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   מוסדות להשכלה גבוההסדרי אבטחה ב

 תקציר
, ) חוק הביטחו  להל   (1998 ח"התשנ, החוק להסדרת הביטחו  בגופי  ציבוריי 

. מסדיר את הסמכות והאחריות של העוסקי  באבטחת גופי  ציבוריי  כהגדרת  בו
החוק קובע רשימה של גופי  ציבוריי  שהוא חל עליה  וכ  קובע אילו גופי  תנחה 

וכי גופי  אלה ימלאו את , אילו ינחה שירות הביטחו  הכלליו, משטרת ישראל
השר , על פי חוק הביטחו . ההנחיות המקצועיות שיקבלו לביצוע פעולות האבטחה

רשאי להוסי" , באישור ועדת הפני  ואיכות הסביבה של הכנסת, לביטחו  הפני 
)  אקדמיותאוניברסיטאות ומכללות(כיוו  שהמוסדות להשכלה גבוהה . גופי  לרשימה

לא הנחו אות  הגופי  , לא נכללו ברשימת הגופי  הציבוריי  המופיעה בחוק
 .האמורי  בעניי  סדרי הביטחו  שלה 

את סדרי האבטחה , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה1997 1996בשני  
 האוניברסיטה  להל  (האוניברסיטה העברית בירושלי  : באוניברסיטאות האלה

 מכו  טכנולוגי לישראל ואוניברסיטת  הטכניו  , אביב רסיטת תלאוניב, )העברית
הביקורת העלתה ליקויי  ה  בסדרי האבטחה שהיו נהוגי  בכל אחת . חיפה

, המשטרה, מהאוניברסיטאות שנבדקו וה  בטיפול של המשרד לביטחו  הפני 
שור בכל הק) ת" ות להל  (המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנו  ולתקצוב שלידה 

ממצאי הביקורת הובאו בדוח שפורס  . פיקוח ובקרה בנושא, הדרכה, למת  הנחיות
1999בשנת 

1

 ).  הדוח הקוד  להל   (
 את סדרי האבטחה 2004משרד מבקר המדינה שב ובדק בחודשי  יוני עד דצמבר 

 ).  הביקורת הנוכחית להל  (בארבע האוניברסיטאות הנזכרות לעיל 
יטאות ניהלו משא ומת  ארו* ע  המשרד לביטחו  הפני  ת והנהלות האוניברס"ות

על מנת שהמשטרה , וע  המשטרה כדי שיכללו את האוניברסיטאות בחוק הביטחו 
מבקר המדינה העלה סוגיה זו עוד בדוח . תנחה אות  בעניי  סדרי הביטחו  שלה 

 . אול  עד מועד סיו  הביקורת הנוכחית לא הוסדר העניי , הקוד 
 את רמת האבטחה הנדרשת בכל מוסד יש להגדיר את האיומי  עליו כדי לקבוע

כי על שו  גור  מוסמ* לא הוטל , נמצא. ולהערי* את הסיכוני  הנשקפי  לשוהי  בו
שעל בסיסו יהיה אפשר , לאסו" ולרכז מידע ביטחוני הנוגע למוסדות להשכלה גבוהה

 . לגבש תכניות אבטחה לכל מוסד
כי במוסדות שנבדקו עדיי  לא תוקנו חלק גדול מהליקויי  , הביקורת הנוכחית העלתה
 .שנמצאו בביקורת הקודמת

__________________ 
 .85 80' עמ, )Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙ÂÁÂ„)1999‰‰ ראו  1
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שלוש הנהלות לא נעזרו . הנהלות האוניברסיטאות לא דנו בממצאי הדוח הקוד 

האוניברסיטה העברית שכרה מומחה . במומחי  לביטחו  לגיבוש מדיניות האבטחה
 .רק חלק מה  יוש ובפועל , א* הנהלתה לא דנה בהמלצותיו, לביטחו 

בכל האוניברסיטאות שנבדקו הועלו ליקויי  בבקרה על איכות השמירה של 
לא תמיד ננקטו אמצעי  כנגד חברות . המאבטחי  שמספקות חברות שמירה

נמצא ג  שכמעט לא תורגלו אירועי  של חדירת מפגעי  . השמירה שלא פעלו כראוי
 . של האוניברסיטאותולא תורגל התפקוד של כוחות הביטחו  והחירו  

בחלק מהמוסדות נמצאו ליקויי  לגבי אבטחת חומרי  מסוכני  המיועדי  לשימוש 
  . החוקרי  והסטודנטי 

♦  
 מבוא 

 היה מספר הסטודנטי  במוסדות להשכלה גבוהה בישראל 2)2004 2003(ד "בשנת הלימודי  התשס
יברסיטאות והיתר במכללות  באונ125,000 מזה כ (197,000 כ) חו  מהאוניברסיטה הפתוחה(

ובכל יו  מבקרי  בה  אלפי אנשי  , במוסדות אלה מועסקי  עשרות אלפי עובדי ). אקדמיות
. בחלק מהמוסדות מוחזקי  חומרי  מסוכני  המיועדי  לשימוש החוקרי  והסטודנטי . נוספי 

באפריל ; י  נפצעו אירע באוניברסיטה העברית פיגוע ובו נהרגו תשעה בני אד  ורב2002בסו' יוני 
סדרי אבטחה נאותי  במוסדות להשכלה . 3 התגלה ופורק מטע* חומר נפ  במכללת בית ברל2003

 .גבוהה חיוניי  אפוא למניעת פיגועי 
: את סדרי האבטחה באוניברסיטאות האלה, לסירוגי*,  בדק משרד מבקר המדינה1997 1996בשני  

  הטכניו* , אביב אוניברסיטת תל, )יברסיטה העברית האונ להל* (האוניברסיטה העברית בירושלי  
בדיקות השלמה נעשו במועצה . ואוניברסיטת חיפה)  הטכניו* להל* (מכו* טכנולוגי לישראל 

במשרד , )ת" ות להל* (ג "ובוועדה לתכנו* ולתקצוב שליד מל) ג" מל להל* (להשכלה גבוהה 
ובמטה ללוחמה ) כ" השב להל* (לי בשירות הביטחו* הכל, במשטרת ישראל, לביטחו* הפני 

העלתה ליקויי  ה* בסדרי )  הביקורת הקודמת להל* (הביקורת ). ר" המטה ללוט להל*  (4בטרור
, המשטרה, האבטחה שהיו נהוגי  באוניברסיטאות שנבדקו וה* בטיפול של המשרד לביטחו* הפני 

כי , עוד העלתה הביקורת. פיקוח ובקרה בנושא, הדרכה, ת בכל הקשור למת* הנחיות"ג וות"מל
הגופי  המופקדי  על ביטחו* הפני  לא ייחדו את תשומת הלב הראויה לאבטחה של המוסדות 

  ). הדוח הקוד  להל*  (19995ממצאי הביקורת פורסמו בדוח שפורס  בשנת . להשכלה גבוהה
ות  את סדרי האבטחה במוסד2004משרד מבקר המדינה שב ובדק בחודשי  יוני עד ספטמבר 

בי* היתר נבדקו בביקורת זו . 2004בירורי  נוספי  נעשו עד דצמבר ; להשכלה גבוהה האמורי 
הפעולות שעשו מוסדות אלה בנושא ונבדק באיזו מידה תוקנו הליקויי  )  הביקורת הנוכחית להל* (

__________________ 
 .שנת הלימודי  האקדמית מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר 2
 .8ראו להל  הערה ; מכללה להכשרת עובדי הוראה 3
 והוא כיו  יחידה במועצה לביטחו  1996המטה ללוחמה בטרור הוק  לפי החלטת הממשלה בשנת  4

, בי  היתר הוא בודק נושאי  שוני  בתחו  זה. תפקידו לייע  לראש הממשלה בנושאי טרור. לאומי
 . מעלה בעיות ומציע פתרונות

 .1ראו הערה  5
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במשרד לביטחו* , ת"בדיקות השלמה נעשו בוות. שמבקר המדינה הצביע עליה  בדוח הקוד 
 . ר"כ ובמטה ללוט"בשב,  במשטרה,הפני 

החליטה שלא להניח על , בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
 17בהתא  לסעי' , שולח* הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו* המדינה

   ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 תחו  אבטחת המוסדות להשכלה גבוהההנחיה ופיקוח ב

 קביעת הגור  האחראי להנחיית המוסדות להשכלה גבוהה
 במסגרת אחריותה לקיו  הסדר הציבורי  משטרת ישראל " החליטה הממשלה כי 1975בשנת 

ובכלל זה לאבטחת מוסדות , אחראית אחריות כוללת לאבטחת הציבור, ולביטחו* הנפש והרכוש
בי* , נאמר, 19716 א"התשל, ]נוסח חדש[ג  בפקודת המשטרה ; "בוריי ומתקני  ממשלתיי  וצי

המשטרה ציינה ". טחו* הנפש והרכושיבקיו  הסדר הציבורי וב"כי המשטרה תעסוק , היתר
אי* היא יכולה לבקר את סדרי האבטחה במוסדות , כי בהיעדר בסיס חוקי מחייב, בביקורת הקודמת

בקר המדינה המלי  לגופי  המטפלי  בביטחו* הפני  משרד מ. להשכלה גבוהה ולפקח עליה 
לקבוע את סדרי , במדינה להבהיר את אחריות המשטרה לאבטחת המוסדות להשכלה גבוהה

שלה ושל כל גו' אחר שייקבע בתחו  )  הנחיה ופיקוח להל* (הבקרה והפיקוח , ההדרכה, ההנחיה
כי , משטרה למשרד מבקר המדינהבעקבות הביקורת הקודמת הודיעה ה. האבטחה של מוסדות אלה

לדעתה יש לכלול את המוסדות להשכלה גבוהה ברשימת הגופי  המונחי  על פי החוק להסדרת 
 . שהיה אז בתהליכי חקיקה, ) חוק הביטחו* להל*  (1998 ח"התשנ, הביטחו* בגופי  ציבוריי 

. יי  כהגדרת  בוחוק הביטחו* מסדיר את הסמכות והאחריות של העוסקי  באבטחת גופי  ציבור
שהשר לביטחו* הפני  הוא הממונה על ביצועו והוא רשאי לשנות את רשימת הגופי  , בחוק נקבע
. 7באישור ועדת הפני  ואיכות הסביבה של הכנסת, המפורטת בשלוש התוספות לחוק, האמורי 

ורת במועד סיו  הביק. כ"ואילו גופי  ינחה השב, החוק קבע אילו גופי  תנחה משטרת ישראל
את האוניברסיטאות והמכללות )  גופי  מונחי  להל* (הנוכחית לא כללה רשימת הגופי  האמורי  

 .8) המוסדות להשכלה גבוהה להל* (האקדמיות שאינ* מתוקצבות על ידי משרד החינו0 
,  בגו' ציבורי שמופיע בתוספות לחוק הביטחו*9לממונה הביטחו*, בי* היתר, חוק הביטחו* מעניק

ת חיפוש מסוימות ואת הסמכות לדרוש תעודה מזהה רשמית מכל אד  שמבקש להיכנס סמכויו
החוק קובע את התנאי  שבה  קצי* מוסמ0 יאשר את מינויו של ממונה ; לתחו  הגו' או נמצא בו

גו' "כי , עוד קובע החוק; 10הביטחו* בגו' הציבורי ואת מסלול ההכשרה של ממונה הביטחו*

__________________ 
 .3סעי"  6
 .שינוי בתוספת הראשונה והשנייה טעו  ג  אישור של ראש הממשלה 7
ראה המתוקצבות על ידי משרד החינו$ מקבלות הנחיות מממונה הביטחו  מכללות להכשרת עובדי הו 8

 .של משרד החינו$ על פי חוק הביטחו 
מי שמונה על פי חוק זה להיות אחראי על ארגו  " לחוק הביטחו  ממונה ביטחו  הוא 1לפי סעי"  9

 ".פעולות אבטחה ועל הפיקוח עליה  בגופי  המפורטי  בתוספות
 . לחוק5&3סעיפי   10
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, הנדרשות ממנו ימלאו אחר ההנחיות המקצועיות לביצוע פעולות אבטחהטחו* יציבורי וממונה הב

  .11"* בקרה ודיווחיילרבות הנחיות בענ, שיינתנו על ידי קצי* מוסמ0 או מי שהוסמ0 על ידו לכ0
‡ˆÓ  ,ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÈ‡ ÏÚ ˙ÂÚ¯˙‰ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ˙¯ÒÂÓ Ì Ó‡ ‰¯Ë˘Ó‰˘ , Í‡

Ï ¯˘‡· Ì˙Â‡ ‰Á Ó ‰ È‡ ˙ÂÎÓÒ ¯„ÚÈ‰·Ì˙ÁË·‡ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï Ì‰ÈÏÚ ‰·˘ Í¯„ . ÌÈ˙ÚÏ
˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò· ÌÈ¯ÂÙÈ˘ ÏÚ ‰¯Ë˘Ó È Èˆ˜ Ì Ó‡ ÌÈˆÈÏÓÓ , ÔÂÂÈÎ ÌÏÂ‡

ÍÓÒÂÓ Ì¯Â‚ Ï˘ ‰ È‡ ‰ÈÁ ‰‰˘ , È¯„Ò ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜ Â˜„· ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰
ÔÓˆÚ· Ô‰Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ,‰Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ÈÙÏÂ ‰˙ ·‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ÏÎ , ÈÙÏ Á¯Î‰· ‡ÏÂ

Ó‰‰¯Ë˘Ó‰ ˙ÂˆÏ.  
‰¯Â·Ò ‰Ó‚Â„Ï ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ , ÌÚ ˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ÌÈÈÓ˘¯ ‡Ï‰ ‰„Â·Ú‰ È¯˘˜ ÈÎ

 ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂÂ‚ÓÏ ÌÏÂ‰ ÔÂ¯˙Ù ˜ÙÒÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì È‡ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È ÊÂÁÓ
Ô˙‡ „„ÂÓ˙‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ,ÌÈ˜ÙÒÓÂ ÌÈ ÂÎ  ‰‚È‰ ‰˘ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò Ì‡ ˙Ú„ÂÈ ‰ È‡ Û‡ ‡È‰Â. 
המשרד , ת"ות,  מנהלי  המוסדות להשכלה גבוהה2000כי משנת , ועלהבביקורת הנוכחית ג  ה

לביטחו* הפני  והמשטרה מגעי  לקביעת הדר0 שבה תקיי  המשטרה הנחיה ופיקוח בתחו  
האבטחה של המוסדות להשכלה גבוהה ולקביעת הדר0 למימו* הוצאות האבטחה של 

 :  הפרטי להל*.  לא הוסדר הנושא2004א0 עד דצמבר . האוניברסיטאות
1. ‰ Á Ë · ‡ Ï  · ‡  Ï ‰ Â   ˙ Ë Â È Ë:   *של ) טי " הקב להל* (קציני הביטחו

האוניברסיטאות נוהגי  להיפגש בפורו  לא ממוסד שבו ה  מחליפי  מידע ודעות וא' מחליטי  
בעקבות פניות של הפורו  למשטרה . על פניות משותפות לגורמי חו  ולהנהלות האוניברסיטאות

שיטור וביטחו* של המשטרה טיוטה לנוהל אב לאבטחת כל המוסדות  אג' 2000הכי* בפברואר 
בטיוטה הוצעו שיטת הנחיה ביטחונית למוסדות ).  טיוטת נוהל אב להל*  (12להשכלה גבוהה

המשטרה תעסוק : להשכלה גבוהה וחלוקה של הסמכות והאחריות בי* הגופי  הנוגעי  בדבר
ג תרכז פורו  "מל'; האבטחה בדבר התראות וכודיווח ובקרה ותעדכ* את גורמי , הדרכה, בהנחיה

והמוסדות ינהלו את אבטחת  לפי הנחיות ; של ממוני ביטחו* של המוסדות להשכלה גבוהה
 .ג"המשטרה ומל

 ˙ ˘ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ·2000 ‰ËÂÈË‰ ÔÈÈ Ú· ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ·Ï ÌÂ¯ÂÙ‰ ÔÈ· ÌÈÚ‚Ó ÂÏ‰ ˙‰ 
·‡ Ï‰Â Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰ Ï˘ Ô˙Â·¯ÂÚÓ ‡ÏÏ , ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÌÈ„„ˆ‰˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡
‰ÓÎÒ‰Ï ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ¯Â˘È‡Ï ‰ËÂÈË‰ ‰˘‚Â‰ ‡Ï ,

‰· ¯ÂÓ‡‰ Ì˘ÂÈ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ . ¯·Óˆ„·2001·˜‰ Â Ù " ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏ‰ ‰Ï ÌÈË
‰ÈÁ ‰Ï Ú‚Â · Ì„Â˜‰ ÁÂ„· Â ÈÂˆ˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ‰˘È¯„·.  

