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, 1992 ב"התשנ, החלת חוק חובת המכרזי 

   על המוסדות להשכלה גבוהה
 תקציר

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

וק לביצוע עסקאות תאגידי  ממשלתיי  וגופי  אחרי  שנמנו בח, משרדי ממשלה
לרבות התנאי  לקבלת , לביצוע עבודה או לרכישת שירותי , בטובי  או במקרקעי 

שיטת המכרזי  נועדה להבטיח למפרס  המכרז התקשרות בתנאי  . פטור ממכרז
השיטה אמורה להקטי  את .  שוויו  הזדמנויות ולמציעי  בכוח , המיטביי 

 .פה לא הוגנת של חברה או ספקהאפשרות של פגיעה בטוהר מידות ושל העד
משרד מבקר המדינה פרס  בעבר דוחות ביקורת בנושא ההתקשרויות של כמה 

וחלק ניכר , שה  גופי  הממלאי  תפקיד ציבורי חשוב, מוסדות להשכלה גבוהה
בדוחות אלה פורטו ליקויי  . מתקציביה  של רבי  מה  מקורו בתקציב המדינה

וצוי  בה  כי המוסדות , ע  סדרי מינהל תקי מהותיי  רבי  שאינ  מתיישבי  
בדוח מבקר . מיישמי  את רוח חוק חובת המכרזי  והתקנות באופ  חלקי בלבד

לשקול יוזמת חקיקה להחלת הנורמות הקבועות בחוק " הומל% 2002המדינה משנת 
, כפי שהוחל על גופי  אחרי  שמחו% לממשלה, בהתאמות הדרושות, על המוסדות

, שמירה על כללי מינהל תקי  ומת  הזדמנות שווה למתחרי  בכוחכדי להבטיח 
לעשות ... במסגרת התקנות יהיה צור&. והפקת מרב היתרונות לעושה המכרז

, התאמות המתחייבות מטיב  ואופיי  של המוסדות כפי שהדבר נעשה למשל
המלצה זו של מבקר המדינה הייתה מקובלת על ". בתקנות שנקבעו לקופות החולי 

והוא אמור היה לפעול לקידו  , המופקד על ביצוע חוק חובת המכרזי , שרד האוצרמ
 תיקנה הכנסת את חוק חובת המכרזי  כדי שיחול על 2006במאי . יזמת החקיקה

, במהל& הביקורת ובעקבותיה, 2008אול  רק באוגוסט , המוסדות להשכלה גבוהה
כרזי  על התקשרויותיה  אושרו התקנות הדרושות כדי להחיל בפועל את חובת המ

 פורסמו התקנות לאחר ששר 30.11.2008 ב. המשקיות והמינהליות של מוסדות אלה
  .וה  ייכנסו לתוק( חצי שנה לאחר פרסומ , האוצר ושרת החינו& חתמו עליה 

 פעולות הביקורת
את , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2008 נובמבר   2005בחודשי  מאי 
המשמשת גו( בלתי תלוי העומד בי  הממשלה , ת"משרד האוצר וותהפעולות שנקטו 
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לקידו  יזמת חקיקה שתחיל את החוק על מוסדות , ובי  המוסדות להשכלה גבוהה
  . ה"בדיקות השלמה נעשו אצל ור).  בדיקת המעקב להל  (אלה 

 עיקרי הממצאי 
 .1991 א"התשנ,  הוגשה לכנסת הצעת חוק חובת המכרזי 1991ביולי  .1

למנוע את , ה"באמצעות ור, האוניברסיטאות התנגדו להחלת החוק עליה  ופעלו
 . הדבר

 המלי% משרד מבקר המדינה למשרד האוצר לתק  את 2002א( שכבר בשנת  .2
, 2005רק באוגוסט , חוק חובת המכרזי  כדי שיוחל ג  על המוסדות להשכלה גבוהה

משרד האוצר לפני הממשלה העלה , במהל& בדיקת המעקב של משרד מבקר המדינה
ואכ  באותו חודש . הצעה לתיקו  החוק ובה אומצה המלצתו של משרד מבקר המדינה

החליטה הממשלה לתק  את חוק חובת המכרזי  כדי שיוחל ג  על המוסדות 
 הצעה לתיקו  החוק ולהחלתו על 2005בעקבות זאת הוכנה באוגוסט . להשכלה גבוהה

תיקוני חקיקה להשגת (הסדרי  במשק המדינה מוסדות אלה במסגרת הצעת חוק 
 . 2005 ו"התשס, )2006יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  

ה אמנ  לא הודיע בגלוי ובמפורש שהוא מתנגד ליזמה להחלת החוק על "נמצא כי ור
אול  בפועל עשה כל שביכולתו כדי , המוסדות להשכלה גבוהה ולהתקנת התקנות

& החקיקה ולעכב את החקיקה וא( לסכל את מטרתה באמצעות להקשות את תהלי
 :ריקו  התקנות מתוכ 

המותאמי  למוסדות להשכלה ,  הצעה לשינויי  בחוק2005ה הכי  בנובמבר "ור
ולפיה סוגי התקשרויות רבי  לא יהיו , )ה" הצעת התקנות של ור להל  (גבוהה 

מת המקובל בגופי  ולפיכ& היק( הפטור שהוצע בה נרחב לעו, טעוני  מכרז
מלבד זה ). קופות החולי : למשל(לרבות גופי  בעלי מאפייני  ייחודיי  , ציבוריי 

ממשרד העוסק בשדלנות בקרב חברי הכנסת ) לוביסט(ה באמצעות שדל  "פעל ור
להתנות את כניסת תיקו  החוק לתוק( בפרסומ  של התקנות ובתקופת "כדי 

ה כי הביא להעברת הדיו  בהחלת חוק "לוורהשדל  הודיע ". הסתגלות של שנה אחת
חובת המכרזי  על המוסדות להשכלה גבוהה מוועדת הכספי  של הכנסת לוועדת 

  ההישג הוא מאוד גדול "וכי , ) ועדת החינו& להל  (התרבות והספורט , החינו&
השגנו דיו  בוועדה אוהדת שתדו  ביתר אריכות בסעי( ובה נוכל להעלות את כל 

ות  אנו רוצי  להעלות בניגוד לדיו  בוועדת הכספי  בו דני  על כל סעי( הנקודות א
 ".  דקות מפאת קוצר הזמ 5 כ
 החליטה ועדת החינו& כי הסעי( המחיל את חוק חובת המכרזי  על 2006במאי  .3

א& ייכנס לתוק( רק לאחר , המוסדות להשכלה גבוהה יישאר בחוק חובת המכרזי 
יתקינו , ג ובאישור ועדת החינו&"בהתייעצות ע  מל, ששרת החינו& ושר האוצר

מאחר שהתיקו  לחוק .  חודשי 12תקנות מתאימות ויגישו אות  לוועדה בתו& 
היו שרת החינו& ושר האוצר אמורי  להגיש את התקנות לוועדת , 15.6.06 פורס  ב

 .15.6.07 החינו& לא יאוחר מ
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ת גיבשה את "וות, 2005נובמבר ת את הצעת התקנות שהכי  עוד ב"ה העביר לוות"ור
 13 כעבור כ (2007הצעתה לתקנות והעבירה אותה למשרד האוצר רק בינואר 

להצעה צירפה ). וכשבעה חודשי  לאחר שהתקבלה החלטת ועדת החינו&, חודשי 
 . ת"ובו פירט את הסתייגויותיו מהצעת ות, ה"ת מכתב שהעביר לה ור"ות

 נאמר כי יש מקו  לקבוע תקנות ברורות ת"בדברי ההסבר להצעת התקנות של ות
משמעיות כדי לשמור על אופיי  המיוחד של המוסדות להשכלה גבוהה ועל  וחד

ה "ת ובהצעת התקנות של ור"אול  בהצעת התקנות של ות, החופש האקדמי שלה 
סעיפי פטור להתקשרויות שאי  ביניה  ובי  החופש האקדמי ולא , בי  היתר, נכללו
קשרויות לצור& העסקת עובדי  והתקשרויות הממומנות באמצעות כגו  הת, כלו 

 ליבת פעילות  של המוסדות היא הפעילות האקדמית", ה"לדברי ור. תרומות
המחוקק רואה את פעילותו המשקית של ... מחקרית שנהנית ממעמד מוג  על פי חוק

ככזו מוסד להשכלה גבוהה כחלק אינטגראלי ממהותו כמוסד מוכר להשכלה גבוהה ו
 ".היא א( חוסה תחת החופש האקדמי

אי  חולק על כ& שליבת פעילות  של המוסדות להשכלה , לדעת משרד מבקר המדינה
כלכלית  אול  למרבית הפעילות המשקית, מחקרית גבוהה היא פעילות אקדמית

אי  כל קשר בי  בינוי , למשל. הענפה שה  מנהלי  אי  כל קשר לחופש האקדמי
מחקרית  אבטחה או הסעדה ובי  פעילות  האקדמית, ניקיו , ינו ורכישת שירותי ג

 . של המוסדות
ובו הוטמעו מקצת ,  נוסח חדש של תקנות2007משרד האוצר הכי  בפברואר  .4

ושרת החינו& , מר אברה  הירשזו , שר האוצר דאז. ת"ההצעות וההערות של ות
, וסח זה לא נכנסו לתוק(ואול  התקנות בנ. יולי תמיר חתמו על הנוסח החדש' פרופ

, ת"ה וות"ור, בי  השאר משו  שלא הועברו במועד לעיונ  של משרד המשפטי 
ומשו  שג  לאחר חתימת השרי  התגלעו מחלוקות מהותיות בי  משרד החינו& ובי  

 . משרד האוצר בנוגע לתוכ  התקנות
א( שלפי , משרד החינו& לא היה מעורב בשלבי  הראשוני  של התהלי& .5

: נדרשה כאמור מעורבות כזו, 2006התיקו  לחוק חובת המכרזי  שפורס  ביוני 
ואילו , משרד האוצר לא פנה אל משרד החינו& ולא התייע% עמו בעת הכנת התקנות

לא פנה , למרות ההוראה האמורה וא( שידע על קיומו של התהלי&, משרד החינו&
  .מיזמתו למשרד האוצר ולא ביקש להיות מעורב בתהלי&

 התקיי  לבקשתו של מבקר המדינה דיו  משות( של ועדת 2007באוקטובר  .6
החלת חובת "החינו& ושל הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת בנושא 

החובה "כי , בי  היתר, בסיכו  הדיו  נקבע". מכרזי  במוסדות להשכלה גבוהה
שרת , די שני השרי  לא מולאה על י2007בחוק לפיה יובאו התקנות עד חודש יוני 

ע  [וזאת בגלל התנהלות לא ראויה באשר לסוגיית ההיוועצות , החינו& ושר האוצר
יובאו התקנות לדיו  לצור& ] 15.12.07עד [ ימי  45אנחנו תובעי  שתו& ]... ג"מל

 ".אישור  בוועדת החינו&
לאחר הדיו  האמור בכנסת התקיימה היוועצות בכמה ישיבות בהשתתפות נציגי  

