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מפתח שמות מקוצרי
‡‚"˙

אג התקציבי במשרד האוצר

‡ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ

אוניברסיטת בגוריו בנגב

·¯ÔÏÈ‡-

אוניברסיטת בראיל

„1990 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ

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

„1995 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ

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

„1999 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ

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

„2002 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ

„ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ
 ,(2002) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Âעמ' 738731

„2004 ˙˘Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ÁÂ

מבקר המדינה˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,
 ,(2004) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ïעמ' 273255

Û‚‡‰

האג לשכר ולמינהל בוות"ת

˙È¯·Ú‰ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

האוניברסיטה העברית בירושלי

Ï"Î˘Á‰

החשב הכללי במשרד האוצר

ÔÂÈÎË‰

הטכניו  מכו טכנולוגי לישראל

˘"ÓÚÂÈ‰

היוע( המשפטי לממשלה

‰„Â·Ú ÈÎÂÒÎÒÏ ‰˜ÏÁÓ‰

המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה

‰ÂÓÓ‰ ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰

הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

È˙˘-·¯ ÌÎÒ‰

הסכ הנחת מדי פע בפע בי ות"ת לבי אג"ת ובו
נקבעת מסגרת התקציב למערכת ההשכלה הגבוהה
שתעמוד לרשות ות"ת לפרק זמ של שלוש עד חמש
שני .

Ô¯˜‰

הקר לקשרי מדע בילאומיי

ÍÂÈÁ‰ ˙„ÚÂ

ועדת החינו ,,התרבות והספורט של הכנסת

ËÁÂ˘ ˙„ÚÂ

הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל

‰"¯Â

ועד ראשי האוניברסיטאות

˙"˙Â

הוועדה לתכנו ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה
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Ï‡¯˘È ˙ÏÎÏÎ ˙‡¯·‰Ï ˙ÈÎ˙‰ ˜ÂÁ

חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה
להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת
הכספי  2003ו ,(2004התשס"ג2003

ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˜ÂÁ

חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב1992

·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ

חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה1985

‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ

חוק מבקר המדינה ,התשי"ח] 1958נוסח משולב[

‚"ÏÓ ˜ÂÁ

חוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958

‰ÙÈÁ

אוניברסיטת חיפה

‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ

יחידת האכיפה שבאג השכר והסכמי עבודה במשרד
האוצר

‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ

אג השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר

ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ

מכו ויצמ למדע

‚"ÏÓ

המועצה להשכלה גבוהה

˘"Ì

נציבות שירות המדינה

ÔÂ˙·˘ ÈÙ„ÂÚ

סכומי מקר השבתו שלא נוצלו

‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙„Â˜Ù

פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א1961

˜¯ÌÈ‡ÏÓ‚ Ô

הקצבות לקר קשרי מדע עבור גמלאי הסגל האקדמי

˜¯Ú„Ó È¯˘˜ Ô

הקר לקשרי מדע בילאומיי

¯˘ÌÈÒÓ‰ ˙Â

רשות המסי בישראל

˘˙ ÌÈ„ÂÓÈÏ

שנת לימודי אקדמית )אוקטוברספטמבר(

˘˙ ˙˜ˆ·È

שנת תקציב אקדמית ) 1באוקטובר 30בספטמבר(

˙·È·‡-Ï

אוניברסיטת תלאביב

˙˜ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙Â

תקנות חובת המכרזי  ,התשנ"ג1993

˙˜‰ÒÎ‰ ÒÓ ˙Â

תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסוימות(,
התשל"ב1972
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 .1השכלה גבוהה היא בעלת חשיבות רבה לחברה ולפרט :מבחינת החברה ,השכלה גבוהה
היא כלי המשביח את ההו האנושי ומכשיר כוח אד מיומ לשוק העבודה ,ועל כ משמש מרכיב
חיוני בתהליכי פיתוח וצמיחה במשק .מבחינת הפרט ,השכלה גבוהה היא מפתח להשתלבות
בשוק העבודה ולרכישת מעמד והשפעה בתחו החברתי והכלכלי.
מערכת ההשכלה הגבוהה אחראית ,בי היתר ,לקיומו ולקידומו של המחקר ולשימור ופיתוח
של האמנות ,התרבות ,הרוח והידע .המערכת בישראל כוללת את הסוגי האלה של מוסדות
המקיימי לימודי לקראת תארי אקדמיי :שמונה אוניברסיטאות )בכלל זה האוניברסיטה
הפתוחה(;  29מכללות אקדמיות עצמאיות ;1שתי מכללות אקדמיות אזוריות ,שאוניברסיטה
אחראית לה מהבחינה האקדמית;  27מכללות אקדמיות להכשרת עובדי הוראה )מורי(; ו"13
שלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל.
 .2פעילות של רבי מהמוסדות להשכלה גבוהה בישראל ממומנת בעיקר מכספי המדינה
)להל " המוסדות המתוקצבי( :האוניברסיטאות ו" 18מכללות אקדמיות מקבלות הקצבות
מהמדינה באמצעות הוועדה לתכנו ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להל " ות"ת(;
המכללות להכשרת עובדי הוראה מקבלות הקצבות מהמדינה באמצעות משרד החינו& .שאר
תקציב של המוסדות המתוקצבי ממומ משכר הלימוד של הסטודנטי ,מכספי תורמי מהאר'
ומחו"ל ,מפירות מקרנות צמיתות 2ומהכנסות אחרות.
בשנת  2008הוקצו בתקציב המדינה לסעי) "השכלה גבוהה" שבאחריות ות"ת כ" 6מיליארד ש"ח.
כ" 5.2מיליארד ש"ח מסכו זה ה השתתפות בתקציבי של המוסדות להשכלה גבוהה .3יתר
הסכו יועד בעיקר למימו פעולות מחקר ,מכינות קד"אקדמיות וסיוע לסטודנטי.
בטבלה שלהל כמה נתוני שהתקבלו מוות"ת הנוגעי לפעילות המוסדות להשכלה גבוהה
שתקצבה בשנות הלימודי התשס"ד"התשס"ו ) ;4(2006"2003הסכומי הנקובי בטבלה ה
במיליארדי ש"ח ,במחירי שוטפי:

__________________

1
2
3
4

לרבות מוסדות להשכלה גבוהה שאינ מוגדרי כמכללות ,כגו בצלאל  אקדמיה לאמנות ועיצוב
ירושלי ושנקר  בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב .מכא ואיל כל אימת שמוזכרות בדוח זה מכללות
אקדמיות הכוונה ג למוסדות האמורי.
קרנות שהמוסדות רשאי להשתמש רק בפירות ההשקעה שלה ולא בה עצמ.
הפעילות במוסדות להשכלה גבוהה מתוקצבת באמצעות כמה מסגרות תקציב ,בה התקציב הרגיל,
תקציבי סגורי )תקציבי של יחידות המנוהלות כמשק כספי סגור( ותקציב הפיתוח .עיקר הפעילות
השוטפת של המוסדות מתבצעת במסגרת התקציב הרגיל.
שנת הלימודי במוסדות להשכלה גבוהה מתחילה באוקטובר ומסתיימת בספטמבר ,והדוחות
הכספיי של המוסדות שמה נלקחו הנתוני ערוכי בהתא לכ.
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התשס"ד
הקצבות ות"ת* שיועדו לאוניברסיטאות
הקצבות ות"ת* שיועדו למכללות המתוקצבות

