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 התחייבויות האוניברסיטאות לשל  

   תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה 
 תקציר

, באוניברסיטה העברית,  הונהגו הסדרי פנסיה תקציבית בטכניו 1982 1955בשני  
אביב ובחיפה כללו ההסדרי   בתל. אביב ובאוניברסיטת חיפה באוניברסיטת תל

אות האלה הונהג לסגל המינהלי באוניברסיט. הללו רק את הסגל האקדמי
הסדר של פנסיה ) 1979  ובאוניברסיטת חיפה ב1964 אביב ב באוניברסיטת תל(

והמעביד ,  משכרו5.5%ולפיו העובד מפריש , ) פנסיה צוברת להל  (חיצונית צוברת 
  12%. 

 של פנסיה ת החליטה הממשלה לפעול להפסקת צבירת התחייבויו1992בספטמבר 
דשי  וכלפי עובדי  חדשי  בגופי  מתוקצבי  תקציבית כלפי עובדי מדינה ח

)כהגדרת  בחוק יסודות התקציב(ונתמכי  
1
. 

,  הנהיגה האוניברסיטה העברית פנסיה צוברת לעובדיה החדשי 2001בשנת 
הנהיגו זאת שאר האוניברסיטאות שבה  הייתה נהוגה פנסיה  2007  2004ובשני  

תקציבית
2

לה ממשיכי  להיות מבוטחי  העובדי  הוותיקי  באוניברסיטאות הא. 
  .בפנסיה תקציבית

 פעולות הביקורת
את מעורבות  , לסירוגי , 2007 יוני   2006משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  מרס 

בהחלת הסדרי פנסיה צוברת על העובדי  החדשי   ת"של משרד האוצר ושל ות
 וניברסיטאותת והא"ות, כמו כ  נבדקו הצעדי  שנקטו משרד האוצר. באוניברסיטאות

עצמ  כדי לצמצ  את גירעונותיה  האקטואריי  של האוניברסיטאות וכדי להבטיח 
שעליה  עדיי  חל הסדר פנסיה , את זכויות הפנסיה של עובדיה  הוותיקי 

  . תקציבית
__________________ 

חייבה ההחלטה את משרד , מאחר שהאוניברסיטאות ה  גופי  נתמכי  לעניי  חוק יסודות התקציב  1
 .האוצר לטפל ג  בעניינ 

 כלפי  אביב  אוניברסיטת תל; 1.7.00  כלפי עובדי  שהחלו לעבוד בה מ האוניברסיטה העברית   2
 כלפי עובדי  שהחלו לעבוד  סיטת חיפה והטכניו  אוניבר; 1.10.03  עובדי  שהחלו לעבוד בה מ

 . 1.1.04  בה  מ
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 עיקרי הממצאי 
משרד מבקר המדינה בדק את הסדרי הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות כמה וכמה 

ע על שהאוניברסיטאות שהנהיגו פנסיה תקציבית בתנאי  פעמי  בעבר והתרי
בס* כולל (צברו בגינה התחייבויות בסכומי  ניכרי  , מועדפי  נהגו בחוסר אחריות

ולא יצרו בעבורה עתודות ויעודות) ח" מיליארד ש10 של כ
3

האוניברסיטאות א, ; 
  . דחו במש* שני  רבות את הטיפול בבעיה זו ולא פעלו כמתחייב ממצב 

 הפנסיה התקציבית
ת י ב י צ ק ת ה  י ס נ פ ת  ג ה נ  ה

אביב ואוניברסיטת חיפה הנהיגו בשנות החמישי   אוניברסיטת תל, הטכניו 
ללא מעורבות של , צדדי והשישי  של המאה העשרי  פנסיה תקציבית באופ  חד

משרד החינו*
4

   1974שהעביר אליה  במישרי  את הקצבות המדינה לפני שנת  (
 . וללא מעורבות של משרד האוצר) ת"השנה שבה הוקמה ות

 לאשר לאוניברסיטה 1979נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר הסכימו בשנת 
אול  ה  התנו זאת בכ* שעובדיה החדשי  לא , העברית להנהיג פנסיה תקציבית

יקבלו את התשלומי  החריגי  ואת תנאי הפנסיה העדיפי  שהיו נהוגי  בה לפני 
 1982בשנת . ה התקציבית שיקבלו יהיו כנהוג בשירות המדינהותנאי הפנסי, השינוי

חתמו האוניברסיטה העברית וארגוני העובדי  שלה על הסכ  בדבר פנסיה 
אול  תנאי הפנסיה המועדפי  שהיו נהוגי  בה קוד  לכ  הוחלו ג  על , תקציבית

 .עובדי  חדשי 
הפנסיה שידעו שהאוניברסיטה העברית הנהיגה את , ת ומשרד האוצר"ות

ת לא נקטה פעולה כלשהי "וות, לא עשו דבר בעניי  זה, צדדי התקציבית באופ  חד
 . צדדית של האוניברסיטה א, שהדבר התחייב נוכח פעולתה החד, לביטול ההסדר

ת לא ניצלה את סמכויותיה ואת מעמדה כגור  "בביקורת הנוכחית הועלה כי ות
היא לא הצליחה להביא לידי . ה המתקצב את המוסדות להשכלה גבוהה ומפקח עלי

נמוכה מזו של פנסיה ) האוניברסיטאות(שעלותה למעביד , כ* שפנסיה צוברת
ואפילו לא עשתה ניסיו  , תונהג בכל האוניברסיטאות כלפי כל העובדי , תקציבית

של ממש להביא לכ* שתנאי הפנסיה התקציבית שהעובדי  זכאי  לה יותאמו 
  . וגה בשירות המדינהלתנאי הפנסיה התקציבית הנה

__________________ 
3  ‰„Â˙Ú    רישו  במאז  של התחייבות לזמ  ארו  שסכומה ומועדי פירעונה נאמדי . ‰„ÂÚÈ    נכסי 

 .שנצברו לש  מימוש ההתחייבות הרשומה כעתודה
משרד "נקרא המשרד במועד סיו  הביקורת . במהל  השני  שונה שמו של המשרד כמה פעמי   4

 .וכ  הוא ייקרא בדוח ,"החינו 
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ת ו א ט י ס ר ב י נ ו א ה ל  ש ת  ו י ר א ו ט ק א ה ת  ו י ו ב י י ח ת ה  ה
 שבה  נהוגה פנסיה תהיק, ההתחייבויות האקטואריות של ארבע האוניברסיטאו

. 2006 ועד ספטמבר 1997 מספטמבר 153%-9%תקציבית גדל בשיעור של 
האוניברסיטאות לא הפקידו ביעודות סכומי  מספיקי  להבטחת עמידת  

 אקטואריי  בסכומי  תועקב כ* ה  צברו גירעונו, ויותיה  האקטואריותבהתחייב
 1,806%-9% בשני  האמורות גדל הגירעו  האקטוארי שלה  בשיעור של  ניכרי  

שטר  הקימה , בולטת לרעה האוניברסיטה העברית). 2006במחירי ספטמבר (
קטוארי ולכ  צברה גירעו  א, יעודה להבטחת עמידתה בהתחייבותה האקטוארית

הגירעונות . שהוא מלוא התחייבותה האקטוארית, ח" מיליארד ש9.2 בס* כ
 מיליארד 2.8 בטכניו  בכ: האקטואריי  של יתר האוניברסיטאות הסתכמו כדלהל 

 מיליארד 3.0 אביב בכ באוניברסיטת תל, ) מס* התחייבותו האקטוארית75%(ח "ש
לא ברור כיצד ). 53%(ח " מיליארד ש0.3 ובאוניברסיטת חיפה בכ, )92%(ח "ש

היות שאי  לה  תכניות שיש בה  , האוניברסיטאות מתכוונות לממ  גירעונות אלה
 . להביא לכיסוי מלא של הגירעונות

חלק ניכר מהיעודות שמחזיקות האוניברסיטאות להבטחת תשלומי הפנסיה של 
שרה במהל* השני  אי. ת"עובדיה  מקורו בכספי  מיוחדי  שקיבלו לש  כ* מוות

אביב ולאוניברסיטה העברית להשתמש בכספי  לאוניברסיטת תל, ת לטכניו "ות
שכ  לטעמה , היעודות לצמצו  גירעונות שוטפי  חדשי  שנוצרו בתקציביה 

ת "בדר* זו העדיפה ות". הגירעונות נוצרו בחלק  מתשלומי הפנסיה התקציבית"
ר במקו  להגות תכנית ולמצוא פתרו  לטווח הקצ" כיבוי שֵרפות"לנקוט גישה של 

ובכ* בעצ  אפשרה לאוניברסיטאות להמיר , כוללת לפתרו  הבעיה לטווח הארו*
 . גירעו  בגירעו 

ממצאי הביקורת הנוכחית מעידי  על הזנחה קשה וממושכת בטיפול בגירעונות 
הגורמי  הממלכתיי  המעורבי  בנושא . האקטואריי  של האוניברסיטאות שנבדקו

נכשלו במש* שני  רבות במילוי תפקידי המעקב והבקרה ולא הצליחו   ת "ת וות" אג 
ת בולט בייחוד נוכח "כישלונה של ות. למנוע מהאוניברסיטאות לצבור גירעונות

 הוא לעקוב אחר 1977 העובדה שאחד מתפקידיה המרכזיי  על פי החלטת ממשלה מ
  . או חריגותניצול התקציבי  של המוסדות להשכלה גבוהה כדי למנוע גירעונות 

ת ו י ו ב י י ח ת ה ה ל  ע י  א נ ו ב ש ח ה ח  ו ו י ד  ה
אוניברסיטת חיפה נוהגת כראוי ורושמת במאזניה את כל התחייבויותיה העתידיות 

ואילו ,  שהצטברו במש* השני   ובה  פנסיה תקציבית  בגי  זכויות עובדי  
ה  אינ  . אביב והטכניו  אינ  נוהגי  כ* אוניברסיטת תל, האוניברסיטה העברית

ורק בביאורי  לדוחות הכספיי  , ושמי  במאזניה  את ההתחייבויות האמורותר
ה  מציגי  נתוני  שוני  שנוגעי  לעניי  ונלקחו מדוחות אקטואריי  שמכיני  

ג  בעניי  אופ  הצגת הנתוני  בביאורי  ; עבור  מפע  לפע  אקטוארי  חיצוניי 
לדוחות הכספיי  אי  אחידות
5

 . 
__________________ 

 .39 29' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"בעניי  הצגת ההתחייבויות ראו לעיל בפרק  5
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ג ב ת  ו פ ט ו ש ה ת  ו א צ ו ה י ה י ו צ י פ ו ה  י ס נ פ  י  
ההוצאות השוטפות בגי  תשלומי פנסיה ופיצויי  באוניברסיטאות שנהוגה בה  

עד שנת הלימודי  ) 1997 1996(ז "פנסיה תקציבית גדלו משנת הלימודי  התשנ
ומשו  כ* גדל ג  שיעור ההוצאות שלה  , בשיעורי  ניכרי ) 2006  2005(ו "התשס

ו הוא "בשנת התשס. צויי  מס* כל הוצאותיה על תשלומי הפנסיה התקציבית והפי
  באוניברסיטת10.1% לכ,  בטכניו 13.6% לכ,  באוניברסיטה העברית25.6% הגיע לכ

 . באוניברסיטת חיפה4.3% אביב ולכ תל
תשלומי , 2005על פי הדוחות האקטואריי  שהוכנו עבור האוניברסיטאות בסו, שנת 

 לס* של 2023צפויי  לגדול עד שנת הפנסיה השנתית של האוניברסיטה העברית 
תשלומי הפנסיה ; 2005 לעומת שנת 54.6%  גידול של כ ח " מיליו  ש496.06

  ח " מיליו  ש240.79 לס* של 2030השנתית של הטכניו  צפויי  לגדול עד שנת 
תשלומי הפנסיה השנתית של אוניברסיטת ; 2005 לעומת שנת 104.2% גידול של כ

  גידול של  ח " מיליו  ש228.6 לס* של 2032ול עד שנת תל אביב צפויי  לגד
  .2005 לעומת שנת 168.3% כ

י  פ ד ע ו מ ר  כ ש ו ה  י ס נ פ י  א נ  ת
בביקורת הנוכחית הועלה כי למרות המלצות קודמות של מבקר המדינה לבטל את 

שיטת צבירת פנסיה :  כגו  תנאי הפנסיה המועדפי  הניתני  באוניברסיטאות 
; אביב ובאוניברסיטת חיפה באוניברסיטת תל, עבריתמואצת באוניברסיטה ה

צבירת זכויות פנסיה בשיעור כפול בידי בעלי תפקידי  רבי  באוניברסיטה העברית 
 מהשכר הקובע באוניברסיטה 92%וצבירת פנסיה ששיעורה הגיע עד ; ובטכניו 
העברית
6

 האוניברסיטאות ממשיכות להעניק את כל ההטבות האמורות לעובדי    
אמנ  הטבות אלה מעוגנות . ותיקי  שעדיי  מבוטחי  בפנסיה תקציביתהו

ועל כ  מבחינה משפטית , בהסדרי  או בהסכמי  בי  האוניברסיטאות לעובדיה 
אול  מאחר שמשרד האוצר , צדדי האוניברסיטאות אינ  יכולות לבטל  באופ  חד

 . אי  ה  חייבי  להשתת, במימונ, ת לא אישרו את ההטבות האלה"וות
ת תשומת לב ראויה להטבות "לא ייחסה ות, מועד סיו  הביקורת, 2007עד יוני 

היא . ולתנאי  המועדפי  שמעניקות האוניברסיטאות לעובדיה  היוצאי  לגמלאות
וג  לא , לא דרשה מה  נתוני  כמותיי  על עלות  של התנאי  וההטבות האלה

ת  של אות  תנאי  את השפע, באמצעות האקטוארי  שהזמינה, ניסתה לאמוד
והטבות על ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ועל תזרי  התשלומי  

 .העתידיי  לפנסיה שעליה  לשל 
ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ותזרי  התשלומי  העתידיי  
שלה  לפנסיה מושפעי  במידה רבה ג  מתנאי השכר שזוכי  לה  העובדי  

ות ותנאי השכר המועדפי  שנותנות האוניברסיטאות לעובדיה  ההטב: הפעילי 
מגדילי  ג  את ההתחייבויות האקטואריות שלה  וג  את ההוצאות בגי  תשלומי 

__________________ 
 . 1990ראו דוח מבקר המדינה משנת   6
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ועל כ  ה  מצמצמי  את המשאבי  הכספיי  העומדי  , פנסיה תקציבית ופיצויי 
 הממונה חלק מתנאי  אלה ניתנו ללא אישורו של. לרשות  למימו  פעילות  השוטפת

ולכ  מדובר בתנאי שכר חריגי , על השכר כנדרש
7

. 
ג  לגבי תנאי הפנסיה המועדפי  לא ביצעה , כמו בעניי  תנאי השכר החריגי 

וממילא לא פעלה בעצמה או , יחידת הממונה פעולות פיקוח ואכיפה באוניברסיטאות
אי ת לאיסו, המידע בעניי  ולהפסקת מת  ההטבות החריגות בתנ"באמצעות ות

השכר והפרישה ובהסדרי הפנסיה התקציבית לעובדי  שהחלו לעבוד 
 29המועד שבו הוחל על האוניברסיטאות סעי, , 1988באוניברסיטאות לאחר מרס 

לחוק יסודות התקציב
8

.  
 המעבר לפנסיה צוברת 

 לאוניברסיטאות שנהוגה בה  פנסיה 1990משרד מבקר המדינה המלי0 כבר בשנת 
להפעיל במקומה פנסיה צוברת ולהחילה תחילה על העובדי  תקציבית כי ישקלו 

להעברת עובדי האוניברסיטאות , ללא הצלחה, ת"בה בעת פעלה ות. החדשי 
 החליטה הממשלה לפעול להעביר 1992בספטמבר . להסדר של פנסיה צוברת

א* המעבר לפנסיה , ג  את עובדי הגופי  הנתמכי , בי  היתר, לפנסיה צוברת
 .2007  בכל האוניברסיטאות רק בשנת צוברת הסתיי

האוניברסיטה הראשונה שהנהיגה פנסיה צוברת לעובדיה החדשי  הייתה 
 ואיל* בעקבות הסכ  שנחת  2001והיא עשתה זאת משנת , האוניברסיטה העברית

בהסכ  זה התחייבה ).  הסכ  העקרונות להל  (ת " בינה ובי  ות1999באוגוסט 
, ד תשל  האוניברסיטה למי מעובדיה פנסיה תקציביתכי כל עו, בי  היתר, ת"ות

על פי הנוסחה שנקבעה . באמצעות הקצבות מיוחדות, ת"תשתת, בתשלומיה ג  ות
הסיוע אמור , ת"ת ועל פי התחזית שהייתה בידי ות"בדבר שיעור ההשתתפות של ות

בשנות הלימודי  ;  שני 35 להסתכ  בעשרות מיליוני שקלי  בשנה במש* יותר מ
ת לאוניברסיטה העברית ס* כולל של "העבירה ות) 2003 2001(ג "התשס ב"שסהת

הואיל והקצבות המדינה למערכת . ח על חשבו  התחייבות זו" מיליו  ש180 כ
ת נהגה בחוסר אחריות "הרי שוות, ת"ת לוות"ההשכלה הגבוהה מסוכמות בי  אג

נה סיוע שוט,  ש35 כאשר התחייבה להעניק לאוניברסיטה העברית במש* יותר מ
בלי שבדקה א  אכ  יהיו בידיה , ת"בסכומי  ניכרי  בלי שתיאמה זאת מראש ע  אג

סכומי  פנויי  הדרושי  לכ* ובלי שבחנה את ההשפעות שיש לדבר על תקציב 
 . ההשכלה הגבוהה ואת הפגיעה האפשרית במכלול היעדי  שהתקציב נועד לממ 

התנאי  העדיפי  של הסדר הפנסיה ת זה שני  רבות על "א, על פי שידוע לוות
התקציבית באוניברסיטה העברית ועל ההטבות החריגות והניכרות שהעובדי  זוכי  

לא , שלא קיבלו את אישורה ואת אישורו של משרד האוצר, לה  במסגרת הסדר זה

__________________ 
על סמכויות הממונה ועל היעדר הפיקוח שלו על תנאי  , על תנאי השכר והפרישה באוניברסיטאות  7

 .79 13' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"אלה ראו לעיל בפרק 
 .64 51' עמ,  ראו ש   8
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ת כדי לבטל או לצמצ  את אות  תנאי  והטבות במסגרת הסכ  "פעלה ות
 . וניברסיטה העבריתהעקרונות שעליו חתמה ע  הא

להפריש , האוניברסיטה העברית התחייבה בהסכ  העקרונות להקי  קר  פנימית
 משכר  של העובדי  הוותיקי  שהסדר הפנסיה התקציבית ממשי* 17.5%אליה 

ואול  . ת"לחול עליה  ולהעביר אליה ג  את ההקצבות המיוחדות שתקבל מוות
ת למימו  "יוחדות של ותהאוניברסיטה השתמשה בהפרשות ובהקצבות המ

מהאמור לעיל עולה . התשלומי  השוטפי  של הפנסיה התקציבית של כל הגמלאי 
היא לא ניצלה כראוי את הכספי  . כי האוניברסיטה ממשיכה לנהוג בחוסר אחריות

כפי , ת"הפנויי  העומדי  לרשותה בשל ההקצבות המיוחדות שקיבלה מוות
את נטל תשלומי הפנסיה הגבוהי  שיהיה ולא עשתה דבר כדי להקל , שהתחייבה

ת היא "בפועל ות, מכיוו  שלא נצברו כספי  בקר  הפנימית; עליה לשל  בעתיד
. שנושאת ברובה המכריע של עלות המעבר של עובדי האוניברסיטה לפנסיה צוברת

ויש לראות זאת , א* היא אינה עושה דבר בעניי , ת"עובדה זאת ידועה זה זמ  לוות
 . בחומרה

אביב ולאוניברסיטת חיפה  לאוניברסיטת תל, ת לטכניו " הציעה ות2001באוגוסט 
לעבור לפנסיה צוברת ולהגיע עמה להסכ  על בסיס אות  העקרונות שסוכמו ע  

 כי 2003ת באפריל "ת הודיע לוות"ואול  רק לאחר שאג. האוניברסיטה העברית
ת ההבראה של המעבר לפנסיה צוברת יהיה התנאי הראשו  למימו  תכניו

הנהיגה ) 2008 2003(ח "התשס ד"האוניברסיטאות לשנות הלימודי  התשס
אביב פנסיה צוברת לעובדי  חדשי  שהחלו לעבוד בה מאוקטובר  אוניברסיטת תל

והטכניו  ואוניברסיטת חיפה הנהיגו פנסיה כזאת לעובדי  חדשי  שהחלו , 2003
 . 2004לעבוד בה  מינואר 

את מת  הסיוע במימו  תכניות ההבראה של האוניברסיטאות ת לא התנו "ת ואג"ות
בהתחייבות  לרשו  במאזניה  עתודות שיבטאו את כל זכויות הפנסיה שממשיכי  
. לצבור העובדי  הוותיקי  ולהפריש כנגד  באופ  שוט, כספי  ליעודות המתאימות

ת "שנתי בי  ות בעקרונות שתכניות ההבראה אמורות לכלול על פי ההסכ  הרב
אי  כל ביטוי ) הקובע את מסגרת התקציב של מערכת ההשכלה הגבוהה(ת "לאג

וממילא לא נקבע כיעד הצור* לפעול , לגירעונות האקטואריי  של האוניברסיטאות
  .לכיסוי אות  הגירעונות

)ועדת שוחט(הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל    
9 

להגדיל את משאבי ", בי  היתר, ומל0ה, 2007שהוגש ביולי , בדוח ועדת שוחט
 מיליארד שקלי  2.5 מערכת ההשכלה הגבוהה בהדרגה עד לתוספת שנתית של כ

 200"על ידי הקצאת , בי  היתר, הגדלת המשאבי  תיעשה]". 2013 2012[ג "בתשע
בגי  תכניות הבראה ] 2012 2011[ב "מיליו  שקלי  לבסיס התקציב עד שנת תשע

 ".אר נהוגי  בה  תשלומי פנסיה תקציביתלמוסדות אשר בי  הש
__________________ 

 .76 75' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"על ועדת שוחט ראו לעיל בפרק   9



 אוניברסיטאות לשל  תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה התחייבויות ה

87 

ת שהשתתפו בוועדת שוחט לא הסבו את תשומת לבה לא "ת ושל אג"נציגי  של ות
לגידול הניכר שחל בגירעונותיה  האקטואריי  של האוניברסיטאות ובהוצאותיה  על 

ולא לכ* , לא להשפעות שיש לכ* על פעילות  השוטפת, תשלומי הפנסיה התקציבית
ת "נציגי ות. צדדי סיטאות הנהיגו את הפנסיה התקציבית באופ  חדשהאוניבר

ת בוועדה ג  לא הבהירו לה כי הסדרי הפנסיה התקציבית שהנהיגו "ואג
האוניברסיטאות כוללי  תנאי  שאינ  מקובלי  בהסדרי הפנסיה התקציבית 

וכי האוניברסיטאות לא הפרישו לעתודות וליעודות את כל , בשירות המדינה
  .עקב כ* לא דנה הוועדה בענייני  אלה.   הדרושי  לתשלומי הפנסיההכספי

 סיכו  והמלצות
וככל , אפשר לצמצמ  הוצאות בגי  פנסיה תקציבית ופיצויי  ה  קשיחות וכמעט אי

לאוניברסיטאות . מצטמצמת הגמישות הניהולית, ששיעור  מס* ההוצאות גדול יותר
ועל פי התחזיות , אקטואריי  ניכרי שבה  נהוגה פנסיה תקציבית יש גירעונות 

נטל ההוצאה השנתית בגי  תשלומי הפנסיה יכביד מאוד על תקציב  , שבידיה 
אמנ  עובדי  חדשי  שמתחילי  לעבוד באוניברסיטאות האלה . במש* שני  רבות

אול  בכ* לא נפתרה , אינ  מבוטחי  עוד בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת
אביב  אוניברסיטת תל, האוניברסיטה העברית. אותבעיית  של האוניברסיט

 א   והטכניו  ממשיכי  לנהוג בחוסר אחריות ואינ  מפרישי  כספי  די הצור* 
ה  ג  ממשיכי  .  כדי שיוכלו לעמוד בעתיד בנטל הכבד של תשלומי הפנסיה בכלל 