2. Â Ó Ï  ‰ Á  Ó  È  Â Á Ë È ·  Ì ¯ Â ‚  È Â  È Ó‰ ‰ Â · ‚  ‰ Ï Î ˘ ‰ Ï  ˙ Â „ Ò:   בספטמבר
אביב אל המשרד לביטחו* הפני  וביקש  ל דאז של אוניברסיטת תל" פנה סג* הנשיא והמנכ2001

המכתב הובא ; אביב בפרט למנות גור  ביטחוני מנחה לאוניברסיטאות בכלל ולאוניברסיטת תל
  של משטרת "צי* אג השיב ק2001בנובמבר ). ה" ור להל*  (13לידיעת ועד ראשי האוניברסיטאות

א הינו נושא בעייתי בהעדר בסיס חוקי "מינוי מנחה ביטחוני לאוניברסיטת ת"כי , מחוז תל אביב
שכ* הנחייה מחייבת בקיו  תנאי  ומילוי דרישות המנחה שלעתי  אינ* מקובלי  על הגו' , לכ0

__________________ 
 . לחוק) א(10סעי"  11
 .כולל מכללות אקדמיות 12
 .גו" וולונטרי המורכב מראשי שבע האוניברסיטאות ומטפל בנושאי  המשותפי  לה  13
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סיטה ימשי0 ט האוניבר"שקב, הוא הציע". או מכל סיבה אחרת, המונחה בשל סיבות תקציביות
 . לשת' פעולה ע  קציני האבטחה האחראי  של המשטרה באזור האוניברסיטה

3. Ô Â Á Ë È · ‰  ˜ Â Á Ï  ˙ Ù Ò Â ˙ ·  ‰ ‰ Â · ‚  ‰ Ï Î ˘ ‰ Ï  ˙ Â „ Ò Â Ó ‰  ˙ Ï Ï Î ‰ :
ה ע  קצי* מוסדות חינו0 שבמטה הארצי של המשטרה לדיו* באפשרות " נפגש נציג ור2002במרס 

 2002ה ביוני "כתב שכתב קצי* זה לוורממ. להכליל את האוניברסיטאות בתוספת לחוק הביטחו*
שעד אז לא מסרו האוניברסיטאות למשטרה עמדה אחידה לגבי נכונות* להיכלל בחוק , עולה

שתחייב* , שמקצת* חששו שהכללת* באחת מהתוספות לחוק הביטחו*, מהמסמכי  עולה. הביטחו*
 15המעוגני  בסעי' עלולה לפגוע בעצמאות* ובחופש הפעולה שלה* , למלא את הנחיות המשטרה

 . 195814 ח"התשי, לחוק המועצה להשכלה גבוהה
לבדוק הא  נית* למנות גור  מקצועי "ה מקצי* מוסדות החינו0 של המשטרה " ביקש ור2002ביולי 

). ההדגשה במקור" ( הכללת* של האוניברסיטאות בחוקללאמנחה מטע  משטרת ישראל 
חידה הינה הכללת מוסדות להשכלה גבוהה האופציה הי" השיבה המשטרה כי 2002בספטמבר 

 וזאת מ* הסיבה שאי* הסדרה 1998 ח"בתוספת לחוק להסדרת הביטחו* בגופי  ציבוריי  התשנ
 ". ללא אחריות

פנה נשיא האוניברסיטה העברית לראש הממשלה מר , עוד קוד  שהשיבה המשטרה, 2002באוגוסט 
ר עוזי "ימור לבנת ולשר לביטחו* הפני  דאז דל' התרבות והספורט גב, לשרת החינו0, אריאל שרו*

באופ* מיידי להכללת כל המוסדות להשכלה גבוהה במסגרת החוק "לנדאו וביקש מה  לפעול 
 משרד  להל* (התרבות והספורט , בתשובות שקיבל נשיא האוניברסיטה ממשרד החינו0". הקיי 
רו  להוצאות ה* למוסדות וה* לגו' כי הדבר עלול לג, ומהמשרד לביטחו* הפני  הובהר לו) החינו0
למע* , וגורמי משרד החינו0 הרלוונטיי , לכנס שוב את ראשי האוניברסיטאות"יש , ולכ*, המנחה

האוניברסיטה העברית לא הסתפקה בתשובות האמורות ופנתה ג  ". קידו  הנושא העקרוני שבנדו*
 .הביטחו*לגופי  נוספי  בתביעה לכלול את המוסדות להשכלה גבוהה בחוק 

כי נוס' על , ת לראש אג' המבצעי  של המשטרה"ג וות"לית מל" כתבה מנכ2003במאי 
חובה "וכי ,  מכללות אקדמיות שטר  נקבעה הדר0 להנחיית* הביטחונית20האוניברסיטאות יש 

 השיב ראש אג' המבצעי  של המשטרה 2003ביוני ". עלינו למצוא פתרו* הול  ג  למוסדות אלה
א  (על כל המשתמע מכ0 מצויה ביד0 ] של המכללות[ לעניי* ההנחיה על אבטחת* האחריות"כי 

הוא הציע שממונה ביטחו* אחד ינחה )". משרד החינו0 וא  באופ* ישיר] ממונה הביטחו* של[דר0 
 .את כל המכללות האלה במסגרת חוק הביטחו*

4. ˙ Â ‡ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ‰  ˙ È È Á  ‰  Ï Ú  ‰ ¯ Ë ˘ Ó ‰  ˙ Â ‡ ˆ Â ‰  · Â ˆ ˜ במגעי   : ˙
ת ובי* המשטרה הוסכ  שהאוניברסיטאות יממנו את הוצאות המשטרה על "ה וות"ו בי* ורשהתנהל

כי המשטרה תמנה קצי* מנחה ארצי שיעבוד ע  , הוסכ . הנחיית* כאשר ייכללו בחוק הביטחו*
שמימו* , ת הבהירה"ות). כולל האוניברסיטה הפתוחה(טי  של שמונה האוניברסיטאות "הקב

אול  הדבר , אמצעות העברה מתקציבה לתקציב המשרד לביטחו* הפני הנחיית המשטרה ייעשה ב
בסו' . מותנה בקבלת אישור מפורש של כל האוניברסיטאות והגורמי  האחרי  הקשורי  לכ0

  2005 הערי0 המשרד לביטחו* הפני  את עלות שכרו של הקצי* המנחה לשנת 2004אוקטובר 
 . ח" ש156,000  בהנחיה ובפיקוח בח ואת ההוצאות הנוספות הכרוכות" ש588,000 ב

ג טר  "כי מל,  נאמר2004בתשובות המשרד לביטחו* הפני  למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
ג הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה "מל. העבירה את ההתחייבויות התקציביות הנדרשות

__________________ 
במסגרת , מוסד מוכר הוא ב  חורי  לכלכל עניניו האקדמיי  והמינהליי : "להל  נוסח הסעי" הנזכר 14

,  לרבות קביעת תכנית מחקר והוראה&' ומינהליי עניני  אקדמיי  , 'בסעי" זה. כטוב בעיניו, תקציבו
, וכל פעולה מדעית, קביעת שיטת הוראה ולימוד, מינוי מורי  והעלאת  בדרגה, מינוי רשויות המוסד

 ".חינוכית או משקית אחרת
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לשאת , בהירוכפי שה, כי היא ממתינה לאישור האוניברסיטאות כי ה* מוכנות, 2004מנובמבר 

 . בעלות זו אשר תופחת מתקציב*
 .כי המשא ומת* בעניי* זה אינו מתייחס למכללות, יצוי*

5. ‰ ‰ Â · ‚  ‰ Ï Î ˘ ‰ Ï  ˙ Â „ Ò Â Ó ·  ˙ Â ¯ „ ‚  ˙ Ó ˜ ‰  Ô Â Ó È Ó:   צוי* בדוח הקוד ,
בנימוק , ת לא נענתה לבקשות של מקצת האוניברסיטאות לסייע לה* במימו* הקמת גדרות"שוות

 . מתקציביה*, סדרי העדיפות שלה*על פי , שעליה* לממ* זאת
‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰¯˙Ù  Ì¯Ë ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â¯„‚‰ ÔÂÓÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ˘.    

 קביעת רמת האבטחה הנדרשת 
משרד מבקר המדינה בדק באיזו מידה עסקו הגופי  המופקדי  על ביטחו* הפני  בהערכת 

להל* עיקרי . חה שתענה על סיכוני  אלההסיכוני  על המוסדות להשכלה גבוהה ובהסדרת האבט
 : הממצאי 

1. Ï ‡ ¯ ˘ È  ˙ ¯ Ë ˘ Ó:   נקבעו תחומי האחריות 1975בהחלטת הממשלה האמורה משנת 
הזרמה שוטפת ומעודכנת של "ובה  , של המשטרה בכל הנוגע להבטחת סדרי אבטחה נאותי 

בר נקיטת אמצעי   הוראות בד ובמידת הצור0 , ]המאובטח[ידיעות שיש לה* קשר לאבטחת הגו' 
מת* התרעות קונקרטיות על פיגוע אפשרי לגורמי  השוני  ובכלל זה ; המתחייבי  מידיעות אלו

 ". לגורמי האבטחה
. בטיוטה לנוהל אב של המשטרה פורטו סוגי פיגועי  העלולי  להתרחש במוסדות להשכלה גבוהה

מי  אלה ולבנות לו תכנית כי יש לבחו* את מידת חשיפתו של כל מוסד לאיו, כמו כ* צוי* בה
 . אבטחה שתאפשר למנוע אות  במידה מסוימת של ביטחו*

‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÁÂ‰ ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ˘ ¯Á‡Ó ÈÎ
‰‰Â·‚ , ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ‰Ú·˜ ‡ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÓÂÈ‡‰ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰Î¯Ú‰ ‰¯Ë˘Ó‰ ‰ ÈÎ‰ ‡Ï

ÍÎÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰.  
א  יוכללו המוסדות "כי , 2004 המדינה בתשובתה מדצמבר המשטרה הודיעה למשרד מבקר

יוגדר במפורט סל האיומי  על המוסדות להשכלה , להשכלה גבוהה בחוק להסדרת הביטחו*
 ". גבוהה

2. · ˘ ‰"Î:  כי את המידע לגבי האיומי  , המשטרה הסבירה למשרד מבקר המדינה
כ כתב למשרד "השב. מודיעי* במדינהוהחשיפות היא מקבלת מהגופי  האמוני  על איסו' וניתוח 

כי אבטחת המוסדות להשכלה גבוהה והנחיית  אינ* , 2004מבקר המדינה בתשובתו מנובמבר 
לפיכ0 . באחריותו הישירה או העקיפה על פי החלטות הממשלה בעניי* זה ועל פי חוק הביטחו*

ומי  החלי  על המוסדות לא יעסוק בעתיד באי, ועד לשינוי המצב הקיי , עוסק כיו "כ אינו "השב
, הערכות מצב, מהאמור ג  נגזרת הסיבה לכ0 שהשירות לא נדרש לנושא בדיוני ... להשכלה גבוהה

 ". ב"הנחיות וכיו
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3. ¯ Â ¯ Ë ·  ‰ Ó Á Â Ï Ï  ‰ Ë Ó ר הודיע באפריל "שראש המטה ללוט, בדוח הקוד  נאמר: ‰
יי* האבטחה של ובי* היתר ייבדק ענ, שהמטה בודק את הנושא,  למשרד מבקר המדינה1997

 . שנתיות לאבטחת  ותיבדק האחריות לתקצוב ולהכנת תכניות רב, המוסדות להשכלה גבוהה
ר בנושא המוסדות "בביקורת הנוכחית לא נמצא מסמ0 המפרט פעולות שעשה המטה ללוט

כי בהצעה ,  נאמר2004ר למשרד מבקר המדינה מנובמבר "בתשובת המטה ללוט. להשכלה גבוהה
בעניי* רשות ממלכתית לאבטחה שתקי' גופי  שאינ  כלולי  בחוק , 2003אוגוסט שהכי* המטה ב

זאת כחלק , יש משו  מענה והתייחסות לסוגיית אבטחת  של המוסדות להשכלה גבוהה", הביטחו*
אנו רואי  במשטרת ישראל ג  ... ההנחיה והפיקוח של מוסדות וגופי  שוני , מהסדרת ההכוונה

  ". מרכזי למימוש ההנחיה המקצועית בתחו  זההיו  וכ* בעתיד הגו' ה
✩  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ÊÂÎÈ¯ÏÂ ÛÂÒÈ‡Ï È‡¯Á‡‰ Ì¯Â‚‰ Ì„˜‰· Ú·˜ÈÈ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ Ú‚Â ‰ È ÂÁËÈ· Ú„ÈÓ , ˙È Î˙ ˘·‚Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡ ÂÒÈÒ· ÏÚ˘

„ÒÂÓ ÏÎÏ ‰ÁË·‡.    
 אבטחת חומרי  מסוכני 

  להל* (שמתקני  שיש בה  חומרי  מסוכני  ,  צוי*200415בשנת בדוח שפרס  מבקר המדינה 
לפי , בי* היתר, ולכ* צרי0 לקבוע לה  אמצעי מיגו* ואבטחה, עלולי  להיות יעד לפיגוע) ס"חומ

על פי חוק . רמת הסיכו* הנשקפת לה  ולפי רמת הסיכו* הנשקפת מה  לאוכלוסייה ולסביבה
ס מפני פעילות חבלנית "המיגו* והאבטחה של חומאחראית המשטרה להנחיה בדבר , הביטחו*
 . ס"בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה מוחזקי  חומ. בגופי  המונחי ) ע" פח להל* (עוינת 

‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ÓÈ˘¯· ÌÈÏÏÎ  Ì È‡ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ
ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÌÈÁ ÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ , ˙˜„Â· ‰ È‡ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘Ó˘ È¯‰ È¯„Ò ˙‡

ÓÂÁ‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰"ÓÂÁ ÌÁË˘· ˘È˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ ‰Á Ó ‰ È‡Â ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· Ò" „ˆÈÎ Ò
ÌÈÚÂ‚ÈÙ ˙ÚÈ ÓÏ Í¯ÚÈ‰Ï.  

‰¯Ë˘Ó‰ ‰¯È·Ò‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰·Â˘˙· , ‡È‰˘" ÌÈÁ ÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ˙‡ ‰Á Ó
ÓÂÁ ‡˘Â ·"ÈÊÈÙ ÔÂ‚ÈÓ È·‚Ï ˜¯Â Í‡ Ò .· ‰„Â·Ú ˙ÂÂˆ ÌÈÈ˜]Ï ‰ËÓ[ËÂÏ"¯ , È‚Èˆ  ÏÏÂÎ‰

¯Ë˘ÓÏ‡¯˘È ˙ ,ÓÂÁ ÔÂ‚ÈÓÏ ˙Â Â¯˙Ù Ô˙ÓÏ ÏÚÂÙ‰"ı¯‡· Ô˜˙Ó ÏÎ· Ò ,¯˙È‰ ÔÈ· , ·ÈÈÁÈ
]¯·„‰ [‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙‡ Ì‚ ."‰ÏÂÚ ÂÊ ‰·Â˘˙Ó ,‰ÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ˆÓ  Ì¯Ë ÈÎ.  