3.549
0.538

4.087 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ *˙"˙Â ˙Â·ˆ˜‰ Î"‰Ò
1.292
הכנסות האוניברסיטאות משכר לימוד
0.438
הכנסות המכללות המתוקצבות משכר לימוד
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ˙ÂÒÎ‰ Î"‰Ò
1.730
„ÂÓÈÏ ¯Î˘Ó
מספר חברי הסגל האקדמי והמינהלי
19,956
באוניברסיטאות
מספר חברי הסגל האקדמי והמינהלי במכללות
המתוקצבות
˙Â„ÒÂÓ· ÈÏ‰ÈÓ‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Î"‰Ò
‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï

התשס"ה

3.737 86.8%
0.612 13.2%

____ 85.9%
____ 14.1%

____
____

4.349 100%
1.235 75%
0.454 25%

____ 100%
____ 73%
____ 27%

____
____
____

1.689 100%

____ 100%

____

19,633 86.7%

19,498 81.3%

80.4%

4,748 18.7%

19.6%

4,521 13.3% **3,062
23,018

התשס"ו ***

100% 24,246 100% 24,154 100%

81.0% 164,117 82.4% 163,686 83.3% 162,158
מספר הסטודנטי באוניברסיטאות
19.0% 38,532 17.6% 34,925 16.7% 32,438
מספר הסטודנטי במכללות המתוקצבות
100% 202,649 100% 198,611 100% 194,596 ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈË„ÂËÒ Î"‰Ò
הנתוני בטבלה נוגעי להקצבות המדינה שוות"ת חילקה ישירות למוסדות ויועדו לתקציב הרגיל,
*
לאחר שנוכו מה סכומי שהעבירו המוסדות לתקציבי אחרי .לא הובאו בחשבו הקצבות המדינה
שיועדו לתקציבי אחרי כגו תקציבי סגורי ותקציבי פיתוח .כמו כ לא הובאו בחשבו כספי
שוות"ת מקצה למערכת ההשכלה הגבוהה ואינ מועברי ישירות למוסדות ,כגו מלגות והלוואות
לסטודנטי ומענקי מחקר שהקר הלאומית למדע מעבירה למוסדות.
** אי נתוני על הסגל המינהלי במכללות בשנת הלימודי התשס"ד ).(20042003
*** במועד מסירת הנתוני למשרד מבקר המדינה עדיי לא היו בידי ות"ת נתוני כספיי.