   2008ורק ביוני , ה"ת ומוור"החינו& והמשפטי  ונציגי  מוות, משרדי האוצרמ
 לאחר שהושגה הסכמה בי   שנתיי  לאחר חקיקת התיקו  לחוק חובת המכרזי  
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אישרה אות  ועדת החינו& בכפו( לכמה שינויי  , הצדדי  על נוסח התקנות
צוע השינויי  לאחר שהסתיי  בי, 2008בסו( נובמבר . שהצדדי  נדרשו לעשות
  .וה  ייכנסו לתוק( כעבור חצי שנה, פורסמו התקנות, והשרי  חתמו על התקנות
 סיכו  והמלצות

בבדיקת המעקב התברר למשרד מבקר המדינה כי יותר מחמש שני  מאז המלי% 
ליזו  חקיקה כדי להחיל על המוסדות להשכלה גבוהה את הנורמות הקבועות בחוק 

מדובר בליקוי בפעילות  של כל גופי .  הלי& החקיקהטר  הושל , חובת המכרזי 
ועיכוב זה הוא חמור במיוחד נוכח הגירעונות הכבדי  שצברו , הביצוע הנוגעי  בדבר

 . חלק מ  המוסדות להשכלה גבוהה
 משרד   התריע משרד מבקר המדינה לפני הגורמי  המעורבי  בדבר 2007בנובמבר 

עליה  לפעול בנחישות ובנמרצות לסיו   ש ה "ת וור"ות, משרד החינו&, האוצר
, נוסח מוסכ  של תקנות, ולהגיש בהקד  האפשרי לוועדת החינו&, מהיר של ההלי&

 . שיחילו כנדרש את חוק חובת המכרזי  על המוסדות להשכלה גבוהה
כשש שני  מאז המלי% משרד מבקר המדינה ליזו  את החקיקה , 2008רק בנובמבר 

לאחר שהכנסת תיקנה את חוק חובת המכרזי  כדי שיוחל ויותר משנתיי  , האמורה
פרסו  , לדעת משרד מבקר המדינה. הושל  ההלי&, על המוסדות להשכלה גבוהה

 ובייחוד התקשרויות שיש לה  אופי מינהלי, מכרזי  פומביי  לצור& התקשרויות
 יוכל לשמש אב  בוח  ליישו  החוק והתקנות וכל מוסד ומוסד ייבח , משקי מובהק

  .על פיה
♦  

 מבוא
וחלק ניכר , ממלאי  תפקיד ציבורי חשוב)  המוסדות להל  ג  (המוסדות להשכלה גבוהה 

גופי  כגו  . ת"והוא מועבר לה  באמצעות ות, מתקציביה  של רבי  מה  מקורו בתקציב המדינה
 שחלי  עליה  ה  כללי המשפט, "מהותיי  גופי  דו"אלה כונו בפסיקת בית המשפט העליו  

 . 1מתו! התחשבות באופיו של כל גו , לרבות דיני המכרזי , הפרטי וה  נורמות המשפט הציבורי
, ותקנות חובת המכרזי , ) חוק חובת המכרזי  להל   (1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי 

של , מסדירי  את תנאי ההתקשרויות של משרדי ממשלה, ) התקנות להל   (1993 ג"התשנ
, ושל גופי  אחרי  שנמנו בחוק לביצוע עסקאות בטובי  או במקרקעי תאגידי  ממשלתיי  

 .לביצוע עבודה או לרכישת שירותי 
__________________ 

 294/91א "ע; 462 461, 449) 2(ד מא"פ, Û„ Â¯˜ÈÓ 'ÏÓ˘Á‰ ˙¯·Á   731/86  " בג ראו כללית   1
  ‡˘È„˜ ‰¯·Á' ÌÂ‡· ËÒ˜ ,1185/04ע " ע ובנוגע למוסדות להשכלה גבוהה ; 492, 464) 2(ד מו"פ 
¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡-  ÔÏÈ‡ '¯ÒÈ˜ ,$217/05פ "ה; תקדי Á‡Â ‰ Ó‡Ú  '  '‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ,$תקדי. 
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לא "נאמר כי הגופי  שהוחל עליה  החוק , העוסק בחובת מכרז,  לחוק חובת המכרזי 2בסעי  
, או לרכישת שירותי , או לביצוע עבודה, יתקשרו בחוזה לביצוע עיסקה בטובי  או במקרקעי 

שיטת המכרזי  נועדה ". פי מכרז פומבי הנות  לכל אד  הזדמנות שווה להשתת  בו אלא על
.  שוויו  הזדמנויות להבטיח למפרס  המכרז התקשרות בתנאי  המיטביי  ולמציעי  בכוח 

השיטה מיועדת להקטי  את האפשרות של פגיעה בטוהר המידות ושל העדפה לא הוגנת של חברה 
ובה  כללי פטור ממכרז להתקשרויות של הגופי  , ו כללי  שוני  והתאמותבתקנות נקבע. או ספק

 .שהחוק חל עליה 
משרד מבקר המדינה פרס  בעבר דוחות ביקורת בנושא ההתקשרויות של כמה מוסדות להשכלה 

וצוי  , בדוחות אלה פורטו ליקויי  מהותיי  רבי  שאינ  מתיישבי  ע  סדרי מינהל תקי . 2גבוהה
בדוח מבקר . סדות מיישמי  את רוח חוק חובת המכרזי  והתקנות באופ  חלקי בלבדבה  כי המו

לשקול יוזמת חקיקה להחלת הנורמות " המלי' משרד מבקר המדינה 2002המדינה משנת 
כפי שהוחל על גופי  אחרי  שמחו' , בהתאמות הדרושות, הקבועות בחוק על המוסדות

והפקת ,  תקי  ומת  הזדמנות שווה למתחרי  בכוחכדי להבטיח שמירה על כללי מינהל, לממשלה
לעשות התאמות המתחייבות מטיב  ... במסגרת התקנות יהיה צור!. מרב היתרונות לעושה המכרז

המלצה זו . 3"בתקנות שנקבעו לקופות החולי , ואופיי  של המוסדות כפי שהדבר נעשה למשל
ואשר , על ביצוע חוק חובת המכרזי המופקד , של מבקר המדינה הייתה מקובלת על משרד האוצר

 . 4אמור היה לפעול לקידו  יזמת החקיקה
את הפעולות שנקטו , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2008נובמבר  2005בחודשי  מאי 

לקידו  יזמת חקיקה שתחיל את חוק חובת המכרזי  על המוסדות להשכלה , 5ת"משרד האוצר וות
להל  תיאור של מקצת הליקויי  . ה"בדיקות השלמה נעשו אצל ור).  בדיקת המעקב להל  (גבוהה 

, שפורטו בדוחות קודמי  של מבקר המדינה בעניי  התקשרויות של המוסדות להשכלה גבוהה
   :ופירוט הליקויי  שהעלתה בדיקת המעקב בעניי  החלת חוק חובת המכרזי  על מוסדות אלה

 בקר המדינהליקויי  והמלצות שפורטו בדוחות קודמי  של מ
-‡Ï˙ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Âבהתקשרויות שביצעו , בי  היתר,  עסק1995דוח מבקר המדינה משנת  .1

·È·‡ ,¯·-ÔÏÈ‡, Ô·Â-ÔÂÈ¯Â‚ו ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ , והועלה בו כי לצור! קביעת הספק או נות  השירות ה  לא
גבל של כלומר בפנייה אל מספר מו, פרסמו מכרזי  פומביי  אלא הסתפקו בביצוע מכרזי  סגורי 

 .בשלוש מהאוניברסיטאות נמצאו חריגות ג  בהליכי  אלה. מציעי  בבקשה להגיש הצעות מחיר
__________________ 

  להל   (22 11' עמ, 1995שנת , „Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ‰‰ ,המדינה מבקר ראו  2
דוח ; 441 433' עמ, )2000( ‡ÁÂ„ È˙ ˘ 51; )1995 או הדוח משנת 1995דוח מבקר המדינה משנת 

; 273 255'  עמ,Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ 2004˘ ˙ ;2002 או הדוח משנת 2002מבקר המדינה משנת 
ÁÂ„ È˙ ˘ 57· )2007( ,881 880 'עמ)   2007 דוח מבקר המדינה משנת  להל.( 

 .737' עמ, 2002ראו דוח מבקר המדינה משנת   3
 .738' עמ, ש"  4
' עמ" הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"ת ותפקידיה ראו לעיל בפרק "פרטי" נוספי" בעניי  ות  5

64 65. 
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‰Ó‚Â„Ï ,¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡-ÔÈÈ · ˙ÈÈ ·Ï ¯Â‚Ò Ê¯ÎÓ· ‰Ù˙˙˘‰˘ ‰¯·Á ‰ÏÒÙ ÔÏÈ‡ , ¯˘‡
‰„Â·Ú‰ ÚÂˆÈ·Ï ‰¯Á· ˘ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰Úˆ‰‰Ó ‰ÏÂÊ ‰˙ÈÈ‰ ‰˙Úˆ‰ , ÈÏÈÏ˘ Ú„ÈÓ ÍÓÒ ÏÚ

Ï·˜˙‰˘ ‰¯·Á‰ ÏÚ ,¯·„Ï‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È ,ÌÈ˜È˙· Â ÈÈ Ú· ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ Â‡ˆÓ  ‡Ï˘ Û‡ . 
 ÈÎ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ÈÏ‰Â  ˙‡ Â¯Ù˘È Ô‰˘ ÈÂ‡¯

È·ÓÂÙ Ê¯ÎÓ Ï˘ Í¯„· ÏÂÚÙÏ ˘È ÌÈ¯˜Ó ÂÏÈ‡· ÂÚ·˜ÈÂ Ô‰Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ . ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚÈ·˜‰
ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ¯˙ÂÈ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÂÓÒ¯ÂÙÈ˘ ÍÎ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ;ÂÁÈÈ· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î „

ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÈÙÒÎ ÌÈÙ˜È‰· ˙ÂÈË¯„ ËÒ ˙Â˘ÈÎ¯·Â ˙Â„Â·Ú· . „ÚÂ  ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÏ‰Â  ¯ÂÙÈ˘
 Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓÏ ˙˘‚Ï ÌÈˆÂ¯˘ ˜ÙÒ Â‡ ‰ÈÈ · ˙¯·Á ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰ ÁÈË·‰Ï

‰Ï‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,˙Â¯Á˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï , ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙ ÈÁ·Ï Í¯„‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï
ÈÓ‰ ¯‰ÂË· ‰ÚÈ‚ÙÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏÂ˙Â„"6. 