__________________ 
  · ˘È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ב" מניעת אירועי  שמעורבי  בה  חומרי  מסוכני "ראו הפרק  15

 .53' עמ, )2004(
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✩  

1. ‰ÏÂÚ ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚· Â˘Ú ˘ ‰ËÓ ˙Â„Â·ÚÓ , ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÓÂÈ‡‰˘
)ÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓ‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˙Â ( ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó ÂÙÏÁ˘ ÌÈ ˘· Â¯·‚Â ÂÎÏ‰

 ˙ ˘· Ì„Â˜‰1999 . ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰Ó ÛÂ‚ ÌÂ˘ ÏÚ ÏËÂ‰ ‡Ï ‡˘Â ‰ Ï˘ ‰¯„Ò‰ ¯„ÚÈ‰·
‰ È„Ó· ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ· ‡˘Â · Ú„ÈÓ· ,‰Ï‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÌÈÓÂÈ‡‰ ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï , ‡Ï ÔÎÏÂ

ÌÈÈ·ËÈÓ ‰ÁË·‡ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜· Ì‰· ¯ÊÚÈ‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÂÏÎÈ. 
2 . Â„ÒÂÓ‰ Ô‰‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙ ,ÏÓ"˙ÂÂ ‚" ‰¯Ë˘Ó‰Â ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï „¯˘Ó‰ Ô‰Â ˙

ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÏÏÎ‰ ˙‡ Â¯È„Ò‰ ‡Ï . ‰¯Ë˘Ó‰ ÔÈ‡ ÍÎ ·˜Ú
ÈÏÓ¯ÂÙ ÔÙÂ‡· Ì‰ÈÏÚ ˙Á˜ÙÓ ‰ È‡Â ‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ ‰Á Ó.    

 סדרי האבטחה באוניברסיטה העברית
להל* בפרק (סטודנטי  באוניברסיטה העברית היה מספר ה) 2004 2003(ד "בשנת הלימודי  התשס

לאוניברסיטה יש ארבעה .  עובדי 4,500 באוניברסיטה מועסקי  כ; 22,000 כ)  האוניברסיטה זה 
בגבעת ר  ובעי* כר  שבירושלי  והקמפוס של הפקולטה לחקלאות , בהר הצופי : קמפוסי 
בקמפוס לומדי  . ס הר הצופי הדוח הקוד  והביקורת הנוכחית התמקדו בעיקר בקמפו. ברחובות

   . בני אד 2,000  סטודנטי  ועובדי  בו כ14,000 כ
 קביעת מדיניות האבטחה ורמת הביטחו  הנדרשת

בדוח הקוד  צוי* כי לפי החוקות והתקנות של המוסדות שנבדקו מוטלת על הנהלותיה  האחריות 
 סדרי האבטחה של הבאי   לקבוע מדיניות ולקיי  פיקוח על לדאוג לביטחונ  של המוסדות 

וכי הנהלות המוסדות לא דנו באופ* מסודר ושיטתי במדיניות האבטחה ולא ביקשו מ* , בשעריה 
המופקדי  על האבטחה למסור לה  רשימה של הסיכוני  הנשקפי  למוסדות כדי שיוכלו לקבוע 

 . את מידת הביטחו* הנדרשת
מעורבות של המוסדות המנהלי  של משרד מבקר המדינה בדק בביקורת הנוכחית את מידת ה

 :להל* עיקרי הממצאי . האוניברסיטה בשני  האחרונות בנושא האבטחה של ארבעת הקמפוסי 
1. ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰16Â ÓÓ ˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ·Â Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ È‡ˆÓÓ· ‰ „ ‡Ï  .

 ÏÚÂ ÌÈ Â˘‰ ÌÈÒÂÙÓ˜· ÔÂÁËÈ·‰ ·ˆÓ ÏÚ ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ ÂÈ„ ‰ ˘ ÏÎ· ˙ÓÈÈ˜Ó ‰Ï‰ ‰‰
Èˆ˜˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·Ï ‰„ÈÁÈ‰ ·) ÔÏ‰Ï-ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ  (‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â , ˙˘‚Ù Â

ÎÙÓ ÌÚ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó"ÊÂÁÓ‰ „˜ÙÓ ÌÚÂ ‰¯Ë˘Ó‰ Ï. 
__________________ 

 .ואי  בה נציגי ציבור, בהנהלה חברי  בעלי התפקידי  הבכירי  באוניברסיטה 16
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כי באוניברסיטה פעלה ועדת ביטחו* שהורכבה מחברי הסגל האקדמי , בדוח הקוד  צוי* .2
. לייע  לה ולהנחותה, טחו*ותפקידה היה ללוות את יחידת הבי, והסגל המינהלי של האוניברסיטה

כי הוועדה לא התכנסה במש0 כארבע שני  וכי האוניברסיטה מינתה ועדה חדשה וזו , עוד צוי*
 .1997התכנסה לראשונה במרס 

היא קראה את הדוח ורשמה "כי ,  בממצאי הדוח הקוד  וציינה1999הוועדה החדשה דנה באפריל 
לוועדה ". יכות האבטחה והביטחו* באוניברסיטהלפניה את המלצותיו ורואה בה  מנו' לשיפור א

המשמש ג  יוע  חיצוני ,  קצי* צבא לשעבר וקצי* משטרה בכיר לשעבר צורפו נציגי ציבור 
היא ) 2004 1999בשני  (כי במש0 שש שני  , מעיו* בפרוטוקולי  של דיוני הוועדה עולה. לוועדה

 .  את רמת האבטחה באותה עתומנהל יחידת הביטחו* סקר בדיוניה,  פעמי 11התכנסה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯„ÚÈ‰Â Ô‰· ˙Ï˜˙  ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÚ· ÁÎÂ 

‰¯Ë˘Ó‰ Ï˘ ˙¯„ÂÒÓ ‰ÈÁ ‰ , Ï˘ ˙˘¯„ ‰ ˙Â¯È„˙‰ ˙‡ ÔÁ·˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÒ Î˙‰ ,ÂÁËÈ·‰ ˙ÂÈÚ· ÌÚ „„ÂÓ˙‰Ï ·ÈËÈ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ È„ÎÔ˙ÂÙËÂ˘‰ . 
ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ï˘ ˙Ë¯ÂÙÓ ‰¯È˜Ò ‰˘Â¯„‰ ˙Â¯È„˙· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰Ï ˘È‚˙ ‰„

ÌÈ ÂÎÈÒ‰Â ÌÈÓÂÈ‡‰ , ‰ÁË·‡‰ ˙È Î˙ ˙‡ ‰Ï ˘È‚˙Â ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ ‰¯Â˘È‡Ï ‡È·˙
Ì˙‡ ˙Â„„ÂÓ˙‰ Í¯ÂˆÏ ‰˘·Â‚˘ . ¯ÊÚÈ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯È˜Ò‰ ˙ Î‰ Ì˘Ï

 ÏÈ¯Ù‡· ‰Ï ˘È‚‰˘ ÁÂ„· ÏÏÎ ˘ Ë¯ÂÙÓ ÌÈ ÂÎÈÒ ÁÂ˙È ·2000 ‰ÁË·‡Ï ıÚÂÈ )ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(   
 קביעת תכניות האבטחה

בעניי* , על פי הזמנתה, 1996כי סקר שהגיש יוע  אבטחה לאוניברסיטה בשנת , בדוח הקוד  צוי*
עוד צוי* בדוח . על סדרי אבטחה לקויי , לכאורה, כלל ממצאי  המעידי , אבטחת האוניברסיטה

לא דנו המוסדות המנהלי  של האוניברסיטה , 1997שנת סו' , כי עד מועד סיו  הביקורת, הקוד 
 .בממצאי הסקר ומסקנותיו לא יושמו

 ליוע  החיצוני של ועדת הביטחו* של 1999בעקבות פרסו  הדוח הקוד  פנתה האוניברסיטה בשנת 
וביקשה ממנו לבחו* את מער0 האבטחה של הקמפוס בהר )  יוע  האבטחה להל* (האוניברסיטה 

 2000באפריל . בהתחשב באיומי  ובסיכוני  הקיימי  ולהגיש המלצות)  הקמפוס  להל*(הצופי  
, בי* היתר, והובאו בו)  דוח יוע  האבטחה להל* (הגיש יוע  האבטחה לאוניברסיטה דוח מפורט 

 .  וסדר העדיפויות לביצוע*17"להתקנות פיזיות"המלצות הנוגעות לכוח אד  ו
‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,·‰ ˙„ÚÂÂ˘˙ÂˆÏÓ‰· Â „ ‡Ï ‰Ï‰ ‰‰Â ÔÂÁËÈ . ÔÂ˘‡¯ ÔÂÈ„

Î Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ÌÈÈ˜˙‰ ˙ÂˆÏÓ‰·"Ï , È‡Ó· ˜¯ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ Ï‰ ÓÂ ıÚÂÈ‰2001 - 
‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÒÓ  ÁÂ„‰˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î . ÌÈ‡˘Â ‰ ˙‡ ‰ÁË·‡‰ ıÚÂÈ ÔÈÈˆ ÔÂÈ„·

È˙Î¯ÚÓ ÏÂÙÈË ÌÈ·ÈÈÁÓ Â˙Î¯Ú‰Ï˘ , ‰Ó¯‰ ˙‡ÏÚ‰ÏÂ ÌÈÏÈ‚¯˙ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈ Î˙‰ Â¯˜Ò 
‰‰„ÈÁÈ‰ È„·ÂÚ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó , ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ËÏÁÂ‰Â"˙ÂÈÊÈÙ‰ ˙Â ˜˙‰· ."

‰ÏÂÚ ÔÂÈ„‰ ÌÂÎÈÒÓ , ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡ ¯Â·ÚÎ ÔÁ·È˙ ˙ÂˆÏÓ‰· ÏÂÙÈË‰ ˙ÂÓ„˜˙‰ ÈÎ
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ï‰ Ó‰ „ÚÂÂÏ Â‚ˆÂÈ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â . „ÚÂÂÏ Â‚ˆÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï

Ï‰ Ó‰ , „·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ÂÓ˘ÂÈ Ô‰Â)‡¯ÔÏ‰Ï Â.( 
__________________ 

 .מערכות התרעה וזיהוי אלקטרוניות ומערכת כריזה, תאורה, שערי , כגו  גדרות, אמצעי אבטחה פיזיי  17



 ב55דוח שנתי  1038
פנתה ליוע  בצר "כי היא , 2004האוניברסיטה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 

בניתוח ההמלצות . כאשר על א' פניות חוזרות ונשנות לא היו מוכני  להכפיפה לחוק הביטחו*, לה
, י כי הוא לא הסתמ0 על איומי  וסיכוני  אמיתי, לוקה בחסר, עלה שהדוח שיש בו חלופות שונות
 ".אי אפשר לאמ  את המלצות היוע  בתנאי  אלו. אלא על השערות כלליות של היוע 

‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÈÓÂÈ‡ ÏÚ ÒÒ·˙‰ ‰ÁË·‡‰ ıÚÂÈ ÁÂ„ ÈÎ
ıÚÂÈ‰˘ ÌÈ ÂÎÈÒÂ ,˜ÈÒÚ‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‡È‰ Â˙Â‡˘ ,ÌÈ¯È·Ò ¯È„‚‰Â ÍÈ¯Ú‰ .‡ˆÓ  ‡Ï , Ì¯Â‚˘

˙‡ ÔÁ· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó Â‰˘ÏÎ ÍÓÒÂÓ ˘È˘Â ˜ÙÒÓ Â È‡ ‡Â‰˘ Ú·˜Â ˙¯„ÂÒÓ ‰¯Âˆ· ÁÂ„‰ 
¯Á‡ ‰ÁË·‡ ıÚÂÈÏ ˙Â ÙÏ Â‡ ÂÓÈÏ˘ÈÂ Â ˜˙È˘ È„Î ‰ÁË·‡‰ ıÚÂÈÏ ˙Â ÙÏ Í¯Âˆ . ÁÎÂ 

ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ , Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ó ÌÏÚ˙‰Ï ÔÂÎ Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰ ‰‡ˆÓ ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï
‰ÁË·‡‰ ıÚÂÈ ,È‡ ÏÏ‚·˘ Ì‚ ‰Ó-ËÈ·‰ ˜ÂÁ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÏÏÎ‰ ÔÈ‡ ÔÂÁ

‰¯Ë˘Ó‰Ó ˙Â·ÈÈÁÓ ˙ÂˆÏÓ‰Â ˙ÂÈÁ ‰ Ï·˜Ï ‰˙Â¯˘Ù‡· .   
ההוצאות על אבטחת האוניברסיטה

18 
 ס"התשות הלימודי  בשנ האוניברסיטה בארבעת הקמפוסי  שוטפות שללהל* הוצאות האבטחה ה

  :)ד" במחירי התשסח"באלפי ש; 2004ספטמבר  1999אוקטובר  (19ד"עד התשס
Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‡ ˘˙‰"Ò 

‰ ˘‰

‰‡ˆÂ‰‰ ÛÈÚÒ 
 שכר עבודה 6,955 7,118 7,975 10,680 10,193

 הוצאות שוטפות 976 770 1,113 1,367 1,403

 שירותי שמירה 12,147 14,247 16,244 29,711 29,316

40,912 41,758 25,332 22,135 20,078 ‰Ò"Î  
) 2002 2001(ב "והתשס) 2001 2000 (א"כי האוניברסיטה הגדילה בשני  התשס, מהטבלה עולה

וכי הוצאות האבטחה , בהתאמה, 14.4%  ו10.2%את הוצאות האבטחה השוטפות בשיעורי  של 
, יש לציי* כאמור. בהשוואה לשנה הקודמת) 2003 2002(ג " בהתשס64.8%גדלו בשיעור של 

. יגוע באוניברסיטה אירע הפ ג " כחודשיי  לפני תחילת שנת הלימודי  התשס  2002שבסו' יולי 
בעקבות הפיגוע הגדילה האוניברסיטה באופ* ניכר את הוצאות הביטחו* שלה והנהיגה סדרי 

 ). ראו להל*(אבטחה חדשי  בקמפוס 
האוניברסיטה גובה מהסטודנטי  דמי שמירה שסכומ  נקבע בהסדרי  שנחתמי  ע  אגודת 

ברסיטה מכל סטודנט דמי שמירה גבתה האוני) 2002 1999(ב "התשס ס"בשני  התש. הסטודנטי 
. ח בכל שנה" ש415ד היא גבתה "ג והתשס"ובשני  התשס, בהתאמה, ח" ש370, 322, 303בס0 

 מהוצאות השמירה %32ס "דמי השמירה שגבתה האוניברסיטה מהסטודנטי  כיסו בהתש
 .ד"ג ובהתשס" בהתשס%22 ב ו"א ובהתשס" מהוצאות אלה בהתשס%29, השוטפות

__________________ 
ולא נית  להפריד , הנתוני  שמסרה האוניברסיטה נוגעי  להוצאות אבטחת  של כל ארבעת הקמפוסי  18

 .ניה בי
 .על פי נתוני האוניברסיטה 19
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 קמפוס הר הצופי סדרי אבטחה ב
 אמצעי אבטחה פיזיי 

1. ‰ Ê È ¯ Î  ˙ Î ¯ Ú Ó  : בדוח יוע  האבטחה צוי* שההודעות המושמעות במערכת הכריזה
בה  אתרי  שמתרכז בה  ציבור רב והמוגדרי  , של האוניברסיטה אינ* נשמעות במקומות רבי 

רחיב את מערכת יוע  האבטחה המלי  לה. והמערכת אינה נשלטת על ידי יחידת הביטחו*, רגישי 
הכריזה ולהתקי* מצלמות טלוויזיה במעגל סגור בנקודות רגישות באזורי  שבה  מומל  להתקי* 

 .כדי שיהיה אפשר לשלוט חזותית וקולית על רוב הקמפוס בעת חירו  ובשגרה, מערכת כריזה
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,‰˙Â‡ ‰·ÈÁ¯‰ ‡ÏÂ ‰Ï˘ ‰ÊÈ¯Î‰ ˙Î¯ÚÓ ˙‡ ‰¯ÙÈ˘ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ . 

