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   המועצה להשכלה גבוהה

  הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת)

  

  

  התקצוב וההפעלה של מעונות סטודנטים

  תקציר

  רקע כללי

שעניינם  החלה המדינה בשני תהליכים 2011באוגוסט מחאת הדיור בעקבות 

רמ"י)  - רשות מקרקעי ישראל (להלן תקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים: 

 - לשווק קרקע ללא תמורה לבניית מעונות סטודנטים (להלן החליטה באותו חודש 

במקביל מינה ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ועדה ציבורית בראשות ו ;מעונות)

ותציע   קר המחיה במדינת ישראלמצוקת יואת בחן כדי שתטרכטנברג מנואל  'פרופ

פרק המלצות אימצה הממשלה את  2012מרץ . בועדת טרכטנברג) - פתרונות (להלן 

תקצוב תכנון ולחתם משרד האוצר עם הוועדה לאותו חודש וב ,הדיור בדוח הוועדה

ות"ת) על "תכנית לבניית מעונות חדשים הו -של המועצה להשכלה גבוהה (להלן 

להקצות ות"ת . לפי התכנית אמורה הוחברתי"- וי כלכליבמסגרת הוועדה לשינ

בהתאם  ש"חמיליון  100המוסדות או המוסד)  -למוסדות להשכלה גבוהה (להלן 

  לתנאי סף ואמות מידה שפורטו. 

 10,000לשווק קרקע לבניית  מקרקעי ישראלהחליטה מועצת  2011אוגוסט ב

להשכלה מוסדות  14- ות"ת לוה הנתנ 2012נובמבר בחדרים במעונות הסטודנטים. 

  מיטות.  3,918אישור ראשוני להקמת מעונות שיכללו גבוהה 

  

  פעולות הביקורת

את יישום התכניות של רמ"י  2015יולי - משרד מבקר המדינה בדק בחודשים פברואר
 תגופים ואהות"ת להקמת מעונות. הבדיקה בחנה את שיתוף הפעולה בין שני וושל ה

כמו כן נבדק אם הוכנה תכנית כוללת להקמת מעונות. הבדיקה  התכניות. יעדית השג
. בדיקה מעמיקה להשכלה גבוההובמוסדות ורמ"י ת"ת והתמקדה במשרדי הו

אשר הקימו זה מכבר  ,ה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביבשתנע
  .המעונות , במדיניות האכלוס ובניהולגבווהתמקדה בשכר הדירה ש ,מעונות
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  הליקויים העיקריים

 

  עמידה ביעדי התכניות להקמת מעונות-אי

תשווק קרקע לבניית מעונות  ,2011על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מאוגוסט 
למוסדות להשכלה גבוהה  ,באמצעות מכרז פומבי, או בפטור ממכרז ללא תמורה

, מעונותחדרי  10,000היו אמורים להיבנות החלטה השהם מלכ"רים. על פי 
אולם עד  .20,000- למקרקעי ישראל את היעד מועצת עלתה ה 2012אוקטובר בו

חדרים, ומהם  9,287, הקצתה רמ"י קרקע לבניית 2015מועד סיום הביקורת, יולי 
, )26%( חדרים 2,400נמצאים בשלבי סיום בנייה או שבנייתם הסתיימה רק 

  בשלושה מוסדות. 

השתתפותה מוסדות אישור ראשוני ל 14- לות"ת וה הנתנ 2012נובמבר באף ש
חדרים, רק חמישה מוסדות (לרבות השלושה  3,918הקמת מעונות שיכללו במימון 

החלו כולם ). 26%חדרים בלבד ( 1,006האמורים) נמצאים בשלבי סיום בנייה של 
  ות"ת. ובהליכי הקמת המעונות לפני השקת התכנית של ה

ות"ת הוו פרויקטים שזכו בניקוד גבוה מנמצאבניית המעונות  בסקירת פרויקטי
נמוך  םשניקודכאלה ולעומתם  ,לא הוקמו(מבחינת נחיצות הקמתם ותקצובם) אך 

  ונמצאים בשלבי בנייה סופיים. 

 

  חסמים ליישום התכנית של רמ"י

שיתוף הפעולה בין רמ"י לוות"ת לקה בחסר. רמ"י הקצתה קרקע למוסדות שיש 
סטודנטים (המינימום שקבעה הוות"ת) או למוסדות לחינוך,  2,500- בהם פחות מ

. רמ"י לא ביצעה ות"תויכללו בתכנית להקמת מעונות של הישידעה כי לא  אף
אפשרות הכלכלית של המוסדות להקים מעונות, ואכן כל בדבר ההיתכנות בדיקות 

  המוסדות שזכו לסיוע של רמ"י בלבד לא הצליחו להקים מעונות.

דקה את סיכויי יישומם של פרויקטים אשר התעכבו מסיבות רמ"י גם לא ב
סטטוטוריות או בשל חילוקי דעות משפטיים וכספיים בינה לבין המוסדות שלא 

  . 2015נפתרו עד מועד סיום הביקורת, יולי 
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  חסמים ליישום התכנית של הוות"ת

היינו  -  ות"ת, המוסדות יוכלו להקים מעונות במימון עצמיועל פי התכנית של ה
BOT - (להלן או בשיתוף יזם חיצוני  - ות"ת הוסיוע של וגיוס תרומות 

1
במהלך . )

הגשת ההצעות לוות"ת לפחות ארבעה מוסדות, מרביתם בפריפריה, התקשו בגיוס 
תרומות וביקשו מהוות"ת אישור לקחת הלוואה להקמת המעונות; אולם עד מועד 

עה כי בכוונתה לשקול את הסוגיה, אף שהוות"ת הודיו, 2015יולי סיום הביקורת, 
  . הטרם הוסדרהיא 

 

  ליקויים ביישום התכניות של רמ"י והוות"ת

בהם המוסדות שמנגנוני פיקוח או סנקציות למקרים בהחלטותיה רמ"י לא קבעה 
גבו מהסטודנטים שכר דירה מוסדות רבים . בפועל ה להםהציבלא יעמדו בתנאים ש

מחירי החליטה רמ"י כי על  2012באוקטובר שכר הדירה המרבי שקבעה. גבוה מ
, קח מנגנון הפיקוח של משרד הבינוי והשיכון לנושא דירות להשכרהיפהשכירות 

 בהקמת המעונות או בפיקוח על שכר הדירהבפועל לא עירבה את המשרד  אולם
  .בהם

רויקט מתמשך, הוות"ת סייעה בהקמת מעונות באוניברסיטת אריאל שהם חלק מפ
בניגוד לתנאי הסף שלה עצמה, ולפיהם תסייע בבניית מעונות רק בפרויקטים 

  חדשים. 

רמ"י והוות"ת קבעו פרוגרמת בנייה ולפיה לא יהיו יותר מארבעה סטודנטים 
ביחידת דיור. למרות זאת הן אישרו תכנית של הטכניון לבניית מעונות שבהם 

  חמישה סטודנטים ביחידה.

 

  ונות באוניברסיטה העבריתהפעלת מע

רכשה האוניברסיטה את המעונות בכפר הסטודנטים מהיזם הפרטי  2013בשנת 
שבנה והפעיל אותם. לשם כך לקחה הלוואה מוועדת הקרנות

2
שלה. על פי ההסכם  

, ושיעור שנה 25 במשךת המעונות פעיל אתבין הוועדה לאוניברסיטה, האחרונה 
התשואה

3
צמוד למדד. יצוין כי על פי מסמכי  5.5%לוועדה יהיה לפחות  

לדעת משרד האוניברסיטה עצמה מדובר בשיעור גבוה מהמקובל באותו מועד. 
כי הפעלת מעונות סטודנטים, שתכליתם המרכזית אין זה ראוי  ,מבקר המדינה

הנגשת הלימודים לאוכלוסיות שמתקשות לשאת בעלויות, תניב רווחים 
  .יטה באמצעות ועדת הקרנות שלהלאוניברס

__________________ 

1   Build-Operate-Transfer ממן את הקמת במסגרת השותפות העסקית עם היזם הוא אמור ל - , היינו
 מוסד.לידי ה םעבירלהאחר מכן ולשנה  25- כ במשךפעיל אותם לההמעונות ו

  ועדה המנהלת את כספי התרומות של האוניברסיטה.   2
בחשבון את הערך הנוכחי של מביאה על השקעה ראשונית בפרויקט, ה )באחוזים(הרווחיות השנתית    3

  .תזרים מזומנים עתידי
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באוניברסיטה העברית הביקורת העלתה כי תעריף שכר הדירה למיטה במעונות 
יקר מהתעריף  -  לחודש ש"ח 1,520הוא חדרים  שלושה- של שנייםבדירות 

כאלה בשוק דירות שמפרסמים הלמ"ס או משרד הבינוי והשיכון עבור מיטה ב
  .)לחדרבממוצע  ש"ח 1,300- כהפרטי (

 

  הפעלת מעונות באוניברסיטת תל אביב

להקמה של מעונות חתמה האוניברסיטה על הסכם עם יזם חיצוני  2008יולי ב
מעונות  - מעונות ברושים), לשיפוץ המעונות הקיימים (להלן  -חדשים (להלן 

הצפוי ליזם בעסקה תשואה השנה. שיעור  24 במשךהפעלת המעונות לאיינשטיין) ו
מביתו המרחק מתבססים על הקריטריונים לאכלוס מעונות איינשטיין  .7.5%הוא 

סטודנטים בעלי רכב שאינם נכים יידחו. לאוניברסיטה, ולפיהם  של הסטודנט
הגרלה מבין כל הסטודנטים מן ב תקבענהזכאות למעונות ברושים לעומת זאת 

טת תל יתר על כן, אכלוס המעונות באוניברסיללא קריטריונים כלשהם.  ,המניין
אקונומי של הסטודנטים. בכך -אביב נעשה ללא כל התחשבות במצבם הסוציו

החטיאה האוניברסיטה את ייעודם של המעונות בהנגשת ההשכלה הגבוהה 
  לאוכלוסייה הזקוקה לכך.

בדירות שני חדרים עם גובה שכר הדירה שעברו שיפוץ,  ,עלה כי במעונות איינשטיין
אילו ו לחודש,₪  5,000 הוא - סטודנטים סך הכול קרי ארבעה  - שני שותפים בחדר 

. ש"ח 4,500-עומד על כלדירה כזאת הלמ"ס ומשרד השיכון  יםמדווחששכר הדירה 
בניינים בין שבעה שכן  ,איינשטייןמעונות יצוין כי מדובר במרבית יחידות הדיור ב

  אחד יש דירות ליחיד בחדר.בבניין רק 

  

  העיקריותהמלצות ה

לקבוע מדיניות ברורה בדבר אופן פיזור המעונות במכללות, ות"ת ועל ה
הנחוצה בכל  זעריתבאוניברסיטאות, בפריפריה או במרכז וכמות המיטות המ

  ; הכול בהתחשב במיקום המוסד ובמאפייני הסטודנטים הלומדים בו. מוסד

על הוות"ת ורמ"י לעבוד בשיתוף פעולה בכל הנוגע לבחירת המוסדות שיזכו לסיוען, 
  לקביעת תעריף שכר הדירה במעונותיהם ולפיקוח על הקמת מעונות ועל הפעלתם. 

בעלי יציבות ואיתנות אם הם  - לאפשר להם מוסדות דון בבקשת הת"ת לועל הו
מגופים פיננסיים כחלופה  לגייס מימון לבניית מעונות באמצעות הלוואות - פיננסית 

יתוף יזם חיצוני עלול לייקר את עלויות שלשיתוף יזם חיצוני בהקמת המעונות. 
שכר הדירה שידרוש הקמת המעונות ובהתאם גם את הפעלתם, ומעלה חשש כי 

 יהיה גבוה. על הוות"ת להשיב לבקשות אלו תוך פרק זמן סביר. במכרז היזם 

על רמ"י לוודא כי להקצאות קרקע יש סיכוי להתממש לכדי פרויקטים להקמת 
קת כדאיות כלכלית לפרויקט ואם על ידי בדיקת המצב מעונות, אם על ידי בדי

המשפטי והסטטוטורי של הקרקעות לפני ההקצאה. הסתפקותה של רמ"י בפעולת 
  ההקצאה הביאה לכדי "הקצאות סרק". 
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  סיכום

החלה המדינה בשני תהליכים  2011בעקבות המחאה החברתית שפרצה בקיץ 
מ"י החליטה ר 2011באוגוסט  :מעונות סטודנטים ה שלשעניינם תקצוב והפעל

חדרי מעונות סטודנטים, יעד  10,000שווק קרקע ללא תמורה לבנייה של ל
מצה הממשלה את המלצות יא 2012במרץ ו ;חדרים 20,000-לשהועלה בהמשך 

לתכנית לבניית מעונות חדשים שלפיה לרבות אלו הנוגעות ועדת טרכטנברג, 
. ליצירת פתרונות ש"חמיליון  100ות"ת למוסדות להשכלה גבוהה והתקצה 

מגורים לסטודנטים עשויה להיות השפעה רחבה יותר על שוק הדיור כולו, שכן 
 ,בעיקר באזורי ביקוש במרכז הארץ ,ה משמעותית של מספר חדרי המעונותגדלה

ובכך להוריד את מחירי הדיור. נכון להשקעה יכולה למתן את הביקוש לדירות 
נבנו או , ומהם חדרי מעונות 9,000-קרקע רק לכ למועד סיום הביקורת הוקצתה

  חדרים. 2,400-כעדיין נבנים 

היו אלה: תפוקות הדלילות של בניית המעונות הביקורת העלתה שהסיבות ל
שלא התאימה  - BOT-שיטת ה - הוות"ת אפשרה חלופה אחת לבניית המעונות 
חוסר ; באשראי בנקאי או מוסדילכל המוסדות, ולא אפשרה להם להשתמש 

התיאום בין הוות"ת לרמ"י הביא בין השאר לכך שרמ"י הקצתה קרקע למוסדות 
שלא עמדו בתנאי הסף שקבעה הוות"ת ולא נכללו בתכניתה; רמ"י הקצתה קרקע 
למוסדות להקמת מעונות סטודנטים בלי לבדוק אם יש לפרויקטים אלה סיכוי 

  להגיע לכדי יישום.

לא סופקו פתרונות לא הושגו:  של התכניות היעדים העיקרייםבסופו של דבר, 
וכך גם  לחצי הביקוש בשוק הדיור עדיין גבוהיםדיור לסטודנטים במעונות, ו

במידה  שכר הדירה במרבית המעונות אינו נמוך ,יתר על כןמחירי הדיור. 
קביעתן וות"ת לא אכפו את והרמ"י משמעותית מזה שבשוק החופשי, מאחר ש

  ה המרבי שהיזם רשאי לגבות. בנוגע לגובה שכר הדיר

ות"ת לקבוע מדיניות ועל ה ,התכנית לבניית המעונות יישוםההצלחה ב- נוכח אי
- יה כללילהכין תכנית מערכתית למערך המעונות ברא. עליה כוללת בנושא זה

 לקבוע את הכללים והקריטריונים לפי צרכים ומאפיינים של המוסדותוארצית 
בדיקות מקדמיות כדי לוודא כי הקצאות קרקע על רמ"י לבצע . להשכלה גבוהה

ות"ת הועולה צורך חיוני ש יתממשו לכדי פרויקטים להקמת מעונות סטודנטים.
גם יגבשו מנגנונים יעילים לפיקוח שוטף על גובה שכר הדירה שנגבה ורמ"י 

כך שהוא יגלם תעריף זה, יקבעו את מנגנון קביעת במעונות הסטודנטים, וכן 
  המעונות.  תנו לצורך הקמתיעויות הכלכליות של ההטבות שנבתוכו את המשמ

  

♦ 
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  מבוא

. מעונות 293,000על  בישראלמספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה  עמד 2010בשנת 
 ,2014בספטמבר  ,שנים לאחר מכן ארבע. )6%- פחות מ(מהם  17,000- מענה רק לתנו הסטודנטים נ

   ).6.6%- כ( 20,526-ל מספר המיטותו 310,550- מספר הסטודנטים לעלה 

מהסטודנטים בדירה שכורה  45% גרו בשנת תשע"ד ,על פי סקר של התאחדות הסטודנטים הארצית
, אותה המצוקה הדיורעובדה זו משפיעה על הביקוש לדירות ומגבירה את מצוקת  .בשוק הפרטי

ל מעונות לסטודנטים . כמו כן, ההיצע הנמוך ש2011של קיץ חברתית הלמחאה שהייתה התשתית 
ומחירי שכר הדירה הגבוהים עלולים להשפיע על הביקוש לדירות להשקעה ולתרום לעלייה 

  המתמשכת במחירי הדיור בישראל.