בפרק שעסק ביישו  עקרונות בסיסיי  של חוק , 2002בדוח מבקר המדינה משנת  )א( .2
צוי  כי המוסדות לא יישמו את המלצתו , 7 מוסדות להשכלה גבוהה11 חובת המכרזי  והתקנות ב

ה  המשיכו לקיי  בדר! כלל מכרזי  סגורי  ויישמו את רוח חוק חובת , של מבקר המדינה
הקמת  אי"בדוח פורטו ליקויי  מהותיי  נוספי  כמו . ות באופ  חלקי בלבדהמכרזי  והתקנ

פנייה חוזרת ; קיו  משא ומת  בלא סמכות ובהלי! לקוי; התכנסות הוועדות ועדות מכרזי  או אי
 . 8"ונשנית לאות  קבלני  וספקי  להשתת  במכרזי  ומסירת העבודות לקבוצה מצומצמת

 Û‡ ÈÎ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˘¯ÂÙÓ· ÏÁÂ‰ ‡Ï ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ˘
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ,ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ „ÂÒÈ·˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏÁ , ÈÎÂ

‰Ï‡ ˙Â Â¯˜ÚÏ Ì‡˙‰· ÂÏÚÙÈ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .„ÂÚÂ ˙‡Ê ," Ì‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘ ¯Á‡Ó
 ˙ÂÈ˜ÒÚ‰]˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ [¯Â·Èˆ ÈÙÒÎÓ ˙Â ÓÂÓÓ ,  Ì‰Ï˘ „È˜Ù˙‰˘ ˙ÂÈ‰Â ÈÙÂ‡ ‡˘Â

È¯Â·Èˆ ,¯Â·Èˆ‰ ÈÙÏÎ ÔÂÓ‡ ˙·ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ .‡ÂÙ‡ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÍÎ ÂÏÚÙÈ ˙Â„ÒÂÓ‰˘
 È È„ „ÂÒÈ· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â Â¯˜Ú· ÂÚ‚ÙÈ ‡ÏÂ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ˙ÂÏÈÚÈ ÂÈ‰È Ì‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰˘

˜ÂÁ· ÌÈÈÂËÈ· ˙‡ Â‡ˆÓÂ ÔÂÈÏÚ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È· ˙˜ÈÒÙ· ˙Á‡ ‡Ï ÂÚ·˜ ˘ ÈÙÎ ÌÈÊ¯ÎÓ‰"9 . 
˙Â˜È„·‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ó˘ ¯Á‡Ó ‰˜ÂÁ¯‰ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ‰¯ÈÈËˆ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ 

ÔÂˆ¯ ÚÈ·˘‰ÏÓ ,ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ  ÔÎ˘ , ˙‡ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ¯Á‡ÓÂ
 ˙ ˘Ó ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰1995 , ˙ ˘Ó ÁÂ„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÂÓ‡Î ıÈÏÓ‰2002"  ÏÂ˜˘Ï

 ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ˙‡ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï È„Î ‰˜È˜Á ˙ÓÊÂÈ]‰ ˙·ÂÁÌÈÊ¯ÎÓ [
˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÓ‡˙‰· .¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰]‰È‰ [ ‰Ú„Ï ‡Â‰ Û‡ Û˙Â˘

ÂÊ"10. 
הועלו , 2002בדוח האמור משנת ,   במכו  ויצמ "בפרק שעסק בעבודות פיתוח וניהול נדל )ב(

; המכו  לא פרס  כלל מכרזי  פומביי  לביצוע עבודות אלא מכרזי  סגורי : ובה , ליקויי  רבי 
__________________ 

 .22' עמ, 1995ראו דוח מבקר המדינה משנת   6
והמוסדות ) שבע אוניברסיטאות המחקר והאוניברסיטה הפתוחה(ונה האוניברסיטאות מדובר בשמ  7

 אקדמיה לאמנות   בצלאל  להשכלה גבוהה הנוספי" שהיו מבוקרי" אז על ידי משרד מבקר המדינה 
 . בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב והמכללה האקדמית עמק יזרעאל שנקר , ולעיצוב

 . 731' עמ, 2002 ראו דוח מבקר המדינה משנת  8
 .737' עמ, ש"  9
 .738 737' עמ, ש"  10
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ובדר! , ק חלק קט  מהקבלני  הכלולי  ברשימות הקבלני  הוזמנו להשתת  במכרזי  הסגורי ר
 .כלל זכו בה  אות  שלושה או ארבעה קבלני 

 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÈÎ ÁÂ„· ˜¯Ù Â˙Â‡· ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‚Â‰ Ï
ÔÂÈÂÂ˘‰Â ˙Â È‚‰‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙‡ ÌÈ˘‚‰ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· Ô˙Ó È„È ÏÚ 

Ì¯Â·Ú· ˙Â„Â·Ú Úˆ·Ï ÔÈÈ ÂÚÓ‰ ÏÎÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â Ó„Ê‰"11 . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
 ÈÎ ÁÂ„·"ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ÈÏÓ¯ÂÙ Á¯Â‡· ÛÂÙÎ Â È‡ ÔÂÎÓ‰˘ Ì‚‰ ...˙Â ˜˙ÏÂ ... ÔÓ

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ È¯˜ÈÚ ˙‡ ıÓ‡È˘ ÈÂ‡¯‰ ,˙Â ˜˙·Â ˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ;ÁÈË·‰Ï È„Î ... ÌÂÈ˜
‰ Ï˘ „ÂÒÈ ˙Â Â¯˜ÚÔÂÈÂÂ˘Â ˙Â È‚"12. 

מוניס בידי ' בפינוי שכונת שיח, בי  היתר, שעסק, 2004בדוח מבקר המדינה משנת  .3
Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡-·È·‡ , ובה  התקשרויות ע  חברת שמירה וע  שמאי , הועלו ליקויי  שוני

ולפיכ! ספק א  קיבלה האוניברסיטה את , שנעשו ללא קיו  מכרז וללא קבלת הצעות נוספות
 . ת הטובות ביותר והכדאיות ביותר עבורהההצעו

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ È·‚Ï ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÎ ¯·Ò ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ó-
 ˙ ˘Ó ÁÂ„· ¯Ó‡ ‰ ˙‡ Â„„ÈÁ ·È·‡2002 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ Í¯Âˆ‰ ÔÈÈ Ú· 
Ì‰Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ Â¯Ù˘È , ÂÏÁÂÈ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰˘Â

ÈÏÚÌ‰ , ˙ ˘Ó ÁÂ„· ¯ÊÁÂ ·˘ ‡Â‰2004‰Ê ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ . 
היבטי  בניהול נכסי דלא ניידי של "ב, בי  היתר, שעסק, 2007בדוח מבקר המדינה משנת  .4

רוכש שירותי  משפטיי  זה עשרות שני  ממשרד פרטי של ‰ÔÂÈ ÎË צוי  כי " האוניברסיטאות
 .  של הטכניו "בתחו  הנדל, בי  היתר, וזה מטפל, עורכי די 

Â„ ÛÂ‚ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÔÂÈ ÎËÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó-È˙Â‰Ó , „ˆ· ÂÈÏÚ ÌÈÏÁ ¯˘‡
È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰Ó „ÂÒÈ ˙Â Â¯˜Ú Ì‚ ÈË¯Ù‰ ËÙ˘Ó‰ , ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï Â ÓÓ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ ˙Â Â¯˜Ú .È„ÂÒÈ ÏÏÎ Ú·Â  ‰Ï‡ ˙Â Â¯˜ÚÓ : ÈÒÁÈ ÔÒÈÒ··˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· Ì‚
ÔÂÓ‡ , ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÔÂ‚ÎÈËÙ˘Ó ıÂÚÈÈ ˙Ï·˜Ï , ˙Â˘ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È- Ô˙È ‰ ÏÎÎ - ··Ò 

ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ˙Â¯È˘‰ Ô˙Â  ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ‰Ó‚Ó· Ô‚Â‰ È¯ÂÊÁÓ ; ‰˘Ú  ‡Ï ‰Ê ¯·„ ÌÏÂ‡Â
ÔÂÈ ÎË·13.  

✩  
__________________ 

 .741' עמ, ש   11
 .742' עמ, ש   12
 .881' עמ, 2007ראו דוח מבקר המדינה משנת   13
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 Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ¯·Ú· ¯ÙÒÓ ÌÈÓÚÙ ÚÈ·ˆ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó
 ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó Ì È‡˘ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÔÈ˜˙ Ï‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚ‰ ÔÎ

Â˘Ú  ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ,ÔÏÂÎ ËÚÓÎ ,¯Â‚Ò Ê¯ÎÓ ÈÎÈÏ‰· , ÌÒ¯ÙÓÏ ‰ ˜Ó Â È‡˘
ÌÈ˜ÙÒÏ ¯˘Ù‡Ó Â È‡Â ˙Â Â¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ Ê¯ÎÓ‰ , ÌÈ·¯ ÌÈ˙Â¯È˘ È ˙Â ÏÂ ÌÈ Ï·˜Ï

Ê¯ÎÓ· Û˙˙˘‰Ï. 
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ È„Ó‰ È¯˜·Ó Ï˘ Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ , ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ÂˆÓ‡È ÈÎ

‰Ì‰ÈÙÏ ÂÏÚÙÈÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ „ÂÒÈ·˘ ÌÈÈÒÈÒ· ,ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓ‰ ÔÎÏ
 ˙ ˘Ó ÁÂ„· ‰ È„Ó‰2002 ˙Â ˜˙‰ ˙‡Â ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙‡ ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï 

ÂÈÙ ÏÚ Â ˜˙Â‰˘.  
 ה והאוניברסיטאות בעניי  חוק חובת המכרזי "פעילות  של ור

.   את האינטרס העסקי וה  את האינטרס הציבוריהמכרז נועד ביסודו להביא לידי ביטוי ה .1
שיטת המכרז נוצרה כדי ליצור שילוב נאות בי  שני האינטרסי  : "בי  היתר,  נאמר368/76  "בבג

, אשר על פיה  תנסה הרשות הציבורית להפיק תועלת כלכלית, האמורי  ולקבוע עקרונות פעולה
בעניי  ".   היסוד הציבורי ומשקפי  אותותו! שמירה על כללי אתיקה ומינהל תקי  היונקי  מ

הבטחת ממשל תקי  על ידי ניהול ענייניה של "האינטרס הציבורי נאמר בהחלטה כי מדובר ב
האינטרס ". הרשות בדר! שיש בה משו  מת  סיכוי שווה ויחס זהה והוג  לכל איש מתו! הציבור

כספי הציבור כדי שתצמח שימוש מושכל ב"ב, בי  היתר, העסקי של הרשות הציבורית מתבטא
 .14"לציבור מירב התועלת תמורת מחיר זול ככל האפשר

 ÈÏÂÈ·1991ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˙Ò ÎÏ ‰˘‚Â‰  , ˘˙‰"‡-1991 .·˜ÚÓ‰ ˙˜È„·· ,
¯Â È„¯˘Ó· Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ‰ÚˆÂ·˘"‰15 , ¯·ÂË˜Â‡· ÈÎ ‡ˆÓ 1991¯Â ÌÈÈ˜ " ˙Úˆ‰· ÔÂÈ„ ‰

‰˙ÂÚÓ˘Ó·Â ˜ÂÁ‰ . Í¯Âˆ‰ ‰ÏÚÂ‰ ÔÂÈ„·" ÚÂ ÓÏ‡È‰˘ ˙ÂÓÎ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ˙Ï·˜" , ÌÎÂÒÂ
¯Â È‚Èˆ  ÈÎ" ˙‡ Ì‰Ï Â¯È·ÒÈÂ ˙Ò Î È¯·Á ÌÚ Â˘‚ÙÈÈ ‰" ¯Â·Ú ˜ÂÁ‰ ˙¯ÓÂÁ

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰." 
¯Â È˜È˙·" ˙Ú„Ï ÚÂ„Ó ¯·Ò‰ Â·Â ‰ÙÂ˜˙ ‰˙Â‡Ó Â‰˘ÏÎ ÍÓÒÓ ‡ˆÓ  ‡Ï ‰

Ô‰ÈÏÚ ÏÂÁÏ ÍÈ¯ˆ Â È‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ , ÌÈÏÂÏÚ ÂÈ‰ ÌÈ˜Ê  ÂÏÈ‡Â
‚È‰ÏÔ‰ÈÏÚ ÏÁÂÈ Ì‡ Ô‰Ï Ì¯. 