, להעניק הטבות חריגות לעובדי  הוותיקי  המבוטחי  עדיי  בפנסיה תקציבית
בר זה תור  תרומה ניכרת לגירעונות האקטואריי  ולנטל הכבד של תשלומי וד

 .הפנסיה על תקציב 
הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות והגירעונות האקטואריי  שהיא גררה משולי  

משרד האוצר והאוניברסיטאות , ת" ות לפיכ* ראוי שכל הנוגעי  בדבר . לפצצת זמ 
עליה  לפעול בנחישות ובדחיפות כדי לתת .   זה ינקטו פעולה נמרצת ומידית בתחו 

מענה טוב יותר לבעיית הפנסיה התקציבית הצפויה להכביד על תקציב  של 
יש לגרו  . שחלק ניכר מעובדיה  עדיי  זכאי  לפנסיה תקציבית, האוניברסיטאות

יתרמו את חלק  לפתרו  בעיותיה  , לכ* שהאוניברסיטאות ינהגו באחריות מרבית
, להפריש באופ  מסודר עבור העובדי  המבוטחי  בפנסיה תקציביתויתחילו 

לפחות את ההפרשות הנהוגות בפנסיה , ליעודות פנימיות או לקרנות חיצוניות
על הממונה לבחו  את תנאי השכר והפרישה שמעניקות האוניברסיטאות . צוברת

  .לעובדי  אלה ולפעול על פי המתחייב מתוצאות בדיקתו
♦  
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 מבוא
פנסיה ופרישה נועדו להבטיח אמצעי קיו  לעובד ולמשפחתו לאחר שיפרוש לגמלאות הסדרי 

 .10ובמקרי  מסוימי  ג  לאחר שיתפטר, כשיגיע לגיל הפרישה או לאחר שיפוטר
זכויות הפנסיה של עובדי האוניברסיטאות נקבעו מפע  לפע  בהסכמי  נפרדי  בי  כל אחת 

 הונהגו הסדרי פנסיה תקציבית 1982 1955שני  ב. מהאוניברסיטאות לארגוני העובדי  שלה
אביב ובחיפה  בתל. אביב ובאוניברסיטת חיפה באוניברסיטת תל, באוניברסיטה העברית, בטכניו 

 בתל(לסגל המינהלי באוניברסיטאות האלה הונהג . כללו ההסדרי  הללו רק את הסגל האקדמי
ולפיו , ) פנסיה צוברת להל  (וברת הסדר של פנסיה חיצונית צ) 1979  ובחיפה ב1964 אביב ב

 . 12%  והמעביד ,  משכרו5.5%העובד מפריש 
 בפנסיה תקציבית תלפעול להפסקתה של צבירת ההתחייבויו" החליטה הממשלה 1992בספטמבר 

בשרות ... להטיל על הממונה על השכר באוצר לנהל במסגרת הסכ ... לגבי עובדי מדינה חדשי 
כמו כ  ". ח פנסיוני לעובדי  חדשי  בשרות הציבורי בתוכנית צוברתמ על ביטו"מו... הציבורי

כהגדרת  בחוק יסודות (הוחלט להחיל את העקרונות האלה ג  על גופי  מתוקצבי  ונתמכי  
 . 11)התקציב

 להל  (לאחר מגעי  ארוכי  שקיי  משרד האוצר ע  הסתדרות העובדי  הכללית החדשה 
על מעבר מפנסיה תקציבית , בי  היתר, יבוצי שבו הוסכ  הסכ  ק1999נחת  במרס ) ההסתדרות

נוסח ) [גמלאות( אישרה הכנסת תיקו  לחוק שירות המדינה 2002בפברואר . לפנסיה צוברת
בפועל הסדר פנסיה צוברת בשירות . 12בדבר מעבר לפנסיה צוברת, 1970 ל"התש, ]משולב

 . 1.4.02 המדינה הוחל על עובדי  חדשי  מ
 צר וראשי האוניברסיטאות דנו בעניי  הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות כבר בנציגי משרד האו

  2004ובשני  ,  הנהיגה האוניברסיטה העברית פנסיה צוברת לעובדיה החדשי 2001 ב. 1997
העובדי  הוותיקי  . 13 הסדירו זאת שאר האוניברסיטאות שבה  הייתה נהוגה פנסיה תקציבית2007

 .יכי  להיות מבוטחי  בפנסיה תקציביתבאוניברסיטאות האלה ממש
בניגוד להוצאות . הוצאות בגי  פנסיה תקציבית ופיצויי  קשיחות אפילו יותר מהוצאות בגי  שכר

קליטת עובדי   שבעת משבר אפשר לעתי  לצמצמ  באמצעות פיטורי עובדי  או אי, שכר
מכא  שהוצאות אלה . אפשר לצמצ  את הוצאות הפנסיה התקציבית והפיצויי  כמעט אי, חדשי 

וככל ששיעור  , ובייחוד א  ה  נמצאות במגמת עלייה, ה  נטל כספי ותקציבי על האוניברסיטאות
נטל כזה עלול להקשות על . כ, מצטמצמת הגמישות הניהולית, מס, ההוצאות גדול יותר

__________________ 
 ופנסיה, המבוססת על הפרשות של עובדי  ומעבידי , פנסיה צוברת: יש שני סוגי  של הסדרי פנסיה  10

בי  שני הסוגי  האלה יש עוד . המאופיינת במימו  מלוא הזכויות מתקציב המעביד, תקציבית
, הגורמי  לכ  שעבור המעביד עלות הפנסיה התקציבית גבוהה מזו של הפנסיה הצוברת, הבדלי 

עוד בעניי  (פרישה מוקדמת והטבות נוספות , הגדלת תקופת השירות, ובה  הגדלת שיעורי הפנסיה
 ).1#11' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„40 )1990  ,מבקר המדינהזה ראו 

חייבה  ,)26' עמ, ראו לעיל(מאחר שהאוניברסיטאות ה  גופי  נתמכי  לעניי  חוק יסודות התקציב   11
 .ההחלטה את משרד האוצר לטפל ג  בעניינ 

יות תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדינ(התיקו  נעשה במסגרת חוק ההסדרי  במשק המדינה   12
 .#2002ב"התשס, )2002הכלכלית לשנת הכספי  

 כלפי #אביב #אוניברסיטת תל; #1.7.00 כלפי עובדי  שהחלו לעבוד בה מ#האוניברסיטה העברית   13
 כלפי עובדי  שהחלו לעבוד #אוניברסיטת חיפה והטכניו  ; #1.10.03עובדי  שהחלו לעבוד בה מ

 . 1.1.04 #בה  מ
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מור יקשה עליה  ג  לש, ויתרה מזאת, האוניברסיטאות לבצע את תכניות הפיתוח האקדמי שלה 
 . בייחוד א  תשית עליה  המדינה קיצוצי  תקציביי , על יציבות 

מבקר המדינה בדק בעבר כמה פעמי  היבטי  שוני  של הסדרי הפנסיה והפרישה 
כי האוניברסיטאות שהנהיגו פנסיה תקציבית צברו בגינה , בי  היתר,  ומצא14באוניברסיטאות

וכי ה  ,  להבטחת זכויות העובדי 15דות ויעודותהתחייבויות בסכומי  ניכרי  ולא יצרו עבור  עתו
 . ג  דחו במש, שני  את הטיפול בבעיה ולא פעלו כמתחייב ממצב 

היו לארבע ) 30.9.97(ז " התשנ17 צוי  כי בסו- שנת הכספי 199916בדוח מבקר המדינה משנת 
ייבויות התח) חיפה והטכניו , אביב תל, העברית(האוניברסיטאות שנהוגה בה  פנסיה תקציבית 

וכי , ח" מיליארד ש10 אקטואריות בגי  זכויות הפנסיה והפרישה של עובדיה  בס, כולל של כ
 . לא יצרו עתודות בעבור חלק ניכר מהתחייבויות אלה) אביב והטכניו  תל, העברית(שלוש מה  

את מעורבות  של משרד , לסירוגי , 2007 יוני   2006משרד מבקר המדינה בדק בחודשי  מרס 
כמו כ  . ת בהחלת הסדרי פנסיה צוברת על העובדי  החדשי  באוניברסיטאות"אוצר ושל ותה

ת והאוניברסיטאות עצמ  כדי לצמצ  את גירעונותיה  "ות, נבדקו הצעדי  שנקטו משרד האוצר
, האקטואריי  של האוניברסיטאות וכדי להבטיח את זכויות הפנסיה של עובדיה  הוותיקי 

  . ר פנסיה תקציביתשעליה  עדיי  חל הסד
 הפנסיה התקציבית

 הנהגת פנסיה תקציבית
בטכניו  מונהגת : הפנסיה התקציבית אינה נהוגה בכל האוניברסיטאות אלא רק בארבע מה  .1

 באוניברסיטת תל; 1955פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי ולחברי הסגל המינהלי משנת 
באוניברסיטת חיפה נהוגה ; 1964י משנת אביב מונהגת פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמ

ובאוניברסיטה העברית מונהגת פנסיה ; 1968פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי משנת 
בשלוש האוניברסיטאות . 1982תקציבית לעובדי הסגל האקדמי ולעובדי הסגל המינהלי משנת 

 כ  מבוטחי  בפנסיה כזו כמו.  מונהגת פנסיה צוברת גוריו  ומכו  ויצמ   ב , איל   בר האחרות 
 . אביב ושל אוניברסיטת חיפה עובדי הסגל המינהלי של אוניברסיטת תל

__________________ 
מבקר ; 32 26' עמ, )Ú ÁÂ„ ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ˙¯Â˜È·‰ Ï)1967, ראו מבקר המדינה  14

 „ÏÚ ÁÂ ,מבקר המדינה; 39 36' עמ, )ÔÂÈ ÎË· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„-È‚ÂÏÂ ÎË ÔÂÎÓ ) 1968 , המדינה
ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ˙¯Â˜È·‰) 1981( ,עמ, 1990דוח מבקר המדינה משנת ; 69 65' עמ '

 .21 11' עמ, 1999ה משנת דוח מבקר המדינ; 102 55
15  ‰„Â˙Ú   רישו  במאז% של התחייבות לזמ% ארו$ שסכומה ומועדי פירעונה נאמדי  . ‰„ÂÚÈ   נכסי 

 . שנצברו לש  מימוש ההתחייבות הרשומה כעתודה
הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות , על הממצאי  שהועלו באותו דוח בעניי% הפיקוח על תנאי השכר  16

 .63, 51, 29, 28, 27' עמ" הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"ק ראו לעיל בפר
שנת הכספי  של האוניברסיטאות מקבילה פחות או יותר לשנת הלימודי  האקדמית ונמשכת   17

 .מתחילת אוקטובר עד סו+ ספטמבר בשנה שלאחר מכ%
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, להחלטה אילו הסדרי פנסיה להנהיג במוסד ובאיזו מתכונת להנהיג  יש השלכות כספיות ניכרות
וג  תזרי  , 18שכ  עבור המוסד עלות הפנסיה התקציבית גבוהה יותר מעלות הפנסיה הצוברת

מוסד שמונהגת בו פנסיה צוברת נדרש :   הצפוי לו בכל אחת מהשיטות הוא שונההמזומני
, סכומי  לקופת הפנסיה, מדי חודש בחודש, להפריש מיו  העבודה הראשו  של העובד במוסד

א, מרגע שהעובד יוצא לגמלאות , וסכומי  אלה מופרשי  עד שהעובד פורש ממקו  עבודתו
מוסד שמונהגת בו פנסיה תקציבית אינו נדרש להפריש ; ופוסקות הוצאות האוניברסיטה בגינ

א, מרגע שהעובד יוצא , במהל, שנות עבודתו של העובד סכומי  כלשה  לקופה חיצונית
, המוסד נדרש לשל  בגינו סכומי  גדולי  יותר מאלה שהיה משל  לקר  פנסיה צוברת, לגמלאות

 .ת לכיסוי הוצאות אלהשנתיי  מקורו ועל כ  עליו לייעד במסגרת תקציבי  רב
עובדי  ) (39' תיקו  מס] (נוסח משולב) [גמלאות(בדברי ההסבר להצעת חוק שירות המדינה 

ונאמר בה  , נמנו חסרונותיה של שיטת הפנסיה התקציבית, )ראו להל  (1996 ו"התשנ, )חדשי 
ת יצירת ההוצאה התקציבית בעת מימוש זכויות הפנסיה ולא במהל, צביר"בי  השאר כי 

ללא ביטוי מתאי  בתקציב , ההתחייבויות מעוותת את התקציב ויוצרת התחייבות עתידית גדולה
נעשי  ללא התחשבות ... כתוצאה מכ, יש חשש שקבלת החלטות ועריכת הסכמי ; השוט-

 ". בשיקולי  אמיתיי  וללא בקרה תקציבית
ניתנות על פי , "ישירותהקצבות "שמוגדרות על ידה , ת לאוניברסיטאות"עיקר הקצבותיה של ות

שמבוסס על מת  תמורה לאוניברסיטאות בעד תפוקותיה  בתחומי ההוראה , מודל שפיתחה
ה  תוצאות על בסיס מזומ  וה  (והמחקר ואינו מתחשב כלל בתוצאות הכספיות של פעילות  

 ת אמורה לעקוב"ות, 1977 אול  מכיוו  שעל פי החלטת ממשלה מ; )19תוצאות על בסיס צבירות
ומכיוו  שלהסדרי , 20אחר ניצול התקציבי  של האוניברסיטאות כדי למנוע גירעונות או חריגות

ת להיות "על ות, הפנסיה השוני  יש כאמור השלכות כספיות ניכרות ושונות על תקציבי המוסדות
 בהסדרי הפנסיה הנהוגי  באוניברסיטאות ולבחו  מדי פע    באופ  רצי- ככל האפשר  מעורבת 

על יציבות  , את השינויי  שחלי  בה  ואת השפעת  על מצב  הכספי של האוניברסיטאותבפע  
 .ועל יכולת  להתמודד ע  ההוצאות הצפויות בגי  תשלומי הפנסיה לעובדיה 

שהנהיגו כאמור פנסיה תקציבית עוד לפני , אביב ואוניברסיטת חיפה אוניברסיטת תל, הטכניו 
שהעביר אליה  במישרי  ( ללא מעורבות של משרד החינו, עשו זאת, 1974ת בשנת "שהוקמה ות

לאמתו של דבר ה  הנהיגו את . ושל משרד האוצר) ת"את הקצבות המדינה לפני שהוקמה ות
ולא הובטח לה  שהמדינה תסייע לה  במימו  הסדר פנסיה , צדדי הפנסיה התקציבית באופ  חד

 .שעלותו גבוהה
אביב טענו בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל

, ת להנהגת הפנסיה התקציבית" כי ה  לא היו זקוקות לאישור  של משרד האוצר או של ות2007
 ".צור, חוקי בכ,"שכ  לא היה 

 קופת פנסיה מקיפה שנוהלה כגו- עצמאי וניזונה 1982באוניברסיטה העברית הייתה עד  .2
מכיוו  שבמש, .  מכל צד5%בשיעור של , ובדי  ומהפרשות האוניברסיטהמניכויי  ממשכורות הע

ומכיוו  שעל פי , שני  רבות לא העבירה האוניברסיטה לקופת הפנסיה את חלקה בהפרשות

__________________ 
תנאי "בפרק המשנה וכ% " ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות"ראו להל% בפרק המשנה   18

 ".פנסיה ושכר מועדפי 
בי% שבוצעו במזומ% , שיטה חשבונאית שלפיה רישו  של כל הכנסה או הוצאה נעשה מיד ע  ביצוע%  19

 .ובי% שלא
 .65 64' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"ת ועל תפקידיה ראו לעיל בפרק "על הקמת ות  20
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עובד שפרש לגמלאות היה זכאי להחזר הכספי  שהפריש לקופת , ההסדרי  בינה ובי  העובדי 
כלומר שיטת הפנסיה התקציבית , ציב האוניברסיטההתשלומי  לגמלאי  מתק שולמו כל, הפנסיה

 .1982הונהגה למעשה באוניברסיטה העברית שני  רבות לפני שנת 
בשל רצונה של האוניברסיטה העברית להנהיג פנסיה תקציבית ג  להלכה וכדי שתוכל לקבל 

נה לנציבות שירות המדי, ת"בתיאו  ע  ות, 1979היא פנתה בשנת , ממשרד האוצר סיוע כספי
מ ומשרד האוצר "נש. ולמשרד האוצר וביקשה לאשר את שינוי שיטת הפנסיה) מ" נש להל  (

אול  התנו זאת בכ, שהעובדי  החדשי  של האוניברסיטה שיתחילו , הסכימו לאשר את השינוי
לא יקבלו את התשלומי  החריגי  ואת תנאי הפנסיה העדיפי  , לעבוד בה לאחר הנהגת השינוי

ותנאי הפנסיה התקציבית שיקבלו יהיו כנהוג בשירות , )ראו להל ( לפני השינוי שהיו נהוגי  בה
העובדי  הוותיקי  של האוניברסיטה העברית ימשיכו ליהנות מחלק לא מבוטל מתנאי . המדינה

האוניברסיטה קיימה משא ומת  ע  נציגי עובדיה בעניי  הפנסיה . הפנסיה שהיו נהוגי  בה עד אז
אול  ,  על הסכ  בדבר פנסיה תקציבית1982 זאת חתמה עמ  בספטמבר ובעקבות, התקציבית

שכ  תנאי הפנסיה , מ ומשרד האוצר"ההסכ  לא עלה בקנה אחד ע  התנאי  שהציבו נש
 .21המועדפי  שהיו נהוגי  קוד  לכ  הוחלו ג  על עובדי  חדשי 

 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰˘Ú  ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ¯·ÚÓ‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ¯Á‡Ó˘ Â"Ó ,
˙Â Ì‚" ÍÎÏ ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰ ˙  ‡Ï ˙)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(˙Â"¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙ , ÂÚ„È˘

„Á ÔÙÂ‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙‡ ‰‚È‰ ‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘-È„„ˆ , ¯·„ Â˘Ú ‡Ï
‰Ê ÔÈÈ Ú· .˙Â Ì Ó‡" È‡ÓÓÂ ÏÈ¯Ù‡Ó ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰È·˙ÎÓ· ‰¯È‰·‰ ˙1995 ÈÎ " ¯„Ò‰
 ‰ÈÒ Ù‰]˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· [Ú  Â ÓÊ· ÔÈ‡Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È ÏÚ ˙È„„ˆ „Á ‰¯Âˆ· ‰˘

 Â‰˘ÏÎ È˙ÎÏÓÓ Ì¯Â‚Ó ÈÂ·È‚ ÏÎ ÂÏ]ÈÎÂ [ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÈÒ Ù‰ ·Â˘ÈÁ ˙ËÈ˘
˙Â ¯Â˘È‡ ˙‡ ÌÏÂÚÓ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰ÓÂÏ˘˙ ˙¯ÂˆÂ"¯Á‡ È˙ÎÏÓÓ Ì¯Â‚ ÏÎ Â‡ ˙" ,˙Â Í‡" ˙

¯„Ò‰‰ ÏÂËÈ·Ï È‰˘ÏÎ ‰ÏÂÚÙ ‰Ë˜  ‡Ï ,„Á‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÁÎÂ  ·ÈÈÁ˙ÓÎ-Ï˘ ˙È„„ˆ 
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰. 

ַלשונ2ת שבי  שיטות הפנסיה ובי  ההסדרי  הפרטניי  בכל אחת מהאוניברסיטאות , כאמור .3
וספק א  יש מקו  לייחודיות ולשונות כזאת במערכת ציבורית , יש השלכות כספיות ניכרות

ומשו  כ, אי  היא  אוניברסיטה שנהוגה בה פנסיה תקציבית . הניזונה ברובה מכספי מדינה
חויבת להפריש באופ  שוט- לקופת פנסיה חיצונית או פנימית כספי  בגי  זכויות הפנסיה של מ

 יש לה בטווח הקצר יתרו  לכאורה על פני אוניברסיטה  והיא א- אינה עושה זאת בפועל , עובדיה
 .שנהוגה בה פנסיה צוברת ומחויבת להפריש כספי  באופ  שוט- לקופת פנסיה

 איל  על כ, שהנהגת פנסיה תקציבית בכמה ניברסיטת בר התריעה או2001בדצמבר 
אי יצירת עתודות נאותות באוניברסיטאות "שכ  , מהאוניברסיטאות פוגעת באוניברסיטאות האחרות

הותירה בידיה  במש, כל השני  משאבי  כספיי  אשר , ]ראו להל [בה  קיימת פנסיה תקציבית 
 וכתוצאה מכ, גדלה יותר ההקצבה שניתנה לה  ,אפשרו לה  להגדיל את התפוקה בהוראה ומחקר

... ומטבע הדברי  גידול זה בא על חשבו  ההקצבות שניתנו לשאר האוניברסיטאות, ת"מוות
יוצרת אפליה לא מוצדקת בחלוקת המשאבי  ופוגעת דווקא ... ת"הקצבה זו של ות

 ".באוניברסיטאות אשר עמדו בכללי מינהל מסודרי  בנושא הפנסיה
ת אמנ  טיפלה בשני  הראשונות להקמתה בנושא " צוי  כי ות1990ר המדינה משנת בדוח מבק

לא הייתה  "1987אול  עד שנת , הפנסיה וניסתה להגיע לכלל שיטה אחידה בכל האוניברסיטאות
__________________ 

 .69' עמ, 1990ראו דוח מבקר המדינה משנת   21
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ולא נבחנו שיטות הפנסיה השונות הנהוגות באוניברסיטאות , "פעילות של ממש לקידו  העניי 
 כ  צוי  בדוח זה. ת לאוניברסיטאות ועל יציבות  בעתיד"  על הקצבות ותוהשפעת הש4נ2ת ביניה

ת לסייע לאוניברסיטה העברית "כי בסו- שנות השבעי  של המאה העשרי  ניאותה כאמור ות
מ את המעבר משיטת הפנסיה הצוברת לשיטת " לתא  ע  משרד האוצר וע  נשהבניסיונותי

  .הפנסיה התקציבית
ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó˙Â " ‰ÈÒ Ù‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÏÚÏ ˙˜ÙÒÓ ˙Â·È˘Á ‰ÒÁÈÈ ‡Ï ˙

˙È·Èˆ˜˙‰.  
✩  

 ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ô‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ú·¯‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
Ô·Èˆ˜˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ‰ È„Ó‰ ÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ˙Â¯ÎÈ  . ‡˘Â · ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡

˙Â¯ÎÈ  ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚ·Â ·Â˘Á ,ÏˆÈ  ‡Ï˙Â ‰" Ì¯Â‚Î ‰„ÓÚÓ ˙‡Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˙
Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÓÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ·ˆ˜˙Ó‰ . ‰ÈÒ Ù˘ ÍÎ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‡È‰

˙¯·Âˆ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù Ï˘ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ  „È·ÚÓÏ ‰˙ÂÏÚ˘ , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ· ‚‰ Â˙
ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎÏ ¯˘‡· ; ˙ÂÈ ÂˆÈÁ ‰ÈÒ Ù ˙Â ¯˜Ï ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙Â˘¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ·‚‡ ˙‡Ê

ÓÈ ÙÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ¯Â·Ú ˙ÂÈ- „Á‡Î ÌÈ˘„ÁÂ ÌÈ˜È˙Â - ·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· 
·¯-ÔÊÂ‡Ó È˙ ˘ ,Ô˙ÒÈ¯˜ È ÙÓ ˘˘Á‰ ÔË˜ÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô˙Â·ÈˆÈ ÁË·Â˙˘ È„Î .

 ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯˘Ù‡È „È·ÚÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ˘ ‰ÈÒ Ù ¯„Ò‰Ï ¯·ÚÓ
‰‰ ÌÂ„È˜Ï Ô·Èˆ˜˙Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ˙Â Ù‰Ï¯˜ÁÓ‰Â ‰‡¯Â ,ÂÓ˜Â‰ ÌÓ˘Ï˘ .   

 ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות
 17.5%מוסד שנהוגה בו פנסיה צוברת מעביר מדי חודש בחודש לקופת הפנסיה החיצונית  .1

 וקופת הפנסיה היא שתשל    נושא העובד 5.5%  נושא המעביד וב12%  ב משכרו של העובד 
חלה עליו האחריות הישירה לשל  גמלאות , ו פנסיה תקציביתמוסד שנהוגה ב. לעובד את הגמלה
כדי להקל את נטל התשלומי  העתידיי  על המוסד להפריש מדי חודש בחודשו . מתקציבו השוט-

, לפי שיעור מסוי  ממשכורתו הקובעת לפנסיה) עתודה ויעודה(בגי  כל עובד כספי  לקר  פנימית 
. 12%דהיינו לפחות , די מעביד לקרנות פנסיה צוברותולפחות לפי השיעור המקובל המופרש על י

קר  זו , יצוי  כי מאחר שעבור המוסד עלות הפנסיה התקציבית גבוהה מעלות הפנסיה הצוברת
 .אינה מכסה את כל התחייבותו של המוסד בגי  זכויות הפנסיה שצוברי  עובדיו

סגרת תקציבו בתשומת לב מוסד המתנהל באופ  מסודר ומקפיד לתכנ  את צעדיו ולשמור על מ
בדר, כלל באמצעות אקטואר , להכנסותיו ולהתחייבויותיו הצפויות צרי, לחשב מפע  לפע 

 ההתחייבות  להל  (את התחייבויותיו לעובדיו בגי  זכויות הפנסיה שצברו ויצברו , מקצועי
הציג את תוצאות החישובי  וניתוח  יש ל. ולהשוות  לערכה של הקר  הפנימית) האקטוארית
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 כאשר מדובר. לגופי  המנהלי  את המוסד כדי שיוכלו לקבל החלטות תקציביות מתאימות
או א- , במוסדות ציבוריי  הנמצאי  באחריות  של משרד ממשלתי או של רשות שלטונית אחרת

על המשרד או הרשות לדאוג לכ, שהמוסדות יביאו לידיעת  את תוצאות , מקבלי  מה  הקצבות
כדי שיוכלו לעמוד על כ, שהמוסדות ינקטו את כל הצעדי  , תוח  באופ  מסודרהחישובי  ואת ני

, הדרושי  להבטחת עתיד  וכדי שיוכלו להבחי  מבעוד מועד א  יש חשש שהמוסדות יקרסו
 .ויפעלו כנדרש

 ולאחרונה בשנת 1967 לראשונה בשנת  משרד מבקר המדינה התריע בעבר כמה פעמי  , כאמור
צברו ) אביב והטכניו  תל, העברית(אוניברסיטאות שהנהיגו פנסיה תקציבית  כי שלוש מה  1999

במהל, השני  , א  הפרישו, והסכומי  שהפרישו, בגינה התחייבויות אקטואריות בסכומי  ניכרי 
ומשו  כ, ה  צברו , לקרנות הפנימיות לכיסוי התחייבויות אלה היו נמוכי  בהרבה מהמתחייב

 .גירעונות אקטואריי 
Â„· ˙ ˘Ó Á1999 ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÚ¯˙‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÔÈÂˆ 

Ô·ˆÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÏÚÙ ‡Ï .˙Â Ì‚ ÈÎ ÁÂ„· ÔÈÂˆ ÔÎ"‚‡Â ˙" ÏÎ ÂÏÈ‚ ‡Ï ˙
ÈÈ Ú· ˙Â·¯ÂÚÓÔ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÈ Ù ˙Â ¯˜Ï Â˘È¯ÙÈ˘ Ô‰Ó Â˘¯„ ‡ÏÂ 

„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰ÏÌÈ . ÌÈ ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ÂÏ„‚ ÍÎ ÌÂ˘Ó
Â ÂÚ¯È‚‰˙ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰  : Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰

 ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰) ¯·ÓËÙÒ È¯ÈÁÓ·2006(22 ˙ ˘Ó Ï„‚ 1979 ˙ ˘ „Ú 199723 
Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·-524% ; ˙ ˘Ó Ï„‚ ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰1987 ˙ ˘ „Ú 1997 
Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·-483% ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰Â- ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· Ï„‚ ·È·‡
Î Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·-215%. 

 ועד השני  1997משרד מבקר המדינה בח  בביקורת הנוכחית את השינויי  שחלו משנת  .2
.  בהיק- הגירעונות האקטואריי  של האוניברסיטאות שבה  נהוגה פנסיה תקציבית2006  ו2005

על היעודות שהקימו ,  על ההתחייבויות האקטואריות שהיו לה  באות  השני להל  בטבלה נתוני 
דהיינו על ההתחייבויות האקטואריות שלא יצרו בעבור  ,  האקטואריי  שצברותועל הגירעונו

במחירי ספטמבר ; ח"במיליוני ש; לפי דוחותיה  הכספיי  של האוניברסיטאות(עתודות ויעודות 
2006 :( 

__________________ 
על פי מדד המחירי  לצרכ  של , 2006לש  השוואה שוערכו כל הנתוני  בדוח למחירי ספטמבר   22

 .אותו החודש
שהסתמ  על הדוחות הכספיי  והנתוני  שהיו בידי משרד מבקר , 1999השנה שבה עסק הדוח משנת   23

 .המדינה בעת הכנתו של הדוח
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Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰ÓÂ‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ú·¯‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Û˜È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰˙ 
ÏÂ„‚Ï ÍÈ˘Ó‰ ,˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· Û‡ Ô‰Ó ‰ÓÎ·Â . ¯·ÓËÙÒÓ1997 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ 2006)  ÛÂÒÓ

 ˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ÛÂÒ „ÚÂ Ê"Â ( ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ‰Ï„‚
Î· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘-9% , ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘-Î· -42% , ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘-  

Î·-65%Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â - ·È·‡-Î· -153% . ÔÂÚ¯È‚‰ ˙ÓÂÚÏ ÈÎ ‰Ï·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ , ˙ÏÈ„‚ ¯ÂÚÈ˘Ï ‰ÓÂ„ ¯ÂÚÈ˘· Ï„‚˘

Ì‰Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ , ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰ Ï„‚
Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â-È·‡ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙ÏÈ„‚ ¯ÂÚÈ˘Ó ‰·¯‰· ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘· ·

 Ô‰Ï˘- 1,806%Â -310%‰Ó‡˙‰·  . Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ·
¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ :Î· ÔÂÈ ÎË·-2.8˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á , ˙ËÈÒ¯·È Â‡·

Ï˙-Î· ·È·‡-3.0˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ,Î· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡·-9.2ÈÏÈÓ ˘ „¯‡"Á ,
Î· ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·Â-0.3˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ; ˙Â ÂÂÎ˙Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ „ˆÈÎ ¯Â¯· ‡ÏÂ

‰Ï‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÔÓÓÏ ,˙Â ÂÚ¯È‚‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÈÂÒÈÎÏ ‡È·‰Ï Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈ Î˙ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ‰ . 
על פי , את הנתוני  באשר להתחייבויות האקטואריות מחשבי  עבור האוניברסיטאות .3

, בי  היתר, כל אוניברסיטה מקבלת מהאקטואר דוח הכולל. מקצועיי אקטוארי  , הזמנת 
חישובי  של ההתחייבות האקטוארית ושל תזרי  ההוצאות הצפויות בגי  תשלומי הפנסיה 

החישובי  האקטואריי  נעשי  על בסיס ). פעמיי  כולל תשלומי  חד(לעובדיה ולגמלאיה 
שעליה  מחליט , ר ומחירי ההו  הריאליי  הצפויי הנחות בכל מיני ענייני  כגו  שיעור עליית השכ

 . האקטואר
˙Â ‰·ÈÈÁ ‡Ï ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‡ˆÓ "Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ˙˙ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„ ÔÈÓÊ‰Ï 

‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó ÒÈÒ· ÏÚ Â ÎÂÈ˘ , ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ¯ËÓ¯ÙÂ ˙ÂÁ ‰) ÔÏ‰Ï-„ÈÁ‡ ÒÈÒ·  ( ÂÈ‰ÈÂ
‰ÈÏÚ ÌÈÏ·Â˜Ó ,ÙÏ ¯˘‡· ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ Ô‰Ï ‰Ú·˜ ‡Ï Û‡ ‡È‰Â ÈÂ‡¯˘ ÌÈ·Â˘ÈÁÏÂ ÌÈËÂ¯È

ÌÈ¯‡ÂË˜‡‰Ó ˘Â¯„Ï .˙Â ‰Ó˜˘ ÌÂÈÓ" ˙) ˙ ˘·1974 ( ‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ
 „·Ï· ÌÈÈÓÚÙ ‰Ï·È˜) ˙ ˘·1987  ˙ ˘·Â1999 (‰ ÈÓÊ‰˘ ˙ÂÁÂ„ ‰ÓÚËÓ ¯‡ÂË˜‡Ó ,

‰¯˜· Ì˘Ï , ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰  Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ
˙È·Èˆ˜˙ .˙‰ ÌÈ ˘‰ ¯˙È· Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ˜¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È„È·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÂÒÒ·

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ .˙Â Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰·˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡"˙ , ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁÂ„‰
„ÈÁ‡ ÒÈÒ· ÏÚ Â ÎÂ‰ ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈ¯Ê‚  Ì‰Ó˘ , ÏÎ˘ ¯Á‡ÓÂ

˙ ‰Â ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙ÏÏÂÎ Û‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡ Ì‰˘ ‰Ï ‰‡¯ ˘ ÌÈ Â
ÔÈÈ Ú‰ ÔÈÓÓ ,È‡- Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ ‰‡ÏÓÂ ‰„ÈÁ‡ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,È‡Â-ÈÂ‡¯Î Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡ , ËÂ˜ ÏÂ ˙Â ÂÎ ‰ ˙Â ˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï
˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡. 

ה העברית ושל  את הדוחות האקטואריי  של האוניברסיט2005האקטואר שהכי  בשנת , לדוגמה
הטכניו  התבסס על הנחות שונות מההנחות שעליה  התבסס האקטואר שהכי  באותה השנה את 

בדוחות כוללי  האקטוארי  בהתחייבות , יתר על כ . אביב הדוח האקטוארי של אוניברסיטת תל
ה  את ההתחייבות בגי  , כנהוג על פי כללי האקטואריה, האקטוארית הכוללת של האוניברסיטה

וה  את ההתחייבות בגי  , כויות שצברו הגמלאי  והעובדי  הפעילי  עד מועד הכנת הדוחותז
משרד מבקר המדינה העלה כי . הזכויות שהעובדי  הפעילי  צפויי  לצבור עד צאת  לגמלאות

, ה"האוניברסיטה העברית נתנה ביטוי לשני סוגי ההתחייבויות בביאור לדוח הכספי לשנת התשס
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אביב והטכניו  לא נתנו בביאורי  לדוחות הכספיי  שלה  ביטוי  יטת תלואול  אוניברס
ח " מיליארד ש0.927שה  בס, של , להתחייבות בגי  הזכויות שימשיכו לצבור העובדי  הפעילי 

 .24ח בהתאמה" מיליארד ש1.0 וכ
ת מאקטואר שוב דוח על ההתחייבויות האקטואריות של " הזמינה ות2004יצוי  שבשנת 

 .25אול  עד מועד סיו  הביקורת היא לא קיבלה דוח זה, סיטאותהאוניבר
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÏ˘‰ ÂÏ ˘È˘ ·Â˘Á ‡˘Â · ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ

˙Â¯ÎÈ  , ÏÎÎ „ÈÁ‡ ÒÈÒ· ÏÚ Â˘ÚÈÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÈÂ‡¯
¯˘Ù‡‰ ,Ó ˙ÂËÏÁ‰ Ô ÈÈ Ú· Ï·˜ÏÂ Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î˙ÂÏÎ˘Â. 

4.  ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈÓÂÎÒ ˙Â„ÂÚÈ· Â„È˜Ù‰ ‡Ï Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· Ô˙„ÈÓÚ ˙ÁË·‰Ï .Â ÂÚ¯È‚ Â¯·ˆ Ô‰ ÍÎ ·˜Ú˙ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ 

ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· .˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ú¯Ï ˙ËÏÂ· , ‰„ÂÚÈ ‰ÓÈ˜‰ Ì¯Ë˘
ÔÎÏÂ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÁË·‰ÏÎ ÍÒ· È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚ ‰¯·ˆ -9.2˘ „¯‡ÈÏÈÓ "Á ,

 ‡Â‰˘100%˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÍÒÓ  .ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ , Ï˘
Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡-Ì‰ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â ·È·‡ ,·Â¯È˜· ,75% ,92%Â -53% 

)‰Ó‡˙‰· (˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒÓ. 
טכניו  נהג להסביר בביאורי  לדוחותיו הכספיי  כי  צוי  כי ה1999בדוח מבקר המדינה משנת 

החליטה הנהלת הטכניו  בזמנו , כיוו  שהממשלה משתתפת בכשבעי  אחוז מהתקציב השוט-"
משרד מבקר ". בסדר גודל הסכו  שלא יכוסה בעתיד על ידי השתתפות הממשלה, ליצור עתודה

ור על שיעור קבוע של המדינה הסתייג אז מהסבר זה משו  שהממשלה לא התחייבה לשמ
ת לא ראו בממשלה אחראית "ומשו  שמשרד האוצר וות, השתתפותה בתקציבי האוניברסיטאות

 .והאחריות מוטלת אפוא עליה , להבטחת זכויות הפנסיה של האוניברסיטאות
 ÏÈ„‚‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÓÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È··

Ó ‰„ÂÚÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÂÈ ÎË‰ Â ÂÚ¯È‚ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÈË˜‰ ‡ÏÂ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÍÒ
È¯‡ÂË˜‡‰ ,ÍÈ˘Ó‰ Û‡ ‡Â‰Â , ˙ ˘ „Ú200726 , ¯·Ò‰‰ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„Ï Û¯ˆÏ

ÏÈÚÏ ËËÂˆ˘. 
  בס, כולל של  ת לכל האוניברסיטאות הקצבות מיוחדות " הקצתה ות2000 1994בשני   .5
: עונות או ליצירת עתודות ויעודות לכיסוי גיר ) במחירי  שוטפי (ח " מיליו  ש930 כ

לכיסוי , ת"באישור ות, אוניברסיטאות שהיו לה  גירעונות תקציביי  השתמשו בכספי  האלה
והאחרות היו אמורות ליצור בכספי  שקיבלו עתודות ויעודות מיוחדות למימו  , הגירעונות

 על עתודות ויעודות נוס-(תשלומי פנסיה או התחייבויות אחרות שצברו בגי  זכויות העובדי  
__________________ 

 .זהעוד בעניי  זה ראו להל  בהמש  פרק   24
בדיקות בנושא התחשבנות עבר ע  "האקטואר נדרש לעשות בדיקה מקיפה הכוללת , ת"לדברי ות  25

בחינה מחודשת של ההתחייבויות האקטואריות לפנסיה תקציבית בכלל , האוניברסיטה העברית
מיפוי הזכויות השונות בגי  ההסדרי  לפנסיה תקציבית בכל , המערכת בהתא  למתודולוגיה אחידה

 ". המוסדות בה  נהוגה פנסיה תקציבית וכ  ייעו  באשר להסדר עתידי רצוי בנושאאחד מ
והוא הוכ  ונחת  , 30.9.06הדוח הכספי האחרו  של הטכניו  שבידי משרד מבקר המדינה הוא ליו    26

 . 2007במאי 
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והיה עליה  להתחייב שלא ישתמשו בכספי  למטרות , )א  יצרו, שיצרו ממילא למטרות אלה
ת באות  שני  ג  נקבעו סכומי  שוני  "בהחלטות שקיבלה ות. ת"אחרות ללא אישורה של ות

 :ת"שהיה על האוניברסיטאות להקצות מכספ  למטרות האמורות לעיל כתנאי לקבלת הסיוע מוות
ת הקצבה מיוחדת בס, כולל של " מוות2000 1994האוניברסיטה העברית קיבלה בשני   )א(

 מיליו  97.9 ח לכיסוי גירעונות ו" מיליו  ש77.2מה  , )במחירי  שוטפי (ח " מיליו  ש175.1
, ח" מיליו  ש13.6האוניברסיטה לא הקצתה ממקורותיה ס, של . ח ליצירת עתודות ויעודות"ש

שהייתה , ח" מיליו  ש26ת הקצבות נוספות בס, "ולכ  לא קיבלה מוות, ת"נה ותכפי שדרשה ממ
ת אישור להשתמש בכספי  שקיבלה לצמצו  "האוניברסיטה קיבלה מוות. אמורה לקבל 

כ, שבמועד סיו  הביקורת לא הייתה ברשותה יעודה כלשהי כנגד , גירעונותיה השוטפי 
 . התחייבויותיה האקטואריות

הקי  , )במחירי  שוטפי (ח " מיליו  ש116.3 2000 1994ת בשני  "קיבל מוותהטכניו   )ב(
במהל, השני  ). במחירי  שוטפי (ח " מיליו  ש28.35יעודה מיוחדת והפריש לה מתקציבו 

  2001(ג "ב והתשס"בשנות הלימודי  התשס. זוכתה היעודה בריבית ובהפרשי שער והצמדה
ח מכספי היעודה לצמצו  גירעונותיו " מיליו  ש103 כת לטכניו  להשתמש ב"אישרה ות) 2003

היו ברשותו , )2006 2005(ו "על פי הדוח הכספי של הטכניו  לשנת הלימודי  התשס. השוטפי 
ח " מיליו  ש161.46מה  , ח" מיליו  ש940.21עתודות ויעודות לגמלאות ולפיצויי  בס, של 
 .ת"ביעודה המיוחדת שהקי  מהכספי  שקיבל מוות

הקימה , ח" מיליו  ש162.1 2000 1994ת בשני  "אביב קיבלה מוות אוניברסיטת תל )ג(
במהל, השני  זוכתה היעודה בריבית . ח" מיליו  ש29.4יעודה מיוחדת והפרישה לה מתקציבה 

ת "אישרה ות) 2006 2001(ו "התשס ב"בשנות הלימודי  התשס. ובהפרשי שער והצמדה
על פי הדוח הכספי . ח לצמצו  גירעונותיה השוטפי "ו  ש מילי263 לאוניברסיטה להשתמש ב

 מיליו  273היו ברשותה עתודות ויעודות לגמלאות בס, של , ו"של האוניברסיטה לשנת התשס
 .ת"ח ביעודה המיוחדת שהקימה בכספי  שקיבלה מוות" מיליו  ש74מה  , ח"ש
הקימה יעודה , ח"ו  ש מילי62.4 2000 1994ת בשני  "אוניברסיטת חיפה קיבלה מוות )ד(

עד מועד סיו  הביקורת לא משכה . ח" מיליו  ש15.64מיוחדת והפרישה לה מתקציבה 
היו ברשותה עתודות , ו"על פי הדוח הכספי שלה לשנת התשס. האוניברסיטה כספי  מהיעודה
ח ביעודה המיוחדת " מיליו  ש161.65מה  , ח" מיליו  ש271.25ויעודות לגמלאות בס, של 

 .ת"ה בכספי  שקיבלה מוותשהקימ
 ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÁË·‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â˜ÈÊÁÓ˘ ˙Â„ÂÚÈ‰Ó ¯ÎÈ  ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó

˙ÂÂÓ ÍÎ Ì˘Ï ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÙÒÎ· ÌˆÚ· Â¯Â˜Ó Ô‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰"˙ . ‰ÏÂÚ „ÂÚ
˙Â ‰¯˘È‡ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ" Ô‰Ï Â ˙È  ÌÈÙÒÎ‰˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ô˙Â‡Ó ˘ÂÏ˘Ï ˙

˙Â„ÂÚÈ ˙¯ÈˆÈÏ) ˙È¯·Ú‰ ,Ï˙Â ÔÂÈ ÎË‰-·È·‡ ( ˙Â ÂÚ¯È‚ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï
Ô‰È·Èˆ˜˙· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÙËÂ˘ , ‰ÓÚËÏ ÔÎ˘" ÈÓÂÏ˘˙Ó Ì˜ÏÁ· Â¯ˆÂ  ˙Â ÂÚ¯È‚‰

˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ."˙Â ‰ÙÈ„Ú‰ ÂÊ Í¯„·" Ï˘ ‰˘È‚ ËÂ˜ Ï ˙"˙ÂÙ≈̄˘ ÈÂ·ÈÎ " ‡ÂˆÓÏÂ
¯˙ÙÏ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ˙Â‚‰Ï ÌÂ˜Ó· ¯ˆ˜‰ ÁÂÂËÏ ÔÂ¯˙ÙÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ , ÍÎ·Â

ÔÂÚ¯È‚· ÔÂÚ¯È‚ ¯ÈÓ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰¯˘Ù‡ ÌˆÚ· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·„‰
 ˘ÓÓ Ï˘ ıÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ‡Ï ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ ˙Â ÂÚ¯È‚ ¯ÂˆÈÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ÏÂÏÚ

Ì˙‡ „„ÂÓ˙‰Ï ,˙Â Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ"˙. 
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בניסיו  לשמור על "ת כי הוא פועל " מסר אג2007נה מאוגוסט בתשובתו למשרד מבקר המדי
ת את התנגדותנו "הבענו בפני ות, לגבי אוניברסיטת תל אביב, כ, למשל... פנימיות]ה[קרנות ]ה[

בי  היתר לטובת תכנית פרישה , לאישור שנתנה לאוניברסיטה לעשות שימוש בכספי הקרנות שלה
וזאת עד קבלת , כמנו להתקד  בתהלי, אישור התכניתובשל כ, לא הס, כחלק מתכנית ההבראה

מכתב מטע  המוסד כי יפעל להשבת הסכומי  שהוצאו מהקר  לאחר מימוש נכסי  אחרי  שיש 
 ".בידיו ומתו, פירות המימוש

תיקוני חקיקה להשגת ( התקבל בכנסת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל 2003בשנת  .6
 חוק  להל   (2003 ג"התשס, )2004  ו2003לשנת הכספי  יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית 

תשלומי עובדי  בפנסיה " בחוק עוסקי  ב97 88סעיפי  ). התכנית להבראת כלכלת ישראל
כעובד מדינה או כעובד של , בי  היתר, ונקבע בה  כי ממשכורתו של עובד שמועסק, "תקציבית

ינוכו תשלומי  ,  לחוק יסודות התקציב32  ו21גו- מתוקצב או של גו- נתמ, כהגדרת  בסעיפי  
   ואיל, 1.1.05 מ;  ממשכורתו הקובעת לפנסיה1%   31.12.04 ועד 1.6.03 מ: בשיעורי  כלהל 

 .  ממשכורתו הקובעת לפנסיה2%
התשלומי  שינוכו ינוהלו ,  לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל94  ו92, 91על פי סעיפי  

או , שלו  קצבה לעובדי  או לנושאי משרה שפרשו לגמלאותבחשבו  נפרד וישמשו א, ורק לת
או להחזר תשלומי  לעובד או לנושא משרה שפרשו ואינ  זכאי  לתשלו  קצבה , לשאיריה 

בכ, קבע המחוקק שג  עובדי  המבוטחי  בפנסיה תקציבית יתחילו להשתת- . מקופת המעביד
 שממנו יוכלו לממ  את תשלומי ואגב כ, העניק למעבידי  עוד מקור, בעלות הפנסיה שלה 

 . הפנסיה לעובדיה 
‚‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"˙ ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ·Âˆ˜˙ ÌÂÁ˙· ‰ËÚÂÓ ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏ˘ , ‡Ï

˙ÂÂÏ ÚÈ„Â‰" ÌÈÙÒÎ· ‚Â‰ Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰  Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ „ˆÈÎ ˙
ÏÎÏÎ ˙‡¯·‰Ï ˙È Î˙‰ ˜ÂÁÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ÈÙ ÏÚ Ô‰È„·ÂÚÓ ÂÎ È˘Ï‡¯˘È ˙ .˙Â" ˙

˜ÂÁÎ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ˙ÂÎ Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰‡„ÈÂ Ì Ó‡ ‰ÓˆÚ , ‰˙Á ‰ ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡
 Ô‰È˙ÂÁÂ„· Ì‰Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÔÈÈ Ú· ‡ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â · ‡Ï Ô˙Â‡

ÌÈÈÙÒÎ‰ .Â ÈÈ‰„ ,˙Â È ÙÏ ‰˙¯˜ ˘Î Ì‚"‚‡Â ˙" ˙È˜ÂÁ ‰·ÂÁ· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ˙Â Ó„Ê‰‰ ˙
¯È‚‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ , ˙‡ ‰Ï Â ˙  ‡Ï Ì‰

‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ˘˙. 
 Ï˘ Ì˙¯ÂÎ˘ÓÓ ˙ÂÎ Ó Ô‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó

˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ , ÈÂÎÈ Ï ˙Â ˙Â  Ô È‡ ÌÏÂ‡
˘ÂÚ Ô‰˘ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰ÊÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„· ˙Â‡  ÈÂËÈ· ÌÈÙÒÎ· ˙Â . ˙ÂÁÂ„· ÔÂÈÚÓ

ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ,È‡ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘- ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯ÂÎ˘ÓÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÂÎÂ  Ì‡ ÏÏÎ , ÔÎ Ì‡Â-Â„ÚÂÈ ÔÎÈ‰Ï  . 

