקי  עקב חשש לניגוד ענייני 
6. ÏÓ ‰˙ È˘ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·" ÈÏÂÈ· ‚2007 ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ 

 ¯‡Â¯·ÙÓ2006 ÈÎ ‰Ú·˜Â "ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÚÂ ÓÏ ˙ Ó ÏÚ ... ÌÈÁÎÂ  ÂÈ‰È ‡Ï ‰È¯·Á
‰ˆÚÂÓ‰ È ÂÈ„· , „ÒÂÓÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ‡˘Â · ÂÚÈ·ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙Â„ÚÂ È ÂÈ„·

ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰ Â· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï." 

¯˜·Ó „¯˘ÓÏÓ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ÏÚ Í¯·Ó ‰ È„Ó‰ "‚ , Ï˘ È˜ÏÁ „ÂÒÈÓ ‰· ˘È˘
ÏÓ È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË‰" ¯‡Â¯·ÙÓ ‰ËÏÁ‰Ï ˘¯„  ÔÂ˜È˙Â ‚2006 .

˙‡Ê ÌÚ ,¯ÁÂ‡Ó ‰Î ·Ï˘· ‰Ï·˜˙‰ ‰ËÏÁ‰‰˘ ÏÚ ¯ˆ‰Ï ˘È , ¯·Á ÏÚ ˙¯ÒÂ‡ ‡È‰˘ ÔÎÂ
ÏÓ" ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰ Â·˘ „ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈ ÂÈ„· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ˜¯ ‚) È„ÒÂÓ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È( , ‰ È‡Â

ÏÎÓ· ˙˜ÒÂÚֹו˙ÂÈ¯˘Ù‡‰ ˙Â˜ÈÊ‰ Ï ,˙ÂÈ˘È‡‰Â ˙ÂÈ„ÒÂÓ‰ ,ÏÓ ¯·Á „ÈÓÚ‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰" ‚
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  Ï˘ ·ˆÓ·88 .ÏÓ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙Â ‡˘Â · Ì„˜‰· ·Â˘ ÔÂ„˙ ‚

ÏÎÓ· ˙˜ÒÂÚ‰ ¯˙ÂÈ ‰ÙÈ˜ÓֹוÈÂ‡¯Î ˙Ó˘ÂÈÓ ‡È‰ ÈÎ ‡„ÂÂ˙Â ‰È¯·Á Ï˘ ˙Â˜ÈÊ‰ Ï. 

החליטה הממשלה על הקמת צוות שימלי/ על שינויי  , במהל! הביקורת, 2007ביולי  .7
בי  היתר בכל הנוגע למניעת , ת"לרבות ות, ג וועדותיה"בעניי  חברי מל, ככל שנדרש, והתאמות

ויהיו חברי  , ר הוועדה לבדיקת מינויי "בהחלטה נקבע כי בראש הצוות תעמוד יו. 89ניגוד ענייני 
מונה על השכר והממונה על התקציבי  במשרד האוצר והיוע/ המשפטי המ, ת"ות, ג"בו נציגי מל

את ההמלצות בעניי  מניעת ניגוד ענייני  על הצוות להגיש , לפי החלטת הממשלה. לממשלה
 .2008לממשלה עד נובמבר 

ר הוועדה לבדיקת מינויי  למשרד מבקר המדינה כי ביוני אותה שנה " כתבה יו2008בספטמבר 
הוחלט להשעות את פעילותו של "ת החינו! כי בישיבה שהתקיימה בחודש מאי היא הודיעה לשר

ר הוועדה הודיעה למשרד מבקר המדינה "יו". הצוות משו  חוסר תמיכה לוגיסטית מספקת
פרוטוקול סופי של ] לה[הצוות אי  ] עבודת[לאור העובדה שהקפאנו את "כי , 2008באוקטובר 

 ]".ישיבה זו[
הוסכ  על דעת נציגי משרדי "כי , 2009רד מבקר המדינה בינואר שרת החינו! כתבה למש