2. ˙ Â  Â Ú Ó  Ì Á ˙ Ó   :לא היה אחד מהמתחמי  של מעונות , כשנעשתה הביקורת הקודמת
 מערכת בקרת כניסות למתח  ולמעונות עצמ  לזיהוי הנכנסי  ברגל ההסטודנטי  מגודר ולא היית

נוס' , יוע  האבטחה ייחד למעונות פרק מיוחד בדוח והמלי  על כמה אמצעי אבטחה. ובכלי רכב
 . שכבר הייתה קיימת, יממה על ידי מאבטחי  וסיירי על אבטחה בכל שעות ה

כי לאחר הפיגוע יישמה האוניברסיטה חלק מהמלצות יוע  האבטחה , הביקורת הנוכחית העלתה
א0 האוניברסיטה לא בחנה , הוקמה גדר היקפית והותקנה מערכת תאורה חלקית: בעניי* המעונות

 . אליה  התייחס יוע  האבטחה,התקנת אמצעי  אחרי  לשיפור אבטחת מתח  המעונות
‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ıÚÂÈ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ÔÁ·˙˘ ·Â˘Á ÈÎ

‰ÁË·‡‰ ,˙Â ÂÚÓ‰ ÌÁ˙Ó· ÌÈ¯‚‰ ÌÈ·¯‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙ÁË·‡ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î ; ÔÈÙÂÏÁÏÂ
ÂÏÚÂ‰˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙Â¯Á‡ ÌÈÎ¯„ ÔÁ·˙.  
✩  

לנקוט אמצעי  שיפגעו באוניברסיטה "מנה כי אי אפשר לצפות מ, האוניברסיטה כתבה בתשובתה
הדבר הזה הינו בלתי אפשרי כשמדובר ]... האמצעי  המיוחדי  שעליה  המלי  יוע  האבטחה[

 ".בקמפוס אוניברסיטאי
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ

Î ˙‡ ËÂ˜ Ï ‰·ÂÁ‰ ÔÈ·Ï ˙ÙËÂ˘ ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙ ˙ÁË·‡Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ Ï
ÌÈÙÂˆ‰ ¯‰ ÒÂÙÓ˜ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ÂÓÂ˜Ó ·˜Ú ÌÈ„·ÂÚ‰Â ÌÈË „ÂËÒ‰ . ıÚÂÈ ÁÂ„ ÔÎÂ‰ Ê‡Ó

ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î Â¯·Ú ‰ÁË·‡‰ , ÚÂ‚ÈÙ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· Ú¯È‡ Û‡Â ÌÈÓÂÈ‡‰ ÂÙ¯ÁÂ‰ ÔÎÏ‰Ó·˘
¯ÂÓ‡‰ . ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò Ï˘ ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· Úˆ·˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÍÎÈÙÏ

ÒÂÙÓ˜· ,·ÂÈ ‰·˘‰ÁË·‡‰ ıÚÂÈ ÁÂ„· Â ˙È ˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰‰ ÔÂ·˘Á· Â‡.  
 סדרי שמירה

‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ‰  È ¯ Ú ˘ 
 . הביקורת הקודמת העלתה שורה של ליקויי  משמעותיי  באבטחת הכניסות לקמפוס
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בייחוד לאחר , שהאוניברסיטה החליטה להגביר את אבטחת הכניסות, הביקורת הנוכחית העלתה

 .הפיגוע
ÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎÓÒÓÓ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„·ÂÚ Â˘Ú˘ ˙ÂÈÙˆ˙ÓÂ ‰Ë , ÏÎ ‡Ï ÈÎ

ÂÓ˘ÂÈ ˙ÂËÏÁ‰‰ . 
מאחר שהחשש לפיגועי  בירושלי  ובכלל זה באזור האוניברסיטה לא , לדעת משרד מבקר המדינה

וכ0 תיוש  , על האוניברסיטה להקפיד שסדרי הבדיקה בכניסות יהיו נאותי  וקפדניי  יותר, פחת
  . ת הכניסותהחלטתה לתגבור אבטח

Ì È ¯ Ó Â ˘ ‰  ¯ Î ˘ 
. אבטחת האוניברסיטה נעשית בעיקר באמצעות שומרי  המועסקי  על ידי חברות שמירה חיצוניות

כי האוניברסיטה שכרה את שירותיה של חברה השייכת לאגודת הסטודנטי  , בדוח הקוד  צוי*
 כי החל בפברואר ,הביקורת הנוכחית העלתה. והיא סיפקה את שירותי השמירה בצורה לקויה, שלה
שזכו ) שאינ* שייכות לאגודה( שוכרת האוניברסיטה את שירותיה* של שתי חברות אחרות 2003
מאבטחת את קמפוס הר הצופי  כולו ואת מעונות רזניק הנמצאי  בשטח ' חברה א: במכרז

 . מאבטחת את מעונות אידלסו* בלבד' וחברה ב, הקמפוס
בהסכ  שנחת  ע  החברות תערי' שכר לשעה שאי*  קבעה האוניברסיטה 2003החל מפברואר 

כדי , מאבטח ומאבטח חמוש, פקח: לשל  פחות ממנו לכל אחד מבעלי התפקידי  שה* מעסיקות
. בדר0 כלל התערי' שקבעה האוניברסיטה היה גבוה מהמקובל בשוק. להבטיח את איכות השומרי 

עות שעבד השומר ואת השכר בהסכמי  נדרשו החברות לפרט בתלוש השכר של עובדיה* את הש
והודגש כי א  לא תקיי  חברה את התחייבויותיה בעניי* השכר , שקיבל עבור עבודתו זו

רשאית האוניברסיטה להפחית מהתשלומי  המגיעי  לחברה סכו  מסוי  , והתשלומי  לעובדיה
תבדוק ל של האוניברסיטה ועדה ש" מינה סג* הנשיא והמנכ2003במרס . בשל כל הפרה של ההסכ 

הוועדה בדקה . באיזו מידה מקיימות חברות השמירה את חובותיה* בנוגע לתשלו  שכר עובדיה*
בדיקה מדגמית את תלושי השכר שהעבירו לה החברות ונוכחה לדעת כי ה* אינ* עומדות 

מקפחות את עובדיה* בתשלו  השכר המגיע לה  כולל זכויות "וה* , בהתחייבויותיה* באופ* שיטתי
 ".בקיפוח זה מפרות החברות זו פחות וזו יותר את ההסכ  שיש לה* ע  האוניברסיטה. תסוציאליו
כי בשל החריגות האמורות בכוונתה ' ולחברה ב'  הודיעה האוניברסיטה לחברה א2004במרס 

 . מהתשלומי  המגיעי  לה*, בהתאמה, ח" ש40,000 ח ו" ש50,000להפחית 
 לפני הלשכה המשפטית של האוניברסיטה על קביעת כי מאחר שהחברות ערערו, הביקורת העלתה

 הטיפול בנושא ולא הופחתו הסכומי  האמורי  2004לא הושל  עד ספטמבר , האוניברסיטה
  . מהתשלומי  שהועברו לחברות

‰ Á Ë · ‡ ‰  ˙ Ó ¯ 
1. ‡  ‰ ¯ · Á'  :אנשיה . היא חברת השמירה העיקרית בקמפוס הר הצופי ' חברה א

 זה את השערי  להולכי רגל ולכלי רכב ואת הכניסות למתקני  ובכלל, מאבטחי  את כל הקמפוס
 . פעמיי  רגישי  ומספקת לאוניברסיטה שומרי  לאירועי  ולכנסי  חד
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 È Èˆ˜ ÌÈ‡ÏÓÓ˘ ÌÈÈÓÂÈÓÂÈ‰ ÌÈÁÂÂÈ„‰Â ÌÈÚÂ¯È‡‰ ˙ÂÁÂ„Ó „ÂÁÈÈ·Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎÓÒÓÓ
ÒÂÙÓ˜‰ Ï˘ ÌÈÈ ¯Â˙‰ ÌÈ Èˆ˜‰Â ÔÂÁËÈ·‰ ,‰ÏÂÚ ,Ù˙Ó ‰¯·Á‰ È„·ÂÚ ÈÎ ‰¯Âˆ· ÌÈ˙ÚÏ ÌÈ„˜

‰ÈÂ˜Ï . 
שמופקד מטעמה על אבטחת ' ט הקמפוס פנה פעמי  רבות לעובד חברה א"כי קב, יש לציי*

מאחר שפניות אלה לא הועילו . והתריע לפניו על תפקוד  הלקוי של עובדי החברה, האוניברסיטה
המשמעת של  את תשומת לבו של מנהל יחידה הביטחו* להתרבות עבירות 2004ט ביולי "הסב הקב

 . עובדי החברה
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó ˘È‡ ÈÎ- ˙„ÈÁÈ Ï‰ Ó Ì‰·Â 

 ÔÂÁËÈ·‰- ÏÚÂ ‰È¯ÓÂ˘ Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ „Â˜Ù˙‰ ÏÚ ‰È ÙÏ ÚÈ¯˙‰Â ‰¯·Á‰ ÈÏ‰ ÓÏ ‰ Ù ‡Ï 
‰„ˆÓ ÌÎÒ‰‰ Ï˘ ˙Â ˘ ‰Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ˙Â¯Ù‰‰. 

2. ·  ‰ ¯ · Á'  :אידלסו*"ונות לאבטחה במע, כאמור, אחראית' חברה ב ." 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÚÓ˘Ó ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÂÁÂÂÈ„ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÌÈ ¯Â˙ ÌÈ Èˆ˜ ÈÎ

· ‰¯·Á È„·ÂÚ ·¯˜·' . 
 למנהל יחידת 2004הוא פנה ביולי , לא הועילו' ט הר הצופי  לחברה ב"מאחר שפניות רבות של קב

ג  .  על המשמעת של עובדיההביטחו* וביקש ממנו לדרוש מהחברה לקיי  פיקוח צמוד יותר
במקרה זה לא נמצא כי מנהל יחידת הביטחו* או בעל תפקיד בכיר אחר מטע  האוניברסיטה 

 .על תפקודה הלקוי ונקטו נגדה צעדי  כלשה ' התריעו לפני מנהלי חברה ב
כמות התקלות ביחס להיק' "כי ,  למשרד מבקר המדינה מסרה החברה2004במכתבה מנובמבר 

לנתח את התקלות שאירעו על מנת לזהות את נקודות ] בכוונת החברה... [פת לאפסהשמירה שוא
  ".החולשה ולבצע פעולות מתקנות ומונעות למניעת הישנות* בעתיד

✩  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙ÂÚÙÂ˙ ÌÚ ÌÈÏ˘˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡

 „Â˜Ù˙ ÌÚÂ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ È„È ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏ‚˙Ó‰‡ ˙Â¯·Á È„·ÂÚ Ï˘ ÈÂ˜Ï 'Â-·' .
¯·„‰ ˙¯ÓÂÁ ÏÚ ˙Â¯·Á‰ ˙‡ Ì„˜‰· „ÈÓÚ‰Ï ‰ÈÏÚ , Ì‡ÂÏÓ· ÌÈÓÎÒ‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÂÓÚÏ

˙Â¯·Á‰ È„È ÏÚ ,ÍÎÓ ˙Â˘˜·˙Ó‰ ˙Â ˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â.  
 תרגול השומרי 

 אחד האמצעי  הנהוגי  לבדיקת ערנות  של שומרי השערי  בקמפוס הוא ניסיו* להחדיר אמצעי
בדוח הקוד  נאמר כי האוניברסיטה העברית לא קבעה . לחימה על ידי אד  שאינו מוכר לשומרי 

 תרגילי  להל* (שיטה לבדיקת ערנות  וכשירות  של השומרי  המועסקי  על ידי חברת השמירה 
תרגילי  כאלה רק מפע  לפע  ובדר0 כלל לא רשמה את , לדבריה, יחידת הביטחו* עשתה). ערנות

. תוצאות תרגיל אחד בלבד נרשמו וה  הצביעו על רמת ערנות נמוכה של השומרי . ממצאיה 
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תחייב את חברת השמירה , מבקר המדינה המלי  אז שהאוניברסיטה תגדיל את תדירות התרגילי 

 .תרשו  את הממצאי  של כל תרגיל ותפיק ממנו לקחי , לעשות בעצמה תרגילי ערנות
‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÏÓ‰‰ ÈÎÔ‡ÂÏÓ· ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ÏÂ‚¯˙ ÔÈÈ Ú· ˙Âˆ :

 ¯·Óˆ„·2000ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ Ï‰Â ‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÏÈÚÙ‰Ï ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó ËÈÏÁ‰  . ÈÙÏ
Ï‰Â ‰ ,·˜‰" ÂÚÂˆÈ·Ï ˙È Î˙‰˘ ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯˙ ˘„ÂÁ ÏÎ· Úˆ·Ï ÍÈ¯ˆ ÒÂÙÓ˜ ÏÎ Ï˘ Ë

Ï‰ Ó‰ È„È ÏÚ ‰¯˘Â‡ .‰ÏÂÚ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó ,·˜‰ ÈÎ"ÈÓ ‡Ï ÌÈÙÂˆ‰ ¯‰ ÒÂÙÓ˜ Ï˘ Ë ˙‡ ‡Ï
Ï‰Â ‰ ˙Â‡¯Â‰ :·˜‰˘ ‰ÏÂÚ ÒÂÙÓ˜Ï Ú‚Â ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÈÁÈ Ï˘ ÌÈÏÂ‚¯˙‰ ˜È˙Ó" ÚˆÈ· Ë

‰ ˘ ÏÎ· ÌÈÏÈ‚¯˙ Ï˘ „Â‡Ó ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓ . ˙ ˘·2004 , ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
 ¯·ÓËÙÒ·2004 ,·˜‰ ‰˘Ú ‡Ï"ÏÈ‚¯˙ ÌÂ˘ Ë . 

 Ì‚ Â„ÚÂ  ‡Ï‡ ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ˙Â ¯Ú ˙¯·‚‰Ï ·Â˘Á ÈÚˆÓ‡ ˜¯ Ì È‡ ÌÈÏÈ‚¯˙ ˙„ÈÁÈÏ ÚÈÈÒÏ
„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó Ì ˜˙ÏÂ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ¯˙‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

¯È„Ò‰ ÌÚÂˆÈ· ÏÚ „ÈÙ˜ÈÂ ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ÚÂˆÈ· ÔÈÈ Ú· ÂÈ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÛÂÎ‡È ‰„ÈÁÈ‰ Ï‰ Ó˘ ,
ÌÓ˘ÈÈÂ ÌÈÁ˜Ï Ì‰Ó ˜ÈÙÈ . ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â¯·ÁÓ ˘Â¯„˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ

 ÌÈÏÈ‚¯˙ Ô˙ÓÊÂÈ· ˙Â˘ÚÏÔ‰È¯ÓÂ˘Ï.  
 אבטחת חומרי  מסוכני  

ס המיועדי  לשימוש חוקרי  "במקומות שוני  בקמפוסי  של האוניברסיטה מוחזקי  חומ
 . וסטודנטי 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘ ÚˆÓ‡ „Ú ÈÎ2002 ‡˘Â Ï „ÁÂÈÓ ˘‚„ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰ ˙  ‡Ï 
ÓÂÁ‰"Ò . ˙ ˘ ÛÂÒÓ ÏÁ‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ˙ÏÚÙÂÓ Ì Ó‡2003Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰ ÎÂ˙  ÏÚ Á˜Ù

ÓÂÁ ˙˘ÈÎ¯"ÍÏÈ‡Â „ÚÂÓ Â˙Â‡Ó Â ˜ ˘ Ò , ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ‰ Á· ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÏÂ‡
ÌÓÂÈ˜Ó Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰. 