כניו  ואוניברסיטת חיפה בירור שעשה משרד מבקר המדינה בעניי  העלה שהתשלומי  שניכו הט
ואילו האוניברסיטה , משכר העובדי  הועברו ליעודות לגמלאות ולפיצויי  שכבר הוקמו קוד  לכ 

העברית השתמשה בתשלומי  שנוכו משכר העובדי  למימו  חלק מתשלומי הפנסיה ששילמה 
 .2005  ו2004לעובדיה שפרשו בשני  
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÂÎÈ  ‰ÏÂÚÙ ‡Â‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘Ó ÌÈ¯ÂÓ
˘Â„ÈÁ‰ ÔÓ ‰· ˘È Û‡Â ˙È˙Â‰Ó , ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ÌÂ˘Ó- ¯·Ú·Î ‡Ï˘ - ˙ÂÏÚ· 

Ì‰Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰ ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˘¯ÂÙÓÂ „¯Ù  ÈÂËÈ· ÍÎÏ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎÏÂ. 

ÔÎ ÂÓÎ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˘Ó˙˘˙ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï
ÈÓÏ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙·‰ÈÒ ÙÏ ‰Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÂÓ , Ì˙Â‡ ¯È·Ú˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â

ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ÈÂËÈ· ‰Ï Ô˙È˙Â „È˙Ú· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏË ‰ ˙ Ë˜‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÂÚÈÏ ; ÂÊ ‰ÏÂÚÙ
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙ ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙˘¯„ 27 ,

˙¯ÎÈ  ‰„ÈÓ· ˙ÂÏÚÏ ÌÈÈÂÙˆ ‰Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ‰·Èˆ˜˙ ÏÚ „È·Î‰ÏÂ , ÈÂ‡¯Â
„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÍÎÏ Í¯ÚÈ˙˘ ,˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â„ÂÚÈ ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯‡˘‰ ÔÈ·. 

ונקבע בו כי התשלומי  שינוכו משכר ,  תוק  חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל2007בינואר 
 עובד אוÂ˙Â‡Ï "העובד ינוהלו בחשבו  נפרד וישמשו א, ורק לתשלו  קצבה או להחזר תשלומי  

Â˙Â‡Ï וא  נפטר העובד או נושא המשרה , לפי העניי , או לשאיריו, שפרש לגמלאות, משרה נושא
או , שפרשו לגמלאות,  לעובדי  אחרי  של המעביד או לנושאי משרה אחרי  ואי  לו שאירי  

ת "ת מסר בתשובתו כי יפעל לעדכ  את ות"אג). ההדגשה אינה במקור" (לפי העניי , לשאיריה 
 . מור לחוקבדבר התיקו  הא

7. ˙ÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙ ,‚‡Ï" ÚÈ¯˙‰ ‡Â‰˘ Û‡ ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ÏÂ ˙
 ¯Â˙ÙÏ Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÏÚ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ ¯·Î

‰ÈÚ·‰ ˙‡ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˘Ú  È„Ó ËÚÓ˘ ÌÈÁÈÎÂÓ ÏÈÚÏ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ . ¯ˆÂ ˘ Ì˘Â¯‰
˙ÂÂ˘ ‡Â‰"‚‡Â ˙"‡‰ ÔÎÂ ˙‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù· ÛÂÁ„ Í¯Âˆ ˘È˘ Â¯·Ò ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â , ÏÚÂ

‡˘Â · ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ„Úˆ ÂÓÊÈ ‡Ï ÔÎ . 
עיקר הפיתרו  חל על " כי 2007ת טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר "ות

אול  ברור ומקובל כי תנאי לפיתרו  מלא . האוניברסיטאות אשר נושאות בעיקר האחריות לבעיה
ת וה  של "ה  של ות, הבעיה הינו שותפות ה  של האוניברסיטאות ועובדיה וארו, טווח של 

בבקשה לסייע לה ... פנתה לנציגי אג- התקציבי  במשרד האוצר פעמי  רבות] היא[וכי ... האוצר
בגיבוש תכנית לפיתרו  ארו, טווח ומשות- לבעיית הפנסיה התקציבית תו, הקצאת תוספת 

 ". ומשאבי  מיוחדת ונפרדת למטרה ז
 א  1997כבר בשנת , ת" כי ביקשה מוות2007האוניברסיטה העברית טענה בתשובתה מאוגוסט 

ת "לסייע במציאת פתרו  למצוקת הפנסיה ועשתה מאמצי  עילאיי  ע  ות", לא קוד  לכ 
אוניברסיטת חיפה הודיעה . 28"והארגוני  על מנת לגבש פתרו  כפי שאכ  גובש בסופו של דבר

עורכת כעת בדיקות ע  אנשי מקצוע לש  "בקר המדינה מאותו חודש כי היא בתשובתה למשרד מ
אביב הודיעה  אוניברסיטת תל". בניית מודל אופטימלי להתמודדות ע  בעיית הפנסיה התקציבית

שנתית  למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאותו חודש כי בכוונתה להכי  בעתיד תכנית רב
או /יבואו בחלק  מתוספות שהתקבלו ו"ש,  האקטואריותלהקצאות שוטפות למימו  ההתחייבויות

 שני  7 ובחלק  מהקצאות פנימיות תו, יצירת ייעודות בעוד כ, האמורות להתקבל מהממשלה

__________________ 
 .104 100' עמ, "ההוצאות השוטפות בגי  פנסיה ופיצויי "ראו להל  בפרק המשנה   27
' עמ, "המעבר לפנסיה צוברת"מצאי הביקורת בעניי  הפתרו  שגובש ראו להל  בפרק המשנה את מ  28

110 123. 
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יש לו , ייסגר המוסד, באופ  היפותטי,  כי א 2007ואילו הטכניו  הודיע בתשובתו מיולי ". ואיל,
 . למחויבות האקטוארית שלו"פיתרו  במסגרת הנכסי  הפיננסיי  והפיזיי "

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ , ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÏÏÎ·Â
˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡ ,˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ÔÈ„Î Ô È„ , ˙Î˘Ó  ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙ Ì‡ Ì‚ Ô˙Â‡ ÚÂ¯ÙÏ ˘È ÔÎ˘
˙Â·¯ ÌÈ ˘ . ÔÂÚ¯È‚ ÔÈ·Â Â‰˘ÏÎ ÛÂ‚ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚ ÔÈ· Ï„·‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÍÎÏ È‡ Ú·Â ‰

ÂÏ˘ ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , Ì‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÒ  ÈÙ‰Â ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈÒÎ ‰ ·Â¯
‰ È„Ó‰Ó Â‡ ÌÈÓ¯Â˙Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÒÎ  ,„·Ï· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰ , Ì‡ ˜ÙÒÂ

ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ˘È˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È . ÌÈÒÎ Ï ¯˘‡
 ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙Ï „ÚÈÈÏ ¯˘Ù‡˘ÌÈ„·ÂÚÏ , Ì˙Â‡ ÌÂ˘¯ÏÂ Í¯Ú˘Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

Ô‰È˙Â ÂÚ¯È‚ ˙‡ ÍÎ· ÔÈË˜‰ÏÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â ¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· , ‰ È„ÓÏ Â ÙÈ˘ Ì„Â˜ ˙‡ÊÂ
˙Â ˙ÂÚˆÓ‡·" ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ˙-ÌÚÙ ‡Ï Â˘Ú˘ ÈÙÎ  .  

✩  
 Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ì ÒÂÁÂ Ì˙Â·ÈˆÈ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰

‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ .Ó ÏÂÙÈË· ˙Î˘ÂÓÓÂ ‰˘˜ ‰Á Ê‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓ
Â˜„· ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚· .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ê ÔÈ‡

 ˙Â ÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆ˙Â ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È ÈÈ Ú ˙‡ Ï‰ ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡˘ ÈÂ‡¯
˙ÂÂ˘ ‰Á ‰· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡"˙ ,È ‰Ï˘ÓÓ‰ Û‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó‰¯ˆ ˙Ú· ‰Ï ÂÚÈÈÒ . 

 ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ- ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó 
)‚‡"˙ (˙ÂÂ" ˙- ÂÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÂÏ˘Î  

˙Â ÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ÚÂ ÓÏ ,‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ¯·„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ . ‰ ÂÏ˘ÈÎ
˙Â Ï˘"ÈÈ· ËÏÂ· ˙ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ  „ÂÁ

Ó ‰Ï˘ÓÓ‰-1977 È„Î ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ  ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‡Â‰ 
˙Â‚È¯Á Â‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ .   

 ההוצאות השוטפות בגי  פנסיה ופיצויי 
ורשי  אוניברסיטה שנהוגה בה פנסיה תקציבית משלמת מתקציבה לעובדיה הפ, כאמור .1

את הפנסיה המגיעה לה  על פי הזכויות שצברו במהל, שנות , מדי חודש בחודשו, ולשאיריה 
 כמו כ  היא משלמת לעובדיה הפורשי  מענקי  חד. עבודת  על פי תקנות הפנסיה השונות
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אביב ואוניברסיטת  הועלה ג  כי אוניברסיטת תל. 29פעמיי  שוני  כגו  מענק בגי  שני  עודפות
משלמות מתקציב  לחברי סגל אלה , ברי הסגל המינהלי שלה  מבוטחי  בפנסיה צוברתשח, חיפה

 .פעמיי  שוני  ע  פרישת  מענקי פרישה חד
¯Î˘ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰Ó ¯˙ÂÈ ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÁÈ˘˜ ÌÈÈÂˆÈÙÂ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÂÓ‡Î . Ô˙ÂÁÈ˘˜

È·Èˆ˜˙Â ÈÙÒÎ ÏË  ‰ÂÂ‰Ó ,‰ÈÈÏÚ ˙Ó‚Ó· ˙Â‡ˆÓ  Ô‰ Ì‡ „ÂÁÈÈ· ,ÂÚÈ˘˘ ÏÎÎÂ ÍÒÓ Ô¯
¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ,˙ÈÏÂ‰È ‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙ÓˆÓËˆÓ ÍÎ . ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ÏË 

Ô‰Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ Ì„˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,Ô˙Â·ÈˆÈ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Û‡Â ,
ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈˆÂˆÈ˜ ‰ È„Ó‰ Ì‰ÈÏÚ ˙È˘˙ Ì‡ „ÂÁÈÈ· . 

 שיעור הגידול בהוצאות ) א:   (כדלהל , בי  היתר,  צוי 1999בדוח מבקר המדינה משנת  .2
   1990אוקטובר (ז "התשנ א"בגי  פנסיה ופיצויי  באוניברסיטה העברית בשנות הלימודי  התשנ

היה גבוה משיעור הגידול של ס, כל ההוצאות וא- משיעור הגידול של הוצאות ) 1997ספטמבר 
יעורה מס, וש, ההוצאה השנתית בגי  פנסיה הייתה נטל כבד על תקציב האוניברסיטה. השכר

על פי נתוני האוניברסיטה א- . ז" בשנת התשנ15.3% א לכ" בשנת התשנ13.2% ההוצאות גדל מ
 .  השני  שיבואו לאחר מכ 25 צפוי היה שהוצאה זו תל, ותגדל ב

אביב היה שיעור ההוצאות השוטפות בגי  פנסיה תקציבית  בטכניו  ובאוניברסיטת תל )ב(
ז היה שיעור  מס, כל "בשנת התשנ. ניברסיטה העבריתמס, כל ההוצאות נמו, יותר מבאו

 בשנת 1.6% (2.3%  אביב  ובאוניברסיטת תל, )א" בשנת התשנ5.3% (8.1%ההוצאות בטכניו  
  ).א"התשנ

שיעור הוצאותיו השוטפות בגי  תשלומי פנסיה מס, התקציב הרגיל , על פי נתוני הטכניו  )ג(
על פי ניתוח שעשה משרד מבקר . 2009 בשנת 13.9%  היה צפוי להמשי, לגדול ולהגיע ל

אביב בגי  פנסיה  היה צפוי כי ג  שיעור ההוצאות השוטפות של אוניברסיטת תל, המדינה
 .תקציבית מס, כל הוצאותיה יל, ויגדל

משרד מבקר המדינה בח  בביקורת הנוכחית את השינויי  שחלו מאז פורס  הדוח משנת  .3
טפות בגי  פנסיה ופיצויי  שיש לאוניברסיטאות שבה  נהוגה  בכל הקשור להוצאות השו1999

 . פנסיה תקציבית
להל  בטבלה נתוני  על ההוצאות השוטפות בגי  תשלומי פנסיה תקציבית ובגי  פיצויי  שהיו 
, לאוניברסיטאות שבה  נהוגה פנסיה תקציבית ונתוני  על שיעור  מס, הוצאות האוניברסיטאות

הנתוני  רוכזו על ידי משרד מבקר המדינה (ו "ה והתשס"התשס, ז"בשנות הלימודי  התשנ
 ):מדוחותיה  הכספיי  של האוניברסיטאות

__________________ 
 שנה 30(עובד העובד באוניברסיטה שני  רבות יותר מהשני  שבה  הוא צובר זכויות לפנסיה   29

בל זכאי לק)  שנה בטכניו 35  אביב ובאוניברסיטת חיפה ו באוניברסיטת תל, באוניברסיטה העברית
  .ע  פרישתו פיצוי בשיעור משכורת חודשית אחת בגי  כל שנה עודפת
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 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÈÂˆÈÙÂ ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈÎ¯Ú· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÏÂ„‚Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰  Ô‰·˘ :

 ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ˘˙‰ ˙ ˘Ó ÂÏ„‚ Ô‰" Ê)1996-1997 (Ò˘˙‰ ˙ ˘ „Ú" Â)2005-
2006 ( Ï˘ ¯ÂÚÈ˘·55.6% ;· ÔÂÈ ÎË·-68.8% ;· ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·-174.5% ,

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·Â-· ·È·‡- 182.1%. 
 ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘· Ì‚ ÏÂ„È‚ ÏÁ ÈÎ ‰Ï·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ

ÏÎ ÍÒÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ÂÔ‰È˙Â‡ˆÂ‰  ,Ò˘˙‰ ˙ ˘· ÚÈ‚‰ ‡Â‰Â" Â 
ÎÏ-25.6%˙È¯·Ú·  ,ÎÏ-13.6%ÔÂÈ ÎË·  ,ÎÏ-10.1%Ï˙· -ÎÏÂ ·È·‡-4.3%‰ÙÈÁ· . 

, ובה , נתוני  באשר לאוניברסיטאות, לפי בקשתו, ת"ת אל אג" העבירה ות2003בספטמבר  .4
י אקטואר לפ) ג"במחירי תשס(אומד  תשלומי  בגי  פנסיה תקציבית "לוח המפרט , בי  היתר

מלוח זה עולה כי התשלומי  השנתיי  בגי  פנסיה תקציבית שמשלמות האוניברסיטאות . 30"ת"ות
 תשלומי הפנסיה  באוניברסיטה העברית : כדלהל , לעובדיה  צפויי  להמשי, לגדול במידה ניכרת

 לעומת 47.8%  גידול של כ ח " מיליו  ש463.8 לס, של 2019השנתית צפויי  להגיע בשנת 
 תשלומי הפנסיה השנתית צפויי  להגיע  בטכניו  ; 2005תשלומי  שהיו צפויי  על פי הלוח בשנת ה

 באוניברסיטת תל; 2005 לעומת שנת 90.6%  גידול של כ ח " מיליו  ש238.3 לס, של 2030בשנת 
 גידול של  ח " מיליו  ש209.5 לס, של 2028 תשלומי הפנסיה השנתית צפויי  להגיע בשנת  אביב 

 תשלומי הפנסיה השנתית צפויי  לגדול עד שנת  באוניברסיטת חיפה ; 2005 לעומת שנת 149.1% כ
 .2005 לעומת שנת 237.7%  גידול של כ ח " מיליו  ש69.9 לס, של 2030

˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡- ÈÙÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯È·Ú‰ ÔÂÈ ÎË‰Â ·È·‡
‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„ Â˙˘˜· ˙ ˘ ÛÂÒ· Â ÎÂ2005 . ·Â˘ÈÁ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ ˙ÂÁÂ„‰

Ò˘˙‰ ˙ ˘ ÛÂÒÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·Á‰" ‰) ¯·ÓËÙÒ2005 (
 Ì‚ ÌÈÏÏÂÎÂ"ÌÈ ÓÂÊÓ ÌÈ¯Ê˙ "‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÈÂÙˆ ,ÔÏ‰Ï„Î : ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡·

- ˙ ˘ „Ú ÏÂ„‚Ï ÌÈÈÂÙˆ ˙È˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ 2023 Ï˘ ÍÒÏ 496.06˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á- 
Î Ï˘ ÏÂ„È‚-54.6% ˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ 2005 ; ÔÂÈ ÎË·- ÌÈÈÂÙˆ ˙È˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ 

 ˙ ˘ „Ú ÏÂ„‚Ï2030 Ï˘ ÍÒÏ 240.79˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á-Î Ï˘ ÏÂ„È‚ -104.2% ˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ 
2005 ;Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·- ·È·‡- ˙ ˘ „Ú ÏÂ„‚Ï ÌÈÈÂÙˆ ˙È˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙2032 

 Ï˘ ÍÒÏ228.6˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á-Ï˘ ÏÂ„È‚ Î -168.3% ˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ 200531. 
__________________ 

 .2000ת בשנת "הנתוני  הומצאו לוות  30
יצוי  כי חישובי תזרי  המזומני  העתידי שהובאו לעיל אינ  יכולי  לחזות במדויק את השפעת   31

שבו  עלויות בחישובי  אלה הובאו בח. תשלומי הפנסיה העתידיי  על תקציבי האוניברסיטאות
הגידול הצפוי בהוצאות על . א$ לא נעשה היוו  של תזרי  המזומני  לתארי$ הכנתו, השכר הצפויות

תשלומי הפנסיה מקורו ה  בגידול במספר מקבלי הגמלאות ובזכויות הנוספות שימשיכו לצבור 
גדלת בהנחה שבעקבות ה. ה  בעלייה הריאלית הצפויה בשכר הקובע לפנסיה, העובדי  הפעילי 

ההכבדה על הוצאותיה  על , השכר הקובע לפנסיה יוגדלו באותו שיעור ג  תקציבי האוניברסיטאות
תשלומי פנסיה תיגר  רק מהגידול במספר מקבלי הגמלאות ומהזכויות הנוספות שימשיכו לצבור 

 ,ואול  נוכח הקיצוצי  שנעשו במהל$ השני  בהקצבות המדינה לאוניברסיטאות. העובדי  הפעילי 
אי  כל ודאות שהגידול בתקציבי האוניברסיטאות יהיה באותו שיעור כמו הגידול בשכר הקובע 

ולכ  ההכבדה על תקציבי האוניברסיטאות עקב תשלומי הפנסיה יכולה להיות רבה ומורגשת , לפנסיה
 .יותר



 דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

104 

5.  ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰  ,
˙Â" ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙- Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙ÈÈÚ·Ï ˙˜ÙÒÓ ˙Â·È˘Á ÂÒÁÈÈ ‡Ï 

 Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚÂ Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙ÂÈÂÊÁ‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ Ô˙ÚÙ˘‰ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙ÙËÂ˘‰ , Â˘Ú ‡ÏÂ Ï˘ Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ ı·Â¯‰ ÏË ‰ ˙‡ ÍÎ· Ï˜‰ÏÂ ‰˙Â‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î È„

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ . 
, האוניברסיטה העברית, ת עולה כי לפחות אוניברסיטה אחת"יצוי  כי ממסמכי  שנמצאו בוות

הייתה מודעת להשפעה השלילית של הגירעו  האקטוארי ושל ההוצאות הצפויות בגי  הפנסיה 
 לממשלה 1988במכתב ששלחה האוניברסיטה כבר בספטמבר . תהתקציבית על פעילותה השוטפ

בדומה לשאר המוסדות להשכלה גבוהה יש לאוניברסיטה בעיה חמורה "ת היא ציינה כי "ולוות
 ".של פנסיה תקציבית שבעתיד הלא רחוק תכביד במידה בלתי אפשרית על תקציבה

ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜  ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ÌÏÂ‡‰ , ÏÂ„È‚‰ ‰È‡¯ÏÂ
 ‰·Èˆ˜˙Ó ÌÏÂÎ ÌÈ ÓÂÓÓ‰ ÌÈÈÂˆÈÙÂ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÍÒ· Í˘Ó ˘

ÛËÂ˘‰ ,ÍÎÓ ¯ÂÓÁÂ :‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÍÒÓ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯ÂÚÈ˘· ÏÁ˘ ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙Â" È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ˙

˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ˙Â ¯˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â ÓÂÓÓ Ô È‡˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· 
 ˙ÂÈÓÈ Ù)˙Â„ÂÚÈ (˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ‡Ï‡ ,‰˙Â‡ ¯Â˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ˘ÙÁÏÂ .

È‡ Ï˘· ‰¯ˆÂ  ÂÊ ‰ÈÚ·-·¯ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÏÂ‰È -˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·Ó˘ È˙ ˘ ,
ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯·Âˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÂÎ .„Â˜ ‡È‰ ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰ Ï˘ ÏÂÎ Ì

Ô‰È˙Â¯Â„Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,‰Ï‡Î ÌÈ·Èˆ˜˙ Â ÈÎ‰ ‡Ï˘ ,˙Â Ï˘ ÔÎÂ" „¯˘Ó Ï˘Â ˙
¯ˆÂ‡‰ ,˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙Â‡ Â·ÈÈÁ ‡Ï˘ ; ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÔÎ ÏÚ

‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì˜ÏÁ ˙‡ ÌÂ¯˙Ï Ô‰È„·ÂÚÂ ,Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ.   
 תנאי פנסיה ושכר מועדפי 

ריות בגי  הזכויות שצוברי  העובדי  מושפעות כאמור ה  מהסדר הפנסיה ההתחייבויות האקטוא
 . וה  מתנאי השכר שה  מקבלי  בעת עבודת , החל עליה  ומתנאיו

בהנחה , עלותה של הפנסיה התקציבית גבוהה יותר מזו של הפנסיה הצוברת, עבור המעביד .1
 : להבי  היתר מהסיבות הא, שתנאי השכר בשני הסדרי הפנסיה זהי 

העובד המבוטח משתת- בעלות הפנסיה שלו בכ, שהוא מפריש בכל , בפנסיה צוברת )א(
 נשא המעביד בכל עלות 2003עד שנת , בפנסיה תקציבית.  משכרו לקופת הפנסיה5.5%חודש 

וכיו  ה  , ומאותה שנה ואיל, העובדי  משתתפי  בעלות הפנסיה שלה , הפנסיה של העובד
 . משכר  לקרנות פנימיות שהקי  המעסיק שלה 2%ש מפרישי  לש  כ, בכל חוד

שבה השכר הקובע לפנסיה נקבע על פי נוסחאות המביאות בחשבו  , בניגוד לפנסיה צוברת )ב(
בפנסיה תקציבית , את השכר שקיבל העובד בכל שנות עבודתו או בשני  האחרונות לעבודתו

 ולעתי   שהוא בדר, כלל גבוה , השכר הקובע הוא השכר האחרו  שקיבל העובד לפני פרישתו
ובודאי גבוה מהשכר שקיבל בתחילת ,  מהשכר הממוצע שקיבל במהל, עבודתו גבוה בהרבה 



 אוניברסיטאות לשל  תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה התחייבויות ה

105 

בחלק מהגופי  שנהוגה בה  פנסיה תקציבית נהוג להעניק לעובד ע  פרישתו , יתר על כ . עבודתו
 .והדבר מגדיל בהכרח את שכרו הקובע לפנסיה, תוספת של דרגה אחת או שתיי 

בדוחות הקודמי  של מבקר המדינה בנושא הפנסיה באוניברסיטאות העיר מבקר המדינה  .2
כמה פעמי  על כ, שתנאי הפנסיה התקציבית הנהוגי  באוניברסיטאות עדיפי  לא במעט על תנאי 

והוא א- המלי6 לבטל את , עובדי המדינה, לדוגמה, הפנסיה התקציבית המקובלי  שזכאי  לה 
להל  פירוט הממצאי  שהעלה משרד מבקר המדינה בדוחות קודמי  . הדרגההתנאי  האלה ב

 :בעניי  התנאי  העדיפי  שהנהיגו האוניברסיטאות
)‡(  ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ·)˙Â‡ÏÓ‚] (·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ [ ,˘˙‰"Ï-1970 , ¯ÂÚÈ˘ ÈÎ Ú·˜ 

 ‰˘È¯Ù‰ ˙·ˆ˜)‰ÈÒ Ù ( ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï70%„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘ÓÓ  . Ï·Â˜Ó ‰Ê‰ ¯ÂÚÈ˘‰
Ó‰ ÏÎ·˜˘ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· Ô‰ , ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· Ô‰Â

˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ .˜˘Ó· ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ·Â¯Ï „Â‚È · ÌÏÂ‡ , ¯ÙÒÓ˘ Ï·Â˜Ó Ì‰·˘
 ‡Â‰ ˙È·¯Ó ‰·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ‡ÎÊ Ô È‚·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Â ˘35 , ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰

˙È¯·Ú‰ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡-Ï ˙Â‚‰Â  ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ·È·‡ ‰ÏÓ‚ Â˘¯Ù˘ Ô‰È„·ÂÚÏ ÌÏ˘
 ÂÓÈÏ˘‰˘ ¯Á‡Ï È·¯Ó ¯ÂÚÈ˘·30„·Ï· ‰„Â·Ú ˙Â ˘ 32 . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘‡· ‰Ê ÔÈÚÓ ¯„Ò‰ ‚È‰ ‰Ï ˙ÈÎ¯ÚÂ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡
ÈÓ„˜‡ Ï‚ÒÏ , ¯„Ò‰ ‚È‰ ˙ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÔÈ‡ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ

ÈÏ‰ ÈÓ Ï‚ÒÏ ¯˘‡· Ì‚ ‰Ê ÔÈÚÓ ,Â  ‡È‰˘ ÈÙÎ˙Â˘ÚÏ ˙‚‰. 
אביב ובאוניברסיטת חיפה נהוגה שיטת צבירת  באוניברסיטת תל, באוניברסיטה העברית )ב(

 צוברי  בעשר השני  הראשונות 33שלפיה העובדי  המבוטחי  בפנסיה תקציבית, פנסיה מואצת
 . 34 בגי  כל שנת עבודה3.5%לעבודת  זכאות לפנסיה בשיעור של 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯·Âˆ˘ ‰ÈÒ Ù‰ È¯ÂÚÈ˘˘ ‡È‰ ¯·„‰
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· , È·¯Ó‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ Â¯·ˆ˘ È ÙÏ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ˆÂÈ˘)70%( ,

 ‰¯È·ˆ‰ ˙ËÈ˘ ‰‚Â‰  Ì‰ÈÙÏÎ˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯·Âˆ˘ ‰ÈÒ Ù‰ È¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚
 ˙Ï·Â˜Ó‰)2%‰„Â·Ú ˙ ˘ ÏÎ ÔÈ‚· ( ; ÏÂ„‚ ıÈ¯Ó˙ ‰Ï‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚÏ ˘È ÔÎÏ

‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰˘ È ÙÏ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ˘Â¯ÙÏ ¯˙ÂÈ , ÌÈ ˘‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â
‰ÈÒ Ù Ì‰Ï ÌÏÂ˘˙ Ì‰·˘. 