הנוגעים למצוקת הדיור של  החלה המדינה בשני תהליכים החברתית ובעקבותיההמחאה  במהלך
קרקע ללא תמורה לבניית  קצותהמקרקעי ישראל ל מועצתהחליטה  2011אוגוסט ב הסטודנטים:

ובמקביל מינה ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ועדה ציבורית בראשות  ;מעונות סטודנטים
ת . ועד ותציע פתרונות מצוקת יוקר המחיה בישראלכדי שתבחן את טרכטנברג מנואל פרופסור 

הגישה את  2011. בספטמבר   בין השאר בצעדי יישום להורדת מחירי הדיורטרכטנברג עסקה 
מספר חדרי המעונות גדלת לסיוע בה ש"חמיליון  100המלצה להקצות ה ןובכלל ,המלצותיה
  יקרה ביותר. ההשכירות היא  חלופתבהם שבמקומות 

חתם  אותו חודשובת טרכטנברג, את פרק הדיור בדוח ועדלאמץ הממשלה החליטה  2012מרץ ב
ות"ת) על "תכנית הוהשכלה גבוהה (קצוב של המועצה לכנון ולתמשרד האוצר עם הוועדה לת

ות"ת וקצה התחברתי". על פי התכנית - לבניית מעונות חדשים במסגרת הוועדה לשינוי כלכלי
. התכנית נקבעובהתאם לתנאי סף ואמות מידה ש ש"חמיליון  100למוסדות להשכלה גבוהה 

בערים ופעלים הממעונות בהתבססה על ההנחות הבאות: התועלת הכלכלית לסטודנט גדולה יותר 
בשוק הפרטי ביחס למוסדות דירה העלות שכר מספר הסטודנטים גבוה וכך גם  שם ,הגדולות

קיימת גם בקרב דיור היתרון בבניית מספר גדול של חדרי מעונות; מצוקת  בפריפריה, ושם גם יש
 תואקונומי-סוציו משכבותבהם אין היצע דיור מספק; סטודנטים שסטודנטים באזורי פריפריה 

דירות בערים הגדולות השיווק ו ;ללמוד באוניברסיטאות המובילותלגור במעונות ויוכלו נמוכות 
  שכר הדירה בסביבת המעונות.יביא לירידה בו פחתי

במעונות שבמוסדות לבין מספר הסטודנטים בהם משתנה ואינו תלוי המיטות ככלל, היחס בין מספר 
 ,5%זה במועד השקת התכנית של הוות"ת על יחס עמד בצפון הארץ במיקום המוסד או בגודלו. 

. גם בביקוש 35.6%ובטכניון  16.6%, באוניברסיטת אריאל 3%באוניברסיטת תל אביב  ,2% בדרום
מהביקוש לדיור במעונות נענה, בצפת  75%- למעונות יש שונות גדולה בין המוסדות: בטכניון כ

  . 65%- ובאריאל כ 75%חי -מהביקוש נענה, בתל 50%

של רמ"י והוות"ת את יישום התכניות  2015יולי -רד מבקר המדינה בדק בחודשים פברוארמש
, מעונותהת להקמת ותכנירמ"י לוות"ת, השיתוף הפעולה בין  נבדקו. סטודנטים להקמת מעונות

 להשכלה גבוהה.ובמוסדות ורמ"י ת"ת ו. הבדיקה התמקדה במשרדי הוביצוען והשגת יעדיהן
מדיניות נבדקו  ,אשר הקימו זה מכבר מעונות ,ובאוניברסיטת תל אביבבאוניברסיטה העברית 

  המעונות. יהולנהאכלוס ו
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   סטודנטים וות"ת להקמת מעונותהתכניות של רמ"י ו

מוסד להשכלה גבוהה המבקש להקים מעונות ומקבל הקצאת קרקע מרמ"י נדרש לטפל בהליכים 
הסטטוטוריים, ולאחר מכן או במקביל לפעול לגיוס המימון להקמה, בין השאר בסיוע הוות"ת. 
הוות"ת מאשרת סיוע כספי אם המוסד נמצא ברשימת המוסדות שהיא מתקצבת ואם הוא עומד 

פרט אם הוא מסוגל לעמוד בהקמת המעונות מהבחינה הכלכלית. מכאן בתנאי הסף שקבעה, וב
  שהאחריות להקמת המעונות מוטלת על המוסד. 

 

  

  להקמת מעונותשל רמ"י התכנית 

 חדרי מעונות 10,000קרקע לבניית  להקצות מקרקעי ישראלמועצת החליטה  2011אוגוסט ב
 .למוסדות להשכלה גבוהה שהם מלכ"רים ,באמצעות מכרז פומבי, או בפטור ממכרז ללא תמורה

חדרים,  3,400הקצאת קרקע לארבעה מוסדות להקמת הנהלת רמ"י אישרה  2012אפריל ב
. מוסדות נוספים 15-חדרים ל 5,887הקצאת קרקע נוספת של ובאוקטובר אותה שנה אישרה 

 :הקרקע אופן הקצאתיוכל לגבות ואת כל מוסד ש רבימהדירה השכר בהחלטה זו אף קבעה את 
   מכרז.פטור ממכרז או 

לבניית מעונות וללא תמורה ממכרז הפטור את  מקרקעי ישראלמועצת  הרחיבה 2012אוקטובר ב
עוד נקבע  שניתן למוסדות להשכלה גבוהה שהם מלכ"רים גם לרשויות מקומיות שיבנו מעונות.

   .20,000ד על ויעמיוכפל וכי מספר חדרי מעונות הסטודנטים זו בהחלטה 

‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È· ÈÏÂÈ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú2015 , ˙ËÏÁ‰Ó ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ÛÂÏÁ·Â
‡È‰ ,˙Â ÂÚÓÏ ˙ÂÚ˜¯˜ Ï˘ ÛÒÂ  ˜ÂÂÈ˘ ÏÚ È"Ó¯ · ‡ÏÈ Ï˘ ˙ÙÒÂ  ‰‡ˆ˜‰ ‰Úˆ Ú˜¯˜

 ˙ÈÈ ·Ï10,000 È¯„Á ˙Â ÂÚÓ.    

 

  

  להקמת מעונות של הוות"ת התכנית 

חתמו משרד  2012מרץ בבהמשך להחלטת הממשלה המאמצת את המלצות ועדת טרכטנברג, 
להקמת  ש"חמיליון  100ולפיה יוקצה תקציב של ת"ת על תכנית לבניית מעונות חדשים והאוצר והו

המבקש להקים כל מוסד  ,. על פי התכנית4התכנית הראשונה או התכנית) -(להלן  מעונות במוסדות
מתכונת תכנית הבנייה, ן בקבלת סיוע מטעם המדינה יגיש בקשה לות"ת הכוללת את מעונות ומעוניי

התקציב יוקצה  שייגבה. התקשרות עם קבלן וגובה שכר הדירהה, תנאי ותחזוקתםניהול המעונות 
מעונות להביקוש על בסיס  לכל פרויקטעל ידי הות"ת בהתאם לניקוד אשר ייקבע למוסדות 

פריפריה, במרכז הארץ או ב - מיקום המוסד , ציבי הנדרש מהוות"ת, היקף הסיוע התקהקיימים
הפרויקט מימון  .תייחס לבניית מעונות חדשים בלבדתשייקבע בפרויקט. התכנית ר הדירה וגובה שכ

  .שיבנה ולעתים אף יפעיל את המעונותיהיה עצמי או באמצעות יזם פרטי 

__________________ 

להקמת  ש"חמיליון  160ולפיו יוקצו עוד  ,ות"תוהאוצר על הסכם שני עם המשרד חתם  2014ביוני    4
  . יישום ההסכם השני לא נבדק בדוח הנוכחי.התכנית השנייה) - ת (להלן מיטות נוספו 5,000
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בקשות שהמוסדות הגישו לה והעניקה  25מבין  14-אישור ראשוני ל"ת נתנה הוות 2012נובמבר ב
למיטה בהתאם ש"ח  25,000-35,000נקבע כי יוקצו . תקציב שתיתןקביעת גובה הלהן ניקוד לשם 

תקצוב למיטה כדי סוף אותו חודש עדכנה הוות"ת את מתכונת ה. בשצברה כל בקשה לניקוד
-33,500קציב, ונקבע כי גובה התקציב לפרויקט יהיה קבל תלאפשר גם לפרויקטים שדורגו נמוך ל

-לתקציב לפרויקט ל זעריתעריף המעדכנה הוות"ת את ה 2014למיטה. בנובמבר  ש"ח 20,000
למיטה בכפוף  ש"ח 40,000-35,000ההקצאה לפריפריה תגדל עד וקבעה כי  למיטה ש"ח 30,000

ש"ח (על חשבון התכנית יון מיל 13-בכתסתכם למימון משלים של המוסד. הגדלת התקציב 
 השנייה). 

 1לוח 

  2015יולי והוות"ת,  רמ"יתמונת מצב של הפרויקטים שאישרו 

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ì˘ 

 ÌÈ¯„Á
˘ ‰¯˘È‡

È"Ó¯ 

 ÌÈ¯„Á
˘ ‰¯˘È‡

Â‰˙"˙Â 

 ·Èˆ˜˙
 ˙"˙ÂÂ‰ 

Ó· È ÂÈÏÈ  
˘Á" Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÒÂËËÒ 

 בשלבי ביצוע 3.75 125 1,000 ישראל לטכניון, מכון טכנולוגי ה

 הילא החלו בבני 15 500 1,000 אילן -בר אוניברסיטת

 הילא החלו בבני 15 500 1,000  בנגבגוריון -בן אוניברסיטת

 הושלמה הבנייה 7.35 245 400 כנרת האקדמית המכללה
  והמעונות

 לשימוש נפתחו
 הסטודנטים

   - גוריון -אוניברסיטת בן
 קמפוס שדה בוקר

  ונראה בבנייה החלו לא - - 150
 יבוצע לא שהפרויקט

 יהילא החלו בבנ 13.4 400 450 יפו-אקדמית תל אביבה המכללה

 הילא החלו בבני - - 1,000 המרכז הבינתחומי הרצליה

 לא החלו בבנייה ונראה  - - 384 גבעת וושינגטון החינוך קריית
 שהפרויקט לא יבוצע

 לא החלו בבנייה ונראה  - - 230 אורנים לחינוך האקדמית המכללה
 שהפרויקט לא יבוצע

  ביצוע בשלבי 7.5 250 1,000 אריאל בשומרון תאוניברסיט

 לא החלו בבנייה ונראה   - 150 חמדת הדרום לחינוך האקדמית המכללה
  שהפרויקט לא יבוצע

 יהילא החלו בבנ 7.5 250 325 קמפוס רופין - האקדמי רופין  המרכז

 לא החלו בבנייה ונראה  - - 208 קמפוס מכמורת - האקדמי רופין  המרכז
 שהפרויקט לא יבוצע

 הילא החלו בבני 7.5 250 200 צפת האקדמית המכללה

 הילא החלו בבני - - 200 גליל מערבי האקדמית המכללה

 לא החלו בבנייה ונראה  - - 300 אשקלון האקדמית המכללה
 שהפרויקט לא יבוצע

 הילא החלו בבני - - 800 בראשון לציון למינהלהמכללה 
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Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ì˘ 

 ÌÈ¯„Á
˘ ‰¯˘È‡

È"Ó¯ 

 ÌÈ¯„Á
˘ ‰¯˘È‡

Â‰˙"˙Â 

 ·Èˆ˜˙
 ˙"˙ÂÂ‰ 

Ó· È ÂÈÏÈ  
˘Á" Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÒÂËËÒ 

 לא החלו בבנייה ונראה  - - 240 אלקנה -אורות ישראל  תמכלל
  שהפרויקט לא יבוצע 

  2017-2016בשנים 

  הילא החלו בבני  9.64 288 - שנקר  מכללת

 הבניה לקראת סיום 5.56 166 - האקדמית עמק יזרעאל  המכללה

 סיימו לבנות 6.6 220 - אוניברסיטת תל אביב

הנדסה ל אקדמית מכללה -  עזריאלי
 ירושלים

 יהיהחלו בבנ לא 11.34 378 -

 החלו בבנייה לא 2.88 96 -  חי -האקדמית תל המכללה

 החלו בבנייה לא - - 250 לוד עיריית

האקדמית להנדסה אורט  מכללהה
   בראודה

 ויתרו על הסיוע - 250 -

ÍÒ ÏÂÎ‰ 9,287 3,918 113.02  

  פי נתוני רמ"י והוות"ת על

אולם חתמה על הסכם חכירה או  ,חדרים 9,287- ל אישרה להקצות קרקערמ"י לסיכום, הנהלת 
 שלבי בנייהחדרים נמצאים ב) מה26%( 2,400- מהם, ו 3,400-בנוגע לרק הסכם פיתוח עם המוסדות 

הוות"ת אישרה בסך ות"ת. תקציב מהוניתן מהחדרים שאישרה רמ"י  620-ל או שבנייתם הסתיימה.
כבר נבנו או  )26%( חדרים 1,006בפרויקטים, מהם חדרים  3,918מיליון ש"ח לבניית  113הכול 

  מיליון ש"ח. 31- , בעלות סיוע של כבנייהב

 ÁÂÏÓ1  ˘‚„ÂÈ .‰ÈÈ · ÈÎÈÏ‰· ÌÈ‡ˆÓ  Â‡ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙‡ ˙Â ·Ï ÂÓÈÈÒ ˙Â„ÒÂÓ ‰˘ÈÓÁ˘ ‰ÏÂÚ
ÏÎ ÈÎ ‰ÓÁÈ˘‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ÈÎÈÏ‰· ÂÏÁ‰  È ÙÏ (‰ÈÈ · Û‡ ÌÈ˙ÚÏÂ ÛÒÎ ÒÂÈ‚ ,ÔÂ Î˙)

‰ Ï˘ ˙È Î˙‰ ˙˜˘‰Â Â¯·Ú˘ ‰„·ÂÚ· ·˘Á˙‰· .˙"˙Â˘ÂÏ˘  ÌÈ ˘ ÌÈ ˘ Ú·¯‡Â ‰˙˜˘‰Ó
˜˘‰Ó˙ È"Ó¯ Ï˘ ˙È Î˙‰‰ ˙‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÁ· , ÌÈÓÒÁ ˙‡ Â·ÎÈÚ˘ ÌÂ˘ÈÈ

˙ÂÈ Î˙‰.  

  

  הגבוהה של היקף המעונות ומיקומם על פי צורכי מערכת ההשכלה  תכנון כוללהיעדר 

רגה יד ןשלפיה 5ות"ת אמות מידהקבעה הוכחלק מקביעת מדיניות הקמת מעונות במוסדות, כאמור, 
את הציון שנתנה שיקף את סדר העדיפות ו. את סדר העדיפות להקצאת תקציבי הסיוע לבנייתם

  הנחיצות של הקמת המעונות במוסדות אלו. 

__________________ 

חלופות דיור  ,מספר בקשות למיטה במעונות -מעונות הקיימים להביקוש אמות המידה נקבעו על בסיס   5
במרכז  -מיקום המוסד , וע התקציבי הנדרש מהוות"תהיקף הסיבשוק הפרטי, מספר המיטות בפרויקט, 

 שייקבע בפרויקט. ר הדירהפריפריה, וגובה שכהארץ או ב
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האקדמיים,  במוסדות המעונותהיקף מעונות ו להקמת בנוגע"ת הוות מדיניות את בחנה הביקורת
ארצית, ולא הביאה בחשבון -ללה נקודתית ולא כיות"ת קיבלה את החלטותיה בראיומצאה כי הו

מאפיינים כמו מיקום גאוגרפי, אוכלוסיית הסטודנטים במוסדות לעומת האוכלוסייה המקומית 
  וחלופות דיור בסביבת המוסדות. 

צאו כאלה שזכו בניקוד גבוה מהוות"ת ולא הוקמו עד כה, ולעומתם פרויקטי המעונות נמ בבדיקת
  פרויקטים שזכו בניקוד נמוך ונמצאים בשלבי בנייה סופיים. 

 ,˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ¯„Ò· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡· ‡Ï ˙"˙ÂÂ‰ ‰Ú·˜˘ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ÈÎ ÔÎ Ì‡ ‡ˆÂÈ
Ú ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰¯Â„Ò ˙È Î˙ ÏÚ Â˙Â‡ ‰ÒÒÈ· ‡Ï ˙"˙ÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó Ï

ÏÏÎ ‰ÈÈ‡¯· ˙Â ÂÚÓ‰ Í¯ÚÓÏ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙"˙ÂÂ‰- ˙ÂÓ‡ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ,˙Èˆ¯‡
˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÂ ÌÈÎ¯ˆ ÈÙÏ Ì·Âˆ˜˙Â Ì˙Ó˜‰ ˙ÂˆÈÁ Ï ‰„ÈÓ‰6 .  

 100 -הסכום שהעמיד האוצר ציינה הוות"ת כי  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וללא הבטחת מקורות תקציביים  ,מערכתרכי הונמוך משמעותית ביחס לצ -ש"ח מיליון 

לגבי היקף מעונות טווח  יעדים ארוכיאפשר לקבוע -שנתית אי- משמעותיים נוספים בפריסה רב
ראוי לבצע המדינה שלפיה היא שותפה לעמדת מבקר עוד ציינה הוות"ת כי  .ועוד םארצי, פיזור

משרד האוצר ההבנה כי ולאור  ,על כן .ר יעדים מוסכמים לבניית המעונותיהגדלתכנון ארוך טווח ו
הצעה מפורטת להגדרת יעדי מכינה בימים אלה ות"ת הותקציבים נוספים המאפשרים תכנון, יקצה 

  הבנייה של המעונות הנדרשים בארץ לעשור הקרוב.