ל האוניברסיטה ועדה מיוחדת בראשות דיק* המשנה של " מינה סג* הנשיא ומנכ2002ביולי 
  * להל(ס "הפקולטה לרפואה כדי להמלי  על מערכת האבטחה הרצויה במבנה בו אוחסנו חומ

ל האוניברסיטה את יוע  האבטחה לשמש " מינה סג* הנשיא ומנכ2004בינואר ). הוועדה המיוחדת
בדיקת המבנה נועדה ג  לשמש בדיקה ניסיונית שממנה יוסקו . יוע  לפרויקט האבטחה של המבנה

 . ס בסמיכות למקומות הומי אד "מסקנות בדבר מבני  נוספי  באוניברסיטה שיש בה  חומ
 ¯‡Â¯·Ù·2004˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰ÏÂÙÈËÏ ÁÂ„‰ ˙‡ ‰Ï‰ ‰‰ ‰¯ÒÓ  . ¯·Óˆ„ „Ú2004 

‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈÒ ‡Ï .‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ
ÓÂÁ Ì‰· ÌÈ˜ÊÁÂÓ˘ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ¯˙‡ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ÈÎ¯Âˆ ˙˜È„· ˙‡ Ê¯Ê˙˘"Ò .  
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✩  
ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó ÏÏ‚·,ÌÈÙÂˆ‰ ¯‰ ÒÂÙÓ˜ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó „ÂÁÈÈ·Â  ,

‰ÁË·‡‰ È¯„ÒÂ ÔÂÁËÈ·‰ ‡˘Â · ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÏÙËÏ ‰˙Ï‰ ‰ ˙˘¯„  . ‡Ï ‰˙ Ù ‰Ï‰ ‰‰
ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÏÈÏÎÏÂ ÚÂÈÒÏ ‰˘˜·· ÌÈ Â˘ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÌÚÙ .

Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÒ¯ÂÙ Ê‡Ó ,‰· Ú¯È‡˘ ÚÂ‚ÈÙ‰ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ·Â , ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰¯ÙÈ˘
Í¯ÚÓ‰Ï˘ ‰ÁË·‡‰  , ÏÂ‰È  ÔÙÂ‡·Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÁË·‡· ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ˘È ÔÈÈ„Ú Í‡

‰˙ÁË·‡ . 
 ˙ÓÏÂ‰ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ÌÂ˘Ó Ì‰· ˘ÈÂ ÌÈÈ„ ÌÈÏÈÚÈ ˜„· ˘ ÒÂÙÓ˜· ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡

ÂÏ ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÌÚ. 
Ì‰Ï ‰ÙÂ˘Á ‡È‰˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÓÂ˜Ó ·˜Ú , ˙˘¯„ 

‰ÔÂÁËÈ·‰ ‡˘Â · ‰˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰  , ÚÂ‚ÈÙ‰ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ·
 ÈÏÂÈ· ‰ËÈÒ¯·È Â‡·2002 .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ÔÈ· ÌÈ‡˙Ó‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙‡ ‡ˆÓ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰˘

˙ÙËÂ˘ ˙ÈÓ„˜‡ ˙ÂÏÈÚÙ ÌÈÈ˜Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ·Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ÈÎ¯Âˆ.   
 יבאב סדרי האבטחה באוניברסיטת תל

להל* (אביב  היה מספר הסטודנטי  באוניברסיטת תל) 2004 2003(ד "בשנת הלימודי  התשס
   . עובדי 5,000 באוניברסיטה מועסקי  כ; 28,480)  האוניברסיטה בפרק זה 

 קביעת מדיניות האבטחה ומידת הביטחו  הנדרשת
כי בחמש , העלתההביקורת . 20מדיניות הביטחו* של האוניברסיטה נקבעת על ידי הנהלתה .1

, )2002באוקטובר (השני  האחרונות דנה הנהלת האוניברסיטה בנושא האבטחה פע  אחת בלבד 
ההנהלה דנה בחלופות אחדות לתגבור מער0 הביטחו* . בעקבות הפיגוע באוניברסיטה העברית

 הקובעת את סדרי השמירה והאבטחה באוניברסיטה ועוזרת להנהלה  שהגישה לה ועדת הביטחו* 
 .  ובחרה באחת מה* קבוע את מדיניות האבטחה בקמפוס ל
כי ועדת ביטחו* קבועה הוקמה באוניברסיטה בעקבות המלצת משרד , בדוח הקוד  צוי* ) א( .2

כי למרכז הוועדה , בדוח צוי*. היו עובדי האוניברסיטה, ר"למעט היו, וכי רוב חבריה, מבקר המדינה
 . א' שהיה עלול להיווצר ניגוד ענייני  בי* שני תפקידיו, טהמונה מנהל מדור הביטחו* של האוניברסי

__________________ 
 .ואי  בה נציגי ציבור, בהנהלה חברי  בעלי התפקידי  הבכירי  באוניברסיטה 20
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‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,„·Ï· È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· Â ˜Â˙ ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÈÎ : Û¯Âˆ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÚÂÂÏ

ÌÈ¯·Á ‰˘ÈÓÁ ‰· ˘ÈÂ ÛÒÂ  ¯Â·Èˆ ‚Èˆ  , ÊÎ¯Ó ˘Ó˘Ï ÍÈ˘ÓÓ ÔÂÁËÈ·‰ ¯Â„Ó Ï‰ Ó ÌÏÂ‡
‰„ÚÂÂ‰ ,ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ Ì˘Â¯Â ‰ÓÂÈ ¯„Ò ˙‡ Ú·Â˜‰È ÂÈ„ Ï˘ ÌÈ ;„‚ Ó , ˙‡ Ú·Â˜˘ ‡Â‰

‰ÁË·‡‰Â ‰¯ÈÓ˘‰ È¯„Ò ,‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ Á˜ÙÓÂ ÌÚÂˆÈ·Ï È‡¯Á‡ . „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ,‡˘Â Ï ‰¯È˘È ‰ÚÈ‚  ÂÏ ÔÈ‡˘ „·ÂÚ ˘Ó˘È ‰„ÚÂÂ‰ ÊÎ¯Ó „È˜Ù˙·˘ ÈÂˆ¯. 

צי  בממוצע פע  בח  התכנסה הוועדה שלוש פעמי  2004יולי  2003בפרק הזמ* פברואר  )ב(
 .שנה

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ú·˜˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ .‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙ÂÓÈ‡˙Ó ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ Î˙˘ ‡„ÂÂÏ È„Î , ÏÚ

 ˙È Î˙ ¯˘‡ÏÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰Â ÌÈÓÂÈ‡‰ Ï˘ ‡ÏÓ ËÂ¯ÈÙ Ï·˜Ï ‰Ï‰ ‰‰
ÌÓÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰ ˙¯˘Ù‡Ó‰ ‰ÁË·‡.Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ  , ¯„ÚÈ‰Â ˘È‚¯‰ È ÂÁËÈ·‰ ·ˆÓ‰ ÁÎÂ ˘

‰¯Ë˘Ó‰Ó ˙¯„ÂÒÓ ‰ÈÈÁ ‰ , ˙„ÚÂ ˙ÂÒ Î˙‰ Ï˘ ˙˘¯„ ‰ ˙Â¯È„˙‰ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÁ·˙
 È¯„Ò ÏÚ Á˜ÙÏÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈÓÂÈ‡‰ ˙‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï È„Î ÔÂÁËÈ·‰

‰· ÌÈ‚Â‰ ‰ ‰ÁË·‡‰. 
שתדירות ישיבותיה של ,  צוי*2004נובמבר בתשובתה של האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה מ

ל האוניברסיטה השתת' בדיוני  פנימיי  "וכי מנכ, ועדת הביטחו* נקבעת לפי המצב הביטחוני
כי לקחה לתשומת לבה את הערותיו של משרד , ע  זאת ציינה האוניברסיטה. רבי  בנושאי ביטחו*

חה באוניברסיטה לדיו* בהנהלת להביא את נושא מער0 האבט"ל "ובכוונת המנכ, מבקר המדינה
   ".האוניברסיטה

 קביעת תכניות האבטחה
בדוח הקוד  צוי* שהאוניברסיטה לא התייעצה ע  אנשי מקצוע חיצוניי  כדי לקבוע את סדרי 

היה אחראי , ולמעשה מנהל מדור הביטחו* שלה קבע את צורכי הביטחו*, האבטחה הנחוצי 
 . יה*לביצוע פעולות האבטחה והוא שפיקח על

 ˙Ï·˜Ï È ÂˆÈÁ ÈÚÂˆ˜Ó Ì¯Â‚ ÌÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰¯˘˜˙‰ ‡Ï ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „Ú
‰ÁË·‡ ˙È Î˙ ˙ Î‰ ¯·„· ıÂÚÈÈ , ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ ÔÈÎÓ˘ ‡Â‰ ÔÂÁËÈ·‰ ¯Â„Ó Ï‰ ÓÂ

‰ÁË·‡‰ È¯„Ò Ï˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙‡ Ú·Â˜Â. 
 חיצוני במגמה שייע  מגע ע  גור ... מזה זמ*"שהיא מקיימת , בתשובתה טענה האוניברסיטה

 ".לאוניברסיטה בכל הקשור למער0 הביטחו*
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯˘˜˙˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰¯Ë˘Ó‰Ó ‰ÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰·

 ˙Ó¯ ÏÚ ‰Ï ıÈÏÓÈÂ ‰Ï˘ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ˙‡ ÔÁ·È˘ È„Î È ÂˆÈÁ Ì¯Â‚ ÌÚ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ
ÌÈ˘¯„ ‰ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ÏÚÂ ‰ÁË·‡‰ .  
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 סדרי האבטחה
 ל אבטחת האוניברסיטהההוצאות ע
אוקטובר  (ד"ס עד התשס"  התשבשני  האוניברסיטהשוטפות שלהאבטחה ההוצאות להל* פירוט 

  : לפי נתוניה)ד" משוערכי  להתשסח"באלפי ש; 2004ספטמבר  1999
Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‡ ˘˙‰"Ò 

‰ ˘‰

‰‡ˆÂ‰‰ ÛÈÚÒ 
 שכר עבודה 3,708 3,953 4,200 3,248 2,974

 הוצאות שוטפות 215 128 462 310 217

 שירותי שמירה 7,200 7,347 6,830 9,939 8,825

12,016 13,497 11,492 11,428 11,123 ‰Ò"Î  
הגדילה האוניברסיטה בכל שנה את הוצאותיה ) 2003  2002(ג "שעד שנת התשס, מהטבלה עולה

 . יכרד היא הקטינה אות* בסכו  נ"אול  בהתשס, השוטפות לאבטחתה
. האוניברסיטה גובה מהסטודנטי  דמי שמירה שסכומ  נקבע בהסדרי  ע  אגודת הסטודנטי 

גבתה האוניברסיטה מכל סטודנט דמי ) 2002ספטמבר  1999אוקטובר (ב "התשס ס"בשני  התש
. ח בכל שנה" ש379ד גבתה "התשס ג"ובשני  התשס, בהתאמה, ח" ש306  ו304, 299שמירה בס0 

,  מהוצאות השמירה השוטפות%82 %80) 2003 1999(ג "ס עד התשס"סו בהתשדמי השמירה כי
  .  בשל הירידה בהוצאות האבטחה באותה שנה%96 ד עלה שיעור הכיסוי ל"ובהתשס
 כוח אד 

, בי* היתר, עובדי המדור עוסקי . האחריות לביטחו* באוניברסיטה היא בידי מדור הביטחו*
, בטיפול במצבי חירו  ובאירועי  בתחו  הביטחוני והפלילי, בשמירה על הביטחו* ברחבי הקמפוס

בתיאו  ושיתו' פעולה ע  גופי הביטחו* , בשמירת הסדר באירועי  אוניברסיטאיי  שוטפי 
כמו כ* מפקחי  עובדי המדור על השומרי  בשערי הקמפוס . במדינה ובטיפול בתחו  החניה

 .בדיקות ותרגול, בי* היתר באמצעות סיורי , שה  עובדי חברות חיצוניות, )ראו להל*(והבנייני  
כי האוניברסיטה סברה שחלק מעובדי מדור הביטחו* לא היו בעלי כישורי  , בדוח הקוד  צוי*

 . אול  היא התקשתה לגייס אנשי ביטחו* טובי  וצעירי , מתאימי 
‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙Â‡ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ‰ÒÈÈ‚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ Ì

 ÌÈ„·ÂÚÎ ‰ÎÈ¯ÚÓ ‡È‰"ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡" , ÌÈ„˜Ù˙ÓÂ ˙ÂÂˆÏ ÂÙ¯Âˆ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰Ó ‰Ú·¯‡ ÌÏÂ‡
ÂÈ„·ÂÚÎ ,ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ÏÚ ÌÈÁ˜ÙÓ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ˙Â¯·ÁÓ ˙Á‡ È„È ÏÚ ‰˘ÚÓÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ

 ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ˙ÂÁË·‡Ó‰ ‰¯ÈÓ˘‰) ÔÏ‰Ï-‚ ‰¯·Á '( , ˙‡ ˙ÓÏ˘Ó Ì‚ ‡È‰Â
Ì‰È˙Â¯ÂÎ˘Ó . 