מהנתוני בטבלה עולה כי הסכו הכולל שוות"ת מעבירה בכל שנה למימו פעילות השוטפת
של המוסדות להשכלה גבוהה שהיא מתקצבת ,המבוצעת במסגרת התקציב הרגיל שלה  ,גדול
מ 4מיליארד ש"ח .על פי נתוני ות"ת ,בשנת הלימודי התשס"ה ) (20052004היה שיעור הסיוע
שהקצתה למוסדות כ 54.5%מס $הוצאותיה ; ושיעור הכנסותיה משכר לימוד היה כ21.7%
מהוצאותיה  .עוד עולה מהטבלה כי בכל שנה מוסדות אלה משמשי לכ 225,000עובדי
וסטודנטי מקור פרנסה או בסיס וסיוע להשגת תעסוקה ופרנסה בעתיד.
 .3על מנת לקד ולפתח את המחקר ,המדע ,ההוראה ,האמנות ,התרבות והרוח יש לתת חירות
אקדמית מרבית לעוסקי בתחומי אלה ולמנוע או למזער השפעה חיצונית עליה )להל  חופש
אקדמי( .הדבר נדרש ,בי היתר ,משו שהגבלת החירות האקדמית עלולה לגרו לכפיית אמונות
ודעות מסוימות ולקידומ של אלה בלבד .מנגד ,בשי לב לתפקיד הציבורי של המוסדות
להשכלה גבוהה ולמעורבות המדינה במימו פעילות  ,וכדי להבטיח שרמת האקדמית של
המוסדות תהיה נאותה ,יש צור  $לפי תפיסה המקובלת בחלק ממדינות המערב  להסדיר את
העיסוק בהשכלה גבוהה ולהחיל מידה מסוימת של פיקוח בעניי זה; כמו כ ,כדי להבטיח
שהקצאת התמיכה הציבורית למוסדות אלה תיעשה על פי אמות מידה נאותות ,יש לקבוע הסדרי
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להקצאתה ולקיי פיקוח על הוצאת הכספי  .בישראל שמירת האיזו בי השיקולי האמורי
באה לידי ביטוי ,בי היתר ,בדרכי אלה:
)א( הקמת המועצה להשכלה גבוהה )להל  מל"ג( .מדובר במוסד הממלכתי לענייני השכלה
גבוהה במדינה ,שאת חבריו ממנה נשיא המדינה על פי הצעת הממשלה ,אול הוא פועל כגו+
עצמאי שמטרתו להסדיר את העיסוק בהשכלה גבוהה ולפקח על תחו זה בלא מעורבותה הישירה
של הממשלה .הקמת מל"ג וסמכויותיה עוגנו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח1958
)להל  חוק מל"ג( .5תפקידיה העיקריי ה הכרה במוסדות כמוסדות להשכלה גבוהה ;6בחינת
תכניות לימוד חדשות שהמוסדות מגישי לאישורה והסמכת להעניק תארי אקדמיי שהיא
מכירה בה ; גיבוש הצעות לשיתו +פעולה בי מוסדות ,לפיתוח תחומי מחקר והוראה ולהקמת
מוסדות נוספי ; ומת רישיו המאפשר לשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה מחו"ל לפעול
בישראל.
)ב( מת סמכות בלעדית לוות"ת ,בהיותה גו +בלתי תלוי העומד בי הממשלה ובי המוסדות
להשכלה גבוהה ,לחלק בי המוסדות המתוקצבי )חו .מהמכללות האקדמיות להכשרת עובדי
הוראה( את תקציב המדינה להשכלה גבוהה .היק +תקציב ההשכלה הגבוהה נקבע על ידי
הממשלה ,לפי המלצת ות"ת ,וטעו אישור הכנסת במסגרת אישור חוק התקציב השנתי.
סמכויותיה ופעילותה של ות"ת נקבעו בהחלטת ממשלה .7ות"ת מחויבת על פי החלטה זו ,בי
היתר ,לפעול לייעול המוסדות ולבצע מעקב אחר האופ שבו ה מנצלי את תקציביה כדי
למנוע גירעונות או חריגות .בנושאי שמוצאת ות"ת לנכו ,היא מנחה את המוסדות שהיא
מתקצבת כיצד לפעול .לדוגמה ,לפי הנחיות ות"ת מת התקציב למוסדות מותנה בכ $שיפעלו
כמלכ"רי  ,יגבו שכר לימוד כפי שיקבעו ועדות ציבוריות המתמנות לצור $כ $ויעסיקו עובדי
לפי הסכמי עבודה מאושרי ולפי הנחיותיה.
‰ÏÎ˘‰‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰Â ÌÈÈÏ‰ ÈÓ‰ ÌÈË·È‰·Â ÌÈÈÓ„˜‡‰ ÌÈË·È‰· ÏÂÙÈË‰˘ ‰ÏÂÚ Ô‡ÎÓ
˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˙Â¯È˘È ˙Â ÂÓÓ‰ ,˙"˙ÂÂ ‚"ÏÓ ÏÚ ,„·· „· .‰Ï˘ÓÓ‰Ó ˜Á¯Â‰ ‰‰Â·‚‰
‡Â‰Î ÚÂ¯‚Ï ÈÏ· ,Ì„Â˜Ù˙Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙÏ ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰ÏËÂ‰ ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰
˙ÂÈ¯Á‡ ,˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ È˜˙‰ ÌÏÂ‰È ÏÂ Ì˙ÂÏÈÚÙÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰ Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡Ó ‰Ê
.Ô‰ÈÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ‰
)ג( הבטחת החופש האקדמי של המוסדות באמצעות חקיקת סעי 15 +לחוק מל"ג ,ובו נקבע כי
"מוסד מוכר] [8הוא ב חורי לכלכל עניניו האקדמיי והמינהליי  ,במסגרת תקציבו ,כטוב
בעיניו" .בסעי +זה מוגדרי "'ענייני אקדמיי ומינהליי '  לרבות קביעת תכנית מחקר והוראה,
מינוי רשויות המוסד ,מינוי מורי והעלאת בדרגה ,קביעת שיטת הוראה ולימוד ,וכל פעולה
מדעית ,חינוכית או משקית אחרת".9
__________________
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לפני שנחקק חוק מל"ג פעלו המוסדות להשכלה גבוהה על פי פקודת החינו המנדטורית .פקודה זו
הסמיכה את שר החינו להפעיל סמכויות פיקוח מסוימות על פעילות של המוסדות.
הכרה זו טעונה ג אישור של הממשלה.
החלטה  666מיוני  .1977מאז התקבלה ההחלטה ,ההקצבה למערכת ההשכלה הגבוהה שבאחריות
ות"ת מהווה סעי! מיוחד בחוק התקציב השנתי )ההקצבה למכללות האקדמיות להכשרת עובדי
הוראה נכללת בתקציב משרד החינו(.
מוסד שמל"ג הכירה בו כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעי!  9לחוק מל"ג.
סעי!  15לחוק מל"ג לא הוחל על המוסדות להכשרת עובדי הוראה.
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 .4במסגרת מגעי שניהלו במש $השני מוסדות להשכלה גבוהה ע רשויות המדינה נקטו
המוסדות גישה ולפיה סעי 15 +לחוק מל"ג מעניק לה עצמאות מוחלטת לנהל את כל ענייניה
האקדמיי והמינהליי על פי שיקול דעת  .לפיכ ,$לשיטת חלק מה )בייחוד האוניברסיטאות(,
לעתי ה רשאי לפעול שלא לפי נורמות ציבוריות ג בתחומי מינהליי מובהקי  .לטענת
אות מוסדות ה דבקי  ,באופ לגיטימי וכדי ,בסמכות שהקנה לה המחוקק בסעי 15 +לחוק
מל"ג .גישת זו מייצגת את האיזו הראוי ,לדעת  ,בי החופש המוקנה בדי למוסדות להשכלה
גבוהה ובי עקרונות המשפט הכלליי  .ג ות"ת הסבירה בעבר כי בשל החופש האקדמי והמינהלי
שהוענק למוסדות בסעי 15 +לחוק מל"ג ,הרי שבנוגע לנושאי מסוימי היא לא הנחתה אות
כיצד לנהוג ולא פיקחה עליה .
בתי המשפט נדרשו לא פע לעניי סעי 15 +לחוק מל"ג .ה דחו את הטענה הגורפת של המוסדות
ולפיה יש ביד חופש פעולה מוחלט בכל הנוגע לניהול ענייניה  .במקרי המתאימי התערבו
בתי המשפט בענייני המוסדות וקבעו כי ה חייבי לפעול לפי כללי מהמשפט הציבורי תו$
התחשבות בפעילות המיוחדת .10לא אחת ,א +כאשר בתי המשפט פסקו כי אי מקו להתערב
בפעולות של מוסדות ,ה הבהירו במפורש כי הוראת סעי 15 +לחוק מל"ג אינה פוטרת את
המוסדות להשכלה גבוהה מתחולת של עקרונות יסוד במשפט המינהלי )כגו פעילות במסגרת
סמכות ,הימנעות משקילת שיקולי זרי  ,סבירות ופעולה בתו לב( ואינה מקנה לה חסינות
מביקורת שיפוטית ,וכי הסיבה לאיהתערבות הייתה שלא מצאו פג בפעולות המוסדות .11יתרה
מזו ,לגבי פעולות מסוימות פסקו בתי המשפט כי מאחר שאינ במישור אקדמי מקצועי מובהק,
הרי ההסתמכות על עקרו החופש האקדמי אינה רלוונטית כלל לעניינ.12
הכנסת עיגנה בחוק בכמה תחומי את חובת המוסדות לפעול על פי כללי מהמשפט הציבורי
בשינויי המחויבי ותו $התחשבות באופיי המיוחד של המוסדות .הדבר נעשה מכוח חוקי
שנחקקו לאחר חקיקת חוק מל"ג ,ובה חוק הביקורת הפנימית ,התשנ"ב ,1992חוק צער בעלי
חיי )ניסויי בבעלי חיי ( ,התשנ"ד ,1994וחוק זכויות הסטודנט ,התשס"ז .2007על המוסדות
להשכלה גבוהה הוחלו חוקי נוספי המסדירי ענייני אשראי ושכר ,13מסי  ,מקרקעי ,הקדשות,
מסירת מידע 14וכד'.
הממשלה עצמה נדרשה לא פע לענייני ההשכלה הגבוהה; אחד הנושאי שבה עסקה הוא
נגישותה של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה ,וזה שני רבות היא קובעת ,באמצעות ועדות
ציבוריות ,את שכר הלימוד במוסדות המתוקצבי  .כמו כ מצאה הממשלה לנכו להתערב בסוגיית
__________________
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ראו ,לדוגמה ,ע"ע  ,Ï‡Ú¯ÊÈ ˜ÓÚ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÏÎÓ‰ ' ÔÓ¯ËÂ‚ 1027/01תקדי'; ע"ע 1185/04
‡ ,'Á‡Â ¯ÒÈ˜ ' ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂתקדי'; ה"פ )חיפה( ,‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ' 'Á‡Â ‰Ó‡Ú 217/05
תקדי'.
ראו ,לדוגמה ,ע"א )באר שבע(  ,ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ' ¯Ù 1038/00תקדי'; ע"ע 68/03
‚ ,Ï‡¯˘ÈÏ È‚ÂÏÂÎË ÔÂÎÓ ÔÂÈÎË‰ ' „ÈÓ˘„ÏÂתקדי'; בש"א )ירושלי( ˙„ÚÂ ' Ì¯˜‡ 4125/05
 ,ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‰‡ÂÙ¯Ï ‰ËÏÂ˜ÙÏ ‰Ï·˜‰תקדי'; ת"א )עפולה( 2779/02
 ,"Ó"Ú· ÔÓ„Â¯ ÒÈ¯ÂÓÂ „Â¯Ë¯‚ ˘"Ú ÈÁ Ï˙· ‰ÏÎ˘‰Ï ÊÎ¯Ó" ˙¯·Á ' ¯'‚ÈËÒÙתקדי'.
ראו ,לדוגמה ,הערה 10לעיל )פס"ד נעאמנה(; ס"ק )ת"א,יפו( ¯ÈÎ·‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ÔÂ‚¯‡ 61/03
·‡ ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ' 'Á‡ 12-Â ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂתקדי'; ועס"ק ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ 1019/04
·¯ ,'Á‡ 12-Â ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯ÈÎ·‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ÔÂ‚¯‡ ' ÔÏÈ‡-תקדי'.
חוק יסודות התקציב ,התשמ"ה .1985,ביקורת בעניי' זה ראו להל' בפרק "הפיקוח על תנאי שכר
באוניברסיטאות" ,עמ' .13
חוק חופש המידע ,התשנ"ח.1998,