ה "ה כי הובטח לנציגי ור"לי  של ור" דווח לחברי ועדת המנכ1991בנובמבר  .2
ה "לי  לא הסתפקו בהודעה זו וביקשו מוור"המנכ". האוניברסיטאות לא יכללו בהצעת החוק"ש
ÂÂ˘Â"‰ [ ÏÚ ÏÎ‰ ‰˘ÚÈ¯[לקבל החלטה תומכת שחוק זה לא אמור לחול על האוניברסיטאות "

˘ ˙ Ó‰È‰È ÍÎ ÔÎ‡) "ה לבקשה וקיבלה " נענתה מליאת ור1992בפברואר ). ההדגשה אינה במקור
 ]". חובת המכרזי [התומכת בהוצאת האוניברסיטאות ממסגרת חוק "החלטה 

__________________ 
 . 512 511' עמ, 505) 1(ד לא"פ, '‰ÔÏÊÂ‚ 'Á‡Â ˘Ó˘ ˙È· ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰ˆÚÂÓ   368/76  "בג: ראו  14
 .12 9' עמ,  לעילה ופעולותיו ראו"פרטי  נוספי  בעניי  ור  15
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‡ˆÓ  ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ , Í˘Ó˙Ó ÔÙÂ‡· ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÂÏÚÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˘‡¯ ÈÎ
Ó‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰ ˙‡ ÏÎÒÏ È„Î È·˜ÚÂ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂ , ÂÏÚÙ ‡ÏÂ

Â· ÌÈÓÂÏ‚‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙ÙÈÎ‡Ï , ˙¯·‚‰ÏÂ ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰Ï ‰ÈÂ˘Ú Ô‰ÈÏÚ Â˙ÏÁ‰˘ Û‡
˙ÂÏÈÚÈ‰ ,Ì„È˜Ù˙ ÌˆÚÓ Ì‰Ï ÌÈ·ÈÂÁÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È˘‡¯˘ ÌÈ„ÚÈ. 

 העלה כאמור משרד מבקר המדינה כי האוניברסיטאות שנבדקו 1995בעת הכנת הדוח משנת  .3
 לא נהגו על פי העקרונות שביסוד חוק חובת *‡ËÈÒ¯·È Â‡- ÔÏÈ˙ ·¯ ו‡·ËÈÒ¯·È Â‡Ï˙-·È˙  *אז 

המכרזי  וביצעו את רוב התקשרויותיה  באמצעות מכרזי  סגורי  ולא באמצעות מכרזי  
האוניברסיטאות הסבירו למשרד מבקר המדינה בתשובותיה  לטיוטת הדוח כי ה  נוהגות . פומביי 

 .ת המכרזי  אינו חל עליה כ! בי  היתר מכיוו  שחוק חוב
 הודיעו * ‚Ô·-ÔÂÈ¯Âו‡·Ï˙- ·È * נאמר כי שתי אוניברסיטאות 2002בדוח מבקר המדינה משנת 

למשרד מבקר המדינה כי אמנ  ה  אינ  חולקות על עמדתו בכל הנוגע לחשיבות של תקינות 
 חובת חוק[א! ה  מתנגדות להחלת ", הנהלי  הפנימיי  לעניי  ההתקשרויות שה  מבצעות

  ". עליה ] המכרזי 
✩  

 Â˙ÏÁ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Â„‚ ˙‰ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á ˙Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
ÂÏÚÙÂ Ô‰ÈÏÚ ,¯Â ˙ÂÚˆÓ‡·"‰ ,˙‡Ê ÚÂ ÓÏ.   

 הפעולות להחלת החוק על המוסדות להשכלה גבוהה
Ï È„Î ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ  ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ Ó", בי  יתר תפקידיה, ת"נדרשת ות, כאמור .1

˙Â‚È¯Á Â‡) "ת עניי  בכ! שהמוסדות להשכלה "מכא  שצרי! להיות לוות). ההדגשה אינה במקור
ויש לכ! משנה חשיבות נוכח , גבוהה שהיא מתקצבת יבצעו את התקשרויותיה  ביעילות ובחסכנות

 של השיטה המקובלת לביצוע יעיל וחסכוני. הגירעונות הניכרי  שצברו המוסדות במש! השני 
  .היא שיטת המכרזי , בוודאי לאחר חקיקתו של חוק חובת המכרזי , התקשרויות במוסדות ציבור

˙Â ÌÏÂ‡Â"‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰Ï ¯·„ ‰˙˘Ú ‡Ï ˙. 
2. ¯ÂÓ‡Î , ˙ ˘Ó ˙ÂÁÂ„·2002 ˙ ˘ÓÂ 2004 ÏÂ˜˘Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓ‰ 

ÚÂ·˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ˙ÏÁ‰Ï ‰˜È˜Á ˙ÓÊÈ ÏÚ ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÓ‡˙‰· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ˙Â
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ . ˙ ˘· ¯·Î2002¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÚÈ„Â‰  , ˜ÂÁ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰

‰Ê ,ÂÈÏÚ ˙Ï·Â˜Ó ‰ˆÏÓ‰‰ ÈÎ ,‰Ê „¯˘ÓÓ ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰Â , ˘È Â„È˜Ù˙ Û˜Â˙Ó ¯˘‡
 ‰È‰È ÌÈ Â˘‰ ÌÈÙÂ‚Ï ‰·Èˆ˜Ó ‰ È„Ó‰ ¯˘‡ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ¯Â¯· ÔÈÈ Ú Ì‚ ÂÏ ÏÈÚÈ

ÔÈ˜˙Â ,˙ÂˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Âˆ¯Ó · ÏÚÙÈ˘ . ˙ ˘ „Ú ÌÏÂ‡2005 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‰˘Ú ‡Ï 
ÔÈÈ Ú· ¯·„.  
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בי  ,  פנה משרד מבקר המדינה ללשכה המשפטית של משרד האוצר וביקש לדעת2005במאי 
הלשכה המשפטית השיבה באותו . אילו פעולות נקט המשרד כדי לקד  את יזמת החקיקה, היתר

שוקל להגיש הצעת החלטה לממשלה במסגרת הצעות ההחלטה " האוצר חודש כי משרד
לפיה יוחל חוק חובת המכרזי  ג  על מוסדות מוכרי  להשכלה , המתלוות לתקציב המדינה

)". כפי שנעשה בזמנו לגבי מועצות דתיות וקופות חולי (שהמדינה משתתפת בתקציב  , גבוהה
לתק  את חוק חובת , צעתו של משרד האוצרעל פי ה,  החליטה הממשלה2005באוגוסט , ואכ 

בשיתו- , להטיל על שר האוצר לבחו ; המכרזי  כדי שיוחל ג  על המוסדות להשכלה גבוהה
, א  בעקבות החלת החוק נדרשות התאמות לעניי  ההתקשרויות של מוסדות אלה, ג"מל

החוק ולתק  את ולהטיל על שר האוצר להשתמש בסמכויותיו לפי ; המחויבות בשל טיב  ואופיי 
 . התקנות ככל הנדרש

ובה  הקביעה כי חוק , 2002בדברי ההסבר להחלטה הובאו ציטוטי  מדוח מבקר המדינה משנת 
אול  מאחר , אמנ  לא הוחלו על מוסדות להשכלה גבוהה"חובת המכרזי  והתקנות 

, יבוריוהיות שהתפקיד שלה  נושא אופי צ, שהתקשרויותיה  העסקיות ממומנות מכספי ציבור
שהמוסדות יפעלו כ! שהתקשרויותיה  , מ  הראוי אפוא. מוטלת עליה  חובת אמו  כלפי הציבור

יהיו יעילות ככל האפשר ולא יפגעו בעקרונות העומדי  ביסוד דיני המכרזי  כפי שנקבעו לא אחת 
 ".בפסיקת בית המשפט העליו  ומצאו את ביטויי  בחוק

‰ ˙ËÏÁ‰Ï ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ‡È·‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ , ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ˙ˆÓ‡Ó‰
 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰2002 ,‰ˆÏÓ‰‰ ÌÂÒ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘ ˜¯ . 

 הצעה לתיקו  חוק חובת המכרזי  2005בעקבות החלטת הממשלה הוכנה באוגוסט  .3
תיקוני (ולהחלתו על המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת הצעת חוק הסדרי  במשק המדינה 

 *להל   (2005*ו"התשס, )2006עדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  חקיקה להשגת י
 ). הצעת חוק ההסדרי 

ממשרד ) לוביסט(ה בהשתתפות שדל  "לי  של ור" התקיי  דיו  בוועדת המנכ2005בספטמבר 
על מנת שהחלת החוק לא "והוא המלי  לגבש דרכי  לפעול , העוסק בשדלנות בקרב חברי הכנסת

הלות האוניברסיטאות בכל הנוגע לנושא התקשרויות של האוניברסיטאות ע  גורמי  תפגע בהתנ
ה יגבש בתו! חודש ימי  נייר "בדיו  הוחלט שצוות מטע  ור". חיצוניי  לצור! מסירת עבודות

 *להל  (ובו הצעת האוניברסיטאות לשינויי  בחוק המותאמי  למוסדות להשכלה גבוהה , עמדה
 . )ה"הצעת התקנות של ור

הצוות הסביר כי . ה"לי  את הצעת התקנות של ור" הגיש הצוות לוועדת המנכ2005בנובמבר 
מאחר שקיי  דמיו  בי  פעילות  של המוסדות להשכלה גבוהה בתחומי המחקר המדעי ובי  

הבסיס להצעה היה ההסדר המיוחד שגובש ע  , בתחו  שירותי הבריאות, פעילות קופות החולי 
 .ולפיו נקבעו תקנות המותאמות לאופיי  ולצורכיה , ר ג  עליה  הוחל החוקאש, קופות החולי 

Î Ó‰ ˙„ÚÂ ‰ÓÈÈ˜˘ ÔÂÈ„·"¯Â Ï˘ ÌÈÏ" ¯·Ó·Â · ‰2005 ˙Â ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰ˆÓÈ‡ ‡È‰ 
¯Â Ï˘"‰ ;Ê¯ÎÓ ÌÈ ÂÚË ÂÈ‰È ‡Ï ÌÈ·¯ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ È‚ÂÒ ÂÊ ‰Úˆ‰ ÈÙÏ , Û˜È‰ ÍÎÈÙÏÂ

 ¯„Ò‰· Ô˙È ˘ ‰ÊÓ ‰·¯‰· ·Á¯ ‰· ÚˆÂ‰˘ ¯ÂËÙ‰ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ È·‚Ï ˘·Â‚˘ , ‰˘ÚÓÏÂ
ÔÎÂ˙Ó ˙Â ˜˙‰ ˙‡ ˙ ˜Â¯Ó ‡È‰ .˙ÂÂÏ ‰Úˆ‰‰ ˙‡ ‰¯È·Ú‰ ‰„ÚÂÂ‰"˙ , ‰˘˜È· ÍÎ ÍÂ˙·Â