  

  

   חסמים ליישום התכנית של רמ"י

  ות"תובין רמ"י ללקוי שיתוף פעולה 

פומבי ותוך קיום הקרקע באמצעות מכרז את שווק י ישראל להחליטה מועצת מקרקע 2011באוגוסט 
מנגנוני ול הכספייםתנאים הפעלת המעונות, לדרך תקן הבנייה, ללבכל הנוגע  ות"תוהתייעצות עם ה

המעונות ועל הפעלתם. בהסכם שחתמו משרד האוצר והוות"ת במרץ בקרה על הקמת הפיקוח וה
צוין כי עדיף שהקצאת הסיוע של הוות"ת תיעשה לפני הליך הקצאת הקרקע או בתיאום עמו,  2012
לפני שיגישו הצעה להקמת גובה הסיוע שיינתן להם מה לאפשר למוסדות הרלוונטיים לדעת כדי 

היא פעולה משלימה הסיוע להקמת המעונות הקצאת  ות"ת כיציינה הו 2012מאי בהמעונות. 
  קצאת הקרקע להקמתם. ומקבילה לה

רמ"י והוות"ת היו אמורות לפעול בשיתוף פעולה, אלא שבפועל לא  עולה כי מהאמור לעיל .1
  היה תיאום ביניהן, וכל גוף בחר בנפרד את המוסדות האקדמיים שיסייע להם. 

‰ˆÚÂÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï „Â‚È · ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È·· ˘Â·È‚ È·‚Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÌÚ ‰ˆÚÈÈ˙‰ ‡Ï È"Ó¯ ,
 ÏÚÂ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ È Â ‚ Ó ˙ÚÈ·˜Â Ú˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰Ï Ê¯ÎÓ‰ È‡ ˙

 .Ì˙ÏÚÙ‰  

__________________ 

כי אין למל"ג מדיניות  2012ציין במרץ  דאז, ועדת החינוך בכנסתיו"ר  ,ח"כ אלכס מילריצוין כי גם    6
  .יובמעונותהסטודנטים במוסד למספר החדרים מספר בין בדבר היחס הרצוי ברורה 
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מקבלת עקרונית את ציינה הוות"ת כי היא  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  ה.כי יש מקום לשיפור התיאום השוטף בין רמ"י לבינהמדינה בקר שרד מהערת מ

2.  ÏÈ¯Ù‡·2012 ˙È ÂˆÈÁ ‰¯·Á ‰˘È‚‰7 Ó¯˘ È" ‰È˙Â¯È˘· ‰¯ÊÚ  ˙ÂˆÏÓ‰ ÏÚ ˙Â„ÒÂÓ
 .˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó Ì‰Ï ˙Âˆ˜‰Ï Ô˙È ˘‰ÏÚ  ‰¯·Á‰Ó ‰˘¯„ ‡Ï È"Ó¯ ÈÎÒÒ·Ï 

˙‡ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ Ú ÌÈ˜‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙ÏÂÎÈ ¯·„· ˙Â˜È„· Ï˙‡ ‰ .˙Â ÂÚÓ
ÈÎ ‰ÏÚ „ÂÚ È·‚Ï  ÈÎ ˙È ÂˆÈÁ‰ ‰¯·Á‰ ‰ ÈÈˆ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó ˜ÏÁÌÈ‡ÎÊ Ì È‡  ÚÂÈÒÏ

˙ÂÂ‰Ó˙" (˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â Î˙È‰‰ ÏÚ ‰˘˜Ó‰ ‰„·ÂÚ) Í‡ , ˙Â¯ÓÏ Ì‰Ï ‰˙ˆ˜‰ ˙‡ÊÓ¯ È"
.˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰Ï Ú˜¯˜  

, טבעון בקריית"י קרקע למכללה האקדמית לחינוך אורנים רמהקצתה  2012, באוקטובר למשל
, בפועל. מתקצבת אינה"ת שהוותבר במכללה לחינוך , אלא שמדומעונות חדרי 230 להקמת

  . המעונותלא מצליחה ליישם את התכנית לבניית שלעיל, המכללה  1כפי שמוצג אף בלוח 

 ˜¯ ˙ÂÈÏÎÏÎ ˙Â˜È„· ‰ÚˆÈ· ˙"˙ÂÂ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â„ÒÂÓÏ ˙Â˜È„· Úˆ·˙ È"Ó¯˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰Ï˘ ˙È Î˙· ÂÏÏÎ ˘ ˙Â„ÒÂÓÏ Ú‚Â · ‡Ï˘ ˙

 ‰˙ˆ˜‰ ÏÚÂÙ· .˙È Î˙· ÂÏÏÎ Ú˜¯˜ È"Ó¯˙Â  ˙Â Î˙È‰ ˙˜È„· ‡Ï· ˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï
 .˙Â ÂÚÓ ÌÈ˜‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï „·Ï· È"Ó¯ Ï˘ ÚÂÈÒÏ ÂÎÊ˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ ,ÔÎ‡Â ,˙ÈÏÎÏÎ
 ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ÔÂË‚ È˘ÂÂ ˙Ú·‚ ÍÂ ÈÁ‰ ˙ÈÈ¯˜ ˙·Â˘˙· Ì‚ ˙Ù˜˙˘Ó ÂÊ ‰„·ÂÚ

 ¯·ÂË˜Â‡Ó2015 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È ÏÚ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ Î˙ ‰È„È· ˘È ¯·Î ÈÎ ‰ ÈÈˆ ‰·˘ ,
‰ ÎÂÓ ‡È‰Â  ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ Ì‚ .·ˆ˜Â˙˙ Ì‡ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ˙ÏÈÁ˙Ï ‰ÎÂ¯ÚÂ

 ¯·Ó·Â Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰ ÈÈˆ ÌÂ¯„‰ ˙„ÓÁ ÍÂ ÈÁÏ2015  ÈÈ˘˜ Ï˘· ÈÎ
 .˙Â ÂÚÓ‰ ˙‡ ˙Â ·Ï ˙Ï‚ÂÒÓ ‰ È‡ ·Èˆ˜˙  

מסרה רמ"י כי אין זה מתפקידה לבדוק את  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לעצם היכולת להקים את המיזם. הבדיקה שעשתה הייתה בידיעה כי אף  ההיתכנות הכלכלית

מעלויות הבנייה, עדיין יידרשו  15%- אם הקרקע תוקצה ללא תמורה והוות"ת תשתתף בכ
המוסד האקדמי או הרשות המקומית לאתר את התקציבים הדרושים לבנייה. רמ"י הדגישה כי 

  להם האפשרות ליהנות מתנאי ההקצאה.  אין מדובר בהקצאות קרקע, אלא במוסדות שניתנה

 ‡ÏÏ ˙Â„ÒÂÓ·Â ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ‰‡ˆ˜‰· ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .˙ÂÈÏÎÏÎ ˙Â Î˙È‰ ˙Â˜È„· ÌÈÈ˜Ï ˙È ÂˆÈÁ‰ ‰¯·Á‰Ó ˘˜·Ï È"Ó¯ ÏÚ ‰È‰ ,ÁÂÂ¯ ˙ ÂÂÎ  

יהיה מוסד כדי שהנדרש מזערי החליטה הנהלת רמ"י כי מספר הסטודנטים ה 2012באפריל  .2
והוותק הנדרש לפעילות המוסד  ,"ת)הוותגם  ה(כפי שקבע 2,500הוא זכאי להקצאת קרקע 

  . לפחות שנים הוא עשר

__________________ 

החברה הכינה סקר קרקעות שבמסגרתו הייתה אמורה לנתח ביקוש למעונות, לאתר מגרשים ולבדוק את    7
המצב הסטטוטורי, את הבעלות, את הישימות הכלכלית ואת עמדת הרשות המקומית והמוסדות 

  להשכלה גבוהה.
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 „·Ï· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘Î :‰Ú·˜˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· ‰„ÓÚ ‡Ï ‰ÓˆÚ È"Ó¯˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
,‰¯ÂÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ¯Á‡Ï  ¯·ÂË˜Â‡·2012 È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰ ‰ËÈÏÁ‰ , ˙Âˆ˜‰Ï

 ¯ÙÒÓ˘ ˙ÂÏÏÎÓÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰· ÌÈË „ÂËÒ‰Ô Ó ‰·¯‰· ÍÂÓ -2,500 ‡È‰ ,Ï˘ÓÏ .
 ÔÈÙÂ¯ ÈÓ„˜‡‰ ÊÎ¯ÓÏ ÔÈÚ˜¯˜Ó ˙‡ˆ˜‰ ‰¯˘È‡-  ¯˜Â· ‰„˘ ÒÂÙÓ˜Ï ,˙¯ÂÓÎÓ ÒÂÙÓ˜

Ô· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘- ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓÏ ,ÔÂË‚ È˘ÂÂ ˙Ú·‚ ÍÂ ÈÁ‰ ˙ÈÈ¯˜Ï ,ÔÂÈ¯Â‚
 ˙Ó˜‰ Ì˘Ï ,Ï‡¯˘È ˙Â¯Â‡ ˙ÏÏÎÓÏÂ ÌÂ¯„‰ ˙„ÓÁ ÍÂ ÈÁÏ1,132  ˙Â ÂÚÓ È¯„Á

ÏÂÎ·) ˙ÂÁÙ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó „Á‡ ÏÎ· Â„ÓÏ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ ˘ Û‡ ,(„ÁÈ Ì‚ Ì
Ó -2,500  Û‡ ÔÎ ‰˙˘Ú È"Ó¯ .ÌÈË „ÂËÒ‰˘ ‰Ú„È˘Â ¯„Ò· ˙Â„ÒÂÓ ÏÂÏÎ˙ ‡Ï ˙"˙Â

 ˙È Î˙· ‰Ê Ï„Â‚ ·Âˆ˜˙Ï .˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰ ÛÒ‰ È‡ ˙Ó ‰˙‚È¯Á ˙‡ ‰˜ÓÈ  ‡Ï È"Ó¯
 .‰˙Ó ˙Â‡Ï ‰Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰ÎÙ‰ ÍÎ· ;‰Ú·˜˘  

  

  שלא יצאו אל הפועל  קצאות קרקעה

 ,אילן-אוניברסיטת ברבחדרים  1,000אישרה הנהלת רמ"י הקצאת קרקע להקמת  2012באפריל 
חדרים  1,134בפטור ממכרז וללא תשלום להקמת ת קרקע ושרה הקצאיא 2012אוקטובר בו

אישרה הוות"ת  2012ולעיריית לוד. בנובמבר  אשקלוןלמכללות גבעת וושינגטון, הגליל המערבי ו
סיוע כספי להקמת המעונות למוסדות האמורים (פרט לעיריית לוד ולגבעת וושינגטון, שבהיותה 

  מכללה לחינוך, אינה מתוקצבת על ידיה). 

1. ˙ Â È Ù Ò Î  ˙ Â ˜ Â Ï Á Ó Ô È · Ó ¯ È "˙ Ï Ï Î Ó Ï ˙ Ú · ‚  : Ô Â Ë ‚  È ˘ Â Â עיכוב
חלוקות כספיות בינה לבין רמ"י על בחתימה על הסכם חכירה עם המכללה נגרם בשל מ

  של המעונות. עסקה ים לקשורשאינם  נושאים

 ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÌÂÈÒÏ ‰ÏÚÙ ‡Ï È"Ó¯˘ ‰„·ÂÚ· Ì‚ÙÏ ÌÚË ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .Ú˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰ È ÙÏ ‰ÏÏÎÓ‰ ÌÚ ˙ÂÈÙÒÎ‰  

ציינה מכללת גבעת וושינגטון כי מיום  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
שהוחלט על הקצאת הקרקע לא נעשה דבר לקידום הנושא, חרף פניות חוזרות ונשנות שלה 

  לרמ"י. 

2. : ˙ Â ‡ ˆ ˜ ‰ ‰  Ï ˘  ˙ Â Ó È ˘ È  ¯ Ò Â Á  רמ"י לא בדקה אם הקצאות כמפורט לעיל משנת
לא ביצעה בדיקות מקדמיות בדבר הסיכוי להתממשות להקמת מעונות אכן ישימות. היא  2012

הקצאות הקרקע לכדי פרויקטים להקמת מעונות. מתשובת עיריית לוד למשרד מבקר המדינה 
עלה כי המיקום שהקצתה לה רמ"י אינו כדאי כלכלית וכי היא מתכוונת לקדם  2015מנובמבר 

עלה כי  2015מנובמבר אילן - הקמת מעונות ליד תחנת הרכבת; מתשובת אוניברסיטת בר
הקרקע הנדונה בבעלותה וכי אינה זקוקה לאישורה של רמ"י. יצוין כי בעת הקצאת הקרקע 

מכללות לאוניברסיטה היו חילוקי הדעות בדבר הבעלות על הקרקע ידועים לרמ"י; אשר ל
טרם סיימו את ההליכים הסטטוטוריים מאחר מתברר כי  ,האקדמיות בגליל המערבי ובאשקלון

גם המצב הסטטוטורי של המכללות  יעוד הקרקע להקמת המעונות.יבלו אישור לשינוי יק לאש
  האמורות היה ידוע לרמ"י בעת הקצאת הקרקע.
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

 ˙ ˘·2012  ˙Ó˜‰Ï Ú˜¯˜ Ì‰Ï ˙Âˆ˜‰Ï ‰˙ ÂÂÎ·˘ ˙Â„ÒÂÓ ˙ÓÈ˘¯ È"Ó¯ ‰ÓÒ¯Ù
10,000  .˙Â ÂÚÓ È¯„Á ÈÏÂÈ·2013  Ú˜¯˜ ‰˙ˆ˜‰ ÈÎ ‰ˆÚÂÓÏ È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰ ‰ÁÂÂÈ„
˙Ó˜‰Ï Î-9,300 Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .˙Â ÂÚÓ È¯„Á ˙Ï‰ ‰ Ì Ó‡ ÈÎ È"Ó¯

 ˙ÈÈ ·Ï ‰˘È¯„‰ ÏÚ ‰ ÂÚ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ˙È Î˙ ˘Â·È‚ ˙‡¯˜Ï ‰Ó„˜˙‰ ÍÎ·10,000 
ÌÈ¯„Á,  ÏÚÂÙ· Í‡Ó ˜ÏÁ ÂÈ‰ ÂÏ‡ ˙Â‡ˆ˜‰Ï Ú‚Â · ÂÏ·˜˙‰˘ ˙ÂËÏÁ‰‰˙ÂÓÈ˘È ‡Ï ,
 ÔÎ˘‰‰ ˙Â˘ÓÓ˙‰Ï ÈÂÎÈÒ‰ ¯·„· ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙Â˜È„· ‰ÚˆÈ· ‡Ï È"Ó¯ È„ÎÏ ˙Â‡ˆ˜

.˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù  ‰ Ó‡  ‰Ù˜È˘ ‡Ï ‰ˆÚÂÓÏ ‰‚ˆÂ‰˘ ·ˆÓ‰ ˙ ÂÓ˙˘ Ô‡ÎÓ
 ˙‡ ˙‡ˆ˜‰ È„ÚÈ ˙‚˘‰‰.˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï Ú˜¯˜  

הן מסרו כי עם הפרויקטים  2015בתשובותיהן של רמ"י והוות"ת למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
הוות"ת מסרה כי פרק הזמן הדרוש נמנים גם כאלה שאין להם תכנית סטטוטורית המאפשרת בנייה. 

לתכנון, קבלת אישור מוועדות התכנון, בניית מודל כלכלי, פרסום מכרזים וכו' הוא ממושך, והבנייה 
אורכת בממוצע כשנתיים לפחות. לאור כל הדרוש להשלמת מיזמים בסדר הגודל המדובר, פרק 

בפרט לאור העובדה שמדובר  הזמן הסביר הוא לא פחות מארבע שנים. היא ציינה כי הדבר נכון
בניסיון ראשון של הממשלה למעורבות בנושא, ולכן בשלב זה לא ניתן להסיק מסקנות לגבי 
תוצאות התכנית. רמ"י ציינה את ההליכים הסטטוטוריים מול ועדות התכנון והרשויות המקומיות 

  כחסם מרכזי, שהסרתו מצריכה הירתמות של גורמי ממשלה לשיפור ההליכים.

 ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙È·¯ÓÏ ,ÏÈÚÏ Ë¯ÂÙ˘ ÈÙÎ ÈÎ È"Ó¯ÏÂ ˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 .Ô‰È˙Â·Â˘˙· Â‚Èˆ‰ Ô‰˘ ˙Â·ÈÒÏ ¯˘˜ ‡ÏÏ ,‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ˙Â Î˙È‰ ‰˙ÈÈ‰  

  

  תקציביות-הקצאת קרקע להקמת מעונות ללא תמורה למכללות חוץ

קציבית, אחת מדרישות על פי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה הנוגעות למוסדות שאינם נתמכים ת
ההתאגדות של המוסד היא קביעה בתקנונו כי "העמותה לא תקבל כספי מדינה במישרין או בעקיפין 
מכל גורם שהוא, לרבות משרדי ממשלה, תאגידים סטטוטוריים, רשויות מקומיות, המוסדות 

  הלאומיים...". 

