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 מפתח שמות מקוצרי 
 אג  התקציבי  במשרד האוצר ˙"‡‚

Ô· ˙ËÈÒ¯·È Â‡-ÔÂÈ¯Â‚ ,Ô·-ÔÂÈ¯Â‚  גוריו  בנגב אוניברסיטת ב 
¯·-ÔÏÈ‡ איל  אוניברסיטת בר 

 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„1990 מבקר המדינה, ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ 
‰‰Â·‚) 1990( 

 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„1995 המדינה מבקר,  ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„
‰‰Â·‚) 1995( 

 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„1999 מבקר המדינה, ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ 
‰‰Â·‚) 1999( 

 ˙ ˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„2002 ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ , ÌÈ„Â‚È‡·
 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â)2002( ,738 731' עמ 

˘Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ„ ˙ 2004 מבקר המדינה , ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï) 2004( ,273 255' עמ 

Û‚‡‰ ת"האג  לשכר ולמינהל בוות 
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,˙È¯·Ú‰  האוניברסיטה העברית בירושלי 

Î˘Á‰"Ï החשב הכללי במשרד האוצר 
ÔÂÈ ÎË‰   מכו  טכנולוגי לישראל הטכניו  
ÓÚÂÈ‰"˘ (המשפטי לממשלההיוע  

‰„Â·Ú ÈÎÂÒÎÒÏ ‰˜ÏÁÓ‰ המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה 
¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ ,‰ ÂÓÓ‰ הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 

·¯ ÌÎÒ‰-È˙ ˘ ת ובו "ת לבי  אג"הסכ  הנחת  מדי פע  בפע  בי  ות
נקבעת מסגרת התקציב למערכת ההשכלה הגבוהה 

פרק זמ  של שלוש עד חמש ת ל"שתעמוד לרשות ות
 .שני 

Ô¯˜‰  לאומיי  הקר  לקשרי מדע בי 
ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ,התרבות והספורט של הכנסת, ועדת החינו 
ËÁÂ˘ ˙„ÚÂ הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 

¯Â"‰ ועד ראשי האוניברסיטאות 
˙Â"˙ הוועדה לתכנו  ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה 



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה
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˙‡¯·‰Ï ˙È Î˙‰ ˜ÂÁÏ‡¯˘È ˙ÏÎÏÎ   תיקוני חקיקה (חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 

 2003 ג"התשס, )2004  ו2003הכספי  
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ  1992 ב"התשנ, חוק חובת המכרזי 
·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ 1985 ה"התשמ, חוק יסודות התקציב 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ נוסח משולב [1958 ח"התשי, נהחוק מבקר המדי[ 

ÏÓ ˜ÂÁ"‚ 1958 ח"התשי, חוק המועצה להשכלה גבוהה 
‰ÙÈÁ אוניברסיטת חיפה 

‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ  יחידת האכיפה שבאג  השכר והסכמי עבודה במשרד
 האוצר

‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ אג  השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 
ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ מכו  ויצמ  למדע 

ÏÓ"‚ המועצה להשכלה גבוהה 
˘ "Ì נציבות שירות המדינה 

ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ  סכומי  מקר  השבתו  שלא נוצלו 
‰Ò Î‰ ÒÓ ˙„Â˜Ù  1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[פקודת מס הכנסה 

ÌÈ‡ÏÓ‚ Ô¯˜ הקצבות לקר  קשרי מדע עבור גמלאי הסגל האקדמי 
Ú„Ó È¯˘˜ Ô¯˜  לאומיי  הקר  לקשרי מדע בי 

ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ רשות המסי  בישראל 
È„ÂÓÈÏ ˙ ˘ Ì  ספטמבר אוקטובר(שנת לימודי  אקדמית( 
·Èˆ˜˙ ˙ ˘  בספטמבר30  באוקטובר1(שנת תקציב אקדמית ( 

Ï˙-·È·‡ אביב אוניברסיטת תל 
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â ˜˙  1993 ג"התשנ, תקנות חובת המכרזי 

‰Ò Î‰ ÒÓ ˙Â ˜˙  ניכוי הוצאות מסוימות(תקנות מס הכנסה( , 
  1972 ב"התשל