והיא [בראש הצוות ... ר הוועדה לבדיקת מינויי "יו] למנות את[הממשלה השותפי  בצוות 
הצוות התכנס מספר פעמי  וא$ זומנתי להופיע בפניו . לקבל את התפקיד והחלה לפעול] הסכימה

ר הוועדה החלה בפעילותה תו! "כי יו, יש לציי . ולהציג את עמדתי בנוגע לנושאי  האמורי 
למרות . ידיעה ברורה כי לאור הצרכי  העולי  מפעילותה של הוועדה נדרשת תמיכה לוגיסטית

ג מענה לנושאי  האירגוניי  ועבודתה של "פניות חוזרות ונשנות לעניי  זה לא סיפק מינהל המל
 ". תקציבית שמנעה את מת  המענה הארגוניכי לא הייתה כל בעיה, יש להוסי$. הוועדה הוקפאה

__________________ 
וההבחנה ש  בי  , '˘¯ ‰64/05Á‡Â È·¯‚  '  'Á‡Â ˙Â·¯˙‰Â ÍÂ ÈÁ, 11075/04( "בעניי  זה ראו בג  88

 .ניגוד ענייני  מוסדי ואישי
 .2008נוסח החלטה זו תוק  בפברואר   89
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ˙ÚÈ Ó Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ 
ÏÓ"‚ , ¯Â˘È‡ ˙‡ ˘˜·Ï ÔÈÙÂÏÈÁÏÂ ˙ÂÂˆ‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ˘„ÁÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

˙ÂÂˆ‰ ÏÚ ‰ÏÈË‰˘ ˙ÂÓÈ˘Ó‰ ˙‡ ˙¯Á‡ Í¯„· ‡ÏÓÏ ‰Ï˘ÓÓ‰.  
✩  

 ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÌÈÈÂ ÈÓ ˙˜È„·Ï ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ,ÏÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó" ˙‡ Â Á·È ‚
Â˜ÈÙÈÂ ‰Ê ˜¯Ù· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ , ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡

ÏÓ È¯·Á Ï˘ Ì˙Â„ÓÚÂÓ ˙˜È„· ÔÈÈ Ú·" È ÙÏ Ì‰Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ˙ÚÈ Ó· ÏÂÙÈË‰Â ‚
ÂÈ¯Á‡ÏÂ ÌÈÂ ÈÓ.   
 כללהת ושל רש  העמותות על המ"הפיקוח של ות

 ת "ות

, ג"עליה כאמור להציע לממשלה ולמל, ת שנקבעו בהחלטת הממשלה"במסגרת תפקידי ות .1
לעקוב אחר ניצול התקציבי  כדי למנוע , תכניות לפיתוח ההשכלה הגבוהה ולתכנ  את מימונ 

כדי , גירעונות וחריגות וכ  לעשות לייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולהסדיר את התיאו  ביניה 
ת מעבירה למרבית המוסדות האלה כספי "כיוו  שוות. וע כפילות מיותרת ולחסו  כספי למנ

 .עליה ג  לוודא שמונהגי  בה  סדרי מינהל ובקרה נאותי , ציבור
ת רואה חשבו  "מינתה ות, ת"בעקבות דיווחי  כספיי  שהגישה המכללה לוות, 2002באמצע שנת 

ואה החשבו  החל בבדיקתו בנובמבר אותה שנה ר. לביצוע בדיקה חשבונאית וכלכלית במכללה
הארגוני והאקדמי של , כי הניהול הכספי, בי  היתר, בדוח שכתב ציי . 2003וסיי  אותה במרס 

 . אי  מבני  בבעלותה ויש בה בעלי תפקידי  הנמצאי  בניגוד ענייני ; המכללה לקוי
˙Â ‰ÏÚÙ ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ Ï˘ ÁÂ„‰ ˙Â·˜Ú· Ì Ó‡" ÏÂ‰È ‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙‰ÏÏÎÓ‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ,

ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ‰ÏÚ‰˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰Ó ‰˘¯„ ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡ .
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â Ï˘ ‰È„È˜Ù˙ ÁÎÂ Ï"‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ , ‰È‰

 ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ Ì‚ Ô˜˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰Ó ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ
Ú·˜˙˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙· ,ˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ‰˙Â‡ ‡ÏÓ˙˘ È„Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Ú .˙Â ÏÚ" Ì‚ ˙

‰ÏÏÎÓ· ˙ÙÒÂ  ˙¯Â˜È·· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰È‰ , ‰‡Â¯ ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÙÒÂ ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ 
ÔÂ·˘Á‰ .˙ÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ"‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡ˆÓÓ· ·˘Á˙‰· ‰Ê Í¯Âˆ ÔÁ·˙ ˙. 