, שהוחלפה בדצמבר 1241נכנסה לתוקף החלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה  2011באוגוסט 
, המסדירה שיווק קרקעות המיועדות לבניית מעונות סטודנטים במכרז 1262על ידי החלטה  2012

פומבי ובפטור ממכרז למוסדות להשכלה גבוהה שהם מלכ"רים; זאת ללא תמורה, בגין זכויות 
  .יעשו בהתייעצות עם אגף התקציביםיהתנאים למכרז קביעת שיווק הקרקע ובקרקע. 

  

  הקצאת קרקע למרכז הבינתחומי הרצליה

המרכז או  - החליטה הנהלת רמ"י להקצות למרכז הבינתחומי הרצליה (להלן  2012באוקטובר 
בהשתתפות מנהל רמ"י  2013המכללה), באמצעות מכרז, מקרקעין לבניית המעונות. בדיון באפריל 

טי יבחן אם החלטת מועצת דאז, היועץ המשפטי של רמ"י ונשיא המכללה, הוחלט כי היועץ המשפ
רמ"י בנוגע להקצאת קרקעות למוסדות אקדמיים לבניית מעונות בפטור ממכרז חלה גם על מוסדות 

בחינה תהיה חיובית, תקצה רמ"י למרכז קרקע בפטור ממכרז ובתשלום הלא מתוקצבים. אם תוצאת 
ייבות שלטונית . אם עמדת היועץ המשפטי תהיה שקיימת הסתמכות והתחציבורי למוסדהמותאם 

להקצות קרקע למרכז הבינתחומי, וכן יובהר כי החלטת המועצה חלה על מוסדות לא מתוקצבים, 
  תכבד רמ"י עמדה זו ותקצה את הקרקע ללא תשלום. 
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  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

מסרה רמ"י כי הקצאת הקרקע  2016ומינואר  2015בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
רמ"י הוסיפה כי  .קובל לאישור עסקאות ברמ"יאושרה בהתאם להחלטת המועצה ובמסלול המ

  בחן את הקצאת הקרקע בפטור ממכרז, והחליט שבנסיבות הקיימות הדבר אפשרי.המשפטי היועץ 

בהסתמך על אישור היועץ המשפטי של רמ"י, החליט מחוז תל אביב של רמ"י  ,2014בפברואר 
חתמה רמ"י  2014ך במאי להקצות את הקרקע למכללה בפטור ממכרז וללא תמורה. בהתאם לכ

כמעונות סטודנטים ושטחים  ידות דיוריח 772ישירות עם המכללה על חוזה פיתוח מהוון לבניית 
שהקרקע ניתנה למרכז לבניית מעונות ללא  מאחרמיליון ש"ח.  35-מסחריים. ערך המגרש הוא כ
ה עם רמ"י בחוזעבור השטחים המסחריים בלבד.  ,מיליון ש"ח 2- תמורה, המרכז שילם רק כ

  התחייב המרכז על גובה שכר הדירה שיגבה במעונות שיבנה. 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï,  Ú˜¯˜‰‰˙ˆ˜Â‰  ‰ÈÂ‡¯ ‰¯ËÓÏ - ÌÈË „ÂËÒÏ ˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰, 
Â ÒÈÒ··˘ ‰¯ËÓ‰ Ì‚‰‡ˆ˜‰‰  ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ -  ‰ÎÂÓ  ˙ÂÏÚ· ÌÈË „ÂËÒÏ ÌÈ¯Â‚Ó ˜ÙÒÏ

¯ÂÈ„‰ È¯ÈÁÓ ÏÚ Ì‚ ÍÎ ·‚‡ ÚÈÙ˘‰ÏÂ ˜Â˘‰ È¯ÈÁÓÓ  -  „¯˘Ó ,˙‡Ê ÌÚ .‰ÎÂ¯· ‰¯ËÓ ‡È‰
 ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·ÓÚÏ ˘ ÍÎ ‰˙ˆ˜Â‰ Ú˜¯˜‰ Â È‡˘ ÛÂ‚Ï

 È„È ÏÚ ·ˆ˜Â˙ÓÂ‰ ˙"˙Â˘ÂÓ‰ ÂÈË·È‰È„È ÏÚ Ì‡ÂÏÓ· ÌÈÁ˜ÂÙÓ Ì È‡ ÌÈÈÏ‰ È‰,  ‰˙ÏÂÎÈÂ
‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÔÈ·Ï ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ Ú˜¯˜‰ ‰ ˙È  ÂÏ˘·˘ „ÂÚÈÈ‰ ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙Ï·‚ÂÓ. 

ÁÈË·‰Ï È"Ó¯Â ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚ, ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡·ÈÎ ,Ô Â ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚‰ ˘ÂÓÈ˘
ÂÓ‡˙È Ú˜¯˜·  .‰‡ˆ˜‰‰ ˙Â¯ËÓ ˙‡  

È˙Ï· ˙ÂÏÏÎÓÏ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙Ï‡˘ ÈÎ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï -
 ‰‡ˆ˜‰ Ï˘ Ë·È‰‰ ˙Â·¯Ï ,‰˙ÂÏÏÎ· ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ È„È ÏÚ ÔÁ·È˙ ˙Â·ˆ˜Â˙Ó

ÂÚÓ ˙Ó˜‰ Ì˘Ï .ÌÈË „ÂËÒÏ ¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙Ù ˙˙Ï Í¯Âˆ‰ Ú˜¯ ÏÚ ˙‡Ê ;ÌÈË „ÂËÒ ˙Â   

 ˙‡ ¯È·Ú‰ ÈÎ È"Ó¯ Ï˘ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÚÈ„Â‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙Â·˜Ú·
.‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ ÈÁ·Ï ‡˘Â ‰  

 

  

   היעדר חלופות בקביעת שיטת המימון החיצוני

נות נעזרה הוות"ת בחברה חיצונית. לצורך גיבוש התכנית לסיוע למוסדות במימון בניית המעו
הגישה לה החברה את המלצותיה לקביעת תנאי הסף, הקריטריונים והעקרונות  2012באפריל ובמאי 

המנחים לאישור הפרויקטים. בין השאר המליצה החברה כי מקורות המימון להקמת מעונות יהיו 
מימון חיצוני שיתקבל משותפות עסקית ומימון עצמי (לרבות תרומות)  ,ות"תהושל תקציבי סיוע 

אימצה הוות"ת את המלצות  2012. בנובמבר BOT(8העבר (- הפעל-בנהלמשל בשיטת  - יזםעם 
  החברה החיצונית. 

__________________ 
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˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ ˙ÂÂ‰ ˙" ˙Â¯Â˜ÓÏ ˙ÂÙÂÏÁ ‰Ï ‚Èˆ‰Ï ˙È ÂˆÈÁ‰ ‰¯·Á‰Ó ‰˘¯„ ‡Ï
 ˙Á‡ ˙Â¯˘Ù‡· ‰˜Ù˙Ò‰Â È ÂˆÈÁ‰ ÔÂÓÈÓ‰- ‰ ˙ËÈ˘-BOT ˙ÂÓÂ„Â)  ‰ËÈ˘‰ ‡È‰˘ ,(‰Ï

‰ ÂÈÒÈ  ˙‡ ‰¯·Á‰ ‰¯·ˆ ‰·˘  ¯ÂÁ·Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙"˙ÂÂ‰ È Ù· ‰„ÓÚ ‡Ï ÔÎÏ .È˘ÚÓ‰
 ˙Â Â¯ÒÁ‰ ,˙Â Â¯˙È‰ ˙‡ ‰Á˙È  ‡Ï Ì‚ ‡È‰ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÂÙÂÏÁ ‰ÓÎ ÔÈ·Ó ˙È·ËÈÓ‰ ‰Úˆ‰·
 Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ‰Á˙È  ‡Ï Ì‚ ˙"˙ÂÂ‰ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙ÂÙÂÏÁ‰ Ï˘ ˙ÂÎÏ˘‰‰Â

‰ ˙ËÈ˘-BOT‰Ê ÏÏÎ·Â ,  Ï‡ ,ÌÊÈÏ ‰ÈÂ‡¯‰Â ‰¯È·Ò‰ ÁÂÂ¯‰ ˙‡Â˘˙ È‰Ó ‰Ú·˜ ‡Ï ‡È‰
ÂÊ ‰ÙÂÏÁ· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓˆÚ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÈÂ È· ÏÂÓ.   

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó  ‰ÈÈ · ÈË˜ÈÂ¯Ù ÌÂÊÈÈÏ ‰Ú‚  ‰˙ËÏÁ‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚÓ
ÍÎ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈË·È‰‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÙ˜È‰· ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡ÊÂ ,

 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ˜Â„·˙˘ ‰È‰ ÈÁ¯Î‰Â È ÂÈÁ .Ì˙ÂÓÈ˘È ˙‡Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â Î˙È‰ ˙‡
 Ï‡ Â˙‡ˆÂ‰ ÔÙÂ‡Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÁ·˙˘Â ÂÈ ÈÈÙ‡ÓÏ Ì‡˙‰· Ë˜ÈÂ¯ÙÂ Ë˜ÈÂ¯Ù ÏÎ Ï˘
 ÌÈÈÂÊÁ‰Â ÌÈÓÈÈ˜‰ È‡¯˘‡‰ È‡ ˙ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÔÂ·˘Á· ‡È·˙Â ,ÔÂÓÈÓ‰ ˙ ÈÁ·Ó Ì‚ ,ÏÚÂÙ‰

Â‰È  ˙‡Â ÔÈ‡˘ ÚÂ„È˘ ‰Ú˘· ,˙Á‡ ÔÂÓÈÓ ˙ËÈ˘· ˙Â˜Ù˙Ò‰ .ÍÎ· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ Ï
 ‰ È‡˘ ‰ËÏÁ‰Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ,„·Ï· ˙Á‡ ‰ËÈ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÓ˘ÈÈÏ Ô˙È ˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó
 ˙"˙ÂÂ‰ Ï˘ ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ˙‡ˆÂ˙ .ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰ÓÈ‡˙Ó ‡˜ÂÂ„ Â‡Ï˘Â ˙È·ËÈÓ

˙‡ ÂÚ Ó˘ ÌÈÓÒÁ‰ „Á‡ ,ÔÏ‰Ï ¯‡Â˙È˘ ÈÙÎ ,‰˙ÈÈ‰  ,ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙Â˘ÓÓ˙‰
‰ ˙ËÈ˘·˘ ¯¯·˙‰ ÔÎ˘-BOT  ,ÌÈÓÊÈÏ ˙ÈÏÎÏÎ ˙È‡„Î ‰˙ÈÈ‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰

 .‰È¯ÙÈ¯Ù‰ È¯ÂÊ‡· Ë¯Ù·Â  

בתחילת הדרך שנכונה הטענה ציינה הוות"ת כי  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
החברה העיקרי של  ההתמחותא תחום ישה ,BOT-בלימוד שיטת הבפרט השקיעה משאבים 

ת עוד ציינה כי לגבי התכנייתכן כי היה מקום להעמיק יותר בניתוח החלופות. יו ,בתהליך השסייע
תבחן בין היתר גם את נושא האשראי.  (שכאמור לא נבדקה במסגרת דוח ביקורת זה) השנייה
בידי גופים  םוניהולשילוב יזם חיצוני בהקמת המעונות פירושו הפקדת בנייתם כי הוסיפה  הוות"ת

המיטות שאושרו  3,668מבין  היא ציינה כיסיכוני ההקמה. של משמעותי צמצום מקצועיים ו
הוא  מימון הקמת המעונותעדר חלופה ליטען המוסד כי ה 20%רק לגבי  ,לתקצוב בתכנית הראשונה

אולם בשל התנגדות  ,עם משרד האוצרנבחן לאחרונה נושא האשראי  עוד ציינה כי .גורם מעכב
  נותר ללא מענה.הוא אגפים מסוימים באוצר 

˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,  ÈÂ‡¯˙ÂÂ‰˘ ˙"·Èˆ˙  Ï˘ È ÂˆÈÁ‰ ÔÂÓÈÓ‰ ÔÙÂ‡Ï ˙ÂÙÂÏÁ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰ „ÒÂÓÂ „ÒÂÓ ÏÎ È ÈÈÙ‡ÓÏ Ì‡˙‰· ˙‡ ÔÁ·˙ ,ÔÂÂ‚Ó ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÍÈ¯Ú˙Â ˙‡ 

Ô˙ÂÓÈ˘È ‡ÂÔ˙ÂÈ‡„Î ˙ ˙ÈÏÎÏÎ‰ .Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ‰ÈÏÚ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ˙‡ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÌÚ „¯˘Ó 
¯ˆÂ‡‰ ˘·‚ÏÂ ˙‡ ‰˙„ÓÚ ¯Á‡Ï ˙ÚÈÓ˘ Â˙„ÓÚ ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰.  

  

   BOT-בשיטת ה יזם חיצוני מימוןהקמת מעונות ב

 אריאל תאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיט ,האוניברסיטה העבריתהקימו  2015-2005בין השנים 
ההסכמים שנחתמו לא הבטיחו גביית שכר דירה נמוך מזה . BOT-מעונות סטודנטים בשיטת ה

  שבשוק הפרטי, כלהלן: 

˙ È ¯ · Ú ‰  ‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ לתכנון, הקמה, תפעול  זכה יזם חיצוני במכרז 2002בשנת : ‰
ליזם בהקמת המעונות התשואה שנים.  24במשך מעונות סטודנטים בהר הצופים של וניהול 

עלה כי היזם גבה שכר דירה בסך  2012אוגוסט מ ממסמך של האוניברסיטה .12% הייתהוהפעלתם 
   .ש"ח 1,300-1,250שעמד על  שנה,גבוה ממחיר השוק באותה  - למיטה לחודש  ש"ח 1,500
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Ë È Ò ¯ · È  Â ‡˙ Ï ‡ È ¯ חתמה האוניברסיטה הסכם עם יזם חיצוני לבניית  2007בשנת : ‡
שכר . 9.5%ליזם בהקמת המעונות והפעלתם הייתה אה התשו. חדרים במעונות סטודנטים 7,000

גבוה מזה שנקבע בהסכם וגבוה  -ש"ח לחדר בממוצע  1,600היה  2015נכון ליולי הדירה במעונות 
פרטים ראו בפרק ש"ח, כפי שדיווח המוסד עצמו.  1,500, בשוק החופשימהנהוג באותה עת 

  דירה במעונות הסטודנטים".ה"קביעת שכר 

˙ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ · È · ‡  Ï ת להקמחתמה האוניברסיטה עם יזם על חוזה  2008יולי ב: ˙
. 7.5% היתשנה. התשואה ליזם הי 24 במשךהפעלתם למעונות חדשים, לשיפוץ המעונות הקיימים ו

  הביקורת העלתה כי לאחר שיפוץ המעונות הישנים (איינשטיין) עלו מחירי השכירות בהם
גבוה משכר הדירה דאז בשוק החופשי  -ש"ח למיטה  1,550-1,150-ש"ח למיטה ל 800-600- מ

   .דירה במעונות הסטודנטים"הבפרק "קביעת שכר לדירות דומות. ראו גם 

  

  קשיים ומאפיינים מיוחדים לפריפריה

 שלחלטה בה ,בעשורים קודמים ,לידי ביטוי הבפריפריה בא נגישותה של ההשכלה הגבוהה חשיבות
להשכלה גבוהה; וזאת כדי לצמצם את הצורך של בני המקום מוסדות באזורים אלו ת"ת להקים והו

להתנתק ממקום מגוריהם לשם רכישת ההשכלה, וכן כדי לתרום לאיכות חיי הקהילה המקומית 
ולחשיפתה לידע ולתחומי דעת חדשים. אחד הכלים לחיזוק מעמד המוסדות שהוקמו בפריפריה 

ות לסטודנטים להתגורר במעונות הסמוכים להם. הקמת מעונות באזורים אלו יכולה הוא מתן אפשר
אף להיות אבן שואבת לסטודנטים שיגיעו ללמוד ממקומות מרוחקים, ובכך לתרום לפיתוח הכלכלי 

  והחברתי של יישובים בפריפריה. 