חברי הסגל האקדמי בארבע האוניברסיטאות שנהוגה בה  פנסיה תקציבית יכולי  זה שני   )ג(
 גיל הפרישה 2003עד שנת (הגבוה מגיל הפרישה המקובל , 68רבות לצאת לגמלאות בגיל 

אביב  באוניברסיטת תל, באוניברסיטה העברית). 67ומאותה שנה ואיל, הוא , 65מקובל היה ה
ובאוניברסיטת חיפה מותר במקרי  מיוחדי  להארי, את שירותו של חבר סגל אקדמי עד הגיעו 

 . ובטכניו  הדבר מותר ללא הגבלת גיל, 70לגיל 
__________________ 

 .1990ראו דוח מבקר המדינה משנת   32
 ובאוניברסיטת תל, מי ובחברי סגל מינהליבאוניברסיטה העברית מדובר כאמור בחברי סגל אקד  33

 . רק בחברי סגל אקדמי אביב ובאוניברסיטת חיפה 
 .1990ראו דוח מבקר המדינה משנת   34
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רסיטת חיפה מקבלי  העובדי  אביב ובאוניב באוניברסיטת תל, באוניברסיטה העברית )ד(
 .הפורשי  לגמלאות משכורת מלאה במש, שלושה חודשי  ממועד הפרישה

)  בכל מוסד20 עד 10 כ(באוניברסיטה העברית ובטכניו  צוברי  בעלי תפקידי  רבי   )ה(
 . בתקופת כהונת  בתפקידי  אלה זכויות פנסיה בשיעור כפול

‰  ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ÔÈÚÓ ‰ÏÂÙÎ ‰¯È·ˆ ÈÎ ÔÈÂˆÈÎ ÓÏ ¯˘‡· ˜¯ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯·Ú· ‰‚Â" ÌÈÏ
Ì‰Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·ÏÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó Ï˘ , ˙ ˘· ¯·Î ‰˜ÒÙÂ‰ ‡È‰ Í‡

1996. 
עובדי  באוניברסיטה העברית שפרשו לגמלאות קיבלו במש, שני  רבות במסגרת הפנסיה  )ו(

 תוספת  להל  (מלא שלה  את תוספות היוקר שקיבלו לשכר  במהל, שנות עבודת  בשיעור  ה
ובוודאי באשר לעובדי המדינה והשירות ,  כפי שמקובל בכל מגזר אחר במשק ולא ) 'יוקר ב

כפועל יוצא מכ, הגיע שיעור הפנסיה באוניברסיטה העברית .  לפי שיעור הפנסיה שלה  הציבורי 
רק א- ששיעור הפנסיה המרבי המקובל במשק הוא כאמור ,  מהמשכורת הקובעת92%עד כדי 

70%. 
3.  È‡ ˙ ˙‡ ÏË·Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È··

ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ‰ÈÒ Ù‰ , ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·Ë‰‰ ÏÎ ˙‡ ˜È Ú‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÎÈ˘ÓÓ
ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ .‰Ó‚Â„Ï , ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó

‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ È„Ó‰· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ ˙ËÈ˘ ˙‡ ‚È‰ ‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‡È ,'
 ¯˜ÈÚ· ‰ÏÚ ¯Î˘‰Â ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· „Â‡Ó Â Ë˜ ¯˜ÂÈ‰ ˙ÙÒÂ˙ È¯ÂÚÈ˘˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÏÂ‡Â

ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÏ·È˜˘ ˙Â Â˘ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ Ï˘· ,· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰ Ì‚ ‰ Ë˜ ,' ÔÎÏÂ
 ˙ ˘· ˙Â‡ÏÓ‚Ï Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈÏ·˜Ó˘ ‰ÈÒ Ù‰ ¯ÂÚÈ˘2007Ï „Ú ÚÈ‚Ó -84% 

Ú·Â˜‰ ¯Î˘‰Ó35. 
, יצוי  כי אמנ  מדובר בהטבות שמעוגנות בהסדרי  או בהסכמי  בי  האוניברסיטאות לעובדיה 

אי  ה  חייבי  להשתת- , ת לא אישרו את ההטבות האלה"אול  מאחר שמשרד האוצר וות
 . במימונ 

4. ˙Â¯ÎÈ  ˙Â·Ë‰· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ  , Ï˘ ˜ÈÂ„Ó ·Â˘ÈÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È· ÔÈ‡
Ú ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÌÈ¯Ê˙ ÏÚÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ Ï˘Â ˙È˙ ˘‰ Ô˙ÂÏ

ÌÏ˘Ï Ô‰ÈÏÚ˘ ‰ÈÒ ÙÏ ÌÈÈ„È˙Ú‰ . Â ÈÎ‰˘ ÌÈ¯‡ÂË˜‡‰Ó Â˘˜È· ‡Ï Û‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÁ Úˆ·Ï ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Ô¯Â·Ú . ˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó „Ó‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï

‰˙ÂÏÚ ˙‡ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÈÒ ÙÂ ¯Î˘· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘  'Î·-10% ‰‡ˆÂ‰‰ ÍÒÓ 
‰ÈÒ ÙÏ ‰Ï˘ ˙È˙ ˘‰ ,· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰˙ÂÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚÂ ' ˙ ˘·

Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰" ‰)2004-2005 (Î ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡·-32˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
__________________ 

השכר הקובע מורכב ממשכורתו של העובד על פי דרגתו ומשיעור משוקלל של תוספות התפקיד   35
 .והמחקר השונות שקיבל במהל  עבודתו
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ת לא ייחסה תשומת לב ראויה להטבות ולתנאי  המועדפי  "עוד העלה משרד מבקר המדינה כי ות
היא לא דרשה מה  נתוני  כמותיי  על . קות האוניברסיטאות לעובדיה  היוצאי  לגמלאותשמעני

לאמוד את , באמצעות האקטוארי  שהזמינה, וג  לא ניסתה, עלות  של התנאי  וההטבות האלה
השפעת  על ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ועל תזרי  התשלומי  העתידיי  

 .לפנסיה שעליה  לשל 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â ÏÚ"¯‡ÂË˜‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙ , ¯ÂÓ‡Î ‰¯Î˘ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙‡˘

 ˙ ˘·2004 , ÏÚ ÌÈÈÂÙˆ‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ Á˙ È ÂÈ˙Â˜È„· ˙¯‚ÒÓ·˘
 ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÚ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·Ë‰Ï ˘È˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ Ì‚ Ë¯ÙÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È·Èˆ˜˙

ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˙Á‡  . Ï·˜˙˘ ¯Á‡Ï
˙Â ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡"˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ˙ , ‰Ê Ú„ÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙‡Ê ÏÏÎ·Â

Ô‰È˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ ÌÈÈ˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰˘ ÌÈ ÂÈ„·. 
ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ותזרי  התשלומי  העתידיי  שלה  לפנסיה  .5

ההטבות ותנאי השכר המועדפי  : עי  במידה רבה ג  מתנאי השכר של העובדי  הפעילי מושפ
 מגדילי  ג  את ההתחייבויות האקטואריות שלה  וג  את 36שנותנות האוניברסיטאות לעובדיה 

חלק מתנאי  אלו ניתנו ללא אישורו של  .ההוצאות בגי  תשלומי פנסיה תקציבית ופיצויי 
 .ובר בתנאי שכר חריגי ולכ  מד, הממונה כנדרש

כגו  תוספת (ההטבות החריגות הכלולות בהסדרי הפנסיה התקציבית הנהוגי  באוניברסיטאות 
ולכ  , 1988הונהגו לפני אפריל ) צבירה מואצת של שיעורי פנסיה, כפל זכויות פנסיוניות', יוקר ב

 יש מעמד של הסדר ואול  מכיוו  שלהסדר הפנסיה. 37לא נדרש לה  אישורו של הממונה על השכר
על פי עמדה משפטית שהכינה עבורו , הממונה יכול לכאורה, 38קיבוצי ולא של הסכ  קיבוצי

לדרוש כי עובדי  שהחלו לעבוד , 1999המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה בדצמבר 
 לחוק 29המועד שבו הוחל כאמור על האוניברסיטאות סעי-  (31.3.88באוניברסיטאות לאחר 

 . שכ  לכאורה מדובר בהטבות חורגות, לא יזכו לקבל את ההטבות האלה) ודות התקציביס
 2002שכ  במכתבו מפברואר , היה ג  הוא שות- לעמדה זאת, מר יובל רכלבסקי, הממונה לשעבר

שבו אישר את ההסכ  הקיבוצי בעניי  מעבר הסגל האקדמי , לנשיא האוניברסיטה העברית
אישור זה אינו מהווה "הוא ציי  במפורש כי , בית לפנסיה צוברתבאוניברסיטה מפנסיה תקצי

ממעמד של הסדר קיבוצי ... אישור לשינוי מעמדו של הסכ  הפנסיה של הסגל האקדמי הותיק
ואי  בו כדי לאשר תשלומי  הנובעי  מהסכ  הפנסיה האמור ואשר , למעמד של הסכ  קיבוצי

 ".1985 ה"התשמ, וק יסודות התקציב לח29הנ  בגדר תשלומי  חורגי  על פי סעי- 
__________________ 

 .51 39' עמ, " על תנאי השכר באוניברסיטאותהפיקוח"ראו לעיל בפרק  36
הפיקוח על " לחוק יסודות התקציב ראו לעיל בפרק 29על הסמכויות של הממונה על השכר לפי סעי!   37

 .60 51, 39, 26' עמ, "תנאי השכר באוניברסיטאות
 הפיקוח על תנאי השכר"על ההבדלי& בי% הסכ& קיבוצי לבי% הסדר קיבוצי ראו לעיל בפרק   38

 .53' עמ, "באוניברסיטאות
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¯·Ú˘Ï ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙„ÓÚÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ  , ‡Ï
‡˘Â · ˜ÂÒÚÏ ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÎÈ˘Ó‰ ,ÂÏ˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ Û‡ ÏÚ . ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ

 ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÂ‡¯Î ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,Ú˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÓÈ¯Ú‰˘ ÌÈÈ˘˜ ·˜39 . ˙„ÈÁÈ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ÏÚÂÙ·

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ ÂÓÓ‰ , ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ‰ÓˆÚ· ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
˙Â" È¯„Ò‰·Â ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙· ˙Â‚È¯Á‰ ˙Â·Ë‰‰ ˙˜ÒÙ‰ÏÂ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙

Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ Ò¯Ó ¯Á‡Ï ˙1988. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˙ÂÎÓÒ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Â˘ÈÁ ·Â ı¯Ó· ÏÂÚÙÏ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ

 ¯Î˘‰ È‡ ˙· ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÚÙÂ˙ ¯Â‚ÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙È˜ÂÁ‰
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ È¯„Ò‰·Â ‰˘È¯Ù‰Â , ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ‚‰Â  ‡Â‰˘ ÈÙÎ

 ˜˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂË˜Ò ÈÙÏÎ) ÔÂ‚Î˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„·ÂÚ .( ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ
ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙·˘‰Ï Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ .

ÍÎ· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ,˙Â ÌÚ Ì‡˙Ï Û‡ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ" ‰· ¯ÊÚÈ‰Ï ÏÎÂÈ Ô‰·˘ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ˙
Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ‰„È·˘ Ú„ÈÓ·Â .˙Â Ï˘Â ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ ˙ÂÏÂÚÙ" ÌÂ¯˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙

¯˙˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰·Â˘Á ‰ÓÂ , ÏË  ˙ Ë˜‰Ï
˙ÈÓ„˜‡‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ Â˘Ó˘È˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Ï„‚‰ÏÂ Ô‰È·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰. 

הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט , מר אלי כה , הממונה על השכר בעת הביקורת
נתקלי  בניסיו  מתמיד "והפרישה באוניברסיטאות  כי מאמציו לקיי  בקרה על תנאי השכר 2007

למנוע את תיקו  , ]ועד ראשי האוניברסיטאות[ה "בהובלת ור, של מערכת ההשכלה הגבוהה
הוא הודיע ". החריגות תו, ערעור על הסמכות החוקית של האג- לערו, בקרה מכל סוג שהוא

של , במידת הצור,, הפעלהתו, , לטפל בחריגות השכר ותנאי הפרישה"בתשובתו כי בכוונתו 
הכלי  העומדי  לרשותנו לרבות קיו  שימועי  ומתו, כוונה להביא להחזר כספי  ששולמו 

מ  הראוי שראשי האוניברסיטאות יגלו את מידת האחריות , יחד ע  זאת... לעובדי  שלא כדי 
   ". שכרהנדרשת לאור הדברי  האמורי  בדוח ויפעלו להגיע להסכמות בנושא הסדרת חריגות ה

 הדיווח החשבונאי על ההתחייבויות 
,  צוי  כי כמו לגבי התחייבויות אחרות הנוגעות לזכויות עובדי 1999בדוח מבקר המדינה משנת 

נמנעות מלרשו  במאזניה  את ההתחייבויות העתידיות שהצטברו בשנה ... רוב האוניברסיטאות"
.  התחייבויות שהולכות וגדלות )... אתא  נהוגה בה  פנסיה כז(השוטפת בגי  פנסיה תקציבית 

רוב רואי החשבו  של ... בגי  התחייבויות אלה] יעודות[לכ  ג  לא יצרו האוניברסיטאות האמורות 
בדוח ). 25' עמ" (האוניברסיטאות ג  העירו על כ, בדוחות המבקרי  שצורפו למאזני  שבוקרו

ה לדאוג לכ, שהאוניברסיטאות יכללו ת כי לדעתו עלי"צוי  כי משרד מבקר המדינה הבהיר לוות

__________________ 
 .64 51' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"בעניי  זה ראו לעיל בפרק על   39
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את כל ההתחייבויות האמורות במאזניה  וינקטו מבעוד מועד צעדי  שיבטיחו שיהיו בידיה  די 
 .40 מקורות מימו  שיאפשרו לה  לעמוד בהתחייבויות אלה

¯·„ ÔÈÈ Ú· ‰˘Ú  ‡Ï Ê‡Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ . ˙‚‰Â  ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ì Ó‡
‡Ó· ˙Ó˘Â¯Â ÈÂ‡¯Î ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ‰È Ê- Ô‰·Â 

 ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù-ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Â¯·Ëˆ‰˘  ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Í‡ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡-
ÍÎ ÌÈ‚‰Â  Ì È‡ ÔÈÈ„Ú ÔÂÈ ÎË‰Â ·È·‡ . ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ Ì‰È Ê‡Ó· ÌÈÓ˘Â¯ Ì È‡ Ì‰

˙Â¯ÂÓ‡‰ ,˙  ÌÈ‚ÈˆÓ Ì‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ˜¯Â ÂÁ˜Ï ˘ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ Â
ÌÈÈ ÂˆÈÁ ÌÈ¯‡ÂË˜‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ì¯Â·Ú ÌÈ ÈÎÓ˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„Ó. 

˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ÌÈ Â˙ ‰ ˙‚ˆ‰ ÔÙÂ‡ ÔÈÈ Ú· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ :
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ï ‰Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ‰ ÈÈˆ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰" ÍÒ ˙‡ ‰

Ù ÌÏ˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰È„·ÂÚÏ ‰ÈÒ  , ¯Â·ˆÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÏÂÎ
˙Â‡ÏÓ‚Ï Â‡ˆÈ˘ „Ú ÌÈÏÈÚÙ‰ ‰È„·ÂÚ . ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡ ‰Ë¯ÈÙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÎ ÂÓÎ

 ˙ ˘ „Ú ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˙ ˘‰2084 . 
Ò˘˙‰ ˙ ˘Ï ÂÏ˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ÔÈÈˆ ÔÂÈ ÎË‰" ‰ÈÒ Ù ÌÏ˘Ï ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒ ˙‡ ‰

ÂÈ„·ÂÚÏ , ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ÍÒ· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙ÂÏÏÂÎ Ô È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÈÎ ‰Ê ¯Â‡È·· ÔÈÈˆ ‡Ï
Î Ï˘-1˘ „¯‡ÈÏÈÓ " Â‡ˆÈ˘ „Ú ÌÈÏÈÚÙ‰ ÂÈ„·ÂÚ ¯Â·ˆÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Á

˙Â‡ÏÓ‚Ï . ÈÎ Ì‚ ÔÈÈˆ ÔÂÈ ÎË‰"‰ÏÓÈ‚‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÈÂÙˆ ÌÈ¯Ê˙ ÈÙÏ ... ‰‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘
 ˙Â‡ÏÓÈ‚Ï]ÌÈÈÂˆÈÙ ÏÏÂÎ ‡Ï [Â ÍÏÈ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ·Èˆ˜˙ÓÓ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Ï„‚È-12.87% 

 ˙ ˘·2005 Ï˘ ‡È˘Ï 15.04% ˙ ˘· 2017 ˙ÈÈÏÚÏ ÏÈ·˜Ó· Ï„‚È ·Èˆ˜˙‰˘ ‰Á ‰ ÍÂ˙Ó 
 ¯Î˘‰]¯‡ÂË˜‡‰ ÁÈ ‰˘."[ 

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡-Ò˘˙‰ ˙ ˘Ï ‰Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ‰ ÈÈˆ ·È·‡" ÍÒ ˙‡ ‰
 ÌÏ˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒ ˙‡Â ‰Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ‰ÈÒ Ù ÌÏ˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ È„·ÂÚÏ ‰˘È¯Ù ÈÈÂˆÈÙ ," È„·ÂÚ ÔÈ‚· ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÈÂÎÊ ÏÏÂÎ ‡Ï
˙Â‡ÏÓ‚Ï ‰‡ÈˆÈ‰ „ÚÂÓÏ „Ú ˙Â·˘ÂÁÓ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ." ‰ ÈÈˆ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÏÂ‡Â

ÎÏ ÚÈ‚Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆÈ˘ ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÍÒ ÈÎ ¯Â‡È··-0.927 
˘ „¯‡ÈÏÈÓ"Á ,È„È· ‰È‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡‰Ê Ú„ÈÓ ‰ . ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï „Â‚È ·

ÔÂÈ ÎËÏÂ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡- ÌÈÈ˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯·„· Ì‰˘ÏÎ ÌÈË¯Ù ‰ ÈÈˆ ‡Ï ·È·‡
„È˙Ú· ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ‰ . 

˙Â ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó" Ï˘ ÌÈ Ê‡Ó· Ô˙ ÈÈ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ‰Ë˜  ‡Ï ˙
ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚Ï ÈÂ‡¯Â ‡ÏÓ ÈÂËÈ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ô‰Ï˘  , ‰‚ˆ‰Ï „È ‰ ˙  ÍÎ·Â

Ô‰Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ È ÙÏ È˙Ó‡‰ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‡Ï , „¯˘Ó È ÙÏ Û‡ ÈÏÂ‡Â
¯ˆÂ‡‰ . 

__________________ 
על החשיבות של הכנת דוחות כספיי  בשיטה אחידה ומקובלת שתציג את מצב  הכספי האמתי של   40

 .39 29' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"המוסדות להשכלה גבוהה ראו לעיל בפרק 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ·" ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˙
‰Ï˘ÓÓ‰ ,‡Â‰˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÚÂ ÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ  ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ

¯È‚˙Â‚È¯Á Â‡ ˙Â ÂÚ .˙Â ÏÚ"‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙ , ˙‡ Ïˆ Ï
 ˙‡ ¯˙Ï‡Ï Ô‰È Ê‡Ó· ‚Èˆ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙Â¯Â‰ÏÂ Ì‰Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰

Ô‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙‡Â ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ .˙Â ÏÚ" ˘Â¯„Ï Ì‚ ˙
ÙÈÒÂÈ Ô‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ÏÚ ÌÈ Â˙ Â ÌÈË¯Ù „ÂÚ Â

‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ,Ì‰·Â : ¯Â·ˆÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ‰ÈÒ ÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ 
ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˙ ˘‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰Â ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÌÈ¯Ê˙ , ˙ÈÊÁ˙ Û‡Â

„È˙Ú· ·Èˆ˜˙‰ ÍÒÓ ÌÈÈÂˆÈÙÂ ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ÈÂÙˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ¯·„· . ÚÂ ÓÏ È„Î
˙Â ÏÚ ˙Â ÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó"‰¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰Ï Ô‰Ó ˘Â¯„Ï ˙ ,

Ï·Â˜ÓÎ , ÍÏ‰Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙
‰ ˘‰ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ Ô‰·Â ,Â¯˘Â‡È˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ .   