 הועלה .כאמור מספר חברי האסיפה הכללית של המכללה קט  ורוב  חברי  בוועד המנהל .2
ולא קבעה . ת לא שקלה א  עליה לקיי  בקרה מיוחדת על פעילות המכללה עקב כ "כי ות

 . למוסדות שהיא מתקצבת כללי  בעניי  זה



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

282 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÂ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ˙Â„ÒÂÓ‰ È¯·Á ¯ÙÒÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÁ·˙ ˙
 ÌÈÏ‰ Ó‰)Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰ ( ‡È‰˘ ˙Â„ÒÂÓ· Ì‰È È· ÒÁÈ‰Â ˙·ˆ˜˙Ó

‰Ê ÔÈÈ Ú· ‚Â‰ Ï „ˆÈÎ Ì‰Ï ‰¯Â˙Â.  
 רש  העמותות

. רישומה ואופ  פעילותה, את דר  התאגדותה של עמותה, בי  היתר, מסדיר, חוק העמותות .1
, )3' תיקו  מס(מהמבוא להצעת החוק ומדברי ההסבר שנלוו אליה ואל הצעת חוק העמותות 

עולה כי , ותות כלי  יעילי  לפיקוחלהוסי' לרש  העמ, בי  היתר, שנועד, $1995ה"התשנ
ולכ  נקבעו בחוק הוראות , המחוקק ראה חשיבות רבה בפיקוח ממשלתי על כל הנעשה בעמותות

שמירת , שנועדו להבטיח ניהול משק כספי  תקי  ומבוקר, לגבי הנהלת החשבונות וביקורת 
 . ל רש  העמותותהפיקוח בעניי  זה הוטל ע. זכויות חברי העמותה ונושיה ומניעת הונאת 

לרש  יש סמכויות . על כל עמותה להגיש לרש  העמותות בכל שנה מסמכי  שוני , לפי החוק
למנות חוקר שיחקור את דר  ניהול , בי  היתר, הוא רשאי. פיקוח מינהלי הכוללות סמכויות בדיקה

חלק הפרת  של . העמותה ואת פעולותיה הכספיות ויבדוק א  היא פועלת לפי הוראות החוק
בי  בידי העמותה , ובה  החובה להגיש את המסמכי  לרש , מחובות העמותה הקבועות בחוק

.  ודינה קנס90היא עבירה פלילית באחריות קפידה, ובי  בידי כל אד  שהיה אחראי להפרת החובה
, לחוק ועדות חקירה) ב($27 ו9$11ויהיו לו סמכויות לפי סעיפי  , החוקר ימסור לרש  די  וחשבו 

א  יש לרש  העמותות יסוד לחשוש שמתקיימת בעמותה . בשינויי  המחויבי , $1968ט"שכהת
הוא רשאי לקיי  בירור מוקד  ולדרוש , אחת העילות המנויות בחוק לפירוק לפי צו בית משפט

מכל חבר או עובד של העמותה או מוסד ממוסדותיה למסור לו כל מסמ  או מידע שיש בה  כדי 
 .91בנסיבות שנקבעו בחוק, לרש  סמכות למחוק עמותה שחדלה לפעול. חששלסייע לו בבירור ה

חשיבותו של רש  העמותות במער  הפיקוח הממשלתי קיבלה משנה תוק' ע  קבלת החלטת 
 גופי  המבקשי  תמיכה 1999שבעקבותיה נדרשי  החל בשנת , 1998הממשלה מאוקטובר 