מועסקי  במדור הביטחו* ולא ' שעובדי חברה ג, ינההאוניברסיטה הסבירה למשרד מבקר המד
הניסיו* מוכיח "וכי , מפני שאי* במדור די תקני  להעסקת העובדי  הדרושי , עובדי  תקניי 

איננו מפריע ] 'חברה ג[ועצ  העסקת  דר0 ... שעובדי  אלה מבצעי  את תפקיד  ברמה טובה
 ".לעבודת  השוטפת
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â‡¯‰ ÔÓ „Â‚È Ï ˘˘Á ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ È

Ì˙Â‡ ‰˜ÈÒÚÓ‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„·ÂÚ ÏÚ ÂÁ˜ÙÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ˘ ‡„ÂÂ˙Â ÌÈ ÈÈ Ú.   
 יעילות האבטחה

שחברת השמירה שהעסיקה האוניברסיטה זמ* רב לא מילאה את כל סעיפי , בדוח הקוד  צוי*
יי  בתפקודה עלו וחזרו מדי חודש בחודשו במש0 וליקויי  מהות, ההסכ  בינה לבי* האוניברסיטה

בי* היתר , שהחברה הצליחה לזכות שוב ושוב במכרזי  שקיימה האוניברסיטה, כ* צוי*. שני 
 . מכיוו* שמידע על תפקודה הלקוי לא נמסר לוועדת המכרזי 

ה כי במועד סיו  הביקורת העסיקה האוניברסיטה שתי חברות שמיר, הביקורת הנוכחית העלתה
  :להל* פירוט הליקויי  שהעלתה הביקורת לגבי תפקוד*. אחרות

 'חברת השמירה ג
 החברה מועסקת באוניברסיטה ואחראית לשמירה ברחבי הקמפוס ובשעריו בשעות 1998משנת 
 .עובדיה ג  מאבטחי  אירועי  וכנסי  ומסיירי  בקמפוס בשעות הלילה. היו 

‰ÏÚÂ‰ , ÔÂÁËÈ·‰ ¯Â„Ó Ï‰ Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ‚ ‰¯·Á ÈÏ‰ Ó È ÙÏ ÚÈ¯˙‰ ' ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ
‰È¯ÓÂ˘ Ï˘ ÈÂ˜Ï „Â˜Ù˙ ÏÚ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÌÈÓÚÙ , ÌÈ¯˜Ó ‡ÂˆÓÏ ¯Â„Ó‰ È„·ÂÚ ÂÙÈÒÂ‰

‰¯ÈÓ˘‰ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÏ˘¯˙‰ Ï˘ ÌÈËÚÂÓ ‡Ï . 
רמת השומר הנדרשת "כי , 2004חברת השמירה ציינה במכתבה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

מעובד " ביצועי  גבוהי "ואי* לצפות ל, "ולשומר נמוכי המחיר לקבל* , בחוזה הינה נמוכה
במקרי רשלנות חמורי  נדרשת חברת "כי , האוניברסיטה ציינה בתשובתה. המקבל שכר כה מועט

כמו כ* א' ננקטי  כנגד החברה אמצעי  , להפסיק את העסקת  של השומרי  המתרשלי , השמירה
 הזמ* הרב שחל' מאז המכרז הקוד  להעסקת לאור, יחד ע  זאת... כפי שנקבע בהסכ , נוספי 

, ]ראו להל*[ולאור העובדה שהעסקתה של חברה אחת מופסקת בימי  אלה ... חברת השמירה
  ". נערכת האוניברסיטה ליציאה למכרז חדש בזמ* הקרוב

 'חברת השמירה ד
רי  אחראית לשמירה בשעות הלילה בבנייני  מרכזיי  ובשעוהיא , 1999החברה מועסקת משנת 

 .הפתוחי 
‡ˆÓ  , Ï˘ ‰„Â˜Ù˙· Ì‚ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ‡ˆÓ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ¯Â„Ó ÈÎ

ÂÊ ‰¯·Á. 
אי* ספק שחלק מטענות "כי ',  השיבה חברה ד2004במכתבה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

נקטנו כחברה בכל האמצעי  הנדרשי  ... מוצדקות לחלוטי*... מחלקת הביטחו* באוניברסיטה
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, הורדת עקומת התקלות האפשריות, שוקדי  על שיפור השירות... אנו...  שירות מקצועי והוג*לספק
  ". מקצועית וארגוניתתהתייעלו

✩  
] 'חברה ד[בעקבות תפקודה הלקוי של "כי , בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה האוניברסיטה

 ".1.12.04החליטה הנהלת האוניברסיטה להפסיק עמה את ההתקשרות החל מיו  
‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰¯·Á ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ Ì‚ „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ

‚ 'Â‡ÂÏÓ· ,Â· ÂÚ·˜ ˘ ˙ÂÈˆ˜ Ò· ËÂ˜ Ï Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â .¯·Ú‰ ÔÂÈÒÈ  ¯Â‡Ï , ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÒ¯ÙÏ ‰˙ ÂÂÎ·˘ ˘„Á‰ Ê¯ÎÓ‰ Ï˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ÔÈ· ÚÂ·˜Ï , ¯·Î˘ ˙Â¯·ÁÏ ˙ÂÚ‚Â ‰

‰˜ÈÒÚ‰ ,Ï Ï˜˘Ó Ì‚"¯ ˙ÂÚÈ·˘˙ÂÁÂ˜Ï‰ ÔÂˆ" ,‰ÁË·‡‰ ˙Ó¯ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï È„Î.  
 תרגילי כוננות ובדיקת ערנות השומרי 

כי בהסכ  שחתמה האוניברסיטה ע  חברת השמירה שהועסקה אז לא , בדוח הקוד  נאמר .1
וכי חברת השמירה לא עשתה תרגילי ערנות בתדירות שדרש ממנה , צוי* שייעשו תרגילי ערנות

כי ג  מדור הביטחו* עשה , עוד צוי*.  אחת לשבועיי  וניברסיטה מנהל מדור הביטחו* של הא
 .מספר מצומצ  של תרגילי  א0 לא תיעד את כול 

‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Â ˜Â˙ ‡Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ , ÌÚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÓÎÒ‰·Â
˙Â ¯Ú ÈÏÈ‚¯˙ ÔÈÈ Ú· ¯·„ ¯Ó‡  ‡Ï ‰˜ÈÒÚÓ ‡È‰˘ ˙Â¯·Á‰ .‚ ‰¯·Á ' ÌÈ ˘· ‰˙˘Ú2001-

2004 „·Ï· ˙Â ¯Ú ÈÏÈ‚¯˙ ‰˘È˘ ,„ ‰¯·ÁÂ 'ÏÏÎ ÌÈÏÈ‚¯˙ ‰˙˘Ú ‡Ï. 
 תרגילי  של החדרת מטעני דמה כדי לבדוק את ערנות  של 2004 2001מדור הביטחו* עשה בשני  

 . השומרי  והמאבטחי  וא' תיעד אות 
‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙¯ÓÂÁ ÏÚ ˙Â¯·Á‰ ˙‡ „ÈÓÚ˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙‰ È„Î ‰·¯‰· ‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙· ÌÈÏÈ‚¯˙ ÔÓˆÚ· ˙Â˘ÚÏ Ô˙Â‡ ·ÈÈÁ˙Â ÌÈÏÈ‚¯˙
‰ÁË·‡‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ . ÌÈÓÎÒ‰· ‰Ê ÔÈÈ Ú Ô‚ÚÏ Ì‚ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â¯·Á ÌÚ ‡·‰Ï ÂÓ˙ÁÈÈ˘. 
במקרי  בה  ממצאי התרגילי  הינ  "כי , האוניברסיטה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה

נו מעמידי  את חברת השמירה על חומרת הממצאי  ודורשי  לפעול לתיקו* מיידי של א, חמורי 
ז "לקחה לתשומת לבה את הערת המבקר ותפעל להוספת הגדרות לו"כי , היא הוסיפה". הליקויי 

 ".לביצוע תרגילי כוננות וערנות לחברות השמירה במסגרת המכרזי  הבאי  המתוכנני  לצאת בקרוב
היערכות כוחות ההצלה והפינוי בצורה המהירה והיעילה היא , במצבי חירו בשעת פיגוע ו .2

. לש  כ0 יש לקיי  תרגילי  לבחינת הדרכי  לטיפול במצבי חירו  ולייש  את לקחיה . קריטית
שכ* מתורגלת בה  ג  , יש לתרגילי  אלה ג  היבט בטיחותי, שמלבד ההיבט הביטחוני, יצוי*

 .פליטת חומרי  מסוכני  ופיצו  במעבדות, פהההיערכות לאירועי  כגו* שרי
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‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘Ó ÏÁ‰ ˜¯ ÌÂ¯ÈÁ ÔÓÊ· ÈÂ ÈÙ ÈÏÈ‚¯˙ ‰˙˘Ú ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘

2002„·Ï· ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈ ÈÈ ·‰Â ÌÈ ˜˙Ó‰Ó ˜ÏÁ·Â  .‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ ,
‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ ÂÏÚÂ‰ Â˘Ú ˘ ÌÈÏÈ‚¯˙·)  :‡  (˘ „ÂÈˆ ˘È ÌÈ·¯ ÌÈ ÈÈ ·· ÈÏÂÏÒÓ ˙‡ ÌÒÂÁ

ÌÈ¯·ÚÓ· ËÂÏÈÓ‰ ,˙Â‚¯„Ó È¯„Á·Â ˙Â Â¯„ÒÓ·)  .·  ( ˙Â‚¯„Ó ¯„Á Ì‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·
˙Â ÂÏÁ‰ Í¯„ ‰‡ÈˆÈ ˘È ÛÒÂ  ,ÌÈÁ˙Ù  Ì È‡ Â‡ ÌÈÓÂÒÁ ˙Â ÂÏÁ‰Ó ˜ÏÁ Í‡)  .‚  ( È˙ÂÂˆ

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· Ì„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì È‡ ÌÈ ÈÈ ·‰ Ï˘ ˙È·‰ ·‡)  .„  ( ‡Ï ÌÈÏÈ‚¯˙‰Ó ÌÈ·¯·
·Á ‰Úˆ·˙‰ÌÓÚ ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ Í¯ÂˆÏ ÏÈ‚¯˙Ï ÂÚÈ‚‰˘ ÔÂÁËÈ·‰ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰¯È . 

)‰  (‰ ·Ó‰ ÏÎ· ÂÚÓ˘  ‡Ï ‰ÊÈ¯Î‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÚ„Â‰‰ ÌÈ·¯ ÌÈ ÈÈ ··)  .Â  ( ÔÂÙÏË·
 ÌÈ Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡ ˜ÈÚÊÈ „˜ÂÓ‰˘ È„Î ÂÈÏ‡ ÔÙÏËÏ ˘È˘ ÔÂÁËÈ·‰ „˜ÂÓ· ÌÂ¯ÈÁ‰

ÏÈ‚¯˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ,·¯ ÔÓÊ ‰·Â˘˙ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï)  .Ê  ( È„·ÂÚ „ÈÓ˙ ÂÚ„È ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ „˜ÂÓ
˙Â Â˘ ˙ÂÚ„Â‰ ÚÈ„Â‰Ï ÍÈ‡Â ÈÓÏ)  .Á  ( ÈÂËÈ· È„ÈÏ ÌÈ‡· ÂÓ˜Â‰˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È˙ÂÂˆ ÏÎ ‡Ï

ÌÈÏÈ‚¯˙· .‰Ó‚Â„Ï , Â·ˆÈÈ˙‰ ‡Ï ÌÈË „ÂËÒ‰ Ë ˜È„ È„·ÂÚ Ì‰ Ì‰È¯·Á˘ ÌÂ¯ÈÁ‰ È˙ÂÂˆ
ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ·Â¯Ï)  .Ë  (ÌÈÚ‚Ù ‰ ÊÂÎÈ¯Ï Ú·˜ ˘ ÌÂ˜Ó· ‰ Â˘‡¯ ‰¯ÊÚÏ ‰Î¯Ú ÔÈ‡ . 

ליקויי  המתגלי  במהל0 התרגילי  "כי , ברסיטה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינההאוני
 ".מטופלי  לאחר הלי0 של הפקת לקחי 

‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÈ‚¯˙· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ˘ ,
¯ÈÁ È·ˆÓ· ÌÈ˙ÂÂˆ‰ ÏÂ‚¯˙ ˙‡Â ÌÈ ÈÈ ·‰Ó ÈÂ ÈÙ‰ ÈÏÈ‚¯˙ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ‰ÈÏÚ ÌÂ

ÌÈÙÒÂ  ÌÈ ˜˙Ó·Â ÌÈ ÈÈ ·· ÌÈÏÈ‚¯˙ ˙Â˘ÚÏÂ ; ÂÙ˙˙˘È ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ÏÎ˘ „ÈÙ˜‰Ï ˘È
Ì„È˜Ù˙ ˙‡ Â‡ÏÓÈÂ ÌÈÏÈ‚¯˙· , ˙‡ ÌÈÚ„ÂÈ Ì È‡˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂÓÏ˙˘‰Â ˙ÂÎ¯„‰ ÌÈÈ˜Ï ˘ÈÂ

˙Â‡ÈÎ Ì„È˜Ù˙ .ÔÎ ÂÓÎ ,ËÂÏÈÓ ÈÎ¯„ ˙¯˘Î‰Ï Ì„˜‰· ‚Â‡„Ï ˘È.   
 אבטחת חומרי  מסוכני 

 . ס המיועדי  לשימוש חוקרי  וסטודנטי " חומבאוניברסיטה מוחזקי 
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÓÂÁ‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÔÒÁÓ· ‰˜ÚÊ‡ ˙Î¯ÚÓ ‰ È˜˙‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘"Ò , Í‡

ÌÈ¯Â·ˆÓ‰ ÏÎ Ï˘ ÌÓÂÈ˜Ó ÌÈÓ¯‚ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ‰ Á· ‡Ï.  
✩  

Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ÏÚ ˙¯Â˜È·‰-‰˙ÏÚ‰ ·È·‡ , Ì Ó‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ
„ÚÂ ‰˙ ÈÓ‰ÚÂ·˜ ÔÂÁËÈ· ˙ ,‰ÎÂÓ  ˙Â¯È„˙· ˙Ò Î˙Ó ÂÊ ‰„ÚÂ Í‡ . ‡Ï Ì‚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰

ÌÈÈ ÂˆÈÁ ıÂÚÈÈ ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ÔÈÈ Ú· ‰ˆÚÈÈ˙‰ . Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ¯Â„Ó Ï‰ Ó ‰˘ÚÓÏ
‰ÁË·‡‰ È¯„ÒÏ „ÈÁÈ‰ ‰ÁÓÂÓ‰ ˘Ó˘Ó ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,‰ÁË·‡‰ ˙È Î˙ ˙‡ Ú·Â˜ , ‚‡Â„

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ÂÓˆÚ· Á˜ÙÓÂ ‰ÚÂˆÈ·Ï .‰˙ÏÚ‰ Ì‚ ˙¯Â˜È·‰ , ˙Ú„ÂÈ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ˙ÂÁË·‡Ó‰ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÈÂ˜Ï‰ Ô„Â˜Ù˙ ÏÚ ‰Ó ÔÓÊ ‰Ê.  
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 ÌÈÈ„ ÌÈÏÈÚÈ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÁÎÂ 
‰Ï ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÌÚ ÈÂ‡¯Î „„ÂÓ˙‰Ï ‰Ï ÌÈ¯˘Ù‡ÓÂ.   

 סדרי האבטחה בטכניו 
בטכניו* ; 13,300 היה מספר הסטודנטי  בטכניו* כ) 2004 2003(ד "מודי  התשסבשנת הלי
   .  עובדי 3,000 מועסקי  כ

 קביעת מדיניות האבטחה ורמת הביטחו  הנדרשת
 . כי הטכניו* נער0 לתגבור מערכת האבטחה,  דיווח הנשיא לוועד המנהל2002באפריל  .1
, ט הטכניו* ביקש בדיו*"קב.  האבטחה והשמירה בנושא21 דנה הנהלת הטכניו*1999בנובמבר  .2

. א0 בקשותיו לא נענו מסיבות תקציביות, להוסי' שומרי  להגברת ההרתעה, מההנהלה, בי* היתר
, ט ציר' לדיווחו על מצב האבטחה של הטכניו* את הדוח הקוד  של מבקר המדינה"שהקב, יצוי*

 .עובדה זו מעוררת תמיהה. 22 דנה בדוח זהשהיא לא, אול  מהפרוטוקולי  של ישיבות ההנהלה עולה
בעקבות זאת . ט בפני הנהלת הטכניו* על הסיכו* של חדירת מחבל" התריע הקב2002במאי 

החליטה ההנהלה להגביר את הבידוק בכלי הרכב הציבוריי  הנכנסי  לקמפוס ולהשאיר בעינה את 
 . האבטחה בבנייני  הומי אד 

3. ÔÈÂˆ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· , ÔÂÈ ÎË· ÈÎÔÂÁËÈ· ˙„ÚÂ ÔÈ‡ . ‡Ï ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ú·˜˙˘ ÔÂÁËÈ· ˙„ÚÂ ÔÂÈ ÎË· ‰Ó˜Â‰ , ıÂÁÓ ÌÈÁÓÂÓ ÌÚ ıÚÈÈ˙˙

·˜‰ ÏÚ Á˜Ù˙Â „ÒÂÓÏ"Ë.  
4. ·˜‰"‰ÁË·‡‰ ‡˘Â · ÏÙËÓ‰ ÔÂÈ ÎË· „ÈÁÈ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì¯Â‚‰ ‡Â‰ Ë ; ÁÂÂ„Ó ‡Â‰

ÂÈ ÎËÏ ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ ÂÎÈÒ ÏÚ ‰Ï‰ ‰ÏÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ·˙ÂÎ ‡Â‰˘ ÌÈÎÓÒÓ· Ô .
 ¯·ÂË˜Â‡·2002·˜‰ ‰ Ù "ÔÂÈ ÎË· ÚÂ‚ÈÙÏ ÌÈ„Á‡ ÌÈ˘ÈÁ¯˙ ÂÈ Ù· ˘¯ÙÂ ‡È˘ Ï ‰ ˘ÓÏ Ë. 