 ˙‡ ‡È·˙˘"‡˘Â · ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰Ê ÍÓÒÓ ÔÎÂ˙ "ÏÓ·"¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó·Â ‚ . ‰„ÚÂÂ‰
 È„Î ˙Ò Î· ÏÚÙÈ ÔÏ„˘‰ ÈÎ ‰ËÈÏÁ‰ Ì‚" ÔÓÂÒ¯Ù· Û˜Â˙Ï ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙ ˙ÒÈ Î ˙‡ ˙Â ˙‰Ï

˘˙Á‡ ‰ ˘ Ï˘ ˙ÂÏ‚˙Ò‰ ˙ÙÂ˜˙·Â ˙Â ˜˙‰ Ï ." 
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עקב המשבר בממשלה והמגעי  להקדמת הבחירות לא הוגשה כמתוכנ  לכנסת בדצמבר  .4
ה בעניי  "ג וור"וא- לא התקיימו כל מגעי  בי  משרד האוצר למל,  הצעת חוק ההסדרי 2005

ר הבחירות והקמת לאח, 2006באפריל . החלת חוק חובת המכרזי  על המוסדות להשכלה גבוהה
בעקבות זאת קיימה ועדת . 2006הוגשה לכנסת הצעת חוק ההסדרי  לשנת , ממשלה חדשה

 :כדלהל , בי  היתר, ובו החליטה,  דיו 2006ה במאי "לי  של ור"המנכ
ה "לקיי  שיחות ע  חברי הכנסת אשר ור) ב( ;ת לטפל בנושא מול משרד האוצר"לבקש מוות) א(

עלו בדיוני  לאישור חוק ההסדרי  בוועדת הכספי  להוציא את התיקו  נמצא את  בקשר כדי שיפ
להביא לידיעת משרד האוצר את ההתאמות הנדרשות ) ג(; לחוק חובת המכרזי  מחוק ההסדרי 

בחוק ובתקנות לש  החלת החוק על המוסדות להשכלה גבוהה בהתבסס על הצעת התקנות של 
 .ה"ור

ה כי בעקבות פעילותו יועבר הדיו  בהחלת החוק "דש לוורבעקבות דיו  זה כתב השדל  באותו חו
התרבות והספורט , על המוסדות להשכלה גבוהה מוועדת הכספי  של הכנסת לוועדת החינו!

 ‰˘‚ ÏÂ„‚ „Â‡Ó ‡Â‰ ‚˘È‰‰- ÔÂÈ„ Â ": השדל  כתב בסיכו  מכתבו).  ועדת החינו!*להל  (
‰Ï ÏÎÂ  ‰·Â ÛÈÚÒ· ˙ÂÎÈ¯‡ ¯˙È· ÔÂ„˙˘ ˙„‰Â‡ ‰„ÚÂÂ· ÌÈˆÂ¯ Â ‡ Ô˙Â‡ ˙Â„Â˜ ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÏÚ

Î ÛÈÚÒ ÏÎ ÏÚ ÌÈ „ Â· ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂÂ· ÔÂÈ„Ï „Â‚È · ˙ÂÏÚ‰Ï-5ÔÓÊ‰ ¯ˆÂ˜ ˙‡ÙÓ ˙Â˜„  "
 ).ההדגשה אינה במקור(

המוסדות : "בי  היתר,  לחברי ועדת החינו! וציי 2006ה בסו- מאי "ר ור"בעקבות זאת פנה יו
קבלת ... זי  עליה  ראוי שתיעשה בדר! המל!להשכלה גבוהה בדעה כי החלת חובת קיו  המכר

במיוחד בלי שהותקנו קוד  לכ  תקנות המביאות לידי ביטוי , התיקו  המוצע דר! חוק ההסדרי 
חיוב ... פגיעה מהותית ביותר, א- בצבור, ובתו! כ!, יפגע במוסדות, את ייחוד  של המוסדות
גע פגיעה מהותית ביותר במחקר יפ, בכל התקשרות וללא סייגי , המוסדות לעריכת מכרזי 

ÂÁ ˙¯‚ÒÓ· ÚˆÂÓ‰ ÔÂ˜È˙‰ ¯˘Â‡È ‡Ï ÈÎ ÁÈË·‰Ï ˘È˜ : ולפיכ!... ובמצוינות האקדמיי 
ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ˙·È˘È· ÌÈ¯„Ò‰‰ ,·Â¯˜‰ ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· Ë¯ÂÙÒ‰Â ˙Â·¯˙‰ ,31.5.06) " ההדגשה

 ).במקור
  שעשה נועדו ה כי המאמצי  הלגיטימיי" טע  ור2007בתשובה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

 . לשמור על האינטרסי  החוקיי  של המוסדות להשכלה גבוהה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,"ÌÈÈ˜ÂÁ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ " ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘

 ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÏ·˜Ó Ì‰˘ ¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ· ÔÂÎÒÈÁ·Â ˙ÂÏÈÚÈ· ˘Ó˙˘‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙‡ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ
ÔÂÈÂÂ˘‰Â ˙Â È‚‰‰ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙÏ ,˘ÈÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ‚˘ÂÓ‰ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ÌÂ. 

¯Â Ì Ó‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó" ‰ÓÊÈÏ „‚ ˙Ó ‡Â‰˘ ˘¯ÂÙÓ·Â ÈÂÏ‚· ÚÈ„Â‰ ‡Ï ‰
˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙ÏÁ‰Ï , ÏÎ ‰˘Ú ‡Â‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡

‰˙Â‡ ·ÎÚÏÂ ‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˙Â˘˜‰Ï È„Î Â˙ÏÂÎÈ·˘ , ‰˙¯ËÓ ˙‡ ÏÎÒÏ ¯ÂÓ‡Î Û‡Â
˙Â ˜˙‰ ÔÂ˜È¯ ˙ÂÚˆÓ‡·ÔÎÂ˙Ó  . 

 דנה ועדת החינו! בהצעה שהגישה הממשלה לתיקו  חוק חובת המכרזי  31.5.06*ב .5
ת "ות, ולאחר ששמעה את עמדותיה  של משרד האוצר, ולהחלתו על המוסדות להשכלה גבוהה

בהודעה לעיתונות מאותו יו  הבהירה הוועדה . ה היא אישרה את התיקו  בהסתייגויות שונות"וור
,  כי מפאת מינהל תקי  יש להחיל חובת המכרזי  ג  על המוסדות להשכלה גבוהההסכימה"שהיא 

כל זאת תו! התחשבות . וג  המועצה להשכלה גבוהה וראשי האוניברסיטאות הסכימו לכ!
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הוועדה החליטה כי ". שמירת סודיות מדעית וכדומה, בייחודיות המוסדות כמו חופש אקדמי
א! ייכנס לתוק- רק לאחר ששרת החינו! , ה יישאר בחוקהסעי- המחיל את החוק על מוסדות אל

עוד החליטה ; ג ובאישור ועדת החינו! יתקינו תקנות מתאימות"בהתייעצות ע  מל, ושר האוצר
אול  , ה לא הוזכר בהחלטה"יצוי  כי אמנ  ור.  חודשי 12הוועדה כי התקנות יוגשו לה בתו! 

ה כדי שיודיע לה מה "ג לפנות לוור"מורה מלמפרוטוקול הדיו  עולה כי במסגרת ההתייעצות א
 .עמדת האוניברסיטאות בעניי  זה

ולפיו יוחל ,  התיקו  לחוק חובת המכרזי 2006 פורס  בחוק ההסדרי  לשנת 15.6.06*ב .6
לפי התיקו  . החוק על המוסדות להשכלה גבוהה ביו  תחילת  של תקנות שיותקנו בעניינ 

לעניי  עסקאות , ]ההסדרי [ לחוק 60כנוסחו בסעי- , מכרזי תקנות ראשונות לפי חוק חובת ה"
 12יובאו לאישור ועדת החינו! התרבות והספורט של הכנסת בתו! , של מוסד להשכלה גבוהה

לפיכ! שר החינו! ושר האוצר היו אמורי  להגיש את התקנות ". חודשי  מיו  פרסומו של חוק זה
 .15.6.07*לוועדת החינו! לא יאוחר מ

˜È„··¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó ÂÓÈÈ˜˙‰ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ·˜ÚÓ‰ ˙ ,
˜ÂÁ‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „˜ÙÂÓ‰ ,ÏÓ ÔÈ·Â" ‚) ‰Ï˘ ‰ ˘Ó‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡·-˙Â "˙(16˙Â ÔÈ·Â " ˙

¯ÂÂ"‰ ;ÌÈ¯„Ò‰‰ ˜ÂÁ· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂ‡Â , ¯·Ó·Â · ˜¯2008 , ¯˙ÂÈ
Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙‡ ˙Ò Î‰ ‰ ˜È˙˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Ó ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÁÂÈ˘ È„Î ÌÈ

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï , ˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ Ï˘ ÍÈÏ‰‰ ÌÈÈ˙Ò‰)· ÂÓÒ¯ÂÙ ˙Â ˜˙‰-30.11.08 , Ô‰Â
‰ ˘ ÈˆÁ ¯Â·ÚÎ Û˜Â˙Ï ÂÒ ÎÈÈ .( 

ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ÌÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ·Ï˘· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ ,
¯ÂÓ‡Î˘ Û‡ , È ÂÈÓ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÈÙÏ2006˘¯„  ÂÊÎ ˙Â·¯ÂÚÓ ‰ : „¯˘Ó

˙Â ˜˙‰ ˙ Î‰ ˙Ú· ÏÏÎ ÂÓÚ ıÚÈÈ˙‰ ‡ÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï‡ ‰ Ù ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ , „¯˘Ó ÂÏÈ‡Â
ÍÂ ÈÁ‰ ,ÍÈÏ‰˙‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ Ú„È˘ Û‡Â ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯Â‰‰ ˙Â¯ÓÏ , Â˙ÓÊÈÓ ‰ Ù ‡Ï

ÍÈÏ‰˙· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˘˜È· ‡ÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ . 
 כי 2008 מבקר המדינה מסו- ינואר היועצת המשפטית של משרד החינו! טענה בתשובתה למשרד
היתה מתפרשת כהתערבות "ת "ג וות"כל פנייה מטעמה למשרד האוצר בעת גיבוש עמדת  של מל

 ". הפוגעת בסמכות  הייחודית, מוקדמת מדי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÍÈÏ‰˙· ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó , ˘¯„ Î

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ˙Â‡¯Â‰· ,·Â „ÁÂÈÓ‰ Ô„ÓÚÓ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰ ˙Ú· ‰
ÏÓ Ï˘"˙ÂÂ ‚"˙ . 