בדר  כלל (שתוקפו מוגבל , 92ול תקי ממשרד ממשלתי להציג אישור של רש  העמותות על ניה
, לש  כ  נדרשת העמותה להמציא לרש  את המסמכי  האמורי  לעיל שצוינו בחוק). לשנה אחת

וכ  רשימה של חמשת מקבלי השכר או המלגה הגבוהי  בעמותה והסכומי  שקיבלו בשנה 
 .האחרונה

וד ענייני  לכאורה  קיבל רש  העמותות תלונה שכללה מידע על ניג2002בסו' ספטמבר  .2
 2003בסו' מאי . עקב קרבת משפחה וקשרי  עסקיי  בי  בעלי תפקידי  במכללה ובמוסדותיה

והמכללה אישרה את מקצת העובדות שפורטו , שלח הרש  את התלונה למכללה לקבלת תגובתה
כל הצעדי  על מנת שלא יהיו ] על ידה[ננקטו "א  טענה כי , בה בדבר הקשרי  המשפחתיי 

 ".ודי אינטרסי ניג
__________________ 

 .דהיינו עבירה פלילית שהטלת האחריות לה אינה טעונה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות  90
 .ו  האחרו  שנקבע לכ  יו  מהי90בכלל זה עמותה שלא הגישה לרש  דוח כספי בתו    91
העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות בכל הנוגע "משמעותו היא כי , על פי נוסח האישור  92

 ".להודעות ופרוטוקולי 
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‰ÏÏÎÓ‰ ˙·Â˘˙· ˜Ù˙Ò‰ ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì˘¯‰ ÈÎÓÒÓÓ , ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ‰ ÓÓ ˘˜È· ‡Ï
 ˙ÚÈ ÓÏ ‰È¯·„Ï ÂË˜  ˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÚÂ ¯·Â„Ó Ì‰·˘ ‰ÁÙ˘Ó‰ È¯˘˜ ÏÚ Ë¯ÂÙÓ ÁÂÂÈ„

‰Ï‡ ÌÈ„Úˆ ÔÈÈ Ú· ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ‰˙·Â˘˙Ï Û¯ˆÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È . 

. ק את הניהול התקי  של המכללה מינה רש  העמותות רואה חשבו  לבדו2003באוגוסט  .3
 פירט את ממצאיו בדוח 2007וביולי , 2003$2006רואה החשבו  עשה במכללה בדיקות בשני  

בכל אחת מהשני  שבה  נעשו הבדיקות נת  רש  העמותות למכללה אישור זמני על ניהול . מסכ 
 ממצאי הדוח על סמ , 2007ובשנת ; "למנוע נזק לפעולתה השוטפת"תקי  בנימוק שברצונו 

 .א' נת  לה אישור ניהול תקי  בלא שצוינו תנאי  לגביו, המסכ 
הוא ; "לא נמצא מצב של ניגוד ענייני  בעמותה"כי , בי  היתר, בדוח המסכ  ציי  רואה החשבו 
וציי  את הדרישה של ועדת ' חברה ב, כאמור,  שבו זכתה$2005תיאר בדוח את מכרז ההסעות מ

ראו (מנהל את תפעול ההסעות מול המכללה ' זו מפני שעובד חברה בהמכרזי  לבחור בחברה 
, ÌÈ¯Â¯· ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÌÚ ˘„Á Ê¯ÎÓ ÌÈÈ˜Ï ‰˙ÂÓÚ‰ ÏÚ "...רואה החשבו  כתב בדוח כי; )לעיל

 ˙¯˜·Ó‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ „‚Â  Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜ È‡ ÈÎ ˙ ÈÈˆÓ ˙¯Â˜È·‰]˙ÈÓÈ Ù‰ [ ‰ÙÈÒ‡‰ ˙ÂËÏÁ‰Â
˙ÈÏÏÎ‰; ...  הנהלת העמותה רשמה לפניה את הערת $לחברי הועד לעניי  רכישות אצל מקורבי 
 ).ההדגשות במקור" (לעניי  זה] רואה החשבו [המבקר 