 המעבר לפנסיה צוברת 
 1998ר לפנסיה צוברת שנעשו עד שנת פעולות למעב

בכמה מהגופי  בוצע הדבר . הפנסיה התקציבית הונהגה במגזרי  שוני  במדינה לפני שני  רבות
הפנסיה התקציבית של עובדי המדינה נקבעה והוסדרה בחוק שירות , לדוגמה; באמצעות חקיקה

ל עובדי העיריות נקבעה והפנסיה התקציבית ש, 1970 ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(המדינה 
הונהגה הפנסיה , ובה  ארבע מהאוניברסיטאות, בחלק מהגופי  האחרי . בפקודת העיריות

משרד (דהיינו ללא שיתו' רשויות השלטו& הנוגעות בדבר , צדדי התקציבית כאמור באופ& חד
  בתקנות או בהסכמי, ולא עוגנה או הוסדרה בחוקי , )ת"ג וות"מל, משרד החינו), האוצר

 .המחייבי  את רשויות השלטו&
עבור המעביד עלות הפנסיה התקציבית במתכונתה הנוכחית גבוהה מזו של הפנסיה , כאמור

, וגופי  שנהוגה בה  פנסיה תקציבית ושלא ייערכו מבעוד מועד למימו& עלותה הגבוהה, הצוברת
 . עלולי  לצבור עקב כ) גירעונות אקטואריי 

קבע של בעיית הגירעונות האקטואריי  היא החלפתה של הפנסיה הדר) היעילה ביותר לפתרו& 
יש לצפות מהנהלותיה  , לכ& משאותרה בגופי  הללו בעיה כזו. התקציבית בפנסיה צוברת

להנהגת , ומרשויות השלטו& הנוגעות בדבר שיפעלו מהר ובנחישות לביטול הפנסיה התקציבית
 לאמנ  התהלי) עלול להיתק). 'ור בד(פנסיה צוברת תחתיה ולהחלתה על עובדי  חדשי  

שכ& החלופה גרועה , אול  אי& הדבר צרי) להרתיע את מקבלי ההחלטות, בהתנגדות העובדי 
כשמדובר בגופי  שהפנסיה התקציבית הונהגה בה  באופ& . וכל עיכוב יחרי' את הבעיה, יותר
& הבעיה ולתיקו&  ועל רשויות השלטו& הנוגעות בדבר לפעול לפתרו על הנהלותיה, צדדי חד

העיוות בנחישות רבה א' יותר ועל רשויות השלטו& א' לבחו& את האפשרות להשתמש באמצעי  
 . העומדי  לרשות& להשבת תשלומי  שבוצעו שלא כדי&
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 כבר התריע כאמור משרד מבקר המדינה כי הגירעונות האקטואריי  של 1990בדוח משנת 
 עלולי  להעמיד אות& בעתיד הלא רחוק בפני קשיי  האוניברסיטאות שנהוגה בה& פנסיה תקציבית

לפיכ) המלי* אז משרד מבקר המדינה לאוניברסיטאות הללו . הולכי  וגוברי  לאז& את תקציביה&
כי במקו  הפנסיה התקציבית ישקלו להפעיל פנסיה צוברת ולהחילה תחילה על העובדי  החדשי  

 . שהתקבלו לעבודה
להעביר את כל עובדי , בי& היתר, ת" שמינתה ות המליצה ועדה1990בתחילת שנת 

. האוניברסיטאות להסדר של פנסיה צוברת ולהנהיג בה& תכנית פנסיה בעלת תנאי יסוד אחידי 
ת יסייעו "כדי להקל את המעבר לפנסיה צוברת המליצה הוועדה שמשרד האוצר וות

 .לאוניברסיטאות במימו& ההפרשות הכרוכות בכ)
Èˆ  ÂÓÈÈ˜ ÍÎÏ Í˘Ó‰·˙Â È‚"˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ ··Ò ˙ , ÂÚÈ„Â‰ ‰Ï‡Â

˙ÂÂÏ"‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï Ô˙Â ÂÎ  Û‡ ÏÚ˘ ˙ , ˙Â„‚ ˙‰ ÏÏ‚· Ô˙Â‡ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï Ô‰
ÌÈ„·ÂÚ‰. 
,  החליטה הממשלה לפעול להעביר לפנסיה צוברת את עובדי המדינה החדשי 1992בספטמבר 

 הגישה הממשלה לכנסת 1996בשנת . י  הנתמכי את עובדי הגופי  המתוקצבי  ואת עובדי הגופ
עובדי  ) (39' תיקו& מס] (נוסח משולב) [גמלאות(בעניי& זה את הצעת חוק שירות המדינה 

. העוסקת בהסדרי הפנסיה של העובדי  החדשי  בשירות המדינה, 1996 ו"התשנ, )חדשי 
יימו בעניי& זה ובעניי& לאחר שהתק, 2002ההצעה לתיקו& החוק אושרה על ידי הכנסת בפברואר 

הפנסיה התקציבית בגופי  מתוקצבי  ונתמכי  דיוני  ארוכי  בי& נציגי הממשלה ובי& ההסתדרות 
 ).ראו להל&(

בי& הממונה ובי& האוניברסיטאות , ת" צוי& כי הדיוני  בי& ות1999בדוח מבקר המדינה משנת 
משרד ). 1998(ו  הביקורת דאז בעניי& זה נמשכו יותר מעשר שני  ולא הסתיימו עד מועד סי

ת ולאוניברסיטאות לנקוט צעדי  נמרצי  יותר "לוות, מבקר המדינה המלי* למשרד האוצר
לבלימת המש) צבירת ההתחייבויות בגי& הפנסיה התקציבית ולעשות ככל האפשר להעברת 

שפעת& וזאת נוכח המשמעויות שיש להתחייבויות אלה ונוכח ה, העובדי  החדשי  לפנסיה צוברת
 .על פעילות& השוטפת של האוניברסיטאות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÁÎÂ ‰ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰Â ÌÈ‡ˆÓÓ‰- ‰ÈÒ Ù‰ È‡ ˙ 
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰  Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â˜È ÚÓ˘ ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ , ˙Â ÂÚ¯È‚‰

ÔÏÂÎ Â¯·ˆ˘ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰41 ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ÏË ‰Â 
 Ô‰È·Èˆ˜˙ ÏÚ-‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Û˜Â˙ ‰ ˘Ó ÌÈ˜È ÚÓ  , ˙ˆÏÓ‰Ï

˙Â ‰˙ ÈÓ˘ ‰„ÚÂÂ‰"‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ÏÂ ˙ , ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÓÈˆÚÓ Ì‰Â
 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù·-Â¯˙Ù  Ì¯Ë˘ ˙ÂÈÚ·  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ‰ÈÒ ÙÏ ¯ÁÂ‡Ó‰ ¯·ÚÓ‰ Ï˘·

 ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú ˙¯·Âˆ)ÔÏ‰Ï Â‡¯.(  
__________________ 

ה  האוניברסיטאות שהפרישו לקרנות הפנימיות סכומי  שאינ  מספיקי  להבטחת זכויות העובדי    41
שהפרישה לקר  פנימית במש  שני  , וה  אוניברסיטת חיפה, על פי כל קנה מידה או לא הפרישו כלל

 .ה צוברתאת ההפרשות המלאות בגי  זכויות העובדי  בשיעורי  הנהוגי  בהסדר של פנסי
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 1999פעולות למעבר לפנסיה צוברת שנעשו משנת 
בביקורת הנוכחית התברר שההליכי  להחלת הסדר פנסיה צוברת על העובדי  החדשי  בכל 

להל& הממצאי  שהעלה משרד . 2007האוניברסיטאות נמשכו עוד כמה שני  והסתיימו רק בשנת 
  :מבקר המדינה בעניי& זה

 ניברסיטאות לפנסיה צוברת הטיפול של הממונה על השכר במעבר האו
 הסכ  1999ובמהלכ  נחת  במרס , יחידת הממונה קיימה ע  ההסתדרות מגעי  ארוכי  בנושא

ובה  , קיבוצי בי& ההסתדרות ובי& כמה מעסיקי  בשירות הציבורי שנהוגה בה  פנסיה תקציבית
ובד שיחל לעבוד ע, לפי ההסכ  הזה).  ההסכ  הקיבוצי להל&  (42והטכניו& האוניברסיטה העברית

למעסיקי  השוני  נקבעו מועדי  " (המועד הקובע"עבור אחד מהמעסיקי  האמורי  לאחר 
 ".בפנסיה מקיפה בקר& פנסיה צוברת"יבוטח ) שוני 

שלא הסכימו לעבור לפנסיה צוברת , לעניי& עובדי הסגל המינהלי באוניברסיטה העברית ובטכניו&
הקיבוצי כי המועד הקובע יהיה מועד המעבר לפנסיה נקבע בהסכ  , לפני חברי הסגל האקדמי

שבעניינ  התקיימו בי& יחידת הממונה ובי& ראשי האוניברסיטאות , צוברת של חברי הסגל האקדמי
בסופו של דבר הוסדר .  ונמשכו כמה שני 1997הדיוני  הללו התקיימו משנת . דיוני  נפרדי 

, 200143ת לפנסיה צוברת רק בסו' שנת המעבר של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברי
 . 200744 2004אביב וחיפה ובטכניו& בשני   ובאוניברסיטאות תל

 Ò¯Ó· ˜¯2004Ê‡„ ‰ ÂÓÓ‰ ‰ Ù  ,È˜Ò·ÏÎ¯ Ï·ÂÈ ¯Ó ,‚‡Ï ‰ Â˘‡¯Ï" Â ÓÓ ˘˜È·Â ˙
Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ,·Èˆ˜˙ Ï˘ ‰È ˙‰ ÏÏÂÎ , Ï‚Ò‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï È„Î

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ÈÓ„˜‡‰-‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·Â ·È·‡ , ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ËÏÂ˜ ÔÈÈ„Ú ¯˘‡
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ,˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ¯Â·ÚÈ .ÂÊ ‰ÈÈ Ù· ÌÏÂ‡Â ,‰¯Â‡ÎÏ ,ÌÚË „ÂÚ ‰È‰ ‡Ï ,

‚‡ ÔÎ˘"˙ÂÂÏ ÚÈ„Â‰ ¯·Î ˙" ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰‡¯·‰‰ ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÓÈÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙
ÌÈ˘„Á‰ Ô‰È„·ÂÚ È·‚Ï ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù ˙‚‰ ‰· ˙È ˙ÂÓ45. 

כי נציגיו פעלו בכל דר) אפשרית , מר אלי כה&, תו למשרד מבקר המדינה ציי& הממונהבתשוב
מ "כל הפעולות שנעשו וכל המו"וכי , לקידו  נושא הפסקת הפנסיה התקציבית לעובדי  חדשי 
למרות ... ת וע  הנהלת משרד האוצר"בדבר מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת תוא  ע  נציגי אג

הגופי  ובכלל  , כפי שמתואר בטיוטת הדוח, והגדל של הפנסיה התקציביתהנטל התקציבי הכבד 
לאור העובדה שהדבר יצר אצל  לחצי  , האוניברסיטאות לא שיתפו פעולה והתנגדו למהל)

 ".קשי  מאוד בתחו  יחסי העבודה
__________________ 

היו צד להסכ  רק , מאחר שההסתדרות אינה מייצגת את חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות  42
דהיינו האוניברסיטה העברית , אוניברסיטאות שבה  מונהגת פנסיה תקציבית ג  באשר לסגל המינהלי

 .והטכניו 
נקבע כי חבר , 2001שנחת  בנובמבר , בהסכ  בי  האוניברסיטה העברית לחברי הסגל האקדמי שלה  43

 . יבוטח בפנסיה צוברת2000סגל שהחל לעבוד באוניברסיטה לאחר יולי 
 . 13' ראו הערת שוליי  מס  44
 )".ת"אג(אג! התקציבי  במשרד האוצר "ראו להל  בפרק המשנה   45
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯·ÚÓÏÂ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ È¯„Ò‰Ï ˘È ¯ÂÓ‡Î˘ ¯Á‡Ó
ÚÈ‚  ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ‚‡Ï Ô‰Â ‰ ÂÓÓÏ Ô‰ ‰"˙ , ÛÂ˙È˘· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏÚÙÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰

˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ ,˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ¯·ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï È„Î Â· ‰È‰˘ ¯·„.  
 המעבר של האוניברסיטה העברית לפנסיה צוברת

ת "ניהלו ות, הועלה כי בה בשעה שמשרד האוצר קיי  דיוני  ע  ראשי האוניברסיטאות
ובעקבותיה  נחת  , שנתי לאוניברסיטה  בדבר תכנו& תקציב רבוהאוניברסיטה העברית דיוני 

) 1: "מטרות ההסכ  היו).  הסכ  העקרונות להל& ( הסכ  בי& שני הצדדי  1999באוגוסט 
, לאור) זמ&, להבטיח את יכולתה של האוניברסיטה העברית בירושלי  לקיי  את פעילותה

לאפשר ) 2. מוסד להשכלה גבוההבתקציב מאוז& באיתנות הכלכלית ובעצמאות הנדרשת מ
להגדיר ) 3. לאוניברסיטה להעביר את עובדיה החדשי  מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חיצונית

מנת לאפשר לאוניברסיטה לעבור את תקופת המעבר מפנסיה  ת על"את היק' ותנאי סיוע ות
 ."תקציבית לפנסיה צוברת חיצונית

 לא יתווס' עובד נוס' בכל אחת מקבוצת 1999טובר  באוק1החל מיו  "האוניברסיטה התחייבה ש
להפריש , בי& היתר, כמו כ& התחייבה האוניברסיטה". עובדי  להסדר הפנסיה התקציבית הנוכחי

מדי חודש בחודשו "בגי& כל העובדי  הוותיקי  שהסדר הפנסיה התקציבית ממשי) לחול עליה  
הפרשות ... שה לפנסיה צוברת נורמטיביתסכומי כס' השווי  לסכו  ההפר] שתוק [לקר& פנימית 

ולנהל את הקר& בחשבו& נפרד , "17.5%כ "סה, האוניברסיטה יכללו את הפרשות המעביד והעובד
 .בספרי האוניברסיטה ובחשבו& בנק נפרד

תשתת' , כי כל עוד תשל  האוניברסיטה למי מעובדיה פנסיה תקציבית, בי& היתר, ת התחייבה"ות
הנובעי  מההוצאה הצפויה "בתשלומי הפנסיה התקציבית , קצבות מיוחדותבאמצעות ה, ת"ג  ות

 ". מעל לתשלומי  להפרשה לפנסיה צוברת נורמטיבית
 :להל& הליקויי  שהעלה משרד מבקר המדינה בנוגע להסכ  העקרונות

1. ˙ Â Ë Ï Á ‰ ‰  ˙ Ï · ˜  Í È Ï ‰ ˙ : ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ
˙Â ˙‡ ÂÚÈ ‰˘"ÎÒ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÎ ÂÏ˜˘  Ì‡‰Â ˙Â Â¯˜Ú‰ Ì . ÈÎ ÔÈÂˆÈ

˙Â ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈÈÓÈ Ù ÌÈ ÂÈ„·" ˙Â·ˆ˜‰‰Â ÌÎÒ‰‰ ÈÎ ÔÚË  ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á ˘ ¯Á‡Ï ˙
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˙È ˙‡ ‰Ú¯Ï ÌÈÏÙÓ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï Â· ÂÁË·Â‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ , ÈÎÂ

"˙ÂÚË ‰˙˘Ú ˘ ÍÎ· ˙Â„Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ." Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ï‡ ÏÎ ÔÈÈ
¯ÒÁ· ‰˜Ï ÌÎÒ‰‰. 

2. Ì Î Ò ‰ ‰  ¯ Â ˘ È , ת"לאחר אישורו על ידי ות" בהסכ  נקבע כי הוא ייכנס לתוק' :‡
שייחת  בי& האוניברסיטה לארגוני [אישור הממונה על השכר להסדר המעבר לפנסיה צוברת 

 ".]46[שנתי בכפו' להסכ  הרב, ע  אג' התקציבי  באוצר] ת"של ות[וסיכו  ] העובדי  שלה
__________________ 

ת "שנתי בדבר תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה שאמור היה להיחת  בי  אג$הכוונה להסכ  הרב  46
' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"שנתיי  ראו לעיל בפרק $על ההסכמי  הרב. ת"לוות

70$73. 
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והממונה אישר את ההסכ  שחתמה , 2000שרה את הסכ  העקרונות בדצמבר ת אי"ות
בעקבות זאת הוחל על . 2002ע  הסגל האקדמי שלה בפברואר ) 2001בנובמבר (האוניברסיטה 

 בי& ההסתדרות ובי& 1999חברי הסגל המינהלי של האוניברסיטה העברית ההסכ  הקיבוצי ממרס 
 . בדי  חדשי  בשירות הציבורי מבוטחי  בפנסיה צוברתשלפיו עו, המעסיקי  בשירות הציבורי

ולפיה  תשלומי הפנסיה , ת את ההסכ  כבר היו בידיה דוחות האקטואר שהזמינה"כשאישרה ות
 לא יפחת סכומ  2035ועד שנת , 2049התקציבית באוניברסיטה העברית צפויי  להימש) עד שנת 

על פי הנוסחה ). 2005ח במחירי ספטמבר " מיליו& ש258 כ (2000השנתי מסכומ  הצפוי בשנת 
ת בתשלומי הפנסיה התקציבית ועל פי התחזית שהייתה "שנקבעה בדבר שיעור ההשתתפות של ות

ת לאוניברסיטה אמור להסתכ  בעשרות מיליוני שקלי  בשנה במש) "הסיוע של ות, ת"בידי ות
 . שני 35 יותר מ

˙ÂÂ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰· ‰·ÈÈÁ˙‰ ˙ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÚÈÈÒÏ ˙Â 
ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ,‚‡ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ÔÎÏ Ì„Â˜ Ï·˜Ï ‰‚‡„ ‡Ï ‡È‰"‰Ê ÚÂÈÒÏ ˙ . Ò¯Ó·

2002‚‡ ÚÈ„Â‰ "˙ÂÂÏ ˙"Â˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ ‰˘Ú  ÌÎÒ‰‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙ , ‡Â‰" ·Â¯ÚÏ ‰˘˜˙È
Â˘ÂÓÈÓÏ "˙Â ÌÚ ÔÂ„È˘ Ì„Â˜"‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ‰ÓÚ ÚÈ‚ÈÂ ˙. 

 ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ·¯‰ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á  Ì¯Ë˘ ÈÙ-˙Â ÔÈ· È˙ ˘"‚‡Ï ˙"˙ , ÈÙ ÏÚ Û‡Â
˙ÂÂ˘"‚‡ ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ˙"Â ÂÓÈÓÂ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ÔÈÈ Ú· ˙ , ‰¯È·Ú‰ ‡È‰

˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ,˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ , Ï˘ ÍÒ· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰80 ÔÂÈÏÈÓ 
˘"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· Á" ·)2001-2002 (Â-101˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· 

Ò˘˙‰" ‚)2002-2003 (‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÍÂ˙Ó. 
העלתה את הנושא שוב ושוב במסגרת "ת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא "ות

ת באוצר וציפתה שבסופו של דבר יתקבל אישור האוצר וסיועו במימו& שכ& ידע "הדיוני  ע  אג
ולכ& למעשה ,  ותמ) במעבר העובדי  באוניברסיטאות לפנסיה צוברתעל קיו  הסכ  העקרונות
 ". נת& לכ) הסכמה בשתיקה

 כי לא ידע על הסכ  2008ציי& במכתב למשרד מבקר המדינה מאפריל , לעומת זאת, ת"אג
 .לא נת& כל הסכמה שבשתיקה לתוכנו וגילה את דבר קיומו רק בדיעבד, העקרונות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˘‡Î Í˘ÓÏ ‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ ¯ÎÈ  ÚÂÈÒÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ¯·Â„Ó ¯
˙Â·¯ ÌÈ ˘ ,È‡- ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡"‰˜È˙˘·˘ ‰ÓÎÒ‰" ,˙‡ÊÎ ‰ÓÎÒ‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡ Ì‚ ,

·ˆ˜˙Ó‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÓÎÒ‰ ÍÎÏ Ï·˜Ï ˘È ‡Ï‡ .ÔÎ ÏÚ ,˙Â ‰Ó˙Á˘ Ì„Â˜" ÏÚ ˙
‚‡ ÌÚ ÌÈ ÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰"ÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÂÓÚ Ì‡˙ÏÂ ˙ ¯·

˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ,‰ È„Ó‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ÚÂÈÒ· ˙Â ˙ÂÓ Û‡ Â‡ ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â ,
‰˙ÂÚˆÓ‡· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï Ô˙ ÈÈ˘ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , ‰È‰ ‡Ï ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰˘ ¯Á‡Ó

‚‡ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÚ"˙ ,·¯‰ ÌÎÒ‰‰˘ ¯Á‡ÓÂ-‚‡ ÔÈ· È˙ ˘"˙ÂÂÏ ˙"˙ , ·ÈÈÁ˙‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘
‚‡"ˆ˜‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯È·Ú‰Ï ˙ ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·)ÔÏ‰Ï Â‡¯( , È ÂÈ· ˜¯ Ì˙Á 2004 , ‡Ï

˙ÂÂ˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰" ÌÈ¯ÎÈ  ‰Î ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯È·Ú˙ ˙
Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â ˘·"Ò˘˙‰Â ·"‚. 



 אוניברסיטאות לשל  תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה התחייבויות ה

115 

3. ˙ Â  Ï ˘  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ ‰  ¯ Â Ú È ˘"Ì Î Ò ‰ ‰  È Ù  Ï Ú  ˙ : ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ,˙Â"˜È Ú‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ ¯˘‡Î ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‰‚‰  ˙Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· -35 ÚÂÈÒ ‰ ˘ 

 ÌÚ ˘‡¯Ó ÂÊ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰Ó‡È˙˘ ÈÏ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÛËÂ˘
‚‡"˙ , ˙‡ ‰ Á·˘ ÈÏ·Â ÍÎÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÂ Ù ÌÈÓÂÎÒ ‰È„È· ÂÈ‰È ÔÎ‡ Ì‡ ‰˜„·˘ ÈÏ·

 ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÂÏÎÓ· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡Â ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ¯·„‰ ˙ÚÙ˘‰
ÔÓÓÏ „ÚÂ  ·Èˆ˜˙‰˘ .· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰˘ ˘˘Á ˘È ‰ÊÎ ÌÂ‡È˙ ¯„ÚÈ‰

˙È¯·Ú‰ ,˙ÂÂ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï „Â‚È · ÂÁË·Â‰˘" ˙)ÔÏ‰Ï Â‡¯( , ˙ ÈÈÂ ÏÚ 
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯‡˘Ï ˙Â·ˆ˜‰‰ ÔÂ·˘Á. 