מבוא

המבנה הארגוני של מוסדות אלה :היא הקימה ועדה ציבורית לבחינת הנושא ,15וא +אוכפת את
יישו המלצותיה באמצעות סנקציות תקציביות .הממשלה ג הכירה ,בעקבות המלצה של מבקר
המדינה ,בצור $להחיל את חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב ,1992על המוסדות המתוקצבי
בהתאמות הדרושות ,ופעלה להסדרת עניי זה.16
 .5בחוק מל"ג נקבע כי מל"ג היא גו +מבוקר כמשמעותו בסעי (6)9 +לחוק מבקר המדינה,
התשי"ח] 1958נוסח משולב[ )להל  חוק מבקר המדינה( .מבקרי המדינה לדורותיה ראו
חשיבות בביצוע ביקורת המדינה ג על המוסדות המתוקצבי עצמ  ,ועל כ מפע לפע החילו
עליה את הביקורת על פי סעי (8)9 +לחוק מבקר המדינה .לראשונה נעשה הדבר בשנת .1966
במש $השני בדק משרד מבקר המדינה נושאי שוני בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה
המבוקרי  ,ברגישות ותו $כיבוד מעמד המיוחד והחופש האקדמי שלה  .בבדיקות נמצאו
ליקויי רבי  ,בעיקר בתחומי המשק ,המינהל והכספי  ,ובה ליקויי שהיה אפשר ללמוד מה
על התנהגות ותפקוד לא תקיני של חלק מהמוסדות באות תחומי  ,ובמקצת המקרי ג על
חריגה מסדרי מינהל תקי .הליקויי פורסמו בדוחות ביקורת של מבקר המדינה ,והמוסדות תיקנו
חלק מה .
·„˙Â„ÒÂÓÏ ÈÎ Ì‰È˙Â¯Â„Ï ‰ È„Ó‰ È¯˜·Ó Â˘È‚„‰ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· ÂÓÒ¯ÂÙ˘ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ
,ÏÂÚÙÏ ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì‰ ÈÎÂ ,È¯Â·Èˆ ÔÂÓÈÓÓ ÌÈ ‰ Ì‰ ÈÎ ,È¯Â·Èˆ „È˜Ù˙ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï
ÈÙ ÏÚ ,ÌÈÈÏ‰ ÈÓ ÌÈÓÂÁ˙ Ì‰˘ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È„È ÏÚ Â˜„· ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÂÁÙÏ
‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙ ÔÈ· ÔÈ‡ ÔÎ˘ ;„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÈÙÂ‡Ï ‰Ó‡˙‰ ÍÂ˙ È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙Ó ÌÈÏÏÎ
ÔÂ¯˜Ú Ï˘ Â˙Â·È˘Á Û‡ ÏÚ ÈÎ Â¯È‰·‰ ‰ È„Ó‰ È¯˜·Ó .ÌÂÏÎ ‡ÏÂ ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÔÈ·Â
Â¯ÈÚ‰ ¯˙È‰ ÔÈ· .17˙ÂÈÂ‡¯ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â Ó ‰ÈÈËÒ ˜È„ˆ‰Ï È„Î Â· ÔÈ‡ ,ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰
‰¯˜·‰ È¯„Ò ÈÙÏÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰ È„Ó‰ È¯˜·Ó
Ô·Â¯) ÌÈ˙Â¯È˘ ˙˘ÈÎ¯Ï Â‡ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·Ï Ì‰È˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÌÈ˙Â‡ ‰ ÁÂÂÈ„‰Â
·ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ,ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰ Ï ;(ÈË¯„ ËÒ È˜˘Ó ÈÙÂ‡ ˙ÂÏÚ
˘˜„Â‚È Ï ˘˘Á ÂÚ ÓÈ˘ ÌÈ¯„Ò‰ ÚÂ·˜Ï ;ÌÈÈÙÒÎ‰ Ì‰ÈÁÂÂÈ„ ÏÎ· ,˙Â‡ ÈÂÏÈ‚Â ˙ÂÙÈ
Ì‚ .˙Â„ÒÂÓ· ‰ÁË·‡‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ¯È„Ò‰ÏÂ ;‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ï˘ Ì˙˜ÒÚ‰ ˙Ú· ÌÈ ÈÈ Ú
··Ï˘ Ì˙·ÂÁÏÂ ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÔÂ¯˜ÚÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ˘¯„ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È
.ÌÈÏ·Â˜ÓÂ ÌÈÈÂ‡¯ ÌÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰

__________________
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הוועדה הציבורית לבחינת המבנה הארגוני של המוסדות להשכלה גבוהה בראשותו של כב' שופט
בית המשפט העליו' יעקב מל) .ז"ל( .הוועדה מונתה על ידי יו"ר ות"ת על פי החלטת ממשלה .הדוח
המסכ שלה הוגש בינואר .2000
ביקורת בעניי' זה ראו להל' בפרק "החלת חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב ,1992,על המוסדות
להשכלה גבוהה" ,עמ' .195
ראו ,למשל) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,דצמבר  ,(1995עמ' ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;20
) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰יוני  ,(2002עמ' ˙ÂÁÂ„ ;738,731
) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ,ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚיולי  ,(2003עמ' ;700,699
„˙Â¯·Á· ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ˙¯ÈÓ˘ ÏÚÂ ıÂÁ-ÈÓ¯Â‚ ÔÂÓÈÓ· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ¯˜ÁÓ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ
˙˘˙) ‰È‚¯‡‰ ˙Èאוגוסט  ,(2004עמ' .33,1
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פעולות הביקורת
בחודשי מאי   2005נובמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה כמה נושאי
הנוגעי לניהול ענייניה הכספיי של המוסדות להשכלה גבוהה ,כמפורט
להל :הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות; התחייבויות האוניברסיטאות
לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה; הקר לקשרי מדע בילאומיי;
והחלת חוק חובת המכרזי ,התשנ"ב ,1992על המוסדות להשכלה גבוהה .כמו
כ נבדקו ענייני מינהליי שוני הנוגעי לפעילותה של המכללה האקדמית
צפת ונבחנו סוגיות שונות הנוגעות לפעילות ועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה(.
במסגרת בדיקות אלה נבחנה ,בי היתר ,תקינות פעילות של המוסדות
בנושאי האמורי ונבדק באיזו מידה ה מילאו את חובת לפעול על פי
נורמות ציבוריות ראויות וסדרי מינהל תקי .כמו כ נבחנו פעולותיה של
גורמי המקיימי מגעי ע המוסדות וא( משפיעי עליה ,ובה מל"ג,
ות"ת ,ור"ה ,משרד האוצר על אגפיו ורש העמותות.
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ועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה(
 .1באמצע שנות השישי של המאה העשרי הקימו שבע אוניברסיטאות 1את ועד ראשי
האוניברסיטאות )להל  ור"ה( ,לש טיפול בנושאי המשותפי לה .ור"ה עוסק ,בי היתר,
בפעילויות אלה:
)א( קיו משא ומת ע ארגוני העובדי באוניברסיטאות ,בי היתר לצור קביעת הסכמי
שכר; )ב( מילוי תפקיד של פורו המתא בי האוניברסיטאות בנושאי מדיניות המשותפי
לכול ,לרבות בנושא יחסיה ע גופי ציבוריי ורשויות השלטו ,ובה הכנסת וועדותיה ,משרדי
ממשלה ,רשות המסי בישראל ,מל"ג וות"ת .במסגרת תפקיד זה מקיי ור"ה דיוני ומקבל
החלטות ,ובדר כלל ג מייצג את כל האוניברסיטאות במגעי ע גופי אלה .בי היתר ,ור"ה ד
בהצעות חוק המועלות בכנסת אשר עוסקות בתחו ההשכלה הגבוהה )לרבות חוק ההסדרי(
ומגיב עליה; )ג( ריכוז פעילויות של כמה גופי ,ובה המרכז הארצי לבחינות ,מרכז החישובי
הביאוניברסיטאי )מחב"א( והוועדה למדיניות קבלה לאוניברסיטאות; )ד( קביעת תכני לשיתו"
פעולה במחקר ע מוסדות אקדמיי בחו"ל; )ה( טיפוח קשרי ע אוניברסיטאות בחו"ל;
)ו( עיסוק בנושאי הנוגעי לשכר לימוד ולרווחת הסטודנט; )ז( הוצאת כתב עת ושמו
"אקדמיה" ,ובו מאמרי על פעילות ור"ה ,מאמרי בנושאי שיטות הוראה ומחקר וידיעות על
הנעשה באוניברסיטאות.
את האוניברסיטאות מייצגי בוור"ה בעלי התפקידי הבכירי בה .כיו"ר ור"ה משמש אחד
מנשיאי האוניברסיטאות ,והוא מתחל" ,בדר כלל ,פע בשנה .החלטותיו והמלצותיו של ור"ה
מתקבלות בפורו הכולל את ראשי האוניברסיטאות )נשיאי או רקטורי( ,ומכא שלראשי
האוניברסיטאות יש אחריות לנעשה בוור"ה ולפעולותיו .כמו כ פועלות בוור"ה כמה ועדות,
ובה :ועדת מנכ"לי ,שחבריה ה מנכ"לי האוניברסיטאות ,העוסקת בענייני מינהל וכספי
ובראשה עומד אחד המנכ"לי של האוניברסיטאות; וועדת שכר ,המטפלת ,בי היתר ,במשא ומת
ע ארגוני העובדי באוניברסיטאות .האוניברסיטאות ה שמממנות את פעילותו של ור"ה,
באמצעות הקצבה שנתית שכל אחת מה מקצה לו לפי חלקה בתקציב שמחלקת ות"ת.
 .2מאחר שכל אחד מחברי ור"ה הוא נציג של גו" המבוקר על ידי משרד מבקר המדינה על פי
חוק מבקר המדינה ,וכיוו שפעולותיו ,החלטותיו והמלצותיו של ור"ה נגזרות ממטרות
האוניברסיטאות ומפעולותיה וא" משפיעות עליה ,היה ור"ה ,מאז הקמתו ,בבחינת גו" מבוקר.
נוכח השפעתו של ור"ה על תהליכי שוני במערכת ההשכלה הגבוהה ,ומאחר שמהמסמכי
שהיו בידי משרד מבקר המדינה עלה כי ור"ה מעורב בנושאי שנבדקו בשנת  ,2006החליט משרד
מבקר המדינה לבדוק ג את פעולותיו של ור"ה בנושאי אלה והודיע לו במאי אותה שנה כי יש
בדעתו להתחיל לעשות עליו ביקורת.
__________________