 ‰ÏÚ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡Â ˙ÂÚÒ‰‰ Ê¯ÎÓ È Â˙  ˙‡ ÁÂ„· Ë¯ÈÙ ‡Ï ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‰ÓÈÈ˜ ÔÎ‡ ‰ÏÏÎÓ‰ Ì‡ ÔÈÈˆ ‡ÏÂ ‡˘Â ‰ ˙˜È„·· ,Ú·˜˘ ÈÙÎ ,‡˘Â · ˘„Á Ê¯ÎÓ , ÔÎ ÂÓÎ

ÔÈÈˆ ‡Ï ,È‰ ‰Ó„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ÌÈ·¯Â˜Ó Ïˆ‡ ˙Â˘ÈÎ¯ ÔÈÈ Ú· ÂÈ‡ˆÓÓ Â ; ˜ÓÈ  ‡Ï Û‡ ‡Â‰
 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÂÏ˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡˘Â ‰ ÏÎ· ÔÈ˜˙ ÔÙÂ‡· ‰ÏÚÙ ‰ÏÏÎÓ‰˘ ÂÈ˙ÂÚÈ·˜ ˙‡

ÏÈÚÏ . ˙‡ ˜Ó Ï ÔÂ·˘Á‰ ‰‡Â¯Ó ˘˜È· ‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÈ‡ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ ÈÎÓÒÓÓ
Ô˙Â‡ ˙ÂÒÒ·Ó‰ ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Û¯ˆÏÂ ÂÈ˙ÂÚÈ·˜ ,Ï ‰ÈÂ˘Ú˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ‰ÚÙ˘‰ Ì‰Ï ˙ÂÈ‰

‰ÏÏÎÓ‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÔÙÂ‡ È·‚Ï ÂÈ˙ÂËÏÁ‰ ÏÚ ˙È˙Â‰Ó , ‰·ÂÁ Ì˘¯‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰˙ÈÈ‰ ÔÎÏÂ
˙ÂÒÒÂ·Ó Ô‰˘ ‡„ÂÂÏ ˙„ÁÂÈÓ .¯ÂÓ‡Î , ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯ Ô˙  ÌÎÒÓ‰ ÁÂ„‰ ÍÓÒ ÏÚ

‰ÏÏÎÓÏ , ˙ ˘·2007 ,ÚÂ·˜ ÔÈ˜˙ ÏÂ‰È  ¯Â˘È‡. 

כי תהלי  , ח מבקר המדינה לרש  העמותות בתגובה על טיוטת דו2008רואה החשבו  כתב במרס 
כיוו  שאי  לה קשרי  משפחתיי  , המינוי של מנהלת המכינה היה סביר ולא נמצאה בו בעיה

באשר . ומאחר שבעת מינויה לא כיה  בעלה בתפקיד פעיל במכללה, לחברי  בוועד המנהל
ת למכרזי  ולרכישות ציי  רואה החשבו  כי המכללה נדרשה להתקי  נוהל רכש כתנאי לקבל

נבדק ונראה על פניו כי לא קיימת קרבה  "$2005וכי מכרז ההסעות מ, אישור לניהול תקי 
רואה החשבו  ג  ציי  כי ביקש וקיבל הצהרה חתומה . 93"משפחתית בי  הזוכה למי מחברי הוועד

לבדוק את הצהרות "א  לא היה בידו , על ידי שני חברי  בוועד המנהל בנוגע לקשרי משפחה
 ".מעבר לאמור לעיל]  קשרי משפחהלגבי[העמותה 

‰ÏÂÚ ‰Ê ÁÂ„· ÌÈË¯ÂÙÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ , ˜ÏÁ ÈÎ
ÈÂ‡¯Î ˙ÂÒÒÂ·Ó ÂÈ‰ ‡Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ÏÚ ÌÎÒÓ‰ ÁÂ„· ˙Â ˜ÒÓ‰Â ˙ÂÚÈ·˜‰Ó . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÂÈ˙Â˜È„· ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈ˘Â¯„ ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ÂÏÈ‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÈÎ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰
˙È ‰ ˙ÂÈÁ ‰·ÂÂÓÚËÓ ÌÈ˜„Â·Ï ˙Â . 