רוב הקצבותיה לאוניברסיטאות ניתנות כגמול על , ת"יצוי& שעל פי שיטת התקצוב של ות
 של יצירת תפוקות 47"העלות הנורמטיבית"גמול המחושב על בסיס , וראה ובמחקרתפוקותיה& בה

ובה& ההפרשות שהוא , שכר העובדי  נכלל בעלות הזאת וכולל ג  את הוצאות המעביד. אלה
ת מסייעת בכל שנה "כלומר ות; כגו& זכויות פנסיה, מחויב לה& בגי& זכויות שצוברי  העובדי 

בי& שהתשלומי  מבוצעי  בפועל , מי הפנסיה שלה& לעובדיה&לאוניברסיטאות במימו& תשלו
 . בשנה השוטפת ובי& שיבוצעו בעתיד

 ¯Â·Ú ÛÒÂ  ÌÂÏ˘˙ ÌˆÚ· ‰Ï·È˜ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Ò˘˙‰ ÌÈ ˘· ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰"Ò˘˙‰Â ·"‚ , ¯·Î ¯·Ú· ÔÎ˘

˙Â ‰Ï ‰ÚÈÈÒ"Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ‰ÈÒ  . 
4. Ì È Ù È „ Ú  ‰ È Ò  Ù  È ‡ ת זה שני  רבות על התנאי  העדיפי  " א' על פי שידוע לוות:˙ 

של הסדר הפנסיה התקציבית באוניברסיטה העברית ועל ההטבות החריגות והניכרות שהעובדי  
לה כדי  היא לא פע  הטבות ותנאי  שהיא ומשרד האוצר לא אישרו  זוכי  לה& במסגרת הסדר זה 

 . לבטל  או לצמצמ  במסגרת הסכ  העקרונות
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,„Á ÔÙÂ‡· ‚È‰ ‰˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚˘ ÈÂ‡¯Â ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡- È„„ˆ

 ˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÈÚ· ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÙÈ¯Á‰ ‰‰Â·‚‰ Ì˙ÂÏÚ˘ ÌÈ‚È¯Á ‰ÈÒ Ù È‡ ˙
ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙ÓÂ ‰ È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó ¯ÎÈ  ÚÂÈÒ ÌÈ ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· Ï·˜È ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰Â ÏÏÎÏ „

‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ È„ÚÈ , ˙ÂÈÂÎÊ È‡¯Á‡ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÂÈ„·ÂÚÏ ˜È Ú‰Ï ÍÈ˘ÓÈ ˙Ú· ‰·Â
‰Ï‡ ‰ÈÒ Ù È‡ ˙Ï. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â ÏÚ ‰È‰" ˘Â·È‚ ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰ ÂÓÓ‰ ÌÚ Ì‡˙Ï ˙
˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ,Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÓÚ ˙Á‡ ‰ˆÚ·Â . ÔÈ·
‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯˙È‰ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ¯·ÚÓ‰ Ï˘· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï Ô˙È˙˘ „ÁÂÈÓ ÚÂÈÒ ÏÎ ˙Â ˙‰Ï 

‰· ÌÈ‚Â‰ ‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ‰ÈÒ Ù‰ È‡ ˙ ÏÎ Ï˘ È„ÈÓ ÏÂËÈ·· , ÂÏÁ‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· „ÂÁÈÈ·Â
 Ò¯Ó ¯Á‡Ï „Â·ÚÏ198848 , ÌÈ‚Â‰ ‰ ‰ÈÒ Ù‰ È‡ ˙Ï ÂÓÈ‡˙È˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ‡ ˙ ˙ÏÁ‰·Â

‰ È„Ó· ,˘ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯·Ú· Â˘¯„ ¯·Î˘ ÈÙÎ"Ó . 
__________________ 

והוא מבטא את העלות של יצירת התפוקות לפי , ת במודל התקצוב שלה"מונח המשמש את ות  47
 .לאו דווקא את העלות בפועל בכל אוניברסיטה, חישוביה

 .דות התקציב על האוניברסיטאות בחוק יסו29סעי! , כאמור, המועד שבו הוחל  48
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5. ‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ‰  ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘  כמה 2007 2002האוניברסיטה העברית עשתה בשני  : ‰
 היא מפרישה לקר& פנסיה חיצונית את 2001משנת . ובה  צמצו  מספר העובדי , צעדי התייעלות

על פי נתוניה . 2000עלויות המעביד עבור זכויות הפנסיה של עובדי  שהחלו לעבוד בה מיולי 
נוס' על כ) התחייבה . ח" מיליו& ש8.1  בכ2007פטמבר הסתכמו הפרשות אלה עד ס

 משכר  של העובדי  17.5%להפריש אליה , להקי  קר& פנימית, כאמור, האוניברסיטה העברית
הוותיקי  שהסדר הפנסיה התקציבית ממשי) לחול עליה  ולהעביר אליה ג  את ההקצבות 

 .ת"המיוחדות שתקבל מוות
היא ) 2001 2000(א "ת כי משנת התשס"טה העברית לוות הודיעה האוניברסי2001באוגוסט 
מדי חודש לקר& הפנימית סכומי כס' השווי  לסכו  ההפרשה לפנסיה צוברת "מפרישה 

עבור העובדי  הפעילי  הנמצאי  היו  בפנסיה תקציבית כאילו היו בקר& , )17.5%(נורמטיבית 
 ". בהתא  להסכ  העקרונות, פנסיה צוברת

Î‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÏÂ‡Â Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ˙Â„Ú ÏÎ ‰‡ˆÓ  ‡Ï ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒ
˙‡Ê‰ ,È‡ ‡ÏÈÓÓÂ- ÔÈ‚· ÌÈÙÒÎ ‰ÈÏ‡ ‰˘È¯Ù‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ì‡ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡

˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ , ‡È‰ Ì‡
˙ÂÂÓ ‰Ï·È˜˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ ÔÈ‚· ÌÈÙÒÎ Ô¯˜· ‰„È˜Ù‰"˙ , ‰˘Ó˙˘‰ ‡È‰ Ì‡Â

 Â‡ˆÈ˘ Ì„Â˜ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ Â˘¯ÙÂ‰ Ì È‚·˘ ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÂÓÈÓÏ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ·
˙Â‡ÏÓ‚Ï. 

בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי האוניברסיטה העברית השתמשה בהפרשותיה 
ת למימו& התשלומי  השוטפי  של הפנסיה התקציבית של "האמורות ובהקצבות המיוחדות של ות

לא , ת"מאחר שתשלומי  אלה היו גבוהי  מהפרשות האוניברסיטה ומהקצבות ות. ל הגמלאי כ
ולכ& , בעצ  לא נעשה כל רישו  בהנהלת החשבונות המעיד על הקמת הקר&; נצברו כספי  בקר&

 .ג  בדוחות הכספיי  אי& עדות לקיומה
È¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‚Â‰ Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó˙Â . ‡È‰ Ì Ó‡

˙ÂÏÚÈÈ˙‰ È„Úˆ ‰ÓÎ ‰˙˘Ú ,¯ÂÓ‡Î ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÓˆÓˆÂ , ‰ÏˆÈ  ‡Ï ‡È‰ Í‡
ÈÂ‡¯Î ,‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ , ˙Â·ˆ˜‰‰ ˙Â·˜Ú· ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÂ Ù‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡

˙ÂÂÓ ‰Ï·È˜˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰"˙ , ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏË  ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î ¯·„ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ
„È˙Ú· ÌÏ˘Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰È˘ ÌÈ‰Â·‚‰ .ÂÂÈÎÓÔ¯˜· ÌÈÙÒÎ Â¯·ˆ  ‡Ï˘ Ô ,˙Â ÏÚÂÙ·" ‡È‰ ˙

˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ‰·Â¯· ˙‡˘Â ˘ . ÔÈÂˆÈ
˙ÂÂÏ ÔÓÊ ‰Ê ‰ÚÂ„È ˙‡Ê ‰„·ÂÚ ÈÎ"˙ ,ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘ÂÚ ‰ È‡ ‡È‰ Í‡ , ˙‡Ê ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ

‰·¯ ‰¯ÓÂÁ·. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â Ï˘ ÔÂˆ¯· ÏÂÒÙ ÔÈ‡ ˙È Â¯˜Ú"˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÚÈÈÒÏ 

‰Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· ˙È¯·Ú‰ , ÚÂÈÒ‰ ÏË  Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Â·Â¯˘ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡
‰ È„Ó‰ Ï˘ ‰·‚ ÏÚ ÏÂÙÈÈ .ÍÎÈÙÏ ,˙Â ÏÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó È ÙÏ" ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙

˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰· ‰ÈÏÚ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ ‡ÏÓ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ , ÌÂ¯˙˙
Â¯˙ÙÏ ‰˜ÏÁ ˙‡‰Ï˘ ‰È˙ÂÈÚ· Ô , ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ˙ÈÓÈ Ù Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ ˘È¯Ù˙

 ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘- ˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘˙ ‡ÏÂ -ÏÚÙ˙Â  , ÌÚ ÌÂ‡È˙·
ÌÈ„·ÂÚ‰ ,ÌÈ‚¯ÂÁÂ ÌÈÙÈ„Ú ‰ÈÒ Ù È‡ ˙ ÔÈ‚· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂˆÓˆÏ ; ÏÎÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê

‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Â¯Â˜Ó ‰È„È· ÂÈ‰È „È˙Ú·˘ ¯˘Ù‡‰‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒ Ù. 
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6. ˙ Â  Ô È ·  ˙ ˜ Â Ï Á Ó ‰"˙ È ¯ · Ú ‰  ‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ Ï  התברר 2003 בשנת :˙ 
שנתי לשנות הלימודי   ת מוכ& להקציב לה לפי ההסכ  הרב"ת כי הסכומי  המיוחדי  שאג"לוות

לא יאפשרו לה לעמוד בכל התחייבויותיה לאוניברסיטה ) 2008 2003(ח "התשס ד"התשס
ת שוב "אול  אג, 49ת"ת שוב בעניי& זה לאג" פנתה ות2003 ביולי .העברית על פי הסכ  העקרונות

וממילא לא , בעת התגבשותו או במועד חתימתו"סירב לסייע וטע& שהההסכ  לא הובא לידיעתו 
אנו בדעה שהסכ  זה אינו תוא  את המדיניות הרצויה ... או ניתנה הסכמתנו לאמור בו/נתבקשה ו

 ".במערכת ההשכלה הגבוהה
. 2006ת והאוניברסיטה העברית דיוני  ארוכי  שנמשכו עד מאי "ת קיימו ות"אגעקב עמדת 

כי , בי& היתר, ת טענה"ואילו ות, ת לעמוד בהתחייבויותיה"האוניברסיטה תבעה מוות
ת "עוד טענה ות. האוניברסיטה לא מילאה את כל ההתחייבויות שהתחייבה לה& בהסכ  העקרונות

 אישור אג' התקציבי    הטע  שלא התקיי  תנאי מתלה לא נכנס לתוקפו מ&"כי הסכ  זה 
במשרד האוצר וכ& מ& הטע  שמשרד האוצר סרב לתקצב את הסכומי  הכרוכי  בהסדרי  

 ".שעשתה האוניברסיטה בתכנית הרב שנתית
ח "התשס ד"ת ייתנו לאוניברסיטה העברית בשני  התשס"ת ואג"בדיוני  גובשה פשרה ולפיה ות

מההפרש ) כל אחד מה  יעביר שליש(שהיא שני שלישי  , ח" מיליו& ש56) פעמית בס תוספת חד
ת היה מוכ& "שבי& סכו  ההקצבה המיוחדת המתחייב לכאורה מהסכ  העקרונות ובי& הסכו  שאג

 .ואת היתרה תספוג האוניברסיטה, שנתית להעביר במסגרת התכנית הרב
פעמית נאמר כי אי& בו משו   פת החדת בעניי& התוס"ת לוות" בי& אג2006בסיכו  שנחת  במאי 

ת "ואי& בו כדי לגרוע מטענות ות, ת לתקפות הסכ  העקרונות"ת ושל אג"אישור או הסכמה של ות
 2006ביולי : עדיי& טוענת כי הסכ  העקרונות תק', לעומת זאת, האוניברסיטה העברית. בנושא זה

ה לסיוע לתכנית הבראה היא חתמה במסמ) אחר על הצהרה והתחייבות לצור) קבלת מקדמ
והוסיפה וכתבה כי אי& , )ראו להל&(ת "ת ואג"כפי שדרשו ממנה ות, שנתי במסגרת ההסכ  הרב

  ".ח"וזאת החל משנת התשס, או לגרוע מהוראותיו... בכדי לפגוע בהסכ  העקרונות"בה& 
✩  

˙Â ÔÈ· ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ Û˜Â˙ ÔÈÈ Ú· ˙˜ÂÏÁÓ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó" ˙
·È Â‡Ï‰·˘ÂÈ ‡Ï ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï

Ò˘˙‰ ˙ ˘· ÌÈÈ˙ÒÈ˘ ¯Á‡Ï ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÈÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡Â ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ" ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Á
·¯‰ ˙È Î˙‰˘-ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙È˙ ˘ . ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù ÔÈÈ Ú· ÏÈÚÏ Â ÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ 

‰ ÌÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰˙Â Â¯˜Ú ,˙Â ÏÚ"‚‡Â ˙" „ÂÓÚÏ ˙
‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÏË · ‡˘È˙˘ ‡È‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÍÎ ÏÚ ;

˙Â ˙„ÓÚ ÈÙÏ˘ Ì‚ ‰Ó"˙ ,Û˜˙ Â È‡ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰.  
 אביב ואוניברסיטת חיפה לפנסיה צוברת אוניברסיטת תל, המעבר של הטכניו 

סכ  העקרונות בי& האוניברסיטה העברית ת את ה" אישרה כאמור מליאת ות2000בדצמבר 
ת תציע לשאר האוניברסיטאות שיש "ת בעניי& המעבר לפנסיה צוברת וג  החליטה כי ות"לוות

__________________ 
 .של הסכ  העקרונות" לערוב למימושו"ולא היה מוכ  , ת"ת לבקשת ות" סירב אג2002בשנת , כאמור  49
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 לעבור לפנסיה צוברת  אביב ואוניברסיטת חיפה  אוניברסיטת תל,  הטכניו& בה& פנסיה תקציבית 
 . אוניברסיטה העבריתת על בסיס אות  העקרונות שסוכמו ע  ה"ולהגיע להסכ  ע  ות

 ËÒÂ‚Â‡·2001˙Â ‰˙ Ù " ‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ô‰Ï ‰‚Èˆ‰Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˘ÂÏ˘Ï ˙
‰¯ÂÓ‡‰ .˙Â ÈÎÓÒÓÓ" ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÓ ÈÓÓ È‰˘ÏÎ ‰·Â˘˙ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙
˙Â ÈÎÂ"‰Ê ÔÈÈ Ú· Ô‰ÈÏ‡ ‰˙ ÙÂ ‰·˘ ‡Ï ˙ .‡˘Â · ˙ÂÏÂÚÙ ‰˙ÓÊÈ· ‰Ë˜  ‡Ï Û‡ ‡È‰ ,

˜ÈÒÙÈ˘ ‰˘È¯„ ˙Â·¯Ï˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÏÂÏÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï Â . ‰ÈÈ Ù‰ ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ
‚‡ ÌÚ ‰Ó‡Â˙ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰"˙. 

ת שוב לשלוש האוניברסיטאות "פנתה ות, כשנה וחצי לאחר פנייתה הראשונה, 2002רק בדצמבר 
 וזאת, " לא יתקבלו עוד עובדי  חדשי  בפנסיה תקציבית1.1.03 בדרישה כי החל מ"האמורות 

, בגיבוי ועדת הכספי  של הכנסת, בדיוני  ע  האוצר] ת"עמדתה של ות[על מנת לחזק את "
 ". בנושא הגדלת התקציב לצור) המעבר לפנסיה צוברת

‚‡˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÏÈ¯Ù‡· ÚÈ„Â‰Â ÍÈÏ‰˙· ·¯Ú˙‰ ˙2003˙ÂÂÏ " ÈÎ ˙
 ÔÂÓÈÓ· Â‰˘ÏÎ ÚÂÈÒÏ ÔÂ˘‡¯‰ È‡ ˙‰ ‰È‰È ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ¯·ÚÓ‰ ˙ÂÈ Î˙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ·

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰‡¯·‰‰ ,‡˘Â · ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ .Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡- ‰‚È‰ ‰ ·È·‡
 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚÏ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù2003 , ÔÂÈ ÎË‰Â

 ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â- ¯‡Â ÈÓ Ì‰· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚÏ 2004. 
˙Â ÈÎ ‡ˆÓ  „ÂÚ"‚‡Â ˙"ÂÈÒ‰ Ô˙Ó ˙‡ Â ˙‰ ‡Ï ˙ Ï˘ ‰‡¯·‰‰ ˙ÂÈ Î˙ ÔÂÓÈÓ· Ú

 ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ˙‡ Â‡Ë·È˘ ˙Â„Â˙Ú Ô‰È Ê‡Ó· ÌÂ˘¯Ï Ô˙Â·ÈÈÁ˙‰· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
 ˙Â„ÂÚÈÏ ÌÈÙÒÎ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ô„‚ Î ˘È¯Ù‰ÏÂ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘

˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ .˙ÂÂ· ÌÈÎÓÒÓ‰Ó"‚‡·Â ˙"È‡ ˙- ÚÂÈÒ‰ ‰ ˙Â‰ ‡Ï ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡
‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· . 

 ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó  ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Í˘ÓÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ÈÙÎÓ ,˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‚Â‰ Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÎÈ˘Ó‰ ÂÎÏ‰Ó· ÈÎÂ .

ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ‡ ˙· ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ ¯Â·ˆÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ô‰È„·ÂÚÏ Â¯˘Ù‡ Ô‰ , ·˜ÚÂ
Î ÂÏÚ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙Â ÂÚ¯È‚ ÍÎÌÈ¯ÎÈ  ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ¯ÂÓ‡ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È , Ï˘ ¯·ÚÓ‰

 ÏÏ‚· ÌÈÓ¯‚ ‰ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯˙Ù ‡Ï ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ Ô‰È„·ÂÚ
 ÏÂÁÏ ‰ÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙¯ÎÈ ‰ ‰„·Î‰‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡Â ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰

„È˙Ú· ÌÏÏ‚· .Ï ÌÈ‡ÎÊ ÔÈÈ„Ú ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê ‰ÈÒ Ù
˙È·Èˆ˜˙ ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÙÒÓ Ï„‚È ˙Â‡ÏÓ‚Ï Ì˙˘È¯Ù ÌÚÂ. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â ÏÚ"˙ ,‰ ÂÓÓ‰ ,‚‡" ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ˙
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÚ·Ï ¯˙ÂÈ ·ÂË ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙ÂÙÈÁ„·Â , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÍÎ È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ·

È„·ÂÚ‰ ¯Â·Ú ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˘È¯Ù‰Ï ÂÏÈÁ˙È ˙‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó ÔÈÈ„Ú˘ Ì
˙ÂÈ ÂˆÈÁ ˙Â ¯˜Ï Â‡ ˙ÂÈÓÈ Ù ˙Â„ÂÚÈÏ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ ÙÏ ¯˘‡· ˙Â‚Â‰ ‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ , Â¯·ˆÈ

‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ô‰· Â˘Ó˙˘È ‡ÏÂ ˙Â ¯˜· ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙‡ ,
 ÌÈÈ˙ ˘‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Â¯Â˜Ó Ô„È· ÂÈ‰È˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ

˙Ú‰ÌÈÈ„È ,¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ Ô‰È„È·˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙÏ˘. 
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נפעל להכליל נושא זה כחלק , לאור המימצאי "ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "אג
כמו ג  את נושא , מהסיכו  העתידי בנושא הפנסיה התקציבית בדבר חלק  של המוסדות בהסכ 

  ". ביטול תנאי הפנסיה העדיפי 
 ת במעבר האוניברסיטאות לפנסיה צוברת"ת וות"פול של אגהטי

 ובהסכ  הרב, ת על כ) שיש לפתור את בעיית הפנסיה התקציבית" עמד אג1989כבר בשנת  .1
לקביעת פנסיה חיצונית " נקבע הצור) לפעול 50ת"שנתי שנחת  באותה השנה בינו ובי& ות

 שוב עלה הנושא 1992סכ  משנת בה". מצטברת במוסדות שאינ  מפרישי  כיו  לפנסיה כזו
ת והאוצר יפעלו להעברת עובדי  חדשי  המתקבלי  למערכת ההשכלה הגבוהה "ות"ונקבע כי 

 ".פעולה זו תתבצע בכפו' לאישורי  המתחייבי  על פי חוק.  לפנסיה חיצונית1.10.93 החל מ
שפנסיה צוברת ת נקבע כי ה  יפעלו כדי "ת לוות" בי& אג1997שנתי שנחת  בשנת  בהסכ  הרב

ובאשר לעובדי  הוותיקי  , 1997תונהג לגבי העובדי  החדשי  באוניברסיטאות מאוקטובר 
לגבי "ת "ת לאג"דיו& בי& ות, "במידת הצור)", שימשיכו לצבור זכויות בפנסיה תקציבית יתקיי 

 ".כ) שלא תהיה נטל על תקציב ההשכלה הגבוהה ועל משרד האוצר, כיסוי מחויבות זו
 ‰ÏÚÂ‰¯·„ ‰˘Ú  ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ,‚‡˘ ˙ÂÓÎÒ‰‰Â"˙ÂÂ ˙"·¯‰ ÌÈÓÎÒ‰· Ô‰ÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰ ˙-

Â˘ÓÂÓ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ˙ ˘ :ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ÌÈ ˘· ˜¯2001-2004 ‰ÈÒ Ù È¯„Ò‰ ÂÏÁÂ‰ 
ÌÈ˘„Á ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ È„·ÂÚ ÏÚ Ì‚ ˙È·Èˆ˜˙ ;‚‡"˙ÂÂÓ ˘˜È· ‡Ï Û‡ ˙" ¯·„· ÌÈË¯Ù ˙

˙ Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ¯·„·Â ‰ÂÂ‰· ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯·„· ÌÈ Â
„È˙Ú· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ;‚‡" ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï Ì‚ ˙

˙ÂÂ˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡ÏÂ"˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘Â¯„˙ ˙ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó „ÂÁÈÈ·Â ,
 ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ¯·Âˆ˘ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ ¯Â·Ú· ÌÈÙÒÎ ˘¯„ Î ˘È¯Ù‰Ï ÂÏÁÈ˘

 „È˙Ú· Ô‰Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏË ; ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ¯ÎÈ ‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÙ˜È‰ Û‡ ÏÚ ˙‡ÊÂ
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰·¯‰ Ì˙ÚÙ˘‰Â. 

) 2008 2003(ח "התשס ד"שנתי לשנות הלימודי  התשס במהל) הדיוני  על ההסכ  הרב .2
מו& כלשהו של תכניות תנאי ראשוני למי"ת כי המעבר לפנסיה צוברת יהיה "ת לוות"הודיע אג

ת וביקש ממנה לרכז עבורו נתוני  שוני  באשר "ת לראשונה לוות" פנה אג2003ביולי ". הבראה
גודל הגירעו& השוט' והמצטבר בכל "ובה  ג  נתוני  על , למוסדות להשכלה גבוהה

ס) תשלומי הפנסיה בכל מוסד ותחזית גידול  על פני השני  ] ועל....[אוניברסיטאות המחקר
 ". הבאות

הערכת הגירעונות השוטפי  : ת חלק מהנתוני  המבוקשי "ת לאג" העבירה ות2003בספטמבר 
ואומד& התשלומי  בגי& פנסיה תקציבית עד ) 2004 2003(ד "הצפויי  באוניברסיטאות בהתשס

, כאמור, מאומד& זה עלה. 1999שהתבסס על דוחות אקטואריי  שהיו בידה עוד בשנת , 2034שנת 
לומי  השנתיי  בכל אוניברסיטה בגי& הפנסיה התקציבית גבוהי  מאוד וכי ה  א' כי התש

 .ימשיכו לעלות בשיעור ניכר במש) שני  רבות
__________________ 

הפיקוח על תנאי השכר "ת ראו לעיל בפרק "ת לוות"על סדרי העבודה והדיווח בי  אג  50
 .70' עמ, "באוניברסיטאות
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˙Â ÈÎ ‰ÏÚÂ‰"‚‡Ï ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ˙" Ï˘ ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ˙
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,ÂÈÏ‡ Ì¯È·Ú‰Ï ‰˘˜·˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‚‡Â" ÂÏ ¯È·Ú˙˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ˙

Ì˙Â‡ .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,‚‡"˙ÂÂÓ ˘˜È· ‡Ï Ì‚ ˙" ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ ÌÈ Â˙  ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ,Â ÂÚ¯È‚‰ ÏÚÂ ÂÓÈ˜‰˘ ˙Â„ÂÚÈ‰Â ˙Â„Â˙Ú‰ ÏÚ˙ 

Â¯·ˆ˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ . 
שנתית  ת על הסכ  בדבר תכנית רב"ת וות"חתמו אג, לאחר דיוני  ארוכי , 2004ביוני  .3

כי האוניברסיטאות יכינו תכניות , בי& היתר, בהסכ  נקבע. ח"התשס ד"לשנות הלימודי  התשס
הקצבות מיוחדות ) ת"באמצעות ות(ת "ובמהל) שנות התכנית ה& יקבלו מאג, הבראה והתייעלות

כחלק מתנאי הס' לאישור ). פרטי  על ההקצבות המיוחדות ראו להל&(לסיוע במימו& תכניות אלה 
א להחיל פנסיה תקציבית על עובדי  שהחלו לעבוד בה& הסיוע נדרשו כל האוניברסיטאות של

 . ואיל)2004מאוקטובר 
‚‡ ÈÎ Ú·˜  Ì Ó‡ ÌÎÒ‰·"˙ÂÂ ˙" È„·ÂÚ˘ ÍÎ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ÈÂ È˘Ï ÂÏÚÙÈ ˙

ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ ¯Â·ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ , Â˘È¯ÙÈ5.5% 
 Ì¯Î˘Ó"˙ÈÓÈ Ù ‰ÈÒ Ù Ô¯˜ ˙·ÂËÏ" ,Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÏÂ‡ ÌÎÒ‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„

ÔÓˆÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙Ï ¯ÂÎÊ‡ ÏÎ : ‰¯ÂÓ‡‰ Ô¯˜Ï ˘È¯Ù‰Ï Â˘¯„  ‡Ï Ô‰
 Ô·Èˆ˜˙Ó12%ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘Ó  ,˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· Ï·Â˜ÓÎ , ‡ÏÂ

‚‡Ó ÂÏ·˜È˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰· Â˘ÚÈ Ô‰ ‰Ó Ú·˜ "˙ . Ï˜‰Ï È„Î ‡ÂÙ‡ ‰˘Ú  ‡Ï ¯·„
 ÏÚ „·Î‰ ÏË ‰ ˙‡„È˙Ú· Ô‰È·Èˆ˜˙ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È"˙ÂÂ ˙" ÔÈÈ Ú· ˙
‰Ê .˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÈÈÚ·Ï ‰ ÚÓ ˙˙Ï È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ , ¯˙È‰ ÔÈ·Â

 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ô‰È·‡˘ÓÓ ˙Âˆ˜‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚ
·Ï ÔÎÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰Ô‰È„·ÂÚ ÌÚ ÌÈ¯·„· ‡Â , ÔÂ¯˙ÙÏ Ì˜ÏÁ ˙‡ Â ˙ÈÈ Ì‰ Ì‚˘ È„Î

‰ÈÚ·‰ .  
אנו רואי  לנגד עינינו ניסיו& , לגבי העתיד לבוא"ת כי "בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי& אג

, לגבש סיכו  מקי' בנושא ההתמודדות ע  עלות הפנסיה התקציבית ששותפי  לו העובדי 
לאמוד את החבות האקטוארית , גרת זו יידרש בי& היתרבמס. ת ומשרד האוצר"ות, המעסיקי 

מה השונות בי& המוסדות ,  מה מקור  למפות את הסכמי הפנסיה , ותזרי  המזומני  בנושא
לדרוש מהמוסדות לבוא בדברי  ע  עובדיה  על מנת להסדיר את , לצור) הסיוע, ב"וכיוצ

וכ& להסדיר את מחויבות ) 'ות וכדהגדלת הפרשות שוטפ, צמצו  זכויות, כגו&(תרומת  במימו& 
] שלו[הטיפול העתידי "ת כי "בסיכו  תשובתו הבהיר אג". המוסדות לרבות יצירת קרנות פנימיות

בנושא הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות והמתווה שיגובש בנושא ייעשה בי& היתר תו) למידת 
 ". הממצאי  הכלולי  בטיוטת הדוח

חדות נדרשת כל אוניברסיטה לחתו  על טופס הצהרה כדי לקבל את ההקצבות המיו .4
 לא מועסקי  1.1.2004 החל מ"שנתי ולהתחייב בו כי  ת לפי ההסכ  הרב"והתחייבות שניסח אג

עוד נדרשת ". עובדי  חדשי  המתקבלי  למוסד בפנסיה תקציבית] באוניברסיטה[במוסד 
גו' " יחידת הממונה בהיותה לשת' פעולה באופ& מלא ע , בי& היתר, האוניברסיטה להתחייב

לרבות שיתו' פעולה ע  הנחיות ודרישות , על כל הנגזר מכ), נתמ) לפי חוק יסודות התקציב
והתחייבות לביטול  במידה , ובכלל זה בחינת תשלומי שכר ופנסיה חריגי , הממונה על השכר
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שנתית   רבת תכנית הבראה"כמו כ& התחייבה כל אוניברסיטה להגיש לוות. 51"ונמצאו כאלה
 ולפעול לשינוי המבנה 52)2008 2007(ח "שתביא אותה לאיזו& תקציבי עד שנת הלימודי  התשס

 . 2004ג ממרס "הארגוני שלה על פי החלטת מל
·¯‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÏÎÏ ˙Â¯ÂÓ‡ ‰‡¯·‰‰ ˙ÂÈ Î˙˘ ˙Â Â¯˜Ú· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰- ÏÎ ÔÈ‡ È˙ ˘

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚Ï ÈÂËÈ· ,ÏÈÓÓÂ ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ „ÚÈÎ Ú·˜  ‡Ï ‡
˙Â ÂÚ¯È‚‰ Ì˙Â‡ ÈÂÒÈÎÏ. 