 :להל  פירוט הפעולות שביצעו הנוגעי  בדבר לאחר שהתקבלה החלטת ועדת החינו! .7
ת נוסח מוצע לתקנות שעניינ  התקשרויות "ל ות" שלח משרד האוצר למנכ2006ביולי  )א(

 *מכרזי  הכלליות פרק מיוחד בנוסח המוצע הוס- לתקנות חובת ה. במוסדות להשכלה גבוהה
ובו הוראה כללית המחילה את התקנות על , )2פרק ז" (התקשרויות מוסדות להשכלה גבוהה"

כפי שנעשה בתקנות המיוחדות לגבי התקשרויות של קופות , מוסדות אלה בשינויי  המחויבי 
__________________ 

תהיה , ג ומאחר שהטיפול בנושא נעשה באמצעותה"ת פועלת כוועדת משנה של מל"מאחר שוות  16
 .ג"ת ולא למל"ההתייחסות בהמש  הדוח לוות
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וצר בהצעתו לא הוסי- משרד הא, ואול  להבדיל מ  התקנות המיוחדות לקופות החולי . החולי 
ולא נת  , סעי- מיוחד ובו פירוט התקשרויות של המוסדות להשכלה גבוהה שאינ  טעונות מכרז

 להצעה צוי  כי ועדת המכרזי  של מוסד 5* ו4בסעיפי  . ביטוי לאופיי  הייחודי של מוסדות אלה
וזה ימנה ועדת פטור של , ת"ל ות"להשכלה גבוהה תדווח על מת  פטור מחובת מכרז למנכ

חשב , והוא יהיה היושב ראש, ת או נציגו"שבי  חבריה המנהל הכללי של ות", שלושה חברי 
 ".וכ  היוע  המשפטי או נציגו, ת או נציגו"ות
ובה  הסתמנה מחלוקת , ת" היו חילופי מכתבי  בי  משרד האוצר ובי  ות2006באוגוסט  )ב(

ת ימנה ועדת פטור אינה "ל ות"ת טענה כי ההצעה שמנכ"ות: בי  הצדדי  בעניי  ועדת הפטור
חופש אקדמי ומנהלי למוסדות להשכלה גבוהה "הקובע , ג" לחוק מל15עולה בקנה אחד ע  סעי- 

לעומת , משרד האוצר טע ". ת"בתחו  סמכותה ואחריותה של ות] נושא הוועדה אינו[ועל כ  
הה ואי  בינו לבי  עוסק בחופש האקדמי של המוסדות להשכלה גבו"ג " לחוק מל15כי סעי- , זאת

ת עולה "וכי מינויה של ועדת פטור בוות; "התקשרויות של המוסדות להשכלה גבוהה ולא כלו 
והיא א- תבטיח הוצאה יעילה ", ת"בקנה אחד ע  החלטת הממשלה שהגדירה את תפקיד ות

 ". וחסכונית של כספי המוסדות להשכלה גבוהה
 כי 2006ת למשרד האוצר באוגוסט "ודיעה ותת ה"במסגרת המגעי  בי  משרד האוצר לוות )ג(

בשל אופיי  הייחודי של המוסדות להשכלה גבוהה יש לקבוע לדעתה הוראות פטור מפורשות 
ולכ  , בתחומי  שלא ראוי להחיל בה  על מוסדות אלה את חוק חובת המכרזי  כמו שהוא

 .בכוונתה להעביר למשרד האוצר בהקד  האפשרי הצעה מטעמה לתקנות
.  מבקר המדינה פנה פעמי  מספר למשרד האוצר וביקש לברר א  התקנת התקנות מתקדמתמשרד

 והודיע לה כי טר  קיבל תגובה על נוסח 2006ת בנובמבר "בעקבות זאת פנה משרד האוצר לוות
וביקש ממנה , כמו כ  הבהיר לה כי אי  מקובלת עליו כוונתה להציע נוסח חלופי. התקנות שהציע
 .ו בהקד  האפשרי הערות ספציפיות לנוסח שהציעשוב להעביר אלי

ת ללשכות המשפטיות של משרד האוצר ומשרד החינו! את הצעתה " העבירה ות2007בינואר 
להל  " (2007*ז"התשס, ) מוסדות להשכלה גבוהה*תיקו  (נוסח לטיוטת תקנות חובת המכרזי  "ל
ובו פירט את , ה"ה ורת מכתב שהעביר ל"להצעה צירפה ות). ת" הצעת התקנות של ות*

 .הסתייגויותיו מהצעתה
חשיבות רבה " כי היא רואה 2007ת הבהירה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מדצמבר "ות

גיבוש הצעה לתקנות אשר מחד : "והוסיפה, "כמו ג  בקיו  הלי! היוועצות כדי , בהסדרת הנושא
, א! מאיד!, עות מכרזבאמצ, תבטיח כי התקשרויות המוסדות להשכלה גבוהה תערכנה ככלל

יוכלו להמשי! לקיי  את פעילות  , תבטיח כי המוסדות להשכלה גבוהה מכוח אופיי  המיוחד
לרבות פגישות , הינו הלי! מורכב אשר דרש עבודה רבה והתייעצויות ע  גורמי  שוני , האקדמית

 ". וראויגיבוש הצעה בעניי  מורכב זה בלוח הזמני  שגובש הינו סביר... ה"ע  נציגי ור
¯ÂÓ‡Î ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯Â"˙ÂÂÏ ÁÏ˘ ‰" „ÂÚ ÔÈÎ‰˘ ˙Â ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ˙

 ¯·Ó·Â ·2005 ,˙Â ÌÏÂ‡"¯ÂÏ ‰¯È·Ú‰ ˙" ˙Â ˜˙Ï ‰˙Úˆ‰ ˙‡ ‰" ˙Â¯Ú‰ ˙Ï·˜ Í¯ÂˆÏ
˙ÂÙÒÂ  ,˙ÂÓÈÈ˜˘ ÏÎÎ " ¯·Óˆ„ ÛÂÒ· ˜¯2006 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È‰ ‡Ï

˙Â È„È· ˙Â ˜˙‰ ˘Â·È‚˘ ÌÂ˜Ó"Ì˘Ï ˙ ·¯ ‰Î ÔÓÊ Í˘ÓÈÈ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ Ô˙¯·Ú‰ )Î-13 
¯Â ‰Ï ÁÏ˘ Ê‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ" ‰Ï·˜˙‰ Ê‡Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·˘ÎÂ ÔÈÎ‰˘ ˙Â ˜˙‰ ˙Úˆ‰ ˙‡ ‰

ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰.(  
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על העמדה כי נוכח "ת נאמר כי היא מתבססת "בדברי ההסבר להצעת התקנות של ות ) ד(
 לחוק 15דמי שלה  מכוח סעי- אופיי  הייחודי של המוסדות להשכלה גבוהה והחופש האק

יש מקו  לקביעת תקנות ברורות וחד משמעיות להתאמות הנדרשות , המועצה להשכלה גבוהה
המהווה נר לרגלי , תו! שמירה על אופיי  המיוחד והחופש האקדמי שלה , לסוגי מוסדות אלה

 ".מערכת ההשכלה הגבוהה בדומה לתקנות שנקבעו להתקשרויות של קופות החולי 
Â‡˙Â Ï˘ ˙Â ˜˙‰ ˙Úˆ‰· ÔÂÈÚÓ ÌÏ"¯Â Ï˘ ˙Â ˜˙‰ ˙Úˆ‰·Â ˙"Ô‰· ÂÏÏÎ Ì‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ ,

¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÔÈ·Â Ô‰È È· ÔÈ‡˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ¯ÂËÙ ÈÙÈÚÒ , ÔÂ‚Î
˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â ÓÂÓÓ‰ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Â ÌÈ„·ÂÚ ˙˜ÒÚ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ . ‰Ê ÔÈÈ Ú·

 ˙ ˘Ó ÁÂ„· „ÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÔÈÈˆ2002 ÈÎ " ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙Â˘ÈÎ¯‰Â ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ·Â¯
˙ÂÏÚ· Ô‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ÈË¯„ ËÒ È˜˘Ó ÈÙÂ‡ , ˘ÙÂÁ‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰‰ ÔÎÏÂ
 ÔÈÈ Ú‰ ÔÈÓÓ ‰ È‡ ÈÓ„˜‡‰)Ô È˜ÒÚ ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈ ÈÈ Ú· ÔÎ˘"(17. 

ליבת פעילות  של המוסדות היא : "2007ה טע  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "ור
מחקרית שנהנית ממעמד מוג  על פי חוק בעוד שהפעילויות המשקיות *ת האקדמיתהפעילו

מחקרית של המוסדות *לתמו! ולשמר את הרמה האקדמית, לא נועדו אלא לקד ' הרגילות'
המחוקק רואה את פעילותו המשקית של מוסד להשכלה גבוהה כחלק ... להשכלה גבוהה

ו א- היא חוסה תחת החופש האקדמי ואינה אינטגראלי ממהותו כמוסד להשכלה גבוהה וככז
 קיימי "וכי , ת בתשובתה טענה כי הצעתה התייחסה למקרי  חריגי  בלבד"ות". מנותקת ממנו

מקרי  בה  עריכת מכרז לא תביא לחיסכו  וליעילות אלא היא עלולה דווקא לפגוע ביכולתו של 
 ".המוסד לקיי  את פעילותו התקינה
Ï ˜ ÚÂÓ˘ ÍÎ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡ÈÓ„˜‡ ˘ÙÂÁ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ , ˙·ÈÏ˘ ÍÎ ÏÚÂ

˙ÈÓ„˜‡ ‡È‰ Ì˙ÂÏÈÚÙ-˙È¯˜ÁÓ .˙È˜˘Ó‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙È·¯ÓÏ ÌÏÂ‡- Ì‰˘ ‰Ù Ú‰ ˙ÈÏÎÏÎ
ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁÏ ¯˘˜ ÏÎ ÔÈ‡ ÌÈÏ‰ Ó .Ï˘ÓÏ , È˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Â ÈÂ È· ÔÈ· ¯˘˜ ÏÎ ÔÈ‡

ÔÂ È‚ ,ÔÂÈ˜È  ,Ï˘ ˙È¯˜ÁÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰Â ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÔÈ·Â ‰„ÚÒ‰ Â‡ ‰ÁË·‡˙Â„ÒÂÓ‰  .
˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙Â Â¯˜Ú ÈÙ ÏÚ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ‰Ê ‚ÂÒÓ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ,

ÔÂÈÂÂ˘‰ ,˙Â È‚‰‰Â ˙ÂÏÈÚÈ‰ , ˙Â‡¯Â‰ Ï˘ ÌÈ‚ÈÈÒ ‡ÏÏÂ ‡ÏÓ ÌÂÈ˜ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚ ÌÈ‚˘ÂÓ‰
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ , ÌÈ‚È¯ÁÂ ÌÈËÚÓ ÌÈ¯˜Ó· Ô˙ ÈÈ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÈ˜Ó ¯ÂËÙ˘ ‰„Ù˜‰Â

„·Ï·. 
 *להל  (הכי  משרד האוצר נוסח חדש של תקנות , ה"התקנות של ורלאחר קבלת הצעת  )ה(

ובה  , כמה מה . ת"ובו הוטמעו מקצת ההצעות וההערות של ות, )הצעת התקנות של משרד האוצר
, לאחר שחת  שר האוצר דאז מר אברה  הירשזו  על התקנות. נדחו, הערותיה בעניי  ועדת הפטור

וזו חתמה עליה  בסו- מרס , יולי תמיר' רת החינו! פרופ לש2007הוא העביר  בתחילת פברואר 
2007. 