__________________ 
 .258' בעניי  הקרבה של חבר הוועדה לעובד החברה הזוכה ראו לעיל עמ  93
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 כי לא הייתה לרואה החשבו  הבודק 2008רש  העמותות כתב למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
וכי הבדיקה שנעשתה במכללה הייתה ראויה , אפשרות לבחו  את אמתות ההצהרות שנמסרו לו

 ]בכוונתו[החל בבניית מכרז חדש אשר במסגרתו "עוד הודיע הרש  כי הוא . בנסיבות העניי 
  ".ולמקד אות ] שהוא מבצע[שמטרתו לייעל את בדיקות העומק , לכלול מפרט חדש

✩  
ÏÓ È„ÈÏ˘ Û‡"‚ ,˙Â" ÏÚÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÏÚ ˙Â ÂÏ˙ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÂÚÈ‚‰ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Â ˙

‰ÏÏÎÓ· ÌÈ Â˘ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ , ¯¯·Ï È„Î ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ ˙‡ ÂË˜  ‡Ï Ì‰
ÔÓÂ˙ „Ú Ô˙Â‡ .‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ Ï ÌÈ‡˘Â · ‰Ê ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,Â ˘ÈÈ ‡Ï˘ ˙ Ó ÏÚ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚ ÏÚ . ÈÂ ÈÓ
 ˙„Â·Ú˘ „ÈÙ˜‰Ï Ì˙Â‡ Â ÈÓ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ·ÈÈÁÓ ÌÈ·¯ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ Ï˘ ‰Ú˜˘‰· ÌÈ˜„Â·

Ì‡˙‰· ÂÏÙÂËÈ ‰È‡ˆÓÓ˘Â ˘¯„ Î ‰˘ÚÈ˙ ÌÈ˜„Â·‰ .   
 סיכו 

1. ˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ ,Á‰˘ ˙ ˘· ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰Ï2001 , ¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·Ó ˙È Â È· ‰ÏÏÎÓ ‡È‰
‰È„ÈÓÏ˙ , ˙Ùˆ ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙Ï ¯˜ÈÚ· ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ¯˘Ù‡Ï ‰¯ËÓ· ‰Ó˜Â‰˘
‰˙·È·ÒÂ .ÎÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰· Ô¯Â˜Ó ‰È˙ÂÒ Î‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ-40%„ÂÓÈÏ ¯Î˘ ÈÓÂÏ˘˙·  .

 Î˙ ¯ÙÒÓ·Â ‰ÏÏÎÓ‰ È„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚ Ï˘ ‰Ó‚Ó ˘È ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ÂÈ
‰ÚÈˆÓ ‡È‰˘ . ¯·Ó·Â ·2006 ¯˙È‰ ‰ÏÏÎÓÏ ˙˙Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 

 „‚ Î ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ‡ÓˆÚ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Â· ÌÈÈ˜ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ ÁÂ˙ÙÏ
Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ „È˙Ú· ¯È„Ò‰Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ; ‰˙ÂÈ È„ÓÓ ‰ Â˘· ˙‡ÊÂ

‚Èˆ‰Ï ÈÓ„˜‡‰ „ÒÂÓ‰ ˙‡ ˙·ÈÈÁÓ‰ ÍÂ˙ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÂÈ˜Ï ‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÊÈÙ ˙È˙˘˙ 
Â˙Â˘¯·˘ ÌÈ ·Ó‰Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯„Ò‰ ,¯˙È‰‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ . ˙‡ ‰˜ÓÈ  ‰ˆÚÂÓ‰

ı¯‡‰ ÔÂÙˆ· ·ˆÓ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰˙ËÏÁ‰ ,‰ÈÈ ˘‰ ÔÂ ·Ï ˙ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï. 