1

הטכניו  מכו טכנולוגי לישראל )להל  הטכניו( ,האוניברסיטה העברית בירושלי )להל 
האוניברסיטה העברית או העברית( ,מכו ויצמ למדע )להל  מכו ויצמ( ,אוניברסיטת בראיל
)להל ג :בראיל( ,אוניברסיטת תלאביב )להל ג :תלאביב( ,אוניברסיטת חיפה )להל ג:
חיפה( ואוניברסיטת בגוריו בנגב )להל  אוניברסיטת בגוריו( .בכל מקו בפרק זה שבו
מוזכרות האוניברסיטאות הדברי אמורי בשבע האוניברסיטאות שפורטו לעיל.
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ור"ה לא שית" פעולה ע משרד מבקר המדינה ,בטענה שאיננו "גו" מבוקר" ושהוא "מסגרת ‡Ï
 ˙·ÈÈÁÓשל שיתו" פעולה שאיננה אפילו מאוגדת בתאגיד" )ההדגשה במקור( .לפיכ החליט
מבקר המדינה ביולי  ,2006למע הסר צל צלו של ספק  והואיל וור"ה נתמ בעקיפי על ידי
הממשלה בדר של מימו שנית מתקציב האוניברסיטאות ,הנתמכות על ידי הממשלה בדר של
הקצבה המועברת באמצעות ות"ת  להחיל את ביקורת המדינה על ור"ה בתוק" סמכותו לפי סעי"
 (8)9לחוק מבקר המדינה.2
‰˜Ó ÂÈ‡" (8)9 ÛÈÚÒ ÈÎ ÔÚËÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÚ ÌÈÈ˘˜ ÌÈ¯Ú‰Ï ÍÈ˘Ó‰ ‰"¯Â
,ÏÚÙÓ ÂÈ‡ ‰"¯Â :‰Ï‡ ÌÈÓÚËÓ "¯˜Â·Ó ÛÂ‚Î ‰"¯Â ˙‡ ÚÂ·˜Ï ˙ÂÎÓÒ ‰È„Ó‰ ¯˜·ÓÏ
ÂÏ ÔÈ‡Â „‚Â‡Ó ÂÈ‡ ‰"¯Â ;˙·ÈÈÁÓ ‡Ï ˙È¯ËÂÏÂÂ ˙ÂÒÎ˙‰ ‡Ï‡ ¯Á‡ ÛÂ‚ Â‡ Ô¯˜ ,„ÒÂÓ
˙˜‰Ï˘ÓÓ‰ È„È ÏÚ ÍÓ˙ ÂÈ‡ ‰"¯Â ;"˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯Â·Ú ËÈÏÁÓ ÂÈ‡" ‰"¯Â ;ÔÂ
‡.‰È„Ó‰ È„È ÏÚ ‡Ï
·‡¯Á‡Ó ÂÈ˙ÂÚË ˙‡ ÏÂÎÂ ÏÂÎÓ ‰ÁÂ„ ‡Â‰ ÈÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰"¯ÂÂÏ ÚÈ„Â‰ 2006 ËÒÂ‚Â
˘‡˙‡ ÏÎÒÏ ÔÂÈÒÈÎ ˘¯Ù˙‰Ï ÏÂÏÚ ‰"¯Â ‚‰˙Ó Â·˘ ÔÙÂ‡‰ ÈÎ ÔÈÈˆÂ ˘ÓÓ Ô‰· ÔÈ
·.‰˘·˘Ï Â‡ ‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È
ור"ה השיב למבקר המדינה כי על א" המחלוקת המשפטית "החליט ור"ה מבחינה ציבורית ,לשת"
פעולה ע ביקורת משרד מבקר המדינה ,ככל אשר יידרש" .ואול ,בתגובותיו בשני 2007
ו 2008על ממצאי הביקורת הוא חזר על טענותיו בדבר איכפיפותו לביקורת המדינה.
 .3במסגרת הביקורת הנוכחית ,שעסקה בנושאי שוני הנוגעי להשכלה הגבוהה ,בח משרד
מבקר המדינה ג סוגיות הנוגעות לפעילות ור"ה.
)א( להל פירוט הוצאות ור"ה בשנות הלימודי התשס"והתשס"ז ) ;(20072005הסכומי
הנקובי בטבלה ה בש"ח:
‰‡ˆÂ‰‰
שכר בעלי תפקידי*
ייעו תקשורת ושדלנות )לוביז(
ייעו מקצועי )משפטי ,מיסוי ופנסיה(
ימי עיו ,טקסי ואירוח
דמי השכירות עבור משרד ור"ה
ציוד משרדי ותחזוקת המשרד
פרסומי ,לרבות כתב העת "אקדמיה"
ÏÂÎ‰ ÍÒ
*

Â"Ò˘˙‰
46.1%
1,276,754
23.3%
645,041
27.6%
763,485
0.3%
6,970
1.1%
31,833
0.5%
15,067
1.1%
29,108
100%
2,768,258

Ê"Ò˘˙‰
53.1%
1,289,713
16.3%
396,113
11.0%
267,762
1.2%
29,904
1.2%
29,363
1.2%
28,612
16.0%
387,164
100%
2,428,631

אלה בעלי התפקידי המקבלי שכר :יו"ר ועדת המנכ"לי של ור"ה ,יו"ר ועדת השכר של ור"ה ,שני
בעלי תפקידי במחב"א ,רכזת ור"ה ומזכירה.

__________________
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על פי סעי זה יעמוד לביקורתו של המבקר "כל מפעל ,מוסד ,קר או גו אחר הנתמכי במישרי או
בעקיפי על ידי הממשלה ...בדר" הקצבה ,ערבות וכיוצא באלה; אול הביקורת על גו כזה לא
תופעל ,אלא א הוועדה ]לענייני ביקורת המדינה של הכנסת[ או המבקר החליטו על כ" ובמידה
שהחליטו".

ועד ראשי האוניברסיטאות )ור"ה(

הטבלה מלמדת כי רוב הוצאותיו של ור"ה מיועדות למימו שכר של בעלי תפקידי )שישה
במספר( ושל יועצי מקצועיי שוני )בעיקר יועצי תקשורת ,שדלני ]לוביסטי[ ויועצי
משפטיי( .בעלי התפקידי אינ מוגדרי עובדי ור"ה אלא עובדי אוניברסיטאות או מחב"א ,א
ור"ה הוא המממ את שכר או את תוספת השכר שה מקבלי בעד עבודת עבורו .כאמור,
האוניברסיטאות מממנות את כל פעילות ור"ה.
בשנת  1992אימצו ור"ה וא" הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להל  הממונה
על השכר או הממונה( המלצות של ועדה ציבורית שמינה ור"ה ,שחבריה היו אנשי ציבור
המכהני במוסדות המנהלי של האוניברסיטאות .ההמלצות עסקו בתנאי השכר של בעלי
התפקידי הבכירי באוניברסיטאות ,ובה נשיא ,משנה לנשיא ,סג נשיא ומנכ"ל .על פי המלצות
אלה ,בעלי התפקידי האמורי אינ רשאי לעסוק בפעילות מחו -לאוניברסיטה תמורת שכר.3
הביקורת העלתה כי אחד מבעלי התפקידי שוור"ה החליט לממ את עלות התוספת לשכרו בגי
עבודתו בוור"ה הוא מי ששימש עד ינואר  2008מנכ"ל אוניברסיטת בראיל ועומד זה שני רבות
בראש ועדת המנכ"לי של ור"ה )להל  יו"ר ועדת המנכ"לי( .4התוספת ,ששיעורה 20%
משכרו ,משולמת לו מינואר .1995
ÛÂ‚ ‡È‰ ,‡È˘Ï ‰˘ÓÎ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ Ô‰ÎÓ ‰·˘ ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡˘ ¯Á‡Ó
˙,(·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ - ÔÏ‰Ï) 1985-‰"Ó˘˙‰ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· Â˙¯„‚‰Î ÍÓ
ÏÚ ,‰¯ÂÓ‡‰ ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ¯˘È‡ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂÏÂ
Ì‡ .¯Î˘ ˙‚È¯Á ¯„‚· ‡È‰ ÌÈÏ"ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ Ï˘ ¯Î˘‰ ˙ÙÒÂ˙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÂÓÓ‰
.˘¯„Î ‡˘Â· ÏÙËÏ ÂÈÏÚ ,ÔÎ
ÌÈÏ"ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ¯"ÂÈ „È˜Ù˙ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
ÌÚÙÓ ÛÏÁ˙È ‰Ê „È˜Ù˙ ‡ÏÓÓ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÏÂ˜˘È ‰"¯ÂÂ˘ ÈÂ‡¯ ,„È˜Ù˙‰ ÈÈÈÙ‡ÓÂ
.‰"¯Â ¯"ÂÈ Ï˘ ÌÈ‚Â‰‰ ÔÈÙÂÏÈÁÏ ‰ÓÂ„· ,ÌÚÙÏ
)ב (