‡ˆÓ  ,·˜‰ ‰ÏÚ‰ Ô˙Â‡ ˙Â ÎÒ· Ô„ ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰ ÈÙÂ‚Ó ÛÂ‚ ÌÂ˘ ÈÎ" ˙ÂÙÂÏÁ ÔÁ· ‡ÏÂ Ë
ÔÓÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈ˜È ÔÂÈ ÎË‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ Ì‚ ÏÂÏÎ˙˘ ÔÂÁËÈ· ˙„Ú
‰ÁË·‡‰ ‡˘Â Ï ÌÈÁÓÂÓ Ì‰·Â ¯Â·Èˆ È‚Èˆ  .ÔÎ ÂÓÎ , Ì¯Â‚‰ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜˙˙˘ „Ú

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÈÈÁ ‰Ï ÍÓÒÂÓ‰ , ˙‡ Ú·˜˙ ÔÂÈ ÎË‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÁÓÂÓ Ï˘ ÛÂ‚ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰· ÂÏ ‰˘Â¯„‰ ‰ÁË·‡‰ ˙„ÈÓ ˙‡Â ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ È„Ó

‰Ï ÌÈÙÂÙÎ Ì È‡˘,ÌÓÂ˘ÈÈ ¯Á‡ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ·Â˜Ú˙Â . 
__________________ 

 .ואי  בה נציגי ציבור, בהנהלה חברי  נשיא הטכניו  והמשני  שלו 21
ט למשנה לנשיא למינהל ופיננסי  והסב את תשומת לבו לדוח " כתב הקב2001נוס  על כ  בדצמבר  22

 . הקוד
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 סדרי אבטחה

 ההוצאות על אבטחת הטכניו 
 1999אוקטובר  (ד"ס עד התשס"טכניו* בשני  התשהשוטפות של האבטחה ההוצאות להל* פירוט 

  :האג' לכספי  ובקרה על פי נתוני )ד" משוערכי  להתשסח"באלפי ש; 2004ספטמבר 
Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‡ ˘˙‰"Ò 

˘‰‰ 

‰‡ˆÂ‰‰ ÛÈÚÒ 
 שכר עבודה 4,353 4,905 4,730 4,650 4,550

 *רכישות 60 61 131 119 31

 **הוצאות שוטפות 380 250 234 330 251
 שירותי שמירה 807 761 1,594 2,526 2,608

7,440 7,625 6,689 5,977 5,600 ‰Ò"Î

  .ציוד ובגדי עבודהרכישת כולל  * 
 והוצאות  הוצאות רכב, ותקשורת טלפו, קיו ינ, שיונות ואישורי יר, חזקת משרדאהוצאות על כולל  ** 

  .שונות
הגדיל הטכניו* את ) 2003ספטמבר  1999אוקטובר (ג "התשס ס"כי בשני  התש, מהטבלה עולה

עוד עולה כי ). ד ירדו ההוצאות בהשוואה לשנה הקודמת"בהתשס(הוצאותיו השוטפות על אבטחתו 
אבטחת הטכניו* ה* על שכר  של ארבעת עובדי יחידת הביטחו* ושל הסטודנטי  עיקר ההוצאות ל

ד במידה "ג והתשס"ההוצאות על שירותי שמירה גדלו בהתשס. המועסקי  בתפקידי פיקוח וסיור
, כי שלא כמוסדות אחרי  להשכלה גבוהה, בדוח הקוד  צוי*. ניכרת עקב הגדלת מספר המאבטחי 

כי , בביקורת הנוכחית הועלה. ת דמי השמירה ע  אגודת הסטודנטי לא הסדיר הטכניו* את גביי
ח " מיליו* ש2.4ד הגיע הטכניו* להסדר ע  האגודה וגבה מהסטודנטי  דמי שמירה בס0 "בהתשס

  ). מהוצאות השמירה%33 שכיסו כ(
 סדרי שמירה

1. ÔÈÂˆ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ,Ï‰Â ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· ˙Â  ÂÎ ˙˙ÈÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÂÈ ÎË· ÈÎ‰ÏÈ .
¯È·Ò‰ ÔÂÈ ÎË‰ ,˙Â  ÂÎ ˙˙ÈÎ Ì‚ Ì‰ ‰Ï‡ ˙ÂÚ˘· ÒÂÙÓ˜· ÌÈ‡ˆÓ ‰ ÌÈ¯ÓÂ˘‰˘ . ÁÂ„·

 ÌÂ˜Ó· ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ¯‚‰ ÌÈË „ÂËÒ‰ ·¯˜Ó ˙Â  ÂÎ ˙˙ÈÎ ÌÈ˜‰Ï ÏÂ˜˘È ÔÂÈ ÎË‰˘ ıÏÓÂ‰
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· Ì˙¯Ó˘Ó ˙‡ ·ÂÊÚÏ ÂˆÏ‡ÈÈ˘ ÌÈ¯ÓÂ˘ ÏÚ ‰˙Â‡ ÒÒ·Ï . ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰

‰Ê ÔÈÈ Ú· ÈÂ È˘ ÏÁ ‡Ï˘ ‰˙ÏÚ‰. 
Ë‰ ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙· ÔÚË ÔÂÈ Î2004 , ÈÎ" ÁÂÎ ˘È ‰ÏÈÏ‰ ˙ÂÚ˘·

ÚÂ¯È‡ ÏÎ· ÏÙËÏ ˜ÈÙÒÓ ‰ÁË·‡ ."‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰·Â¯Ó ˙Â·È˘Á ˘È
˙Â  ÂÎ ˙˙ÈÎ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï , ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ÁÂÎ˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ÏÂ„‚ Û˜È‰· ÚÂ‚ÈÙ ˘Á¯˙È Ì‡Â

¯Â·‚˙ ‡ÏÏ Â· ÏÙËÏ ÏÎÂÈ ÌˆÓÂˆÓ‰ . 
2. Ó  „ÂÚ‡ˆ ,È ÂÓ‰ ÚÂ‚ÈÙÏ Â˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙˜È„·Ï ÌÈÏÈ‚¯˙ ‰˘Ú ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰ ÈÎ . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Ì„Â˜Ù˙ ˙˜È„·Ï ÌÈÏÈ‚¯˙ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ÌÈÈ˜È ÔÂÈ ÎË‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ,ÚÂ‚ÈÙ Â‡ Ú‚ÙÓ ˙¯È„Á ˙Ú· ÌÈË „ÂËÒ‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· . ˘È ‰Ï‡Î ÌÈÏÈ‚¯˙

 ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚ ÛÂ˙È˘· ˙Â˘ÚÏ)‰¯Ë˘Ó‰ ,„ÂÚÂ ÌÂ„‡ „Â„ Ô‚Ó( , Ì‰Ó ˜ÈÙ‰Ï
ÌÈÁ˜Ï ,˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â.  
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 שיפור הגדר סביב הטכניו 
פרויקט לגיוס )  המשנה לנשיא להל* ( אישר המשנה לנשיא הטכניו* למינהל ופיננסי  2002ביולי 

הוא . הגדר שמסביב לטכניו*לשיפור , ב"תרומות בס0 מיליו* דולרי  מאגודת דורשי הטכניו* בארה
 . ח" מיליו* ש3 הערי0 את ההוצאה הצפויה ב

.  מיליו* דולר1.5  הערי0 ראש אג' בינוי ותחזוקה את עלות שיפו  הגדר בכ2003בספטמבר 
 קיבל הטכניו* הצעה למערכות אבטחה היקפיות מהיחידה למערכות יבשתיות 2003באוקטובר 

עד .  מיליו* דולר2.6  ובה הוערכה עלות הפרויקט בכ,מ"שבמוסד הטכניו* למחקר ופיתוח בע
 מיליו* דולר שאמורה להתקבל במש0 1 דולר מתרומה בס0 376,000 קיבל הטכניו* 2003דצמבר 

 דווח למשנה לנשיא על תרומה 2004באפריל . א0 לא החל בפעולות לשיפו  הגדר, שלוש שני 
לאור זאת הוא . להתקבל ביוני אותה שנהל בס0 חצי מיליו* דולרי  שהייתה אמורה "נוספת מחו

 .הורה לראש אג' בינוי ותחזוקה להתחיל בתכנו* מפורט של הגדר בהקד  האפשרי
 המציא הטכניו* למשרד מבקר המדינה מסמ0 שכתב באותו חודש ראש אג' בינוי 2005בינואר 

העבודה מתחלקת . ..בביצוע מיגו* הטכניו*"ולפיו האג' מתחיל בימי  הקרובי  , ותחזוקה בטכניו*
עבודות אלקטרוניקה ומצלמות מרושתות מול מרכז . ב. עבודות הנדסה אזרחית. א: בי* שני קבלני 
  ".בקרה ממוחשב

 נהלי 
ÔÈÂˆ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· , Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÓÂÁ˙ ˙‡ ÌÈÚ·Â˜‰ ÌÈÏ‰  ÔÈÎ‰ ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰˘

‰ÁË·‡Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ Â˘‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· .Ú‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰‰˙Ï , „ÚÂÓ· Ì‚ ÈÎ
‰Ï‡Î ÌÈÏ‰  ÔÂÈ ÎË· ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ , ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ‰·˘ Í¯„‰ ·˙Î· ÂÚ·˜  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ

‡˘Â · ÏÙËÏ ÌÈÏ‰ Ó‰ ,ÔÂ Î˙‰ È¯„Ò , ıÂÁÓ˘ ÔÂÁËÈ· ÈÓ¯Â‚ ÌÚ ˙ÂˆÚÈÈ˙‰‰Â ÌÂ‡È˙‰ È¯„Ò
ÔÂÈ ÎËÏ ,·˜‰ È„È· ‰ÁË·‡‰ ÌÂÈ˜ ÏÚ ÂÁ˜ÙÈ Ì‰ ‰·˘ Í¯„‰Â"Ë.   

 ניו כוח האד  המועסק באבטחת הטכ
 התאמת השומרי  לדרישות הטכניו 

בהסכ  שחת  הטכניו* ע  החברה . מרבית השומרי  בטכניו* מועסקי  באמצעות חברת שמירה
בעלי , שהחברה תעסיק בו שומרי  ששירתו בצבא או במשטרה, בי* היתר,  הוא קבע2002בנובמבר 

כי , רת הנוכחית העלתההביקו.  לכל היותר60רישיו* תק' של משרד הפני  לנשיאת נשק ובני 
. הטכניו* אינו מקפיד שנתוני השומרי  של חברת השמירה יתאימו תמיד למה שדרש בהסכ 

ט הטכניו* למשרד מבקר המדינה את נתוניה  של השומרי  שהעסיקה " מסר קב2004בספטמבר 
  שומרי  לא עמדו12מעיו* בנתוני  עולה כי בס0 הכול . ד"חברת השמירה בפגרת הקי  בהתשס

 . בדרישות שקבע הטכניו* בהסכ  ע  חברת השמירה
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â„ÓÚÈ ‰¯ÈÓ˘‰ ˙¯·Á ˙˜ÙÒÓ˘ ÌÈ¯ÓÂ˘‰˘ ‡„ÂÂÏ ÔÂÈ ÎË‰ ÏÚ

‰¯ÈÓ˘‰ ˙¯·Á ÌÚ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â˘È¯„·.   
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 בדיקת ערנות השומרי 

מצעי אחד האמצעי  הנהוגי  לבדיקת ערנות  של השומרי  בקמפוס הוא ניסיו* להחדיר לקמפוס א
כי לא נמצאו מסמכי  ,  בדוח הקוד  צוי*.לחימה מדומי  על ידי אד  שאינו מוכר לשומרי 

בהסכ  ע  חברת השמירה . המלמדי  שהטכניו* נוהג לעשות תרגילי  לבדיקת ערנות השומרי 
, נקבעו צעדי  שהטכניו* רשאי לנקוט נגד החברה וצעדי  שהוא רשאי לתבוע שתנקוט כנגד השומרי 

 . קנסות וא' העברת שומר מתפקידו, נזיפות: רר שאינ  ממלאי  את תפקיד  כראויא  יתב
‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,Ô˜Â˙ ‡Ï ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ ÈÎ . ÔÂÈ ÎË‰ ÏÁ‰ ‡˘Â · ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ˜¯

‰Ï‡Î ÌÈÏÈ‚¯˙ „Ú˙Ï .Ó-15.7.04 „Ú 8.8.04 ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˜ÏÁÓ È˘ ‡ Â˘Ú 
 ÌÈÏÈ‚¯˙ ‰Ú˘˙)ÌÈÈ ˘-ÈÏÈ‚¯˙ ‰˘ÂÏ˘ÚÂ·˘· Ì( , Â˜„·  Ì‰·Â16ÌÈ¯ÓÂ˘  . ‰Ú·¯‡

ÌÈ„Úˆ ÏÎ ÂË˜   ‡Ï ‰˘ÂÏ˘ È·‚ÏÂ Â¯‰ÊÂ‰Â ÂÙÊ   ÌÈ¯ÓÂ˘. 
היא מבצעת פיקוח "כי ,  ציינה חברת השמירה2004במכתבה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

המפקח מבצע תרגילי  . ובקרה בטכניו* באמצעות מפקח שמירה הנמצא בטכניו* במהל0 היו 
 .כי בידי הטכניו* אי* תיעוד של בדיקות שעשתה החברה, בביקורת נמצא". מרי והדרכות לשו

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÌÈ„Ú˙Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰¯·Á‰Ó ˘Â¯„È ÔÂÈ ÎË‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ¯ÂÙÈ˘ Ì˘Ï ˙Â˙Â‡  ‰¯˜·Â ‰¯˘Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙Ë˜Â  ÔÎ‡ ‡È‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ÌÈÏÈ‚¯˙‰ ˙Â‡ˆÂ˙

‡‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Â ‰È¯ÓÂ˘ Ï˘ ÈÂÏÈ‚‰ ¯˘ÂÎ‰ÁË· .ÔÎ ÂÓÎ , ÂÓˆÚ· ˙Â˘ÚÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÈÏÚ
 ÈÙÏÎ ‰˙ÂÚˆÓ‡·Â ‰¯ÈÓ˘‰ ˙¯·Á ÈÙÏÎ ÌÈ„Úˆ ËÂ˜ Ï Í¯Âˆ‰ ÈÙ ÏÚÂ ˙ÂÙÂÎ˙ ˙Â˜È„·

ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ,‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÔÓ ¯˘Ù‡˙ÓÎ.   
 אבטחת חומרי  מסוכני 

 . ס המיועדי  לשימוש החוקרי  והסטודנטי "במקומות שוני  בקמפוס של הטכניו* מוחזקי  חומ
˜È·‰‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â ,ÓÂÁ‰˘ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰ ÈÎ"ÌÈ¯¯ÂÚÓ Ò.  