ודיור  ונותמעשל היצע דל יש בפריפריה לדעת התאחדות הסטודנטים ומועצת נשיאי המכללות, 
זקוקים לסיוע גדול יותר מאלו מתקשים בגיוס תרומות והמוסדות חלופי בסביבת המוסדות, ו

יחסית תעריף שכר דירה גבוה חייב קביעת שילוב יזם חיצוני בהקמת מעונות סטודנטים מ. שבמרכז
שילוב לזה הקיים בפריפריה, שיכסה את כלל הוצאות היזם ואף יאפשר לו תשואה סבירה; מכאן ש

ניתן לשלב מסחר במבנה  שם ,בעיקר למוסדות בערים הגדולות םיזם חיצוני בבניית מעונות מתאי
שכן הם על עצמם התחייבויות כספיות גדולות,  בלמחייבת את המוסדות לק. שיטה זו אף המעונות

 לבין אכלוסחודשים בשנה,  12במשך מזערי אכלוס סטודנטים מחויבים לשאת בעלות ההפרש שבין 
  . חודשים בפועל במשך עשרה

כדי , במוסדות מעונותם ותקצובם של הקמתדירוג נחיצות הקריטריונים לכשקבעה הוות"ת את 
החליטה לתת למוסדות מחוץ לערים הגדולות ניקוד גבוה לקבוע את היקף הסיוע שתיתן בהקמתם, 

ב במוסדות חלופות דיור קרובות ונגישות. באופן זה ניסתה להתחש חסרותבהם שבאזורים 
: , ואלה היו ממצאיהביצוע התכנית הראשונהמ"ת הפקת לקחים קיימה הוות 2014בפריפריה. בשנת 

אין להם אפשרות לממן את מאחר ש למוסדות בפריפריה יש קושי להעמיד מודל פיננסי מאוזן(א) 
 ,ספותעלויות נו םהקמת מעונות בשיתוף עם יזם חיצוני דורשת מהמנגד,  .הפרויקט במימון עצמי

  ;יתרון בפריפריהלגודל המוסד אין  (ב)    ;יכולים לעמוד בו אינםשמזערי ובכללן התחייבות לאכלוס 
; בפועל למיטה ש"ח 140,000- כהיא הוערכה בעלות הקמת מעונות יקרה מכפי שהוערך במקור ( (ג) 

התמיכה בלו את יהפרויקטים שק (ד)    ;למיטה) ש"ח 180,000-150,000הוא זערי טווח המה
. בהתאם לממצאים אלה החליטה הוות"ת בנובמבר הגבוהה ביותר הם אלו שנמצאים בשלבי ביצוע

 ש"ח, 40,000-35,000- ל ש"ח 30,000- להעלות את התעריף המזערי למיטה בפריפריה מ 2014
קבעה  ות, כדי לאפשר להם לממש את הסיוע שניתן להם. עודבכפוף למימון משלים של המוסד

  קבל אשראי מגורם חיצוני. אלו לר למוסדות תשקול לאפשש

מוסדות למרות ההטבות שהחליטה הוות"ת להעניק למשרד מבקר המדינה מצא כי  .1
השלמת בשל קשיים בגיוס  , וזאתלא הצליחו להקים מעונות סטודנטים , מרביתםבפריפריהש
גוריון. -חי וצפת ובאוניברסיטת בן- כך קרה למשל במכללות האקדמיות תלמימון להקמתם. ה
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מעלות הבנייה. מנגד, הקמת  30%- מכסה רק כ -גם אחרי העלאת התעריף  -הסיוע של הוות"ת 
מעונות בשיתוף יזם פרטי לא התאימה למוסדות אלו מאחר שחייבה אותם לקבוע שכר דירה 

הם פנו לוות"ת בבקשה שתאשר להם לקחת הלוואה גבוה מזה הקיים בסביבתם. בעקבות זאת 
מגורם חיצוני או פנימי למימון הקמת המעונות, אולם עד מועד סיום הביקורת הוות"ת לא 

מספר חי, שם - הסדירה את הנושא. הקמת המעונות נחוצה מאוד במכללה האקדמית תל
; וכך גם נותזקוקים למעו 65%-, מהם כ3,800- גיע תוך חמש שנים לצפוי לההסטודנטים 

ני מיעוטים שיותר ממחציתם ב סטודנטים 2,375במכללה האקדמית צפת, שם לומדים 
סטודנטים ה 18,779בין מ 1,706-ק לגוריון ר-. באוניברסיטת בןבעיררות המתקשים לשכור די
  . מההיצע 135%- שיעור הביקוש עומד על כקיימים, ויש פתרון במעונות ה

 ,ת"ת אולם היא נמצאת בפריפריהובתכניות של רמ"י או הו הללא נכלהמכללה האקדמית ספיר  .2
תשתיות של החליטה הממשלה לסייע בתכנון ובפיתוח  2006בדצמבר עוטף עזה. אזור ב

באמצעות  העירלחזק את כדי  ; זאתהסמוכה למכללת ספיר ,למעונות סטודנטים בשדרות
ורך של המכללה, שמבין של הסטודנטים שיגורו בה, וכדי לענות על הצ פעילותם הקהילתית

פתרונות דיור במרחק  1,800- מבקשים לשכור דירה ורק ל 3,000-כ בה סטודנטיםה 7,700
 היאכי נה ציי, ואף מיטות 250להקמת כספי למוסד ות"ת סיוע ושרה היא 2014נובמבר סביר. ב

אולם עד מועד סיום  .לקיחת הלוואהשוקלת לאפשר למוסדות להקים מעונות באמצעות 
  ורת אין למכללת ספיר תכנית למימון הקמת המעונות. הביק

התכנית ציינה המכללה האקדמית ספיר כי  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  . הות"ת אינה נותנת מענה מספק להקמת מעונות בושל ה

˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÈÏÂÈÏ ÔÂÎ 2015,  ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ‰˙ ÂÂÎ· ÈÎ ‰ÚÈ„Â‰ ˙"˙ÂÂ‰˘ Û‡
 Ì„˜Ï ÂÏÁ‰ ‡Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ,ÈÓˆÚ ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ¯„ÚÈ‰· .‰¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ‡È‰ ,‰È‚ÂÒ‰

 ˙‡.˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÈ ·  ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙˘˜·· ÔÂ„Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ï -  ˙ÈÒ  ÈÙ ˙Â ˙È‡Â ˙Â·ÈˆÈ ÈÏÚ· Ì‰ Ì‡-  ˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï ÔÂÓÈÓ ÒÈÈ‚Ï

Ó‡· .¯È·Ò ÔÓÊ ˜¯Ù ÍÂ˙ ÂÏ‡ ˙Â˘˜·Ï ·È˘‰ÏÂ ,˙Â‡ÂÂÏ‰ ˙ÂÚˆ  

 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ÔÙÂ‡Ï ˙ÂÙÂÏÁ ‰ Á· ‡Ï˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ
 ‰Ï ‰ÚˆÂ‰˘ ‰„ÈÁÈ‰ ˙Â¯˘Ù‡· ‰¯Á·Â ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰ ÈË˜ÈÂ¯Ù-  ‰ÈÈ ·Â ÌÊÈ ÛÂ˙È˘

‰ ˙ËÈ˘· ‰ÏÚÙ‰Â-BOT ˙Â Î˙È‰ ÏÚ ÂÊ ‰ËÈ˘ ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï˘ ¯Á‡ÓÂ ;
È ÌÈÈ„ÂÁÈÈ‰ Ì‰È ÈÈÙ‡Ó ÈÙ ÏÚ ˙Â„ÒÂÓ· ‰ÓÂ˘È -  Ï˘ ÂÙÂÒ· ,ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ˙Â„ÒÂÓ‰

 ‰ÏÂÚ .ÏÚÂÙÏ Â‡ˆÈ ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰Â ,Ô˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰˘ ÚÂÈÒ‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ˘ÓÓÏ ,¯·„
È˙Ï· ˙ÂÈ‰Ï ÍÙ‰ ÂÏ‡ ˙Â„ÒÂÓ· ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰· ÚÂÈÒÏ „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙‰˘ ÍÎÓ- .ÌÈ˘È

Ï Ì‡Â·· Ì‰· ÂÏ˜˙  ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ÔÂÓÈÓ‰ ÈÈ˘˜ ÁÎÂ  ÌÈ ÎÂ˘ Ì‰˘ ¯Á‡Ó ,˙Â ÂÚÓ ÌÈ˜‰
 ˙ÈÏÈÏ˘ Û‡Â ‰ÎÂÓ  ˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÈ ·· ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ Ì‰·˘ ‰È¯ÙÈ¯Ù È¯ÂÊ‡·-  ÈÂ‡¯

 .‰ˆÓÈ‡˘ ‰ÊÏ ÌÈÈÙÂÏÁ ÔÂÓÈÓ ˙Â¯Â˜Ó ÔÁ·˙ ˙"˙ÂÂ‰˘ ‰È‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ È„Ó‰, Â‰ ÏÚÂÏ ˙"˙‰ ˙‡ ˘ÓÓÏ Â¯˘Ù‡È˘ ÚÂˆÈ· ˙Â · ˙ÂÙÂÏÁ ˘·‚È Î˙Â ˙ ˙Ó˜‰Ï

.‰È¯ÙÈ¯Ù· ˙Â ÂÚÓ   

  



  ג66דוח שנתי   1584

התקצוב וההפעלה של מעונות  - הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) - המועצה להשכלה גבוהה  שם הדוח:
  סטודנטים

  ג66דוח שנתי   :מסגרת הפרסום
  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

  ת"ת וליקויים ביישום התכניות של רמ"י והו

   דירה במעונות הסטודנטיםהקביעת שכר 

ות"ת בבניית ושל ההתקציבי הסיוע בגינה והקצאת הקרקע על ידי רמ"י בפטור ממכרז וללא תשלום 
בין  הואמרכיב הקרקע  ;להוזיל את מחירי השכירות במעונות לעומת מחירי השוק יםהמעונות אמור

  . מעלות הבנייה 20%- כהוות"ת היא סובסידיה של , והממחיר הנכס 50%- ל 20%

È " Ó ¯  È Ù  Ï Ú  ‰ ¯ È „ ‰  ¯ Î שכר דירה לקבוע תעריף החליטה הנהלת רמ"י  2012באפריל  :˘
שכר  וקבעה אתמוסדות כמה הקצתה קרקע ל 2012, ובאוקטובר 9עם המוסדות ל הסכםבכ מרבי

למעונות ללא תשלום  ים שתקצה קרקעבמקרכי עוד החליטה רמ"י . אחד מהםהדירה המרבי לכל 
ובאזור  ,בשוק החופשי מחירהמלפחות  15%-יקבע יהיה נמוך בישר הדירה הקרקע, שכבעבור 

תכן באמצעות מענקים של הממשלה דרך צד י. הפחתה נוספת תלפחות 10%-ב - ת עדיפות לאומי
, עליית מדד המחירים לצרכן גובהתוגבל לבשכר הדירה  המרביתעלייה עוד נקבע בהחלטה כי הג'. 
  לא יעלה על מחיר השוק.ר הדירה במתווה המכרז יוכנס סעיף המבטיח כי שכ וכי

 È Ù  Ï Ú  ‰ ¯ È „ ‰  ¯ Î ˘Â ‰˙ " ˙ Â :במעונות צריך שכר הדירה הוות"ת עולה כי  מדיוני
אפשר להפחית את לחצי הביקוש בשוק הדיור, לשפר את המוביליות בין ועליו ל ,סביר ותהיל

מוסדות הזק את יכולת הסטודנט לבחור מוסד משיקולים אקדמיים ולשפר את נגישות האזורים, לח
בהם הפער בין שכר שפרויקטים שמעדיפה שיטת ניקוד הוות"ת קבעה  2012בנובמבר בפריפריה. 

יהיה משקלו של בערים הגדולות . עוד קבעה כי בשוק החופשי גדול יותרבמעונות לזה שהדירה 
  .20%הן מחוץ לו ,40%בניקוד רכיב זה 

אינה מבוססת כי שיטת הניקוד שקבעה ושהיא פועלת לפיה לוות"ת משרד מבקר המדינה מעיר  .1
ניתן על בסיס הצהרת כוונות של  הציון לפרויקטיםזאת משום ש ;ודאות רבה- נתונה לאיו

אך ביכולתה של הוות"ת  ,מכרזהמוסדות שניתנת בשלב האישור הראשוני, לפני שפורסם 
ובדיקת  רק לאחר קבלת תוצאות המכרזבין שכר הדירה לבין מחיר השוק לאמוד את הפער 

כי  מלמדתגו המוסדות יבדיקת הפרויקטים שהצואכן,  גובה שכר הדירה המוצע בפועל.
, ובפועל נקבע שכר ות"ת בשלב ניקוד הפרויקטיםפני הולא עמדו במחיר שהצהירו ל םמרבית

 . דירה גבוה מזה שהציגו

החיסכון המדויק בשכר ציינה הוות"ת כי  2015בתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר בתשו
אולם במרבית המוסדות  ,הדירה אכן נתון לשינויים ואינו ידוע במלואו בשלב בחינת ההצעות

  בפועל. הצעהחל שינוי סביר בשכר הדירה בין שלב ההצעה לבין ה

˙˜È„· È‡ˆÓÓ ÈÙÏ ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Â‡Ó Ï˘ ÈÂ È˘ ÏÁ ÌÈ˙ÚÏ Â
 .ÏÚÂÙ· ¯ÈÁÓ‰ ÔÈ·Ï ˙ÂÚˆ‰‰ ·Ï˘ ÔÈ· ,¯„Á· Û˙Â˘Ï ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚· ÌÈÏ˜˘

·È·‡ Ï˙ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ,Ï˘ÓÏ- È„È ÏÚ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ ÈÁ· ·Ï˘· ‰¯È‰ˆ‰ ÂÙÈ
 ‰È‰È ¯„Á· Û˙Â˘Ï ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÈÎ ˙"˙ÂÂ‰1,250  ÂÈ„ÂËÒ·Â Á"˘1,650  ÌÏÂ‡ ,Á"˘

‰ ¯„Á· Û˙Â˘Ï ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÏÚÂÙ· ‡Â1,550-1,350  ÂÈ„ÂËÒ·Â Á"˘2,100-1,776 
¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ;Á"˘- Û˙Â˘Ï ‰¯È„ ¯Î˘ ÈÎ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ ÈÁ· ·Ï˘· ‰¯È‰ˆ‰ ÔÏÈ‡

 ‰È‰È ¯„Á·1,500-1,325  ‡Â‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡ ,Á"˘1,750-1,520  ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ;Á"˘
Ô·- ‰È‰È ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÈÎ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ ÈÁ· ·Ï˘· ‰¯È‰ˆ‰ ·‚ · ÔÂÈ¯Â‚1,000 -1,350 

ÏÂ ,Á"˘ È‡Ó· ˙˘„ÂÁÓ ‰ ÈÁ· ¯Á‡2015  ÏÚ „ÂÓÚÈ ÈÎ ‰ ÈÈˆ1,500-1,200  .Á"˘  

__________________ 

 יעוץ חיצונית. ת יחברעם רמ"י  התקשרהתעריף הלצורך קביעת    9
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התקצוב וההפעלה של מעונות  - הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) - המועצה להשכלה גבוהה  שם הדוח:
  סטודנטים

  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

2. ‡ˆÓ   Ì Ó‡˘Ó¯ ÂÚ·˜ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÌÏÂ‡ ,È·¯Ó ‰¯È„ ¯Î˘ ÛÈ¯Ú˙ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰Ú·˜ È"
 ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ .Â ÓÓ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Â·‚ ÛÈ¯Ú˙Ó¯ Ì˙Â‡ „‚ Î ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜  ‡Ï È"

 ,˙Â„ÒÂÓÈÙÎ Ë¯ÂÙÈ˘ ˙Â‡Ó‚Â„·  ‰ÏÚ „ÂÚ .ÔÏ‰ÏÈÎ Û‡ ·˘ ÏÈ¯Ù‡2012  ‰ËÈÏÁ‰
· ÍÎ ‰‚‰  ‡Ï ‡È‰ ,ÌÎÒ‰ ÏÎ· È·¯Ó ‰¯È„ ¯Î˘ ÛÈ¯Ú˙ ÚÂ·˜Ï È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰‰ÈÓÎÒ‰ 

 ÌÚÌÈÈ ˘  ˙ÏÏÎÓÂ ˙¯ Î ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ :˙Â„ÒÂÓ‰ÓÔÈÙÂ¯ .˙‡Ê· ‰Ú Ó ˙Â¯˘Ù‡ 
Á˜ÙÏ ÏÚ ¯Î˘ ‰¯È„‰ ÂÚ·˜È˘.  

 הקצאת קרקע לאוניברסיטת אריאל בפטור ממכרזשרה הנהלת רמ"י יא 2012אוקטובר ב  .א
אולם ביוני . ש"ח למיטה 1,188חדרים בשכר דירה מרבי של  1,000להקמת ללא תשלום, 

עדכנה האוניברסיטה את המודל הכלכלי וקבעה כי שכר הדירה במעונות יעמוד על  2015
  ש"ח.  1,500- כ

יפו - האקדמית תל אביבשרה הנהלת רמ"י הקצאת קרקע למכללה יא 2012אוקטובר ב  .ב
. מעיון ש"ח 1,394של שכר דירה מרבי בחדרים  450להקמת ממכרז ללא תשלום, בפטור 

- ל 1,776בתוצאות המכרז שפרסמה המכללה עולה כי המחיר לדירת סטודיו ליחיד נע בין 
 . ש"ח 1,550- ל 1,350שותפים נע בין ת ש"ח, והמחיר למיטה בדיר 2,100

 ‰¯È„ ¯Î˘ ÂÚ·˜˘ ÏÚ ˙Â„ÒÂÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È"Ó¯ ‰¯˘È‡˘ ‰ÊÓ ‰Â·‚
 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÔÎ ÂÓÎ .ÍÎÏ ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ÈÏ· È"Ó¯Ï˘ ÏÚÙÎ‡ ‡Ï‰ 

 ˙‡ È„ÈÏ ‡È·Ó Â È‡ ÌÈË „ÂËÒ‰ ÌÈÓÏ˘Ó˘ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ˙‡Ê ˙Â·˜Ú· ;‰Ú·˜˘ ÛÈ¯Ú˙‰
 ˙‡ ÈÂËÈ·Â ÚÂÈÒ‰ È·Èˆ˜˙ ˙‡Ú˜¯˜Ï Ú‚Â · ˙Â·Ë‰‰.   

3. ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ  ÈÎ ˜ÏÁ ˙Â„ÒÂÓ‰Ó Â˘È‚‰ ¯Â˘È‡Ï ˙ÂÂ‰ ˙"ÏÈ¯Ù‡· 2012  ‰Úˆ‰
 ˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰Ï¯Î˘˘ ‰¯È„‰ Ì‰· ‰ÓÂ„ ‰ÊÏ ˜Â˘·˘ È˘ÙÂÁ‰ :˙ËÈÒ¯·È Â‡ ¯·-ÔÏÈ‡ 

 ‰È‰È ‰ËÈÓÏ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÂÈÙÏÂ ÈÏÎÏÎ Ï„ÂÓ ‰ÚÈˆ‰1,500-1,325 ˘ ,Á"‰˙Â‡·˘Î  ˙Ú
‰ ˜Â˘·È˘ÙÂÁ  ¯ÈÁÓ‰ ‰È‰1,500-1,400 ˘„˘ ÈÙÎ ,‰ËÈÓÏ Á"ÁÂÂÈ „ÒÂÓ‰ ÂÓˆÚ ;

ˆ‰ ˙¯ Î ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ‰¯È„ ¯Î˘ ‰ÚÈ‰ËÈÓÏ Ï˘ Î-1,100 ˘ Á"„ÈÁÈÏ ,˙ÓÂÚÏ 
1170 ˘ ;È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· Á"Â·È·‡ Ï˙ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰- ‰¯È„ ¯Î˘ ‰ÚÈˆ‰ ÂÙÈÏ˘ 
1,250 ˘Â ‰ËÈÓÏ Á" -1,650 ˘ ,„ÈÁÈ ˙¯È„Ï Á"Â È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘·‰È‰  ÛÈ¯Ú˙‰ÏÚ  ÈÙ
ÁÂÂÈ„ „ÒÂÓ‰ 1,650-1,335 ˘.¯„ÁÏ Á"  

 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏ„ÂÓ‰ ˙‡ Â¯˘È‡ ¯˘‡ ,È"Ó¯ÏÂ ˙"˙ÂÂÏ
 ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‡Â·È ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰Ï ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙ÂÎÈ¯ˆ ÂÈ‰˙ÁÙ‰·˙ 

.‰¯È„‰ ¯Î˘  

4. ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ  ÈÎ Ó¯ È"˙ÂÂ‰Â ˙"ÂÏÚÙ ‡ÏÏ ÌÂ‡È˙ Â¯˘È‡Â È¯Ú˙ÈÙ ¯Î˘ ‰¯È„ ÌÈ Â˘ 
 .‰ÈÏˆ¯‰ ÈÓÂÁ˙ È·‰ ÊÎ¯ÓÏÔÏ‰Ï ÌÈË¯Ù‰:  

 15%- ב הנמוך רבישרה הנהלת רמ"י למרכז הבינתחומי תעריף שכר דירה מיא 2014 יוניב
"ח לזוג ש 2,265-"ח לשותפים וש 871"ח לסטודנט יחיד בחדר, ש 1,394: ממחירי השוק

 :תעריף אחר, גבוה יותר הוות"תשרה יא ,2014 באוגוסט, מכן לאחר כחודשייםסטודנטים. 
  "ח לזוג.ש 3,330- "ח ליחיד וש 2,160
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  סטודנטים

  ג66דוח שנתי   :מסגרת הפרסום
  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯„ÚÈ‰ ,‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙Ó¯ È"˙ÂÂ‰Â ˜¯ ‡Ï ˙"¯ˆÂÈ  ÏÂ·Ï·
 ‡Ï‡ ,ÌÈË „ÂËÒ‰Ó ˙Â·‚Ï ¯˙ÂÓ˘ È·¯Ó‰ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚Ï ¯˘‡Ì‚  ˙„Â·Ú ÏÚ „ÈÚÓ

È ˘ Ï˘ ‰ÈÂ˜Ï ‰ËÓ ÈÙÂ‚‰ È"Ó¯˘ ÈÂ‡¯ .Ì‰Â‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙‡ Â˘·‚È ˙"˙ÂÂÔ  Ú‚Â ·
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È·ÈÎ¯ÓÏÌÈ ÛÂ˙È˘·Â ÌÂ‡È˙· ‰ÏÂÚÙ .  

"נושא גובה שכר הדירה נבחן  :"ירמציינה  2015נובמבר משרד מבקר המדינה למ בתשובתה
  ."ת"הוותבימים אלה מול המוסד האקדמי ובתיאום עם 

  

  על שכר הדירה במעונות  פיקוח

 ניהקמת בנייאופן פיקוח על בדבר הות"ת להתייעץ עם הורמ"י החליטה  2011באוגוסט  .1
מקרו התחום על ממונה המכתבו של ממחירי השכירות לסטודנטים. על קביעת המעונות ו

עולה כי התיאום בין הוות"ת לרמ"י היה חלקי  2015ממאי ת"ת למבקר המדינה ותשתיות בוהו
כל גוף פועל  אולם ככלל ,2012בשנת התכניות בעת גיבוש אמנם היה תיאום מסוים  -בלבד 

  באופן עצמאי בתחום אחריותו. 

 ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ËÒÂ‚Â‡Ó Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ2011 ˙Ï‰ ‰ ,
 È"Ó¯ ‡Ï ‰Ú·˜ÁÂ˜ÈÙ È Â ‚ Ó, ‰¯˜·  ÌÚ ÍÎ Ì˘Ï ‰ˆÚÈÈ˙‰ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ˙ÂÈˆ˜ Ò Â‡

‰˙ËÏÁ‰Ó ˘¯„ Î ,˙"˙ÂÂ‰ ÌÚ Â‡ ‚"ÏÓ‰ .,ÍÎÏ Í˘Ó‰· · ÏÈ¯Ù‡2012  ‰ËÈÏÁ‰
Â„È ˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï Ú˜¯˜ ÂÏ ‰ˆ˜Â˙˘ „ÒÂÓ ÈÎ È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰ÏÂ È"Ó¯Ï ÁÂÚ ˙"˙ÂÂ Ï

Ê¯ÎÓ‰ ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ ,Â ˙Â ÂÚÓ‰ ÏÂ‰È  ÏÚ ÏÚ .˙Â¯ÈÎ˘‰ È¯ÈÁÓ  

כי  החליטה הנהלתה 2012מאחר שרמ"י לא הקימה את מנגנוני הפיקוח והבקרה, באוקטובר 
. היא אף ציינה זאת משרד הבינוי והשיכון מנגנון הפיקוח שלמחירי השכירות יפקח על 

  .עם המוסדות בדבר הקצאת קרקע להקמת מעונות הבהסכמי

 ÈÂ È·‰ „¯˘Ó ÌÚ ‰˙Â‡ Ì‡˙Ï ÈÏ· ÂÊ ‰ËÏÁ‰ ‰Ï·È˜ È"Ó¯ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ˙¯Â˜È·‰ È„·ÂÚÏ ¯ÒÓ˘ ÈÙÎ ,ÏÚÂÙ· .ÍÎÏ Â˙ÓÎÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÈÏ·Â ÔÂÎÈ˘‰Â Û‚‡ Ï‰ Ó

„¯˘Ó Ï˘ ˜ÂÂÈ˘‰ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ · È‡Ó2015, ‰ „¯˘Ó ˜ÒÂÚ Â È‡Î˘ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ¯
‰¯È„‰ ˙Â ÂÚÓ· .  

 ¯È·Ú‰Ï ‰˙ËÏÁ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 „¯˘Ó .ÂÓÚ ˙‡Ê Ì‡˙Ï ‡Ï· ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙ÓÈ˘ÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙‡ ÔÂÎÈ˘‰Â ÈÂ È·‰ „¯˘ÓÏ
 ¯Î˘ ‰·Â‚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡Ó ¯Ú ˙‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰ È‡ ÈÎ È"Ó¯Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó

·Ú‰Ï ‰ËÈÏÁ‰ Ì‡ Ì‚Â ,˙Â ÂÚÓ· ‰¯È„‰ ·Â˜ÚÏ ÍÈ˘Ó‰Ï ‰ÈÏÚ ,¯Á‡Ï ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ¯È
 ˙Â ÂÚÓ· ‰¯È„‰ ¯Î˘ ,˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ˘ ÈÙÎ ,ÏÚÂÙ· .Â·ÈË ¯Á‡Â ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ¯Á‡
 ÏË ‰ ˙Ï˜‰ ˙‡ È"Ó¯ ‰Ú Ó ÍÎ· .È"Ó¯ ‰Ú·˜˘ ‰ÊÓ ‚¯Á ÌÊÈÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÔÈ· Ú·˜ ˘

 .Â· ÌÈ„ÓÂÚ ÌÈË „ÂËÒ‰˘ ÈÏÎÏÎ‰  

רמ"י: "מאחר ומדובר היה בתהליך ציינה  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
חדש לחלוטין סברה רמ"י כי נכון יהיה להעביר את הפיקוח בתחום לגורם מדינה, אשר יודע 
לבצע פיקוח מעין זה. ולצורך תיקון ליקוי זה העניין נבחן יחד עם יו"ר מטה הדיור והאחרון 

  החליט כי הטיפול יועבר לחברה הממשלתית 'דירה להשכיר'". 
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התקצוב וההפעלה של מעונות  - הוועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) - המועצה להשכלה גבוהה  שם הדוח:
  סטודנטים

  ג66דוח שנתי   מסגרת הפרסום:
  2016-התשע"ו  שנת פרסום:

עולה כי  2015מאי ות"ת למבקר המדינה בותשתיות בהמקרו והתחום על ממונה הל ממכתבו ש .2
מוסדות תציין בהסכמים עם המוסדות המתוקצבים על ידי הוות"ת כי על הרמ"י הוסכם ש

והוא יעודכן רק לפי מדד  ,את שכר הדירה בעת אישור הפרויקט אשרתות"ת הות"ת. ודווח לול
שכר הדירה גובה  עלות"ת והמחירים לצרכן. עם סיום הבנייה יידרשו המוסדות לדווח ל

  ות"ת להפעיל סנקציה תקציבית. הובתקופות קבועות. במקרה של הפרת תנאים תוכל 

 Ï˘ ˙Â ÂÚÓ· ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰˘˜È· ˙"˙ÂÂ‰ ÈÎ ÔÎ Ì‡ ‡ˆÂÈ
Ì‰˘ ˙Â„ÒÂÓ‰  ÌÏÂ‡ ,ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó ÌÈÙÂ‚ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ì È‡˘ ÌÈ·ˆ˜Â˙ÓÏÎ ‡ÏÏ Â¯˙Â  

ÁÂ˜ÈÙ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰¯Â„Ò ˙È Î˙ ˘·‚Ï ˙"˙ÂÂ‰Â È"Ó¯ ÏÚ .
 ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰· Ì‡Â Ú˜¯˜‰ ˙‡ˆ˜‰· Ì‡ ,ÔÚÂÈÒ· Â · ˘ ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙Â ÂÚÓ·

 ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎ· ˙‡ÊÂ -  Ì È‡˘ ÂÏ‡ (È"Ó¯ È·‚Ï) Ô‰Â ,ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ Ô‰ .ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó  

  

  אוניברסיטת אריאלאישור פרויקט בתהליך 

Â‰ Ï˘ ÛÒ‰ È‡ ˙ ÈÙ ÏÚÂ .ÌÈ˘„Á ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ˜¯ Ô˙ ÈÈ ˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï ÚÂÈÒ‰ ,˙"˙ ˙¯Â˜È··
 .‰Ê ÛÒ È‡ ˙ ÌÂÈ˜ ÏÚ ‰„ÓÚ „ÈÓ˙ ‡Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ   

‡Ë È Ò ¯ · È  Â˙ Ï ‡ È ¯ הסכם עם יזם חיצוני לבניית על חתמה האוניברסיטה  2007בשנת : ‡
בהתאם  המוסד,על פי הזמנת  ,2025-ל 2010בין יבנו בשלבים שי ,במעונות סטודנטים מיטות 7,000

מיטות נוסף  894ת"ת בקשה לבניית ולוהמוסד הגיש  2012. באפריל ולמספר הסטודנטים שילמדו ב
יבנו יהיה כמו הנהוג ישים ששכר הדירה במעונות החדמוסד ציין כי המיטות הקיימות. ה 1,884על 

  למיטה.  ש"ח 1,500-850 :בקיימים

לקבל את בקשת המוסד ולסייע לו בבניית המעונות שבנייתם טרם ות"ת הוהחליטה  2012נובמבר ב
החלה, אולם דחתה את הבקשה לסייע בהקמת בניין שכבר הוחל בבנייתו, שכן הדבר מנוגד לתנאים 

כום העלתה את הס 2014נובמבר בו ש"ח,מיליון  5של ע וסי ות"תושרה היא 2012נובמבר בשקבעה. 
  מיליון ש"ח.  7.5- ל

 ‰ÊÂÁ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï ÈÏ· ÚÂÈÒÏ ‰˘˜·‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙"˙ÂÂ‰˘ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··
 .Â· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‡ ˙Ï ·ÈÂÁÓ „ÒÂÓ‰˘ ,ÌÊÈ‰ ÌÚ Ì„˜ÂÓ ˙Â¯˘˜˙‰  

מספר על כי בהסכם עם היזם החיצוני אין נתונים צוין  2013נובמבר ות"ת בבבקרה שעשתה הו
האוניברסיטה שעבדה את הקרקע במקום לשעבד את ההכנסות ; כי המיטות שעל הקבלן לבנות

שיעור הריבית של העסקה ; וכי דבר שאינו מקובל - יה צמודה לדולר יעלות הבנכי  ;ליזם צפויותה
 יהעקרונותולא הגיונית, והתקשרות סבוכה הגבוה מהמקובל. עוד צוין כי שיעור  - 9.5%כולה הוא 

כי המודל נשען על  ציין המוסדת"ת והובתגובה לממצאי הבקרה של מקשים על הניהול והפיקוח. 
  במסגרתו מוקם הפרויקט כולו.ש ,קייםהמערך ה

עולה כי חתמה על הסכם עם הקבלן  2015מתשובת האוניברסיטה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  ישור הוות"ת. רק לאחר קבלת א

 Ì˙Á ˘ ÌÎÒ‰Ï Í˘Ó‰ ÌÎÒ‰ Â‰Ê ÈÎ ‡ˆÓÂ ¯ÂÓ‡‰ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ˜„· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯·Ó·Â Ó ˙"˙ÂÂ‰ ˙Â¯Ú‰Ó ˙Á‡ Û‡Â ,È¯Â˜Ó‰ ÌÎÒ‰‰ È‡ ˙Ï ÌÈ‰Ê ÂÈ‡ ˙ ;ÌÊÈ‰ ÌÚ2013 

 .‰Ó˘ÂÈ ‡Ï  
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 ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ ,Í˘Ó  Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÂÈ·Ï˘Ó „Á‡· ¯·Â„Ó˘ ¯Á‡Ó
‡ ‰ ˙˙ ˙"˙ÂÂ‰˘ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ÂÏÚÈ˘ ÍÎ ÌÊÈ‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ ÔÂÎ„Ú· ‰¯Â˘È‡ ˙

 ,Ï˘ÓÏ .È"Ó¯ ÈÏÏÎÂ ‰ÈÏÏÎ‰Â¯˘È‡ ˙"˙Â‰  ˜Â„·Ï ‡Ï· Ú˜¯˜‰ Ï˘ „Â·Ú˘ ÏÏÂÎ‰ ‰ÊÂÁ
‡Ì ‡ È"Ó¯È„Â·Ú˘‰ ˙‡ ‰¯˘Â ,˜È„· ˙ÂÂˆ ˙ ˙¯Â˜È·‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï È"Ó¯

.„Â·Ú˘‰ ˙‡ ¯„Ò‡Ó‰ Ì¯Â‚Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˙"˙ÂÂ‰ ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ·  ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ
 Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙Â ˙È‡‰ ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„Î Ô‰Â ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙·ÂËÏ Ô‰ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï

 .˙Â„ÒÂÓ‰  

  

   היפרוגרמת בני

יהיה בכל חדר סטודנט אחד  ולפיה ,למוסדות את הפרוגרמה לבניית המעונותרמ"י והוות"ת קבעו 
בביקורת עלה בדירה יהיה ארבעה.  רבימעט זוג או משפחה. מספר הסטודנטים המלכל היותר, ל

  תנאים אלו. עמד בשלא  וסייעו לו אףשרו פרויקט של הטכניון לבניית מעונות ישני הגופים אש

מיטות ביחידות דיור ליחיד בשכר דירה  700יקים  הות"ת ולפיול ההגיש הטכניון הצע 2012אפריל ב
 2012בפברואר  .ש"ח 2,550של  לשני שותפים בשכר דירהלכל היותר דירות או  ש"ח, 1,100של 

 74מיטות, מהן  458לוות"ת תכנית בנייה ולפיה תכנן לבנות  2012הגיש הטכניון לרמ"י וביולי 
  ביחידות דיור של חמישה חדרים. 