 ÌÈ¯˘˜Â ‰ÁÙ˘Ó È¯˘˜ Ï˘ ˙·Î¯ÂÓ ˙Î¯ÚÓ ‰ÏÏÎÓ· ˙ÓÈÈ˜˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ
„Á‡ ·¯˜· ÌÈÈ˜ÒÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ È¯·ÁÓ ÌÈ)Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ‰ÙÈÒ‡‰( ,

‰ÈÏ‰ Ó ,‰È˜ÙÒÂ ‰È„·ÂÚ ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò· ‰ÚÈ‚ÙÏÂ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á ÌÈ¯ˆÂÈ‰ . ÏÚ
 ‰˙Ï‰ ‰˘ ‡„ÂÂÏÂ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓÏ ˙Ú„‰ ˙‡ Ì„˜‰· ˙˙Ï ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ

ÔÂ˜È˙ ˘Â¯„‰ ˙‡ Ì„˜‰· Ô˜˙˙ .Â ÌÈ¯„Ò‰‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ì‚ Ì‰ÈÏÚ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ˙Â¯˜·‰
‰Ê ÁÂ„· ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ. 
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 ÌÈÚÈ˜˘ÓÂ ˙Â·„ ˙‰· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì‰˘ ÏÚ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ È¯·Á ˙‡ Á·˘Ï ˘È
 ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÎ˘‰‰Â ‰ÏÏÎÓ‰ ÌÂ„È˜ Ï˘ ‰·Â˘Á‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰¯ËÓÏ Ìˆ¯ÓÓÂ Ì ÓÊÓ

ÏÈÏ‚· .˙‡Ê ÌÚ ,˘ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰˘ ‰ÏÂÚ ÁÂ„· ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó È¯·ÁÓ ÌÈ„Á‡ Ï
‰ È˜˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ‰· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È‡˘Â ÓÂ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ . ˙Â„ÒÂÓ È¯·Á ÏÚ

ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ „ÈÙ˜‰Ï ‰· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘Â Â ‰ÏÏÎÓ‰ ; ˙Ú„Â‰ ÁÎÂ 
ı¯‡‰ ÔÂÙˆÓ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈ„ÓÚÂÓ· ‰È˙Â„ÒÂÓ ˙‡ ˘ÈÈ‡Ï ‰˘˜˙Ó ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÏÎÓ‰ , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï Ô˙È  Ì‡ ÔÁ·˙˘ı¯‡‰ È¯ÂÊ‡ ÏÏÎÓ ÌÈ¯·Á ‰· ÏÂÏÎÏÂ ‰˙ÂÓÚ‰ È¯·Á ¯ÙÒÓ. 

2.  ÌÚ ‚ÂÊÈÓ‰ ‡˘Â  ˙‡ Ì‰Ï˘ ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ Ì„˜‰· Â¯ÈÊÁÈ ‰ÏÏÎÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ˘ ÈÂ‡¯ „ÂÚ
Ì˙ ÈÁ· ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈÂ ÌÈ Â˘‰ ÂÈË·È‰ ˙‡ Â Á·È ˙¯Á‡ ‰ÏÏÎÓ . ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ 

‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ,ÏÓ ÏÚ"˙ÂÂ ‚" Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈË·È‰‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ ·˘Á˙‰ÏÂ ‚ÂÊÈÓ‰
‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˙ËÏÁ‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· , „·Ï ‰ÏÏÎÓ‰ È„È ÏÚ ‡˘Â · ¯ÂÓ‡Î Â˘Ú ˘ ˙Â˜È„··

ËÁÂ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰·Â ˙¯Á‡ ‰ÏÏÎÓ ÌÚ Û˙Â˘Ó·Â .ÏÓ ÏÚ"˙ÂÂ ‚" ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‚ ˙
 ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ Î˙ Â· ÌÈÈ˜ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï „ÒÂÓ ÁÂ˙ÙÏ ‰ÏÏÎÓÏ ¯˙È‰‰ Ô˙Ó ÈÎÈÏ‰˙

‰˘ È ÙÏ ÔÂ˘‡¯ ¯‡Â˙Ï ˙ÂÈ‡ÓˆÚ ÌÈ ·Ó‰Â Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ˘¯„ Î ‰¯È„Ò
‰˙Â˘¯·˘ ,ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ‰ÏÂÙÈË È·‚Ï ÍÎÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰ÏÂ. 

3. ÏÓ Ï˘ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰ ÏÚ Ì‚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰"‚ ,˙Â" Ì˘¯Â ˙
˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓ· ‰˘Ú ‰ ÏÚ ˙Â˙ÂÓÚ‰ . ¯ÂÙÈ˘· ·Â˘Á „È˜Ù˙ ˙Â‡ÏÓÓ ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰

‰ È·˘Â˙ Ï˘ ˙Â˘È‚ ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ„ÓÂÏ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰·Â ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰È¯ÙÈ¯Ù
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô‰È˙ÂÒ Î‰ÓÂ Ô·Èˆ˜˙Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘ ÔÂÂÈÎ

¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓÂ ‰ È„Ó‰ ˙Â·ˆ˜‰Ó ‡Â‰ ‰Ï‡ ˙ÂÏÏÎÓ Ï˘ , ¯·Â‚Â ÍÏÂ‰‰ ÔÏ˜˘Ó ÁÎÂ Â
‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ· ,ÈÁ·Ó Ô‰Â Ô‰È„ÈÓÏ˙ ¯ÙÒÓÂ Ô¯ÙÒÓ ˙ ÈÁ·Ó Ô‰ Ô˜ÏÁ ˙ 

 ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙·-ÏÓ ÈÎ ÈÂ‡¯ "‚ ,˙Â"Ì„˜‰· ÂÓ˘ÈÈ ˙Â˙ÂÓÚ‰ Ì˘¯Â ˙ ,
ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ ,‰Ê ÁÂ„Ó ÌÈÏÂÚ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ , ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂˆÏÓ‰‰ ‰Ê ÏÏÎ·

˙ÂÏÏÎÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Ì‰Ï˘ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ Ó , ‰¯˜· È¯„Ò Ô‰· ÂÚ·˜ÈÈ˘ Â‡„ÂÂÈÂ
ÏÎ ÈÙÏ ÂÏÚÙÈ Ô‰˘Â ÌÈ˙Â‡ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏ .ÌÈÓÈÈ˜˙Ó Ì È‡ ÂÏ‡ ÌÈ‡ ˙˘ ¯¯·˙È Ì‡ , ÏÚ

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰. 

4. ÏÓ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ· ‰ ·ÂÓ È„ÒÂÓ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È ˘ Û‡"‚ , ÌÈÏ‰  ‰ È˜˙‰ ‡Ï ‡È‰
ÌÈÓÈ‡˙Ó , ÌÈ Â˘ ˙Â¯Â˜ÓÓ ‰Ï·È˜˘ ‡˘Â · Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ‰ÊÎÈ¯ ‡Ï ‰È¯·ÁÓ ‰˘¯„ ‡ÏÂ

Ì˙ Â‰Î ÍÏ‰Ó· Ô‰· ÌÈÈÂ È˘ ÏÚÂ ˙ÂÈ˘È‡‰Â ˙ÂÈ„ÒÂÓ‰ Ì‰È˙Â˜ÈÊ ÏÚ ÁÂÂÈ„ . È‡ˆÓÓÓ
ÏÓ È¯·ÁÓ ÌÈ„Á‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰"˙Ùˆ ˙ÏÏÎÓÏ ÌÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰˘ ‚ ,ÂÈ Ì‰·"˙Â ¯"˙ ,

‰ÏÏÎÓÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ˙Ú· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï ˘˘Á Ï˘ ·ˆÓ· Â‡ˆÓ  . ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÏÓ˘ ‡ÂÙ‡"„˜‰· ‚È‰ ˙ ‚ ÏÎÎ ÛÈ˜Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È  ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ¯È„ÒÈ˘ ÍÈÏ‰ Ì

¯˘Ù‡‰ ,ÏÎÓ ÈÂÏÈ‚Ï ˙Ú„‰ Ô˙ È˙ Â·Âֹו˙Â˜ÈÊ‰ Ï ,˙ÂÈ˘È‡‰Â ˙ÂÈ„ÒÂÓ‰ , ÌÂ¯‚Ï ˙ÂÏÂÏÚ‰
ÏÓ È¯·Á Ï˘ ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È Ï"‚ .  



 

 