 2007א- שבסו- ינואר , ה"ת ולוור"בדיקת המעקב העלתה כי משרד האוצר לא הודיע על כ! לוות
ה אליו ואל משרד החינו! וביקש שלא תתקבל כל החלטה בעניי  התקנות בטר  ישמיעו "פנה ור

 . המוסדות להשכלה גבוהה את טענותיה 
__________________ 

 .737' עמ  17
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ה ללשכות המשפטיות של משרד האוצר ומשרד החינו! וטע  כי יו  " פנה שוב ור2007בסו- מאי 
בדיעבד ובאקראי כי משרדי האוצר והחינו! ניסחו תקנות מטעמ  וא- החתימו "קוד  לכ  נודע לו 

ובלא שנשמעה ... ג"כל זאת בלא שהתקיימה התייעצות ע  המל, עליה  את שרי האוצר והחינו!
לא "ה טע  במכתבו כי "ור". למרות בקשתנו המפורשת בכתב, סדות להשכלה גבוההעמדת המו

ג "יעלה על הדעת כי הלי! התקנת התקנות יעשה בדר! של מחט- ובלא התייעצות ראויה ע  המל
וביקש להעביר לעיונו את נוסח התקנות שמשרד האוצר ומשרד , "וע  המוסדות להשכלה גבוהה
ואול  משרד האוצר ומשרד החינו! לא נענו לבקשתו של . הגיב עליוהחינו! מציעי  כדי שיוכל ל

 .ה ולא העבירו לעיונו את נוסח התקנות האמור"ור
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,˙Â"¯ÂÂ ˙"‰ , „Á‡ ÏÎ

ÂÓÂÁ˙· , È ÈÈ Ú ÔÙÂ‡· ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÂ˜È˙· ˘¯„ Î ˙ÂˆÚÂÂÈ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï
Â·Ï ÌÂ˙· ,·ÂÎÈÚ ‡ÏÏ ÌÏ˘ÂÈ ‰˜È˜Á‰ ÍÏ‰Ó˘ È„Î . ˙Â È‚‰‰ ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î

˙Â Ï˘ Ì ÂÈÚÏ Â¯È·ÚÈ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ˙ÂÙÈ˜˘‰Â"¯ÂÂ ˙" ˙‡ ‰
ÌÈ¯˘‰ ÂÈÏÚ ÂÓ˙Á˘ ˙Â ˜˙‰ ÁÒÂ  ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Â˘˜·˙‰˘ ÌÂ˘Ó „ÂÁÈÈ·Â. 

 את נוסח התקנות לבחינתו של העביר משרד האוצר, לאחר חתימת השרי , 2007באפריל  )ו(
מסמ! "העביר למשרד האוצר באותו חודש , משרד המשפטי  בח  את הנוסח. משרד המשפטי 

 . העביר לו הערות נוספות2007ובאמצע יוני , "הערות ראשו 
 ¯·Óˆ„Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ¯ÈÚ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó2007Ï·Â˜Ó‰ ÈÙÏ ÈÎ  ,

˜˙ ˙Úˆ‰ ÂÈÏ‡ ¯È·Ú‰Ï ‰È‰ ˘¯„ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯˘‰ ˙ÓÈ˙Á È ÙÏ ˙Â  . ¯È·Ò‰ ÔÎ ÂÓÎ
Â˙„ÓÚ ÈÎ ,˙Â¯Ú‰· ‰‡·Â‰˘ ," ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ˙ÒÒÂ·ÓÂ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ ÈÁ·‰ ÔÓ ˙Ë¯ÂÙÓ

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙· ÌÂÈÎ ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ¯„Ò‰‰ Ï˘ ˙È˙‡ÂÂ˘‰ ‰ ÈÁ· ." ÔÂÈÚÓ
‰ÏÂÚ ‰Ï‡ ˙Â¯Ú‰· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â‚˘‰ ‰ÓÎ ÂÈ‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘ÓÏ ÈÎ ,Ô‰·Â ‰‚˘‰ 

¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰¯Â˘˜‰ ,˙Â ˙„ÓÚ ˙‡ ‰¯˜ÈÚ· ˙Ó‡Â˙ ¯˘‡"ÔÈÈ Ú· ˙ . 
בדיקת המעקב העלתה כי היועצת המשפטית של משרד החינו! פנתה לשרת החינו! ביוני  )ז(

ה ואת "ת ושל ור" כחמישה חודשי  לאחר שקיבלה כאמור את הצעת התקנות של ות* 2007
 והביעה את *תמה שרת החינו! על התקנות ה וכשלושה חודשי  לאחר שח"פנייתו של ור

ה  לעניי  ועדת הפטור וסמכויות , הסתייגותה ממקצת הסעיפי  בהצעת התקנות של משרד האוצר
היועצת ". פטורי  הקשורי  לייחודיות המוסדות להשכלה גבוהה"ל שלה וה  לעניי  "ת והמנכ"ות

‚ "‚Û˙Â˘Ó ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ,È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ,Èˆ  ÌÚÏÓ‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È"המשפטית הציעה 
ÏÈÚÏ ÂË¯ÂÙ˘ ÌÈÈ Â¯˜Ú‰ ÌÈ‡˘Â · , ˙Â ˜˙‰ ÁÒÂ  ¯Â˘È‡Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï ·È˘‰ÏÂ

‡˘Â · ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜Ï „Ú ÚÈˆ‰˘) "ההדגשה במקור.( 
וכי , ה"ת וור"הביקורת העלתה כי נותרו מחלוקות רבות ומהותיות בי  משרד האוצר ובי  ות . 8

לפיכ! פנה משרד מבקר המדינה למשרד האוצר . עד תו ספק א  מוצה תהלי! ההיוועצות 
משרד האוצר קיי  באמצע אוקטובר .  וביקש שיחיש את טיפולו בהתקנת התקנות2007באוגוסט 

, מאחר שהנושאי  השנויי  במחלוקת לא מוצו בדיו . ת" דיו  בעניי  התקנות ע  נציגי ות2007
 .סוכ  כי הצדדי  ייפגשו במהרה שוב
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9. ÂÎÈÚ‰ Ï˘· ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰Ï ÌÈÎÈÏ‰· Í˘Ó˙Ó‰ ·
 ¯„ÒÂÈ ‡ÏÂ ÂÚ˜˘Â‰˘ ·¯‰ ıÓ‡Ó‰Â ‰„Â·Ú‰ ÏÎ ÔÂÈÓËÏ Â„¯È ‡Ó˘ ˘˘Á‰ Ï˘·Â ‰‰Â·‚

‰Ê ·Â˘Á ÔÈÈ Ú , ÈÏÂÈ· ·˙ÎÓ· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ Ù2007ÂÈÏ " ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ¯
Ê‡„ ˙Ò Î‰ Ï˘ ‰ È„Ó‰ ,Á"·Ï¯Â‡ ÔÂÏÂ·Ê Î . ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÂ·˙ÎÓ· ¯È‰·‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÎ

 ÁÂ„· ‰‡·Â‰˘ ‰ˆÏÓ‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÔÓÊ ‰Ê ÌÈÈ˜Ó Â„¯˘Ó ‡˘Â ‰ ˙Â·È˘Á Ï˘·
 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó2002 ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ˙ÏÁ‰Ï ‰˜È˜Á ˙ÓÊÈ ÏÂ˜˘Ï 

 ‰Ê ÔÈÈ Ú· ÌÈ˘ÂÚ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ¯Á‡ ·˜ÚÓÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰
¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰.‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ¯È‰·‰ „ÂÚ " : ˙Â ˜˙‰ ÔÈ· ÏÂ„‚ ¯ÚÙ ¯˙Â  ÔÈÈ„Ú

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÒÈÙ˙ ÈÙ ÏÚ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ÔÈ˜˙‰Ï ˘È˘ , ˙Â ˜˙‰ ÔÈ·Â
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ...‰„ÚÂÂÏ ˙Â ˜˙‰ Â˘‚ÂÈ˘ÎÏ ÈÎ ÌÈ˘˘ÂÁ Â ‡ ,

¯˙ÂÈÓÂ ÛÒÂ  ·ÂÎÈÚÏ ÌÂ¯‚ÏÂ ·Â˘ ıÂˆÏ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÌÈÏÂÏÚ˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰· ." 
˘ ¯Â·Ò ‡Â‰ ÈÎ Â·˙ÎÓ· ÔÈÈˆ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó" ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ ÔÈ· ·Ï˘Ï ‰ÚÈ Ó ÔÈ‡

Ú‚ÙÈÈ ‡Ï Ì‰Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÈÎ ÁÈË·‰ÏÂ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï , ÁÈË·‰Ï È ˘ „ˆÓÂ
 ÂÚˆ·˙È ˜˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰˘

Â·Èˆ ÁÂ˜ÈÙ ÁÈË·Ó‰ ÔÙÂ‡·¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ˙‡ˆÂ‰ ÏÚ È¯ , ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ Í¯„‰ ‰ÂÂ‰ÓÂ
¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˙ÂÎ¯Ú ‰ ˙Â‡˜ÒÚÏ ¯˘˜· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ ˙Â ÌÈ¯ÈÁÓ ˙ ÈÁ·Ï . ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ 

Ì‰È˙Â¯Â„Ï ‰ È„Ó‰ È¯˜·Ó ˙ÂˆÏÓ‰ ˘ÂÓÈÓ· ¯·Â„Ó˘ , ˙·ÈÈÁÓ ÔÈÈ Ú‰ ˙·ÂË˘ ¯Â·Ò È ‡
 ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÔÂÈ„ ÌÂÈ˜ ¯Â˘È‡· ˙Ò Î‰ Ï˘

˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ˜˙‰ ,Â ˙„ÓÚ ˙‡ ÚÈ·‰ÏÂ Û˙˙˘‰Ï ÏÎÂ  Â·˘." 
 התקיי  בכנסת דיו  משות- של ועדת החינו! ושל הוועדה לענייני ביקורת 2007בסו- אוקטובר 

בישיבה התברר כי ". החלת חובת מכרזי  במוסדות להשכלה גבוהה"המדינה של הכנסת בנושא 
ה ובי  משרד האוצר בשאלה א  התקיימה חובת ההיוועצות " וורת"קיימי  חילוקי דעות בי  ות

כנדרש בתיקו  לחוק חובת המכרזי  בעניי  התקנות הקשורות להחלת החוק על המוסדות , ביניה 
 . א  לאו, להשכלה גבוהה

ÔÏ‰Ï„Î Ú·˜  Û˙Â˘Ó‰ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒ·" : Â‡·ÂÈ ‰ÈÙÏ ˜ÂÁ· ‰·ÂÁ‰˘ ˙ÂÚ·Â˜ ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘
È ÂÈ ˘„ÂÁ „Ú ˙Â ˜˙‰ 2007ÌÈ¯˘‰ È ˘ È„È ÏÚ ‰‡ÏÂÓ ‡Ï  ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘ ,

˙ÂˆÚÂÂÈ‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒÏ ¯˘‡· ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÏ‚· ˙‡ÊÂ .˙È ˘ , ˙Â˘¯Â„ ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘
¯ˆÂ‡‰ ¯˘ÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘Ó Û˜Â˙·Â ÚÈ‚ÙÓ· ,˜ÂÁ· ÌÈ¯ÎÊÂÓ‰ , Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂÈÒÏ ‡È·‰Ï

˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰ ,˙Â¯·„È‰· ÌÈ ÂÈ„ ÏÂÏÎ˙˘ ,·„ ÈÙÂÏÈÁÂ ÌÈ˘‚ÙÓÌÈ¯ , ÚÈ‚‰ÏÂ ˙ÂÒ Ï È„Î
‰ÈÏ‡ ÚÈ‚‰Ï Ô˙È ˘ ˙È·¯ÈÓ‰ ‰ ·‰Ï .ÏÓ‰ ÌÚ ‡È‰ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰‰ ˙·ÂÁ"‚ ,˙ÂÂ‰ ÌÚ" Ì‚Â ˙

¯Â ÌÚ"‰ ... ÍÂ˙˘ ÌÈÚ·Â˙ Â Á ‡45 ÌÈÓÈ ] „Ú15.12.07 [ Í¯ÂˆÏ ÔÂÈ„Ï ˙Â ˜˙‰ Â‡·ÂÈ
˙Â·¯˙‰Â ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂÂ· Ô¯Â˘È‡." 