של רמ"י תכנית אחרת שהגיש לה הטכניון ולפיה יוקמו  שרה ועדת עסקאותיא 2014בדצמבר  .1
 ועלייתו, ש"ח 952יהיה מרבי הדירה השכר . הוועדה קבעה כי יחידות דיור 110-מיטות ב 454

כל אחד ובסטודנט  היהיהיא אף קבעה שבכל חדר  .תוגבל לשווי עליית מדד המחירים לצרכן
  אישרה ועדת הפטור את העסקה.  2015מרץ . בארבעה לכל היותרדירה 

 ‰Ú·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ˙Â¯È„‰Ó ˜ÏÁ· Â¯¯Â‚˙È ‰ÈÙÏ˘ ˙È Î˙ ‰¯˘È‡ È"Ó¯˘ ‡ˆÓ  ,ÌÈË „ÂËÒ
 ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï ˙"˙ÂÂ‰˘ ‡ˆÓ  „ÂÚ .˙"˙ÂÂ‰ ÈÏÏÎÏ Ô‰Â ‰Ï˘ ‰ÈÏÏÎÏ Ô‰ „‚Â Ó‰ ¯·„
 ¯˘‡ .¯ÂÈ„ ˙Â„ÈÁÈ· ÌÈ¯„Á ‰˘ÈÓÁ ‰ÏÏÎ ¯˘‡ ,ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ‰˘„Á‰ ‰ÈÈ ·‰ ˙È Î˙
 ˙‡ ‰˜ÓÈ  ‡ÏÂ ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÏÏÎ‰Ó ‚Â¯ÁÏ Í¯Âˆ· ‰ „ ‡Ï ‡È‰ ÈÎ ‡ˆÓ  ,È"Ó¯Ï

 Û˜Â˙ È¯ÒÁÏ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ‰ÎÙ‰ ÍÎ· ;‰‚È¯Á‰ .È˘ÓÓ  

היא ציינה כי רשמה לפניה הערת  2015בתשובתה של רמ"י למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  ביקורת זו והיא בודקת אותה. 

תסייע רק במימון יחידות היא עולה כי  2015מתשובת הוות"ת למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  רק יחידות דיור שיש בהן עד ארבעה חדרים.  - הדיור התואמות את הפרוגרמה שאישרה, קרי 

 400 הןמ ,488- ל 454- הגדיל את מספר המיטות מעדכן הטכניון את הפרוגרמה ו 2015מאי ב .2
מיטות ביחידות דיור של  40-ו יחידות) 80(סך הכול  חדרים חמישהשל דיור מיטות ביחידות 

  לחודש. ש"ח 1,000. כל מיטה תושכר בשכר דירה של יחידות) 10(סך הכול  ארבעה חדרים

 ˙ÈÙÂÒ‰ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ¯È‰ˆ‰˘ ÂÊ ˙‡ ˙Ó‡Â˙ ‰ È‡ ‰ÈÏÚ˘ ˙Ú·Â‰ ˙"˙Â
‡È ˙ ˘· Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ‰¯˘2012 . ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ˙"˙ÂÂ‰Â È"Ó¯

 ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ „ÒÂÓÏ Â¯˘Ù‡˘ ÍÎ· .‰ ÓÓ ÌÈ‚¯ÂÁ˘ ˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï ÚÈÈÒÏ ‡ÏÂ ÂÚ·˜˘
È˙Ï·Ï ÔÓˆÚ Ô‰Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÂÎÙ‰ ,Â˙Ú„ ÏÂ˜È˘- .ÌÈÈË ÂÂÏ¯  
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  הפעלת מעונות קיימים

ו מעונות סטודנטים הקימ -  אביב האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תל - שני מוסדות גדולים 
שנים.  כמהות"ת. מעונות אלו פועלים כבר ובשיתוף יזם חיצוני ללא קשר לתכניות של רמ"י וה

את הקריטריונים לאכלוסם ואת את איכות הפעלת המעונות האמורים, בדק משרד מבקר המדינה 
  שכר הדירה הנגבה בהם. 

  

  מעונות בהר הצופים באוניברסיטה העברית בירושלים

חתמה האוניברסיטה עם יזם חיצוני על חוזה להקמת כפר הסטודנטים ובו התחייבה  2005בשנת 
למיטה. על  דולר 250בשכר דירה ממוצע של קיץ, ב 50%- לחודשים ו 10במשך  92%לתפוסה של 

היזם נכשל בהפעלת המעונות ובתחזוקתם. בין היתר  ,2012-2006פי מסמכי האוניברסיטה לשנים 
בחוזה, עובדה שלא הפירוט הנדרש התפוסה במעונות שלא על פי  שיעורעל הגיש דוחות הוא 

שכר הדירה במעונות נוסף על כך, או ניהול שוטף שלהם.  שיעור זהעל  מואפשרה התחשבנות ע
ש"ח, על פי דיווחי  1,300-1,250שעמד על ת, גבוה ממחיר השוק באותה ע - ש"ח 1,500עמד על 

לרכוש את המעונות  2013ליטה האוניברסיטה העברית בשנת בעקבות זאת הח האוניברסיטה עצמה.
  שלה.  10מהיזם באמצעות הלוואה שלקחה מוועדת הקרנות

האוניברסיטה תרכוש את לפיו ש לוועדת הקרנות שלהנחתם הסכם בין האוניברסיטה  2013ביוני 
 25ה של האוניברסיטה תנהל את המעונות לתקופת הפעל ש"ח.מיליון  180המעונות מהיזם תמורת 

כל הכנסה (משכר דירה) מעל למדד, ו צמוד ש"חמיליון  15- ככל שנה  לוועדת הקרנותשנה ותשלם 
לתפוסה של  האוניברסיטהתתחייב דירות בודדים ב ;סכום זה תחולק שווה בשווה בין שני הגופים

ר מחיו ;כל השנה 100%לתפוסה של בחדרי זוגות לשני חודשי הקיץ, ו 50%- חודשים ו 10-ל 92%
 צמוד 5.5%לפחות  יהיהוועדת הקרנות . שיעור התשואה לש"ח 1,300- מהיה נמוך השכירות לא י

  . למדד המחירים לצרכן

1. ˙ Â  Â Ú Ó ·  ‰ ¯ È „ ‰  ¯ Î ˘ :‡ˆÂÈ  ÈÎ ÔÎ Ì‡¯·Î  ÈÎ Ú·˜  ˙Â ÂÚÓ‰ ˙˘ÈÎ¯ „ÚÂÓ·
¯Î˘ ‰¯È„‰ ‡Ï ‰È‰È ÍÂÓ  Ó‰Ê  ÌÈÈ˜‰˜Â˘·  .È˘ÙÂÁ‰·ˆÓ ‰Ê ÛÈ¯Á‰ ÈÏÂÈ· 2015 

ÔÓ˜Ï„Î :¯Î˘ ‰¯È„‰ ‰·Â‚˘ ‡‰ ˙Â¯È„· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È ÂÌÈÈ ˘-‰˘ÂÏ˘  ÌÈ¯„Á
‡Â‰ 1,520 ˘ Á"‰ËÈÓÏ  ˘„ÂÁÏ-  ÛÈ¯Ú˙‰Ó ‰Â·‚‰ËÈÓÏ ·· ˙Â¯È„Ï„Â‚  ˜Â˘· ‰Ê

 ÏÚ „ÓÂÚ‰ ,È˘ÙÂÁ‰1,300 ˘ Á"ÚˆÂÓÓ·Ò¯ÙÓ˘ ÈÙÎ ,ÈÓ Ò"ÓÏ‰ ÌÂ ÈÂ È·‰ „¯˘Ó
 .ÔÂÎÈ˘‰Â¯˘‡  ÔÈ‡ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ ˙ ÈÁ·Ó ˙ÂÁÙÏ ,ÔÎ ÏÚÂÊ ‰Úˆ‰ ˙È·ÈË˜¯Ë‡ 

„„ÂÚ˙˘ ÌÈË „ÂËÒ ¯¯Â‚˙‰Ï ˙Â ÂÚÓ· .  

השוואה נכונה של ציינה האוניברסיטה כי  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
על פי י. ממוצע כללבדירה שנגבה באזורים הקרובים, ולא השכר תתמקד בגובה שכר הדירה 

ועד בית, תחזוקה, כוכולל שירותים נוספים ה -  שכר הדירה שנגבה במעונות שתה,בדיקות שע
  נמוך מהמקובל בסביבה.  - חניה צמודה וטחון, כביסה יב

__________________ 

  .2ראו הערת שוליים    10
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 ‰ÈÁÓ ·Á¯Ó ÔÂ‚Î ,˙Â Â¯ÒÁ Ì‚ ˘È ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÔÈ· ¯ÚÙ· ÌÙ˜˘Ï ˘È Í‡ Ì˙Â‡ ˙ÓÎÏ Ô˙È  ‡Ï˘ ,˙ÂÈË¯Ù ¯ÒÂÁÂ ÌˆÓÂˆÓ

‰ ˜Â˘· ÌÈÈ˜‰ ‰ÊÏ ˙Â ÂÚÓ· ¯Î˘ ‰·Â‚ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ú„Ï˘ Û‡ ,‰È‡¯ÏÂ .ÈË¯Ù
 ‰ È‡ ÂÊ ‰„·ÂÚ˘ (ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ ,˙Â¯Á‡ ˙Â‡ˆÂ‰ Ì‚ Û˜˘Ó ‰¯È„‰

 .ÌÒÂÏÎ‡· ÌÈÈ˘˜ ˘È ÏÚÂÙ· ÈÎÂ ,˙Â ÂÚÓ· ¯¯Â‚˙‰Ï ÌÈË „ÂËÒ‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ‰ÚÈÙ˘Ó  

2. ˙ Â  Â Ú Ó ‰  Ò Â Ï Î צוין כי לא ייבנו מעונות  2014מרץ ות"ת בהו ה שקיימהבישיב :‡
. כפר הסטודנטיםהיא מצליחה לאכלס את אין שכן ככל הידוע  ,עבריתאוניברסיטה הנוספים ב

(מועד  2013עלה כי מיולי  2015האוניברסיטה ביולי  דיקנטם עשה צוות הביקורת עמבירור ש
, וכי במעונות 90%-95%במעונות  היה שיעור התפוסה 2015עד יוני  רכישת המעונות מהיזם)

  דנטים של מוסדות אחרים בירושלים. מתגוררים גם סטו

 ‰ÒÂÙ˙‰ È¯ÂÚÈ˘˘ ‰„·ÂÚ‰ ÈÎ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÏÚÓ ,ÌÊÈ‰ ÌÚ ÌÎÒ‰Ï ÒÁÈ· Â ˙˘‰ ‡Ï ˙Â ¯˜‰ ˙„ÚÂ ÌÚ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·ÈÂÁÓ‰

 .˙ÂÒ Î‰‰ È˘¯Ù‰· ˙‡˘Ï ıÏ‡È˙Â Ì‰· „ÂÓÚÏ ÁÈÏˆ˙ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ˘˘Á  

3. ˙ Â  ¯ ˜ Ï  ‰ ‡ Â ˘ ˙ ‰  ¯ Â Ú È שירותים שמעניק מוסד להשכלה גבוהה, כמו פתרונות ה: ˘
דיור לסטודנטים, ניתנים בחלקם כסיוע על בסיס נזקקות כלכלית כדי לאפשר הנגשת 
הלימודים, ואינם אמורים להיות מקור רווח למוסד, שכן המוסדות להשכלה גבוהה מוגדרים 

  כמוסדות ללא כוונת רווח. 

נקבע כאמור כי שיעור התשואה לוועדה יהיה  הקרנותועדת  לביןהאוניברסיטה בין הסכם ב
הכנסות גבוהות יהיו אם לאוניברסיטה למדד, ובפועל הוא יהיה גבוה יותר  צמוד 5.5%לפחות 

בדבר בדיקת  2013ינואר עד יוני מ ועדת הקרנותמבדיקת מסמכי במעונות. יותר משכר הדירה 
עלו הנתונים האלה:  ניברסיטה,האו כישת המעונות על ידילר מתן הלוואה הכדאיות של

הריבית הנקובה על אג"ח מדינה שתקופתן  ,בתקופת החתימה על ההסכם עם האוניברסיטה
עד תום תקופת החכירה של ההסכם עם היזם מתאימה לתקופה שממועד הסיום המוקדם 

  לתקופה ארוכה מאוד הוא בטווח  תשיעור התשואה באג"ח קונצרני ;1.75%עומדת על 
ת משרד מבקר קי. בד2.5%שנה הוא  19- ל תח ממשלתי"עור התשואה על אגושי ;1%-3%

הוא  2036במאי רעון יח ממשלתית צמוד למדד לפ"כי שיעור התשואה על אגהמדינה העלתה 
בלבד. כלומר שיעור התשואה  4.45%עד  - AAבדירוג של  תאג"ח קונצרנישל בלבד ו 2.45%

  מקובל בשוק באותו מועד.מה שהיה גבוה מ לאוניברסיטה ועדת הקרנותשנקבע בהסכם בין 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ÌÈË „ÂËÒ ˙Â ÂÚÓ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡,  ˙Á‡˘
 ˙‡˘Ï ˙Â˘˜˙Ó˘ ˙ÂÈÒÂÏÎÂ‡ ¯Â·Ú ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘‚ ‰ ‡È‰ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ‰È˙ÂÈÏÎ˙Ó

 ,˙ÂÈÂÏÚ· ÌÈÁÂÂ¯ ·È ˙.‰Ï˘ ˙Â ¯˜‰ ˙„ÚÂ ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï  

  

  מעונות באוניברסיטת תל אביב

פרסמה האוניברסיטה הזמנה להציע הצעות להקמה של מעונות חדשים (מעונות  2006בספטמבר 
שנה.  24כולם במשך הפעלת המעונות לברושים), לשיפוץ המעונות הקיימים (מעונות איינשטיין) ו

 7ברושים יוקמו מעונות וב ,מיטות 1,074בנייני מגורים הכוללים  7איינשטיין ישופצו מעונות ב
נחתם עמו חוזה ולפיו עלויות  2008יולי וב ,מיטות. במכרז זכה יזם חיצוני 1,500ם שיכללו בנייני

, ש"חמיליון  1,047- ל ו, ההכנסות לאורך הפרויקט כולו יגיעש"חמיליון  320ההקמה והשיפוץ יהיו 
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 2.1% עוד נקבע כי היזם יעביר כל שנה לאוניברסיטה. 7.5%ליזם עומד על תשואה השיעור ו
  עבור תפעול ובקרה.  ש"חמיליון  1.2-דמי זיכיון ועבור סות מההכנ

  

˙ Â  Â Ú Ó ‰  Ò Â Ï Î ‡ Ï  Ì È  Â È ¯ Ë È ¯ ˜  

מעונות הסטודנטים נועדו להנגשת ההשכלה הגבוהה לסטודנטים הזקוקים לכך, אם בשל מרחק 
אקונומיים. על פי החלטת הנהלת אוניברסיטת תל אביב, - מהאוניברסיטה או בשל קשיים סוציו

אוניברסיטה, ל מביתו של הסטודנטהמרחק מתבססים על אכלוס מעונות איינשטיין הקריטריונים ל
הזכאות לעומת זאת, . נדחים )שאינם נכים(סטודנטים בעלי רכב , וכלכליללא התחשבות במצבו ה

ללא המגישים מועמדותם, הגרלה בין כל הסטודנטים מן המניין ב נקבעתלמעונות ברושים 
  קריטריונים כלשהם. 

גוש מהם היו תושבי  13%כי  נמצא 2014במעונות בשנת  וגוררשהתבדיקת רשימות הסטודנטים ב
גרו מחוץ לגוש  -  70%-יותר מ -, ומנגד רשימות הסטודנטים שלא זכו בהגרלה העלו כי מרביתם דן

  דן. 

 ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ˙Ï‰ ‰Ï ÈÎ È¯Â‚Ó ÌÂ˜ÓÓ ‰ÓÏÚ˙‰·
˘Ú ‡È‰ Ë „ÂËÒ‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÏÎ˙ ˙‡ ÌÈ˘‚‰Ï ‡Ï˘ ‰ÈÂ -  ÌÈÈÓ„˜‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ‰˘‚ ‰

 ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ï¯‚‰ ÍÈÏ‰˙· ÈÎ ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ .Ì‰Ï ÌÈ˜Â˜ÊÏ
ÂÈˆÂÒ‰ Â·ˆÓ ˙‡ Ì‚ ÏÂ˜˘Ï ‰ÈÏÚ-‰ Ï˘ ÍÂ ÈÁ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ .Ë „ÂËÒ‰ Ï˘ ÈÓÂ Â˜‡˙Ò Î 

 ı¯Ó· ‰·È˘È·Â ,ÂÊ ‰Ú„Ï Û˙Â˘2012  ÈÎ ÔÈÈˆ ‡ÏÈ˙ÈÂÈˆÂÒ ·ˆÓ˘ ÔÎ- ˜ÏÁ Â  È‡ ÈÓÂ Â˜‡
 ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ÓÏ.˙Â ÂÚÓÏ ˙Â‡ÎÊ ˙Ï·˜  ÔÂÈ„· ˙"˙ÂÂ‰ ‰ÚÈ·‰ ‰ÓÂ„ ‰Ú„· ÈÎ¯Âˆ È·˘Â˙

· ‰È¯ÙÈ¯Ù‰ ¯·ÓËÙÒ2012Ó ¯ˆ·  ÈÎ Â· ÔÈÂˆ˘ , ÌÈ¯ÈÚˆ· ˙ÂÏÂ„‚‰ ÌÈ¯Ú· „ÂÓÏÏ ‰È¯ÙÈ¯Ù
.¯ÈÚ· ˙Â ÂÚÓ‰ ˙Â ÈÓÊÏ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎÏÂ ,˙ÂÈÂÏÚ‰ ÏÏ‚·  

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÏÎ ÒÂÏÎ‡ ˙‡ ÒÒ·Ï ÏÂ˜˘˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Ï‰ ‰˘ ÈÂ‡¯ ,
ÂÈˆÂÒ ÌÈÏÂ˜È˘ ÌÈÙ„Ú˙Ó‰ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÏÚ Ì‚ ‰ÓÂÁ˙·˘ ˙Â ÂÚÓ‰- ÌÚË ˘È .ÌÈÈÓÂ Â˜‡

 ˙ˆÂ·˜ Û‡Ï ‰Ù„Ú‰ ‡ÏÏ ,˙È ÂÈÂÂ˘ ‰Ï¯‚‰· ÏÂÎÏ ÌÈÁ˙Ù  ÌÈ˘„Á‰ ˙Â ÂÚÓ‰˘ ÍÎ· Ì‚ÙÏ
‰Ó ˜Á¯‰ ¯¯Â‚˙Ó˘ ÈÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ ÌÈ ˘È‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ÂÏÈ‡Â ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯ÈÚ·˘ ‰ËÈÒ¯·È Â‡

 .ÂÙÈ ·È·‡ Ï˙  

ציינה המל"ג כי היא שותפה לביקורת על כך  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
שהזכאות למעונות באוניברסיטת תל אביב נקבעת באמצעות הגרלה וללא קריטריונים ברורים. 

שרד מבקר ציינה האוניברסיטה כי המלצת מ 2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
  המדינה תועבר לוועדת המעונות בדיוניה, לשם קביעת הקריטריונים לאכלוס. 

  

 ¯ Î ˘  È ¯ È Á Ó‰ ‰ ¯ È „ ˙ Â  Â Ú Ó ·  

 לארבעהה בדירסטודנטים משמונה  -שונה הרכב החדרים בהם איינשטיין במסגרת שיפוץ מעונות 
; טלוויזיה, אינטרנט ודוד חשמל ,עם מזגן, קרי ארבעה שותפים בדירת שני חדריםסטודנטים בדירה, 

משרד מבקר המדינה למיטה.  ש"ח 1,550-1,150- למיטה לש"ח  800-600- מושכר הדירה בהם עלה 
וגבוה יותר  ש"ח 5,000עומד על  ומצא כי הוא 2015בדק את שכר הדירה במעונות אלו נכון ליולי 
הלמ"ס. ומשרד השיכון רסמו ש"ח, כפי שפ 4,500- כ ,משכר הדירה בשוק החופשי לסוג זה של דירה

אחד יש בבניין רק  ,בניינים מבין שבעה ;איינשטייןמעונות יצוין כי מדובר במרבית יחידות הדיור ב
  דירות ליחיד בחדר. 
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כי בעקבות משרד מבקר המדינה השיבה האוניברסיטה בעניין זה ל ,2015ביולי במהלך הביקורת, 
על כי ת תל אביב אוניברסיטציינה  2015ך, בנובמבר נוסף על כ השיפוץ מדובר במוצר אחר לגמרי.

ועד  מיהם כוללים גם תשלושמאחר  ,ה מחירי השכירות במעונות נמוכים ממחירי השוקתבדיקפי 
אך אינן כוללות  ,לכאורה זולות יותרבשוק הפרטי דמי אחזקה, ריהוט ועוד. דירות מקבילות  ,בית

לנסות כדי מקיימת משא ומתן עם היזם י כן היא הוסיפה שאף על פמרכיבים אלו. האוניברסיטה 
  להוזיל את מחירי הדיור בפרויקט.

 ÌˆÓÂˆÓ ‰ÈÁÓ ·Á¯Ó ÔÂ‚Î ,˙Â Â¯ÒÁ Ì‚ ˘È ˙Â ÂÚÓ· ÌÈ¯Â‚ÓÏ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰ÊÏ ˙Â ÂÚÓ· ‰¯È„‰ ¯Î˘ ÔÈ· ¯ÚÙ· ÌÙ˜˘Ï ˘È Í‡ Ì˙Â‡ ˙ÓÎÏ Ô˙È  ‡Ï˘ ,˙ÂÈË¯Ù ¯ÒÂÁÂ

.ÈË¯Ù‰ ˜Â˘· ÌÈÈ˜‰  

 ˙ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙È Î˙Ï ¯˘˜ ‡ÏÏ ˙Â ÂÚÓ ‰˙ · Ì Ó‡ ·È·‡ Ï˙Â˙"˙Â,  ÌÏÂ‡ ˙Ú„Ï
 ÈÙÒÎÓ ‰ ‰ ‰ È¯Â·Èˆ „ÒÂÓ ‰˙ÂÈ‰· ,‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙ÂÚˆÓ‡· Ì‚ ,˙‚˘Ó ‰ È‡ Â„È˘ ÈÓÏ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Â˘È‚  ˙ÁË·‰Ï ÏÚÙ˙ ,¯Â·Èˆ

.È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘· ‰¯È„‰ ¯Î˘Ó ÏÂÊ ‰¯È„ ¯Î˘· ˙Â ÂÚÓ ˙„ÓÚ‰   

  

¯ Â È „  ˙ „ È Á È Ï  È ˙ Ó Â ˜ ‰  Ô ‚ Â Ó ‰  · Á ¯ Ó ‰  ˙ Î È Ù ‰  

 ˙ÈÈÁ ‰ ÈÙ ÏÚÙ ˙Â ÂÚÓ· ‰ÓÂ˜ ÏÎ· ,Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÌ˜ÂÈ  .ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï ˘Ó˘È˘ Ô‚ÂÓ ·Á¯Ó
˘ ¯¯·˙‰ ,˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ÌÊÈ‰ ÌÈ˘Â¯· ˙Â ÂÚÓ· Ô‚ÂÓ‰ ·Á¯Ó‰ ˙‡ ÍÙ‰ ÌÈ˜‰˘ ˙„ÈÁÈÏ

¯ÂÈ„ÂÈ˙ÂÒ Î‰ ˙‡ ÏÈ„‚Ó ÍÎ·Â ÌÈË „ÂËÒÏ ‰˙Â‡ Ì‚ ¯ÈÎ˘Ó ‡Â‰Â ,.  

Ó „¯˘Ó ‰Ú Ó ‡Ï˘ ÏÚ ·È·‡ Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ˙Ï‰ ‰Ï ‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·
 ÔÂÁËÈ·· ‰ÚÈ‚Ù ˙¯˘Ù‡Ó ‡È‰ ÍÎ· .È˙ÓÂ˜‰ Ô‚ÂÓ‰ ·Á¯Ó· ‚¯ÂÁ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÌÊÈ‰Ó
 ˙Ú˘· Ô‚ÂÓ ·Á¯Ó Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Â·˘ ·ˆÓÏ ÚÏ˜È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ ¯˘‡ ,ÌÈË „ÂËÒ‰ Ï˘ È˘È‡‰

 ıÈ˜· ,"Ô˙È‡ ˜Âˆ" Úˆ·Ó ˙Ú·˘ ÔÈÂˆÈ .ÌÂ¯ÈÁ2014 , È¯„Á· Ô Â‚˙‰Ï ÌÈË „ÂËÒ ÂˆÏ‡ 
 ÏÚ .ÌÈÏÂÚ  ÂÈ‰ Ì‰ ÔÎÏÂ ,ÌÈÒÏÎÂ‡Ó ÂÈ‰ ÌÈ ‚ÂÓ‰ ÌÈ·Á¯Ó‰ È¯„Á˘ ÌÂ˘Ó ˙Â‚¯„Ó‰

 .È¯Â˜Ó‰ Ì˘ÂÓÈ˘Ï Ô‚ÂÓ‰ ·Á¯Ó‰ È¯„Á ˙‡ ,¯˙Ï‡Ï ,·È˘‰Ï ÌÊÈÏ ˙Â¯Â‰Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰  

ל כי בהסכמי הדיור שת תל אביב אוניברסיטטענה  2015בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
הופנתה תשומת לבו כי ו ,הסטודנטים לשנה הקרובה חודד נושא השימוש בממ"דים בעתות חירום

לדירות אחרות  המרחבים המוגניםהפניית דיירי לעליו לפעול לפינוי החדרים ולכך ששל היזם 
  בפרויקט.
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  סיכום

 ıÈ˜· ‰ˆ¯Ù˘ ˙È˙¯·Á‰ ‰‡ÁÓ‰ ˙Â·˜Ú·2011  Ì ÈÈ Ú˘ ÌÈÎÈÏ‰˙ È ˘· ‰ È„Ó‰ ‰ÏÁ‰
 ËÒÂ‚Â‡· :ÌÈË „ÂËÒ ˙Â ÂÚÓ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰Â ·Âˆ˜˙2011  ‡ÏÏ Ú˜¯˜ ˜ÂÂ˘Ï È"Ó¯ ‰ËÈÏÁ‰

 Ï˘ ‰ÈÈ ·Ï ‰¯ÂÓ˙10,000 Ï Í˘Ó‰· ‰ÏÚÂ‰˘ „ÚÈ ,ÌÈË „ÂËÒ ˙Â ÂÚÓ È¯„Á -20,000 
 ı¯Ó·Â ;ÌÈ¯„Á2012  ˙ÂÚ‚Â ‰ ÂÏ‡ ˙Â·¯Ï ,‚¯· ËÎ¯Ë ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ˆÓÈ‡

 ‰ˆ˜˙ ‰ÈÙÏ˘ ÌÈ˘„Á ˙Â ÂÚÓ ˙ÈÈ ·Ï ˙È Î˙Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ˙"˙ÂÂ‰100  ÔÂÈÏÈÓ
 ˜Â˘ ÏÚ ¯˙ÂÈ ‰·Á¯ ‰ÚÙ˘‰ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÂ˘Ú ÌÈË „ÂËÒÏ ÌÈ¯Â‚Ó ˙Â Â¯˙Ù ˙¯ÈˆÈÏ .Á"˘
 ÊÎ¯Ó· ˘Â˜È· È¯ÂÊ‡· ¯˜ÈÚ· ,˙Â ÂÚÓ‰ È¯„Á ¯ÙÒÓ Ï˘ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰Ï„‚‰ ÔÎ˘ ,ÂÏÂÎ ¯ÂÈ„‰

¯ÂÈ„‰ È¯ÈÁÓ ˙‡ „È¯Â‰Ï ÍÎ·Â ‰Ú˜˘‰Ï ˙Â¯È„Ï ˘Â˜È·‰ ˙‡ Ô˙ÓÏ ‰ÏÂÎÈ ,ı¯‡‰ ÔÂÎ  .
ÎÏ ˜¯ Ú˜¯˜ ‰˙ˆ˜Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ -9,000  ÔÈÈ„Ú Â‡ Â ·  Ì‰ÓÂ ,˙Â ÂÚÓ È¯„Á

Î ÌÈ · -2,400 .ÌÈ¯„Á  

 ˙"˙ÂÂ‰ :‰Ï‡ ÂÈ‰ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÈ · Ï˘ ˙ÂÏÈÏ„‰ ˙Â˜ÂÙ˙Ï ˙Â·ÈÒ‰˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÈ ·Ï ˙Á‡ ‰ÙÂÏÁ ‰¯˘Ù‡ - ‰ ˙ËÈ˘-BOT -  ,˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎÏ ‰ÓÈ‡˙‰ ‡Ï˘

‰Ï ‰¯˘Ù‡ ‡ÏÂ È"Ó¯Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÔÈ· ÌÂ‡È˙‰ ¯ÒÂÁ ;È„ÒÂÓ Â‡ È‡˜ · È‡¯˘‡· ˘Ó˙˘‰Ï Ì
 ‰Ú·˜˘ ÛÒ‰ È‡ ˙· Â„ÓÚ ‡Ï˘ ˙Â„ÒÂÓÏ Ú˜¯˜ ‰˙ˆ˜‰ È"Ó¯˘ ÍÎÏ ¯‡˘‰ ÔÈ· ‡È·‰
 ÈÏ· ÌÈË „ÂËÒ ˙Â ÂÚÓ ˙Ó˜‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ Ú˜¯˜ ‰˙ˆ˜‰ È"Ó¯ ;‰˙È Î˙· ÂÏÏÎ  ‡ÏÂ ˙"˙ÂÂ‰

.ÌÂ˘ÈÈ È„ÎÏ ÚÈ‚‰Ï ÈÂÎÈÒ ‰Ï‡ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ ˘È Ì‡ ˜Â„·Ï  

· ¯ÂÈ„ ˙Â Â¯˙Ù Â˜ÙÂÒ ‡Ï :Â‚˘Â‰ ‡Ï ˙ÂÈ Î˙‰ Ï˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ„ÚÈ‰ ,¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ ˘¯„ Î
 ¯˙È .¯ÂÈ„‰ È¯ÈÁÓ Ì‚ ÍÎÂ ÌÈ‰Â·‚ ÔÈÈ„Ú ¯ÂÈ„‰ ˜Â˘· ˘Â˜È·‰ ÈˆÁÏÂ ,˙Â ÂÚÓ· ÌÈË „ÂËÒÏ
 ,È˘ÙÂÁ‰ ˜Â˘·˘ ‰ÊÓ ˙È˙ÂÚÓ˘Ó ‰„ÈÓ· ÍÂÓ  Â È‡ ˙Â ÂÚÓ‰ ˙È·¯Ó· ‰¯È„‰ ¯Î˘ ,ÔÎ ÏÚ

‡ ‡Ï ˙"˙ÂÂ‰Â È"Ó¯˘ ¯Á‡Ó È‡˘¯ ÌÊÈ‰˘ È·¯Ó‰ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚Ï Ú‚Â · Ô˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÂÙÎ
.˙Â·‚Ï  

È‡ ÁÎÂ - ˙ÏÏÂÎ ˙ÂÈ È„Ó ÚÂ·˜Ï ˙"˙ÂÂ‰ ÏÚ ,˙Â ÂÚÓ‰ ˙ÈÈ ·Ï ˙È Î˙‰ ÌÂ˘ÈÈ· ‰ÁÏˆ‰‰
ÏÏÎ ‰ÈÈ‡¯· ˙Â ÂÚÓ‰ Í¯ÚÓÏ ˙È˙Î¯ÚÓ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ‰ÈÏÚ .‰Ê ‡˘Â ·- ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Èˆ¯‡

 Ï˘ ÌÈ ÈÈÙ‡ÓÂ ÌÈÎ¯ˆ ÈÙÏ ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰Â ÌÈÏÏÎ‰ È"Ó¯ ÏÚ .‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰
 ˙Ó˜‰Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù È„ÎÏ Â˘ÓÓ˙È Ú˜¯˜ ˙Â‡ˆ˜‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ È„Î ˙ÂÈÓ„˜Ó ˙Â˜È„· Úˆ·Ï
 ÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈÏÈÚÈ ÌÈ Â ‚ Ó Â˘·‚È Ì‚ È"Ó¯Â ˙"˙ÂÂ‰˘ È ÂÈÁ Í¯Âˆ ‰ÏÂÚ .ÌÈË „ÂËÒ ˙Â ÂÚÓ
 ˙ÚÈ·˜ ÔÂ ‚ Ó ˙‡ ÂÚ·˜È ÔÎÂ ,ÌÈË „ÂËÒ‰ ˙Â ÂÚÓ· ‰·‚ ˘ ‰¯È„‰ ¯Î˘ ‰·Â‚ ÏÚ ÛËÂ˘

˙ Í¯ÂˆÏ Â ˙È ˘ ˙Â·Ë‰‰ Ï˘ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ ˙‡ ÂÎÂ˙· ÌÏ‚È ‡Â‰˘ ÍÎ ,‰Ê ÛÈ¯Ú
.˙Â ÂÚÓ‰ ˙Ó˜‰ 

  



  

  

  