ס " נער0 סקר מצאי של חומ2003במהל0 פברואר "כי , 2004הטכניו* ציי* בתשובתו מנובמבר 
לפי בקשת פיקוד , לבטיחות] המשנה לנשיא הטכניו* למינהל ופיננסי [בטכניו* על ידי יחידת סג* 

, בהתא  לכמויות המוחזקות בטכניו*. ה אמריקאית על עיראקכאשר נעשו ההכנות למתקפ, 23העור'
 ". לא ראה פיקוד העור' שקיימת סכנה לאוכלוסייה הקרובה

שבסיור שקיימו בטכניו* קציני  של פיקוד ,  הוסבר2004בתשובה נוספת של הטכניו* מדצמבר 
יו* במועד שהוחזקו בטכנ, ]ס"של חומ[כי להערכת  הכמויות " ה  אמרו 2003העור' בינואר 

בינואר ". קציני פיקוד העור' לא הוציאו מסמ0 בנושא. אינ* מהוות סכנה לסביבה הקרובה... הביקור
א' גור  וא' לא את ] בעל פה[אינו מנחה " כתב פיקוד העור' למשרד מבקר המדינה כי 2005

 ".הטכניו*
__________________ 

, )חומרי  מסוכני (ותקנות ההתגוננות האזרחית , $1951א"התשי, על פי חוק ההתגוננות האזרחית 23
 .ס בעת מלחמה" מפני חומהפיקוד העור  אחראי להגנת האוכלוסיי, $1991ב"התשנ
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ÔÈÂˆÈ ,ÁÙ Ï˘ ÌÈ ÂÎÈÒ ˙Î¯Ú‰· ˜ÒÂÚ Â È‡ Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙ˘"Ì‰· ÏÂÙÈË·Â Ú ;Ó ÏÙËÓ˘ È
‰¯Ë˘Ó‰ ‡Â‰ ‰Ê ‡˘Â · ,‰Ê ÌÂÁ˙· ÔÂÈ ÎË‰ ˙‡ ‰Á Ó ‰ È‡ ¯ÂÓ‡Î˘ . ‰Î¯Ú‰ ¯„ÚÈ‰·

ÌÈÎÓÒÂÓ ÌÈÓ¯Â‚ÓÂ ÌÈÁÓÂÓÓ ‰·Â˙Î ˙Ú„ ˙ÂÂÁ Ï·˜Ï ‚‡„È ÔÂÈ ÎË‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ˙‡ÊÎ ,
ÓÂÁ‰Ó Ì¯‚È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÔÁ·È" ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ÈÂ Ò

ÍÎÓ.   
✩  

‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ,„ÒÂÓ‰ ˙ÁË·‡ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰ ˙Ï‰ ‰˘ .
 ‡ÏÂ „ÒÂÓÏ ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒÏ ÈÂ‡¯Î ˙Ú„‰ ˙‡ Â ˙  ‡Ï ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ÌÈÏ‰ Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰

ÌÓÚ ˙È·ËÈÓ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï ÂÏÚÙ.    
 סדרי האבטחה באוניברסיטת חיפה

ל* בפרק זה לה(היה מספר הסטודנטי  באוניברסיטת חיפה ) 2004 2003(ד "בשנת הלימודי  התשס
   .  עובדי 1,600 באוניברסיטה מועסקי  כ; 16,200 כ)  האוניברסיטה 

 קביעת מדיניות האבטחה ומידת הביטחו  הנדרשת
 בסדרי אבטחת האוניברסיטה רק בארבע 24בארבע השני  האחרונות דנה הנהלת האוניברסיטה .1

. דבר מצב האבטחה בקמפוסוהתעדכנה בה* ב, שהתקיימו לקראת פתיחת כל שנת לימודי , ישיבות
ראוי היה שהנהלת האוניברסיטה תשקול לייחד לנושא האבטחה יותר , לדעת משרד מבקר המדינה

 .כדי שתוכל להתעדכ* במצב הביטחו* השוט' ובאיומי  שיש להתמודד את , דיוני 
עומד סג* הנשיא למינהל וחברי  בה עובדי  של , בראש ועדת הביטחו* של האוניברסיטה .2

כי מאז פרסו  הדוח הקוד  התכנסה הוועדה , הביקורת העלתה. וניברסיטה ושני נציגי ציבורהא
 ). 2004  ו2002, 2000בשני  (אחת לשנתיי  

‡ˆÓ  , ÌÈ ˙˘Ó‰ ÌÈÓÂÈ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ˙Ó‡˙‰· ‰ „ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰˘
 ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ Ô‚˙˘ ‰ÁË·‡ ˙Î¯ÚÓ ˙Â ·Ï ‰Ï‰ ‰Ï ‰ÚÈˆ‰ ‡ÏÂ ÌÈ¯·‚˙ÓÂ ˙¯È„ÁÓ

ÌÈÚ‚ÙÓ . ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÌÈÙ˜˘  ÌÈÓÂÈ‡ ÂÏÈ‡ ˜Â„·Ï ‰˙ÒÈ  ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰
ÌÓÚ ˙È·ËÈÓ ˙Â„„ÂÓ˙‰ Â¯˘Ù‡È˘ ‰ÁË·‡ È¯„ÒÂ ‰ÁË·‡ ˙È Î˙ ‰Ú·˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯˙ÂÈ ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙· Ò Î˙˙ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÚÂÂ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰.  
__________________ 

 . ואי  בה נציגי ציבור, סגנו למינהל והרקטור, בהנהלה חברי  נשיא האוניברסיטה 24
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כי בעקבות הביקורת היא , 2004המדינה מנובמבר האוניברסיטה ציינה בתשובתה למשרד מבקר 

   ". את הוועדה באופ* שגרתי אחת לסמסטר ובנוס' לכ0 הוועדה תתכנס במקרי  שיחייבו זאת"תכנס 
 סדרי אבטחה

 הוצאות האבטחה של האוניברסיטה
ד "ס עד התשס"שוטפות של אוניברסיטת חיפה בשני  התשהאבטחה ההוצאות להל* פירוט 

תקציב של הדוחות ביצוע  לפי )ד" משוערכי  להתשסח"באלפי ש; 2004ספטמבר  9199אוקטובר (
  :האוניברסיטה

Ò˘˙‰"„ Ò˘˙‰"‚ Ò˘˙‰"· Ò˘˙‰"‡ ˘˙‰"Ò 

‰ ˘‰

‰‡ˆÂ‰‰ ÛÈÚÒ 
 שכר עבודה 1,971 2,284 2,310 2,478 2,828

 *רכישות 88 96 82 113 140

 הוצאות שוטפות 122 88 150 108 126

 שירותי שמירה 1,894 2,397 2,701 3,558 3,180

6,274 6,257 5,243 4,865 4,075 ‰Ò"Î

  .כולל תחזוקה ולא כולל הוצאות לבטיחות ואביזרי  * 
כי בשני  האחרונות האוניברסיטה מגדילה בכל שנה את הוצאותיה השוטפות , מהטבלה עולה

פות בכל שנה נועדו עוד עולה מהנתוני  כי יותר ממחצית מהוצאות האבטחה השוט. לאבטחתה
 .  לשכר הסגל של יחידת הביטחו* באוניברסיטה והוצאות אחרות והיתר , לשכירת שומרי 

האוניברסיטה גובה מהסטודנטי  דמי שמירה שסכומ  נקבע בהסדרי  שנחתמי  ע  אגודת 
גבתה האוניברסיטה מכל ) 2002ספטמבר  1999אוקטובר (ב "התשס ס"בשני  התש. הסטודנטי 

ח " ש222  ד "והתשס, )2003 2002(ג "ובשני  התשס, ח בשנה" ש120 דמי שמירה בס0 כסטודנט 
ובשנתיי  שלאחר מכ* ירד ,  מהוצאות השמירה השוטפות%41ס "דמי השמירה כיסו בהתש. בשנה

ג גדל שיעור "בעקבות הגידול בדמי השמירה בהתשס.  בהתאמה%32  ול%35 שיעור הכיסוי ל
   . %53 ד ל"ובהתשס %51 הכיסוי באותה שנה ל

 נהלי 
שבנוהל שבו הוגדרו תפקידיה  וסמכויותיה  של עובדי הביטחו* באוניברסיטה , בדוח הקוד  צוי*

סדרי התכנו* של סדרי ; לא פורטו הדר0 שבה על המוסדות המנהלי  לטפל בנושא האבטחה
; וניברסיטהסדרי התיאו  וההתייעצות ע  גורמי ביטחו* שמחו  לא, האבטחה של האוניברסיטה

 .ט"והדר0 שבה ה  יפקחו על פעילות הקב
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 ˙ ˘·2003¯Á‡ Ï‰Â  Ú·˜   , ˙ÂÈ È„Ó ˙‡ Ú·˜˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÚÂ ÂÈÙÏÂ
‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ .‰ÏÚÂ‰ , ˙Ï‰ ‰ ¯˘‡˙ ‰·˘ Í¯„‰ ‰Ú·˜  ‡Ï ‰Ê Ï‰Â · ÈÎ

‰ÚÂˆÈ· ÏÚ Á˜Ù˙Â ÔÂÁËÈ·‰ ˙„ÚÂ ‰Ú·˜˘ ‰ÁË·‡‰ ˙È Î˙ ˙‡ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰.    
 כוח האד  המועסק באבטחת האוניברסיטה

 התאמת השומרי  לדרישות האוניברסיטה
שהשומרי  יהיו , בי* היתר,  היא קבעה2003בהסכ  שחתמה האוניברסיטה ע  חברת שמירה בשנת 

 . לכל היותר50בני 
כי שמונה מהשומרי  שהחברה מעסיקה באוניברסיטה היו מבוגרי  מכפי שנקבע , בביקורת עלה

כי האוניברסיטה לא דרשה בהסכ  שלפחות למקצת השומרי  יהיה ניסיו* , עוד הועלה). 65 52ני ב(
 .ל או בגו' ביטחוני אחר"של שירות בצה

תשא' לכ0 שכל השומרי  יהיו בגיל המתאי  ושיהיו בעלי "כי , האוניברסיטה הודיעה בתשובתה
ודיעה במכתבה למשרד מבקר חברת השמירה ה". ל או בגו' ביטחוני אחר"רקע של שירות בצה
בעלי רקע צבאי רובאי , ללא יוצא מ* הכלל, כל שומרי האוניברסיטה"כי , 2004המדינה מנובמבר 

  ". ומעלה02
 בדיקת ערנות השומרי 

בהסכ  ע  חברת השמירה נקבעו צעדי  שהאוניברסיטה רשאית לנקוט נגד החברה  .1
קנסות וא' , נזיפות: ת תפקיד  כהלכהובאמצעותה נגד שומרי  א  יתברר שאינ  ממלאי  א

 .העברת שומר מתפקידו
בביקורת הנוכחית נבדקו מסמכי  המתעדי  בדיקות שעשתה מחלקת הביטחו* של האוניברסיטה 

, )בממוצע נעשתה בדיקה אחת לשבוע( בדיקות 14כי נעשו , עולה. 2004בחודשי  מאי עד אוגוסט 
לגבי ארבעה ;  פעלו כראוי נקנסו או ננזפו והוזהרומרבית השומרי  שלא.  שומרי 35ובה* נבדקו 

 ).לא נמצאו הסברי  לכ0 בתיקי האוניברסיטה(מה  לא ננקטו צעדי  
‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜ Ï ‰¯ÈÓ˘‰ ˙¯·ÁÓ ˘Â¯„Ï ‰ÈÏÚ˘

‰È¯ÓÂ˘ Ï˘ „È˜Ù˙‰ ÚÂˆÈ· ˙‡ Ô˙È ˘ ÏÎÎ ¯Ù˘Ï È„Î ‰Ï˘Ó ‰¯˜·Â ‰¯˘Î‰ . ¯ÈÚ‰ „ÂÚ
¯˜·Ó‰ È„Ó‰  , ‰Ï‡ ¯˘‡Î ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ

‰ÎÏ‰Î Ì„È˜Ù˙ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì È‡. 
כי תדרוש מחברת השמירה לנקוט פעולות , בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה

שהיא , החברה ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה. משלה להכשרת שומריה ולבקרה עליה 
 . ה תרגילי  ומפיקה מה  לקחי עוש

מ* הראוי שהאוניברסיטה תדרוש את תוצאות הבדיקות שעושה חברת , המדינהלדעת משרד מבקר 
 . לצור0 פיקוח ובקרה נוספי  על איכות האבטחה, השמירה
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בכל שנה מתרגלת האוניברסיטה אירוע של פיגוע המוני שבו מופעלי  כל הגורמי  הנוגעי   .2

משרד מבקר המדינה העיר . בח* בידי צופי  שוני  והמסקנות נכתבות בדוחהאירוע נ. בדבר
כי מ* הראוי לבחו* את מועדי התרגילי  ותכיפות  לפי המידע שבידיה על האיומי  , לאוניברסיטה
בייחוד לנוכח התוצאות האמורות של , ולעשות תרגילי  נוספי  במש0 השנה, הנשקפי  לה

 .  התרגילי  לבדיקת ערנות השומרי
  .כי תעשה כ*, בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה האוניברסיטה
✩  

‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ ,‰˙ÁË·‡ È¯„Ò ˙‡ ÈÂ‡¯Î ‰¯È„Ò‰ ‡Ï ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡˘.  
 ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯ÙÓ ÂÙÏÁ˘ ÌÈ ˘‰ ˘ÓÁ· ‰˙ ˙˘‰ ‡Ï ËÚÓÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÁË·‡‰ ˙ËÈ˘

Ì„Â˜‰ ,ÌÈ¯ÓÂ˘‰ ¯ÙÒÓ Ï„‚Â‰˘ Û‡ ÏÚ.   
✯  

 ÁÂ„· ¯·Î Ì„Â˜‰)1999 ( ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÁË·‡· ÌÈ¯ÂÓÁ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÚÈ¯˙‰
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï .‰ È„Ó· ÔÂÁËÈ·‰ ·ˆÓ ¯ÓÁÂ‰ Ì„Â˜‰ ÁÂ„‰ ÌÂÒ¯Ù Ê‡Ó , ÏÚ ÌÈÓÂÈ‡‰Â

‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ,·¯ Ï‰˜ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ÂÓÎ ,Â¯·‚Â ÂÎÏ‰ . ˙¯Â˜È··
 ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ‰ÁË·‡‰ ÈÈÂ˜ÈÏ ˙È·¯Ó˘ ‡ˆÓ  ˙ÈÁÎÂ ‰Â ˜Â˙ ‡Ï . 

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚· ÔÂÁËÈ·‰ ˙¯„Ò‰Ï ˜ÂÁ‰˘ ÍÎ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ÚÈ¯˙‰ Ì„Â˜‰ ÁÂ„· ¯·Î ,
 ˘˙‰"Á-1998 ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÏÁÂ‰ ‡Ï .ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎÓ , „¯˘Ó‰ ÂÚ·˜  ‡Ï

 Á˜ÙÏÂ ‰Ê ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÁ ‰ Ì‰Ï ˙˙Ï ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ˙Â„ÒÂÓÎ Ï‡¯˘È ˙¯Ë˘ÓÂ ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ·Ï
ÔÚÂˆÈ· ÏÚ.  

‰ ˙¯Â˜È·‰‰˙ÏÚ , ˙ ˘Ó ÈÎ2000 ‰ È„Ó· ÌÈ Ù‰ ÔÂÁËÈ· ÏÚ ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÈÓÈÈ˜Ó 
˙Â ÌÚ ÌÈÚ‚Ó"‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÚÂ ˙ ,‡˘Â ‰ ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÌÂÈ‰ „Ú ÌÏÂ‡ ,

Ì‰· ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰Â ,‰˙ ·‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ÏÎ , È¯„ÒÂ ‰ÈÏÂ˜È˘
ÌÈ¯Á‡‰Â ÌÈÈ·Èˆ˜˙‰ ‰È˙ÂÈÂÙÈ„Ú .Ú·˜ ˘ ‰ÁË·‡‰ È¯„Ò ÌÂ˘Ó Ì‰· ÔÈ‡ „ÒÂÓÂ „ÒÂÓ ÏÎ· Â

Ì‰Ï ÌÈÙ˜˘ ‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰Â ÌÈÓÂÈ‡‰ ÌÚ ˙È·ËÈÓ ˙Â„„ÂÓ˙‰. 
‰Ê ·Â˘Á ‡˘Â  ˙¯„Ò‰Ï ˙ÂÙÈÁ„· ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÏÚ . ¯„ÚÈ‰· Ì‚ ÌÏÂ‡

 ÔÈË˜‰Ï È„Î Ì‰· ÂÏ‚˙‰˘ ‰ÁË·‡‰ ÈÈÂ˜ÈÏ ˙‡ Â ˜˙È ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰¯„Ò‰
Ù˜˘ ‰ ‰ ÎÒ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎÌ‰· ÌÈ‰Â˘Ï ˙.   