ת בי& שבע "ת להקצות על פי ההסכ  חילקה ות"את ההקצבות המיוחדות שהתחייב אג
לכל אוניברסיטה נקבעו הסכומי  שהיא ). לא כולל האוניברסיטה הפתוחה(אוניברסיטאות המחקר 

ת הודיעה "ות. ההסכ ח א  תעמוד בהתחייבויותיה לפי "אמורה לקבל עד שנת התשס
כי אוניברסיטה שלא תחתו  על טופס הצהרה או שתעמוד , ת"על דעתו של אג, לאוניברסיטאות

 .53רק בחלק מההתחייבויות לא תזוכה בסכומי  שנקבעו לה
נתוני  בדבר סכומי ההקצבות , על פי בקשתו, ת למשרד מבקר המדינה" מסרה ות2007במאי 

ה ונתוני  בדבר הסכומי  שכל אוניברסיטה זוכתה בה  בפועל המיוחדות שאושרו לכל אוניברסיט
יצוי& כי ההקצבות המיוחדות מיועדות לכל האוניברסיטאות ולא רק . עד אותו המועד

וכי כלולות בה& ג  ההקצבות שאמורה לקבל , לאוניברסיטאות שנהוגה בה& פנסיה תקציבית
להל& בטבלה ריכוז . ת"בי& ותהאוניברסיטה העברית מכוח הסכ  העקרונות שנחת  בינה ו

 :ת"הנתוני  שמסרה ות

__________________ 
 .יטאות לממונה כבר שני  רבותעניי  זה מצוי במחלוקת בי  האוניברס  51
 2007ועד אמצע , ת לא היו מקובלות עליה"רוב תכניות ההבראה שהגישו האוניברסיטאות לוות  52

 .אביב והטכניו !אושרו רק תכניות ההבראה של אוניברסיטת תל
הפיקוח על תנאי השכר "לעניי  החתימה של האוניברסיטאות על ההצהרות ראו לעיל בפרק   53

 .72!70' עמ, "טאותבאוניברסי
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 הקצבות מיוחדות לצמצו  2000 1994ת נתנה לאוניברסיטאות בשני  "יצוי& כי כשוות
גירעונותיה& היא הקפידה לשמור על עקרו& השוויו& כדי שלא להיטיב דווקא ע  אוניברסיטה 

רסיטה בהקצבות המיוחדות שוקלל לפיכ) חלקה של כל אוניב. שחרגה מתקציבה וצברה גירעונות
 . לאוניברסיטאות54על פי חלקה בהקצבות הישירות

ח והקצתה לכל "התשס ד"ת כ) ג  בחלוקת ההקצבות המיוחדות לשני  התשס"אילו נהגה ות
הייתה החלוקה , ד"אוניברסיטה את ההקצבות האלה על פי חלקה בהקצבות הישירות לשנת התשס

; 20.8%  אביב  אוניברסיטת תל; 16.6%  הטכניו& ; 22%  האוניברסיטה העברית : כדלהל&
ת הסבירה למשרד מבקר המדינה כי הפע  חילקה את "ואול  ות. 7.8%  ואוניברסיטת חיפה 

לאוניברסיטאות שיש לה& גירעו& אקטוארי ניכר והוצאות גבוהות בגי& : ההקצבות בדר) אחרת
היא הקצתה סיוע של כמחצית ) אביב והטכניו& תל, העברית(תשלומי פנסיה תקציבית 

ואילו לאוניברסיטאות שנהוגה בה& פנסיה צוברת , מהוצאותיה& השוטפות בגי& הפנסיה התקציבית
הקצתה סיוע עבור ) שהוצאותיה בגי& הפנסיה התקציבית קטנות יחסית(ולאוניברסיטת חיפה 

ירות שקיבלו לאחר שחלקה של כל אוניברסיטה שוקלל על פי חלקה בהקצבות היש, התייעלות
 .האוניברסיטאות האלה

ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÌˆÚ· ¯Ó˘  ‡Ï ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ,˙Â ‰„ÈÙ˜‰ ÂÈÏÚ˘"¯·Ú· ˙ .
Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ Ô˜ÏÁ- Ô˜ÏÁÓ ÔË˜ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰· ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ·È·‡

˙Â¯È˘È‰ ˙Â·ˆ˜‰· , ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰· ÔÂÈ ÎË‰Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ì˜ÏÁ ÂÏÈ‡Â
‚˙Â¯È˘È‰ ˙Â·ˆ˜‰· Ì˜ÏÁÓ ÏÂ„ . Â ˙È ˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ¯˜ÈÚ· ËÏÂ·

 ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï-Î -50.3% ˙ÓÂÚÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰Ó 22% ˙Â·ˆ˜‰‰Ó 
˙Â¯È˘È‰. 

ת כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לא כל הקצבה ייעודית חייבת להיות מחולקת לפי "ות
ש לה הסמכות להקצות הקצבות מיוחדות על פי הצור) ועל ומאחר שי, מודל ההשתתפות הישירה

 . היא החליטה הפע  לחלק את ההקצבות באופ& שונה, פי כללי  שוויוניי 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙Â Ï˘ ˙È„ÂÚÈÈ ‰·ˆ˜‰ ÏÎ ‡Ï Ì‡ Ì‚" ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙

‰Ï˘ ‰¯È˘È‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Ï„ÂÓ ÈÙÏ ˙˜ÏÂÁÓ , ˙Â·ˆ˜‰‰ Ï˘ ‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘‰ È¯‰
Â„ÁÂÈÓ‰˙Â ‰ ˙ ˘ ˙" ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‡˜ÂÂ„ ˙- ËÏÂ· ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‰‚‰ ˘ 

 ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ‰¯·ˆ ÔÎÏÂ ˙Â„ÂÚÈÏ ÌÈÙÒÎ ‰˘È¯Ù‰ ‡Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˙ÂÈ‰·- 
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ˙ ÈÁ·· ‡Â‰ ,Ô˙È  ‡Ï ÂÏ ‰È‰ ·ÂËÂ.   

__________________ 
 !עיקר ההקצבות ה  הקצבות ישירות : ת לאוניברסיטאות נחלקות לשני סוגי "הקצבותיה של ות  54

הקצבות הניתנות על פי התפוקות של האוניברסיטאות בתחומי ההוראה והמחקר ומחושבות על פי 
 פעולות  הקצבות למימו !מקצת ההקצבות ה  הקצבות ייעודיות . ת"מודל מיוחד שפיתחה ות

 .מסוימות וייחודיות
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 הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל 
 )55ועדת שוחט(

ציינה הוועדה כי היא הוקמה על רקע המשבר המתמש  , 2007שהוגש ביולי , דוח ועדת שוחטב
מהגידול הרב במספר ", לדברי הוועדה, שנבע בעיקר, שבו שרויה מערכת ההשכלה הגבוהה

בכמה מהמוסדות , כמו כ"... 26% ל לאוניברסיטאות בכ"הסטודנטי  שלווה בהפחתת שכה
·ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙ÂÏ„‚Â ˙ÂÎÏÂ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ·˜Ú ¯˙È‰ ÔÈ‰ , נותהאוניברסיטאיי  נוצרו גירעו

˙È·Èˆ˜˙...ההדגשה אינה במקור" ( ובשל הוצאות נוספות .( 
להגדיל את משאבי מערכת ההשכלה הגבוהה בהדרגה עד לתוספת ", בי" היתר, הוועדה המליצה

וספות מתקציב המקורות לכ  יהיו ת]. 2013 2012[ג " מיליארד שקלי  בתשע2.5 שנתית של כ
ותגבור ההכנסות ] ח" מיליארד ש0.834[בצד עדכו" שכר הלימוד , ]ח" מיליארד ש1.491[המדינה 

 200"על ידי הקצאת , בי" היתר, הגדלת המשאבי  תיעשה]". ח" מיליארד ש0.150[העצמיות 
ר  בגי" תכניות הבראה למוסדות אש56]2012 2011[ב "מיליו" שקלי  לבסיס התקציב עד שנת תשע

Â · ÛÈ˜Ó ÌÂÎÈÒ· ‰ ˙Â˙ ÂÊ ˙ÙÒÂ˙˘ ıÏÓÂÓ˘‡ . בי" השאר נהוגי  בה  תשלומי פנסיה תקציבית
˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈÒ Ù‰ ˙ÂÏÚ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰. ת ומשרד "ות, המעסיקי ,  הסיכו  ייער  בי" העובדי

 ). ההדגשה אינה במקור" (ובמסגרתו יוגדר חלק  של הצדדי  במימו" עלות זו, האוצר
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰˙Â Ï˘ ÌÈ‚Èˆ  ÈÎ "‚‡ Ï˘Â ˙" ˙‡ Â·Ò‰ ‡Ï ËÁÂ˘ ˙„ÚÂÂ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙

 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙Â ÂÚ¯È‚· ÏÁ˘ ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚Ï ‡Ï ‰·Ï ˙ÓÂ˘˙
˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰·Â , Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÍÎÏ ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰Ï ‡Ï

˙ÙËÂ˘‰ ,· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙‡ Â‚È‰ ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÍÎÏ ‡ÏÂ„Á ÔÙÂ‡-È„„ˆ ,
˙Â ÌÚÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ"˙ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„  ‰È‰˘ ÏÎÎ .˙Â È‚Èˆ " ˙

‚‡Â" ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Â‚È‰ ‰˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ È¯„Ò‰ ÈÎ ‰Ï Â¯È‰·‰ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ· ˙
 ˙Â¯È˘· ÌÈ‚Â‰ ‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ È¯„Ò‰· Û‡ ÌÈÏ·Â˜Ó Ì È‡˘ ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ‡ ˙ ÌÈÏÏÂÎ

‰ È„Ó‰ .Ï Ì‚ Ì‰ ˙Â„ÂÚÈÂ ˙Â„Â˙ÚÏ Â˘È¯Ù‰ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰˘ Â¯È‰·‰ ‡
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ,·ÈÈÁ˙ÓÎ . ‰ „ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú

‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ‰„ÚÂÂ‰. 
לא נכנסה "ר ועדת שוחט כי הוועדה " הבהיר יו2007בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר 

כול  כאחד הסכימו שיש ... ע  זאת. ות ביצירת הגירעו" האקטוארילהסטוריה ולאחריות המוסד
  האוניברסיטאות והפנסיונרי  , להגיע להסכמה על חלוקת נטל הגירעו" האקטוארי בי" הממשלה

בלי הסכמה כזו לא תבוצע המלצה . אלו המקבלי  כבר פנסיה ואלו הצפויי  לקבלה בעתיד
, שהייתה שותפה למינוי הוועדה, יולי תמיר' ופשרת החינו  פר". וכאמור היא מותנית בכ 

, ]מבקר המדינה[שותפה לעמדת משרד "הבהירה בתשובתה למבקר המדינה מאותו חודש כי היא 
בהתא  ... לפיה על האוניברסיטאות לבצע פעולות ממשיות בעניי" גירעונותיה" האקטואריי 

ת "ות, זה יגובש בי" האוניברסיטאותלהמלצת ועדת שוחט ראוי כי פתרו" כולל וארו  טווח בעניי" 
לתקציב" המאוז" של , במסגרת הסכ  זה, יש לתת את הדעת, כמו כ". ומשרד האוצר

 ".האוניברסיטאות ועמידת" בסטנדרטי  של הוראה ומחקר
__________________ 

 .76 75' עמ, "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות"על ועדת שוחט ראו לעיל בפרק   55
 .ח" מיליו! ש200ובה תגיע לס  של , ב"הכוונה לתוספת שנתית שתגדל בהדרגה עד שנת התשע  56
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÈÎ¯„ ¯·„· ÛÈ˜Ó‰ ÌÂÎÈÒ‰ ˙‡ Â˘·‚È˘ ˙Ú·
˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÏÚ , „¯˘Ó ÏÚ˙ÂÂ ¯ˆÂ‡‰" Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡Ï ÚÈ¯ÎÓ Ï˜˘Ó ˙˙Ï ˙

 ‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ‰·ÂÁ‰˘ ˘È‚„‰ÏÂ Ô‰Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
Ô‰ÈÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ . ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ

 ˙‡ˆ˜‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ200˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·Ï ‰ ˘ ÏÎ· Á
˙Ù Ì˘Ï‰ÈÒ Ù‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯ ,‰„ÚÂÂ‰ ‰ˆÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ‰ ˙Â˙

ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙Â ÂÚ¯È‚ ÔÈÈ Ú· ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï , È˙ ˘‰ ÌÂÎÒ· ·Â˜ Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰ÏÂ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ‰ˆ˜˙˘ . ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ

Á˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï Ì‡ ÂË˜ ÈÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈ
Â¯ÙÂÈ.   
 סיכו 

˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ È¯„Ò‰ , Ì È‚· ˙Â„È˜ÙÓ Ô È‡ Ì˙Â‡ Â‚È‰ ‰˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘
ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ÌÈÙÒÎ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙Â„ÂÚÈ· , ÈÓÈ¯Ê˙ ÏË  ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏ˜Ó

ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏË  ˙‡ „È˙ÚÏ ÌÈÁÂ„Â ‰ÂÂ‰· ÌÈ ÓÂÊÓ‰ .Ò¯·È Â‡ ÌÏÂ‡Â Í¯„· ˙‚‰Â ˘ ‰ËÈ
È‡¯Á‡ ‡Ï ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ ÂÊÎ , ˙Â ÂÚ¯È‚‰Â ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Â¯ˆÈÈ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·˘ ˙ÂÈ‰

‰·Èˆ˜˙ ÏÚ „·Î ÈÙÒÎ ÏË  ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ,‰ È„Ó‰Ó „ÁÂÈÓ ÚÂÈÒ Ï·˜˙ ‡Ï Ì‡Â , ÏÎÂ˙ ‡Ï
˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁ ÌÈÈ˜Ï ,˙ÈÏÎÏÎ ‰ ÈÁ·Ó ÒÂ¯˜Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰Â . 

ÓÚÙ ‰ÓÎ ÚÈ¯˙‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó Ú·¯‡ ÈÎ ¯·Ú· ÌÈ- 
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡-·È·‡ , ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ÔÂÈ ÎË‰- Â‚È‰ ‰ 

„Á ÔÙÂ‡· ˙Â‚È¯Á ˙Â·Ë‰ ÌÈ„·ÂÚÏ Â˜ ÚÂ‰ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù- ‡ÏÏÂ È„„ˆ
 ÔÈÈ ÚÏ ˙ÂÚ‚Â ‰ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â·¯ÂÚÓ)¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,˙ÂÂ"˙( , Ô‰ ÈÎÂ

ˆÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ‰ È‚· Â¯·. 
ÏÂ„‚Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· ,

Ô‰È„È·˘ ˙ÂÈÊÁ˙‰ ÈÙ ÏÚÂ , ÏÚ „Â‡Ó „È·ÎÈ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙È˙ ˘‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÏË 
˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· Ô·Èˆ˜˙ .‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈ·Â‰˘ ÍÏ‰ÓÓ ˜ÏÁÎ Ì Ó‡ ,È„·ÂÚ ÌÈ˘„Á Ì

˙¯·Âˆ ˙È ÂˆÈÁ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó ‰Ï‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· „Â·ÚÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó˘ , ÍÎ· ÌÏÂ‡
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô˙ÈÈÚ· ‰¯˙Ù  ‡Ï . Ô È‡Â ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‚Â‰ Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô‰

 Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈÙÒÎ ˙Â˘È¯ÙÓ- ÏÏÎ· Ì‡ - Ï˘ „·Î‰ ÏË · „È˙Ú· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î 
‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ,Ï·È˜˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡ÊÂ ÍÎ Ì˘Ï Â)˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ „ÂÁÈÈ· ( ÚÂÈÒ

˙ÂÂÓ „·Î "¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓÂ ˙ . ˙Â·Ë‰ ˜È Ú‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˜ÏÁ
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÔÈÈ„Ú ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‚È¯Á , ˙‡ ÛÈ¯ÁÓ ‰Ê ¯·„Â

Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ „·Î‰ ÏË ‰ ˙‡Â ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰. 
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Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÈÏÎÏÎ‰ Ô ÒÂÁÂ Ô˙Â·ÈˆÈ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È  . È‡ˆÓÓ
 ˙Â ÂÚ¯È‚· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ô‰Ó ˜ÏÁ ÂÁÈ Ê‰ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó·˘ ÌÈ„ÈÚÓ ˙¯Â˜È·‰

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ .˙ÂÂÓ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â" „¯˘ÓÓ Û‡Â ˙
 ¯ˆÂ‡‰)‚‡"¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ˙ (‰Ê ·ˆÓÏ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ .‰ ¯ˆÂ ˙Â ÈÎ Ì˘Â¯" ‰ÙÈ„ÚÓ ˙

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ· „˜Ó˙‰Ï ,È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ÂÈÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰˘ ÌÂÁ˙ ,
Í¯Âˆ‰ È„ ˙ÏÚÂÙ ‰ È‡Â ,‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‰¯È„‚‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ ÓÓ ˘¯„ Î ,

˙Â‚È¯Á Â‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ È„Î ÂÏÂˆÈ  ÔÙÂ‡ ÏÚÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ Á˜ÙÏ È„Î .
ÍÎ ·˜Ú˘ ÔÎ˙ÈÈ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ Â¯ˆÂ . 

„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ËÈ˘ ˙‚‰ ‰ ·˜Ú-˙ÂÂ˘ ‰ËÈ˘ " ‡Ï ˙
 ‰ÏË·Ï È„Î ÔÓÊ· ‰ÏÚÙ-˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ¯ÂÓÁ ÈÙÒÎ ¯·˘Ó Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ  .ÔÎ˘ , Ï˘·

ÂÊ ‰ËÈ˘ ,„È˙ÚÏ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈÁ„ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ , Ì˘Â¯‰ Ï·˜˙‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ˘
˙Ó‡· ‡Â‰˘Ó ·ÂË ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ .˙Â  ‡˘· ‰¯Â˜Ó˘ ‰ÈÏ˘‡ ‡Ï‡ ÂÊ ÔÈ‡ Í‡ , È¯‰˘

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÎ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂˆÏ‡ÈÈ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·. 
 ÏÚ „Â‡Ó „È·Î‰Ï ÏÂÏÚ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ „·Î‰ ÈÙÒÎ‰ ÏË ‰

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ :Ï ‰ˆ˜ÂÈ Ô·Èˆ˜˙Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ˘ ¯Á‡ÓÂÊ ‰¯ËÓ , ¯‡˘ÈÈ ‡Ï˘ ÁÈ ‰Ï ¯È·Ò
‰·Â˘Á‰ ˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ·Èˆ˜˙ È„ Ô‰Ï ,ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯˜ÂÁ ÒÂÈ‚ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â , ˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘

¯˜ÁÓ· ‰ÎÈÓ˙Â ‰‡¯Â‰‰ . ˘Á¯˙‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ"˙ÂÁÂÓ ˙ÁÈ¯· "ı¯‡‰Ó ,
˙¯ÎÈ  ‰„È¯È ˙„¯Ï ‰ÏÂÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ó¯Â . ˘ÈÁ¯˙ Â‡ÂÏÓ· ˘ÓÓ˙È Ì‡˘ ˘˘Á ˘È

‰Ê ,‡‰˙ÈÏÎÏÎ ‰ ÈÁ·Ó ÒÂ¯˜Ï ˙ÂÏÂÏÚ Û‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â. 
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â ÏÏÎ· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡

‰ È„Ó‰ ¯Â·Ú Ë¯Ù· ¯˜ÁÓ‰ . ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÚÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ Û‡Â ÈÏÂ‡ ¯˘Ù‡ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·
‰ È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· .Ë ‰ ÏÎ˘ ¯È·ÒÂ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ÍÂ¯Î‰ Ï

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· ,‰¯È˘È‰ Ô˙ÂÈ¯Á‡· Ô˜ÏÁ· ÂÓ¯‚ ˘ , ÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÈ
‰ È„Ó‰ ,ÔÏ„ÁÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙· Â‡˘ÈÈ ‡ÏÂ ¯·„ ÂÓ¯˙È ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÏÈ‡Â . 

 ˙ÂÈ„„‰‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ˙Â·È˘Á ˘È- ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÓ ÚÂÈÒ ˘˜·Ó˘ ÈÓ 
˙Ú·Â˜ ‡È‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ .Ó ÔÈ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÈ ‡Ï˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚· ˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÂ˜

 ¯ÂÚÈ·Ï- ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÁÙÏ Â‡ -ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˘˜·Ó ‡Â‰ ÌÏÏ‚·˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘  . 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰

ÔÓÊ ˙ˆˆÙÏ ÌÈÏÂ˘Ó ‰Ó¯‚˘ . ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ-˙Â "˙ ,‡‰ „¯˘Ó ¯ˆÂ
 ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â-‰Ê ÌÂÁ˙· ˙È„ÈÓÂ ˙ˆ¯Ó  ‰ÏÂÚÙ ÂË˜ È  . ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ

 Ï˘ Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ „È·Î‰Ï ‰ÈÂÙˆ‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î ˙ÂÙÈÁ„·Â
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ÌÈ‡ÎÊ ÔÈÈ„Ú Ô‰È„·ÂÚÓ ¯ÎÈ  ˜ÏÁ˘ . ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ˘È

˙È·¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡· Â‚‰ È ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ , ÂÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰È˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ Ô˜ÏÁ ˙‡ ÂÓ¯˙È
˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·Ú ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˘È¯Ù‰Ï , Â‡ ˙ÂÈÓÈ Ù ˙Â„ÂÚÈÏ

˙ÂÈ ÂˆÈÁ ˙Â ¯˜Ï ,˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù· ˙Â‚Â‰ ‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ . ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ
ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â˜È ÚÓ˘ ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙ ·ÈÈÁ˙Ó‰ 

Â˙˜È„·Ó .  