פברואר ,  ובינואר2007בדצמבר בנובמבר ו, לאחר הדיו  האמור בכנסת התקיימו חמש ישיבות
. 18ה"ת ומוור"החינו! והמשפטי  ונציגי  מוות, בהשתתפות נציגי  ממשרדי האוצר, 2008ומרס 

ר הוועדה לענייני ביקורת "ר ועדת החינו! וליו"ל מר שוקי אור  ליו" פנה החשכ18.12.07*ב
עי  בדבר ומאחר המדינה של הכנסת ומסר לה  כי בשל מורכבות הנושא וריבוי הגופי  הנוג

לא יהיה אפשר לעמוד במועד שקצבו , שהוא מבקש ללמוד נושא זה אישית ע  כניסתו לתפקיד
__________________ 

 .ה"בישיבה הראשונה לא השתתפו נציגי ור  18
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 פנה שוב 26.3.08*ב. וכי הוא צופה כי התקנות יושלמו ויוגשו בשבועות הקרובי , הוועדות
, ל ליושבי הראש של הוועדות האמורות והודיע לה  כי הושגה הסכמה על נוסח התקנות"החשכ

החשב הוסי- כי ע  השלמת ניסוח  של התקנות ה  יועברו . כי נוסח זה הועבר למשרד המשפטי ו
 .לאישורה של שרת החינו! ולאחר קבלת האישור הוא יפנה אליה  כדי לקבוע מועד לדיו  בכנסת

·-11.6.08 ˙‡ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ‰¯˘È‡ Â·Â ˙Â„ÚÂÂ‰ È˙˘ Ï˘ Û˙Â˘Ó ÔÂÈ„ ˙Ò Î· ÌÈÈ˜˙‰ 
 ‰Ï Â˘È‚‰˘ ˙Â ˜˙‰ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÌÈÈÂ È˘ ‰ÓÎÏ ÛÂÙÎ· ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘
˙Â˘ÚÏ Â˘¯„  ¯·„· . ËÒÂ‚Â‡·2008ÌÈÈÂ È˘‰ ÚÂˆÈ· ÌÈÈ˙Ò‰  , ¯·ÂË˜Â‡·Â ¯·ÓËÙÒ·Â

2008˙Â ˜˙‰ ÏÚ ÍÂ ÈÁ‰ ˙¯˘Â ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÂÓ˙Á  .ÂÓÒ¯ÂÙ ˙Â ˜˙‰ ,¯ÂÓ‡Î ,·-30.11.08 
‰ ˘ ÈˆÁ ¯Â·ÚÎ Û˜Â˙Ï ÂÒ ÎÈÈ Ô‰Â. 

 È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ , ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙ÏÁ‰ ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˘ÂÓÈÓ· ·¯‰ ·ÂÎÈÚ‰
˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ÌÂ˘ÈÈ·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ , ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú· ˜˜Á ˘

‰Ï‡ ,¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÚÂˆÈ·‰ ÈÙÂ‚ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ· ÈÂ˜ÈÏ ˙ ÈÁ·· ‡Â‰ , ‡Â‰ ‰Ê ·ÂÎÈÚÂ
 ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÓ ˜ÏÁ Â¯·ˆ˘ ÌÈ„·Î‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ· ¯ÂÓÁ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï

Ï‡¯˘È·.   
 סיכו 

ÌÓÂ„È˜ÏÂ ¯˜ÁÓÏÂ ‰‡¯Â‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ . ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÌÈÓÈÈ˜Ó Ì‰
ÈÓ„˜‡ ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ· ˙Â·¯ ˙ÂÈ„ÂÁÈÈ-ÈÚ„Ó ,Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÍÎÈÙÏÂ , ˙¯‚ÒÓ·

ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ì‰Ï ‰ ˜ÂÓ‰ ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ,‰Ï‡ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ ÚÂˆÈ·· ˙Ú„ ÏÂ˜È˘ , ˙Â·¯Ï
Ï ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰·ÔÚÂˆÈ·. 

˜‰·ÂÓ È˜˘ÓÂ ÈÏ‰ ÈÓ ÈÙÂ‡ ˘È ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ Ï˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰Ó ˙Â·¯Ï ÌÏÂ‡Â , ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ¯˙È ÏÚ ÌÈÏÁ‰ ‰Ï‡Ó ÌÈ Â˘ ˙ÂÓ¯Â Â ÌÈÏÏÎ Ô‰ÈÏÚ ÂÏÂÁÈ˘ . ¯·Â„Ó

ÁÂ˙ÈÙÂ ‰ÈÈ · ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ,„ÂÈˆÂ ÌÈ¯ÓÂÁ ˙˘ÈÎ¯Ï , ˙˘ÈÎ¯Ï
 ÌÈ Â˘ ÌÈ˙Â¯È˘)‰ÁË·‡ ,˜È ÔÂÈ ,·Â˘ÁÓ ,‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ ÔÂ È‚( , ˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â Ô‰È È·˘

ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ÔÈ‡ ÈÓ„˜‡ ˘ÙÂÁÂ ˙ÈÚ„Ó . 
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ ÈÎ ¯·Ú· ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ì‰·Â ,

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ Ì‰ÈÏÚ ÏÁÂ‰ ‡Ï˘ ,˙Â Â˘‰ Ì‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï ¯Â˘˜‰ ÏÎ· Â˘Ú , Ô‰·Â
ÈÏ‰ ÈÓ‰ ÈÙÂ‡‰ ˙ÂÏÚ· ‰Ï‡ Ì‚˜‰·ÂÓ‰ È˜˘Ó‰Â  ,ÌÓˆÚÏ ÔÈ„ . ÌÈÏ‰  ÂÚ·˜ Ì‰ Ì Ó‡
˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈÈÓÈ Ù ,ÌÓÈÈ˜Ï Â„ÈÙ˜‰ ‡Ï ÌÏÂ‡ , ÂÚˆÈ· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ·Â¯ ˙‡Â

Ï·Â˜ÓÎ ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï˘ ,ÌÈ¯Â‚Ò ÌÈÊ¯ÎÓ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡Ï‡ , ÍÈÏ‰ ‡Ï· Â‡
ÏÏÎ È˙Â¯Á˙ ;ÌÈ·¯ ÌÈÓ‚Ù ÂÏÙ  ÂÚˆÈ·˘ ÌÈ¯Â‚Ò‰ ÌÈÊ¯ÎÓ· Ì‚Â . ˙ ˘·2002 ıÈÏÓ‰ 

 ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ˙‡ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ , ˙ ˘ „Ú ÌÏÂ‡2005ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï  . ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÁ‰ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú·

‡˘Â · ·˜ÚÓ ˙˜È„· ÚÂˆÈ·· ‰ È„Ó‰. 



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

212 

 ¯·Ó·Â · ˜¯2008 , ·˜ÚÓ‰ ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ·- ¯˜·Ó „¯˘Ó ıÈÏÓ‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ˘˘Î 
È„Ó‰ ˙ÂÓ¯Â ‰ ˙‡ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï È„Î ‰˜È˜Á È Â˜È˙ ÌÂÊÈÏ ‰ 

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ· ˙ÂÚÂ·˜‰ , ˙·ÂÁ ˜ÂÁ ˙‡ ˙Ò Î‰ ‰ ˜È˙˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈÂ
 ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ ÏÁÂÈ˘ È„Î ÌÈÊ¯ÎÓ‰-ÍÈÏ‰‰ ÌÏ˘Â‰  , ˙Â˘Â¯„‰ ˙Â ˜˙‰ Ï˘ ÔÓÂÒ¯Ù ÌÚ

˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ˜ÂÁ‰ ˙‡ ÏÚÂÙ· ÏÈÁ‰Ï È„Î . ·ÂÎÈÚ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÌÂ˘Ó ¯˙È‰ ÔÈ· Ì¯‚ 
 ˙·ÂÁ ÔÈÈ Ú· ˘¯„ Î ÏÚÙ ‡Ï˘ ÌÂ˘ÓÂ ˙Ò ÎÏ ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ‰Úˆ‰‰ ˙˘‚‰· ‰‰˙˘‰

˙Â ÌÚ ˙ÂˆÚÂÂÈ‰‰"˙ ;¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· Â˘Ú ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÌÂ˘Ó ÔÎÂ"‰ , ÔÙÂ‡·
Í˘Ó˙ÓÂ È·˜Ú , ÏÎÒÏ Û‡Â ‰˙Â‡ ·ÎÚÏÂ ‰˜È˜Á‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˙Â˘˜‰Ï È„Î Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ
‡· ‰˙¯ËÓ ˙‡ÔÎÂ˙Ó ˙Â ˜˙‰ ÔÂ˜È¯ ˙ÂÚˆÓ . 

˙‡Ê ÌÚ , ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÂÏÚÙÈ „È˙Ú·˘ ˙ÂÂ˜ÏÂ ÍÈÏ‰‰ ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ Í¯·Ï ˘È
˙Â ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ , ÈÙ ÏÚ Â˘ÚÈÈ ˜˘Ó‰Â Ï‰ ÈÓ‰ ÈÓÂÁ˙· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ·Â¯ ÈÎ ÂÁÈË·È ÍÎÂ

 ÁÂÎ· ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÂÁË·ÂÈÂ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ „ÂÒÈ·˘ ˙Â Â¯˜Ú‰
¿Ó ˙ÏÚÂ˙ÂÌÈÊ¯ÎÓ‰ ÈÎ¯ÂÚÏ ˙È·«̄ ,˙ÂÈ·ÓÂÙ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ È„Î ÍÂ˙ ,˙ÂÙÈ˜˘ ÏÚ , ÔÂÎÒÈÁ ÏÚ

˙ÂÏÈÚÈ ÏÚÂ .˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰· ÌÈÈ·ÓÂÙ ÌÈÊ¯ÎÓ ÌÂÒ¯Ù , ÈÙÂ‡ Ô‰Ï ˘È˘ ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ „ÂÁÈÈ·Â
ÈÏ‰ ÈÓ-˜‰·ÂÓ È˜˘Ó , „ÒÂÓÂ „ÒÂÓ ÏÎ˘ ˙Â ˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ÔÁÂ· Ô·‡ ˘Ó˘Ï ÏÎÂÈ

‰ÈÙ ÏÚ ÔÁ·ÈÈ .   