כאמור ,ור"ה טע לפני משרד מבקר המדינה כי אינו מאוגד וכי אי לו תקנו.
Ô˙È˘ ÌÂ˘Ó ,˙ÂÚÓ˘Ó ˙¯ÒÁ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰"¯Â ˙ÚË ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ˜ÂÁ ˙ÏÂÁ˙ ˙ÈÁ·Ó
,ÌÂ˜Ó ÏÎÓ .ÔÂ˜˙ ÂÏ ÔÈ‡Â „‚Â‡Ó ÂÈ‡˘ "¯Á‡ ÛÂ‚" ÏÚ Ì‚ ‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ˙‡ ÏÈÁ‰Ï
˙Úˆ‰Ï ‡Â·Ó· .1988 ˙˘· ¯·Î ‰ÎÂ‰˘ ÔÂ˜˙ ˙Úˆ‰ ‰"¯Â ÈÎÓÒÓ ÔÈ· ‰‡ˆÓ ˙¯Â˜È·‰
˙˜ÈÎ¯„ÏÂ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÏ ,‰"¯Â ‰·ÓÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰˙¯ËÓ ÈÎ ÔÈÂˆ ÂÊ ÔÂ
ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÈÏÈ‚· 5¯·Ú˘Ï ‰"¯Â Ï"ÎÓ ·˙Î˘ ¯Ó‡ÓÓ .ÌÈ˘‰ Í˘Ó· Â˘·‚˙‰˘ ,Â˙ÂÏÈÚÙ
˘ÏÚÙ ‰"¯Â ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ,1997 ˙˘· ÌÒ¯ÂÙ˘ ,"‰ÈÓ„˜‡‰" ,‰"¯Â Ï˘ ˙Ú‰ ·˙Î Ï
‡Â‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2007 ˙˘· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·ÓÂ ,ÂÊ ÔÂ˜˙ ˙Úˆ‰ ÈÙ ÏÚ
.ÔÂ˜˙ ˙Úˆ‰ ‰˙Â‡Ó ˜ÏÁ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÁÙÏ ÏÚÂÙ ÔÈÈ„Ú

__________________

3

4
5

יצוי כי נורמה דומה מקובלת ג בשירות המדינה ובגופי ציבוריי נוספי שהתקשי"ר חל עליה; על
פי התקשי"ר ,תפקידו של בכיר מחייב אותו להשקיע את כל זמנו ומרצו בעבודה בגו שבו הוא מכה,
והוא אינו רשאי לעסוק בעיסוק נוס בשכר ,מלבד עבודה אקדמית כמרצה .אג השכר והסכמי עבודה
במשרד האוצר מסר למשרד מבקר המדינה במרס  2008כי להבנתו בעלי תפקידי בכירי אמורי לייחד
את מלוא זמנ לגופי שבה ה מכהני ,ובשכר המשול לה מובאת בחשבו מגבלה זו.
במועד סיו הביקורת שימש יו"ר ועדת המנכ"לי ג כמשנה לנשיא אוניברסיטת בר'איל.
לוור"ה היה מנכ"ל עד שנת .2002
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 וכי החלטותיו אינ, כי הוא גו" וולונטרי, כאמור,)ג( עוד טע ור"ה לפני משרד מבקר המדינה
.מחייבות את האוניברסיטאות
ÌÈÈÂ¯˜Ú ÌÈ‡˘Â· ‰"¯Â ˙ÂËÏÁ‰ ÈÎ Ú·˜ ‰"¯Â ÔÂ˜˙ ˙Úˆ‰· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
¯ÂÓ‡‰ ÔÂÈÏÈ‚· ¯·Ú˘Ï ‰"¯Â Ï"ÎÓ ·˙Î ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯·„ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙Â·ÈÈÁÓ
˙ËÂÈËÓ ÌÈÚË˜ Â¯·ÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·· ÈÎ ÔÈÂˆÈ „ÂÚ ."‰ÈÓ„˜‡‰" ˙Ú‰ ·˙Î Ï˘
˙¯Â˜È·‰ .Ì˙·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï ,ÔÈÈÚ‰ ÈÙÏ ,„¯Ù· „Á‡ ÏÎ ,‰"¯ÂÂÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ˙ÂÁÂ„‰
‰·Â‚˙ ÏÎ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÂÒÓÏ ‡Ï˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰Á‰ ‰"¯Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰
¯Á‡Ï ˜¯ .Â˙·Â‚˙ ˙‡ ÂÏ ¯ÂÒÓÈ ÂÓˆÚ ‰"¯ÂÂ˘ ÈÙÏ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ
Ô‰È˙Â·Â‚˙ ˙‡ ÂÏ Â¯ÒÓ Ô‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙Â˘Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÈÙ
.ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ

סיכו
È‡È˘˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ;‰"¯Â ˙Â‚‰˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÈÎ‰Ï ÌÂ˜Ó· ,‰È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ÏÂÎÈÒÏ Â˘ÚÈ ,˙Á‡ ‰ˆÚ· ,Ô‰ÈÏ"ÎÓÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÈ¯ÈÎ· ‰Î ÌÈÓ¯Â‚Ó ˙ÂÙˆÏ ‰È‰ Ô˙È˘ ÈÙÎ ,‰˙ÏÂÚÙ ˙‡ ¯˘Ù‡ÏÂ ‰˙ÏÚÂ˙·Â ‰˙Â·È˘Á·
.È¯Â·Èˆ ÈÙÂ‡ ÈÏÚ· ÌÈÙÂ‚·
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תקציר
מדי שנה בשנה מעבירה המדינה לאוניברסיטאות ,באמצעות ות"ת ,סכו של למעלה
מ 4מיליארד ש"ח .הקצבות המדינה ה מקור ההכנסה העיקרי של
האוניברסיטאות ,ורוב הוצאותיה מיועדות לתשלומי שכר ופנסיה .להוצאות השכר
של האוניברסיטאות ולתנאי השכר ,הפנסיה והפרישה הנהוגי בה יש אפוא
השפעה מכרעת על מצב הכספי ,על יציבות ועל יכולת למלא כראוי את ייעוד
העיקרי  הוראה אקדמית ומחקר .בשל כל אלה ,מ הראוי שוות"ת ומשרד האוצר 
באמצעות הממונה על השכר ואג השכר והסכמי עבודה ,שבראשו הוא עומד )להל 
יחידת הממונה(  יפקחו על האוניברסיטאות בנושאי אלה ויבקרו אות כראוי.
על פי סעי  29לחוק יסודות התקציב" ,גו מתוקצב או גו נתמ ,[1]#לא יסכי על
שינויי בשכר ,בתנאי פרישה או בגמלאות ,או על הטבות כספיות אחרות הקשורות
לעבודה ,ולא ינהיג שינויי או הטבות כאמור ,אלא בהתא למה שהוסכ או הונהג
לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר" .בתחילה לא חל סעי  29על
גופי נתמכי ,ואול תיקו לסעי זה שהתקבל בכנסת במרס  1988החיל את
הנאמר בו ג על גופי כאלה .מאחר ששר האוצר קבע בהודעה ברשומות כבר
בספטמבר  1985כי האוניברסיטאות ה גופי נתמכי לעניי חוק יסודות התקציב,
)צל שר האוצר לממונה על
סעי זה חל ג עליה .את הסמכות לעניי סעי ַ 29
השכר.
משרד מבקר המדינה בדק בעבר כמה פעמי היבטי הנוגעי לתנאי השכר
וההעסקה באוניברסיטאות .ביקורת אחרונה בעניי זה נעשתה בשני ,19971996
ותוצאותיה פורסמו בשנת  .21999בביקורות בעניי זה הועלה כי האוניברסיטאות
העניקו לעובדיה במש #שני רבות תנאי שכר ופרישה מועדפי ,כגו תוספות שכר
שונות המגדילות את השכר בשיעור ניכר והחלת תנאי שכר של חברי הסגל האקדמי
על עובדי מינהליי בכירי .רוב ההטבות הללו לא אושרו על ידי משרד האוצר ,ועל
כ לא הובאו בחשבו בעת קביעת הסכו המעודכ שהקציבה הממשלה
לאוניברסיטאות .מכיוו שכ ,#לאחר ששילמו האוניברסיטאות לעובדיה את תוספות
השכר הלא מאושרות ,נותרו בידיה סכומי קטני יותר שבה יכלו להשתמש
למילוי ייעוד העיקרי  הוראה אקדמית ומחקר.
__________________

1
2

בסעי  32לחוק יסודות התקציב מוגדר גו נתמ כ"תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי
או בעקיפי ,ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גו נתמ לעני חוק זה".
ראו מבקר המדינה) (1999) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,להל  #דוח מבקר
המדינה משנת  ,(1999עמ' .65#64 ,58#55 ,48#45 ,21#11
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חלק מתנאי השכר והפרישה המועדפי ניתנו לאחר שנת  1988בלי שהממונה על
השכר אישר אות ,ולכ מדובר בתנאי שכר ופרישה חריגי .הועלה כי הממוני
לדורותיה לא פעלו למנוע תופעה זו ,וג ות"ת ,האחראית לתקצוב
האוניברסיטאות ,לא נקטה צעדי מספיקי למניעת ההטבות החריגות .יוצא אפוא
שהאוניברסיטאות פעלו באופ עצמאי והנהלותיה קיבלו החלטות בעניי השכר בלא
בקרה מספקת.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מרס 2006ספטמבר  ,2007לסירוגי ,את
הצעדי לאיתור חריגות שכר באוניברסיטאות ולביטול שנקטו הממונה על השכר
וות"ת מאז פורס דוח מבקר המדינה משנת  .1999עוד בדק משרד מבקר המדינה
את ההליכי שקבעו מאז הממונה וות"ת כדי להסדיר פיקוח נאות על תנאי השכר
והפנסיה הניתני באוניברסיטאות )להל  הביקורת הנוכחית( .הביקורת נעשתה
במשרד האוצר )ביחידת הממונה ובאג התקציבי( ,בוות"ת ובוור"ה .בדיקות
השלמה ובירורי נעשו באוניברסיטאות ,ובייחוד באוניברסיטה העברית,
באוניברסיטת תלאביב ובטכניו.

עיקרי הממצאי
מצב הכספי של האוניברסיטאות והדיווח במאזניה
כל האוניברסיטאות ,למעט אוניברסיטת חיפה ,אינ רושמות במאזניה את כל
התחייבויותיה העתידיות בגי זכויות עובדי שהצטברו במש #השני ,ואת
הנתוני על ההתחייבויות ה מציגות בדר #כלל רק בביאורי לדוחות הכספיי.
אוניברסיטת חיפה נוהגת כראוי ורושמת במאזניה את כל התחייבויותיה העתידיות.
בהתחשב בזכויות שצברו העובדי  כמקובל על פי כללי חשבונאות ,ובכלל כללי
חשבונאות של מוסדות ללא כוונת רווח )מלכ"רי(  צברו כל האוניברסיטאות
גירעונות בסכומי ניכרי :אוניברסיטת בראיל ,אוניברסיטת בגוריו,
אוניברסיטת חיפה ומכו ויצמ צברו גירעונות במאות מיליוני ש"ח למוסד;
האוניברסיטה העברית ,הטכניו ואוניברסיטת תלאביב צברו גירעונות של
מיליארדי ש"ח למוסד .בשנת הלימודי התשס"ה ) (20052004הצטבר הגירעו של
כל האוניברסיטאות לכדי  17.9מיליארד ש"ח ,3ולא כ 1.59מיליארד ש"ח בלבד
כנקוב במאזני עצמ.
__________________
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הסכו כולל את התחייבויותיה של האוניברסיטאות בגי זכויות שצברו עובדיה במש השני ,שלא
נרשמו במאזני כנדרש.
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האופ הלקוי שבו מציגות האוניברסיטאות את התחייבויותיה המוחלטות בגי
זכויות שצברו עובדיה  בניגוד לכללי חשבונאות מקובלי  וכ ההערות שהעירו
בעניי זה רואי החשבו שלה ,ידועי לוות"ת שני רבות ,א #היא לא פעלה
כמתחייב ממעמדה ומסמכותה כדי להביא לכ #שההתחייבויות יוצגו כהלכה .מאחר
שדוחותיה של האוניברסיטאות עדיי אינ ערוכי לפי כללי חשבונאות מקובלי
האמתי ,נפגמת הבקרה על פעילות.
ִ
ואינ מציגי את מצב הכספי
ג כשנקרתה לפני ות"ת ההזדמנות להחיל על האוניברסיטאות את החובה להציג
במאזניה את כל ההתחייבויות האמורות ,היא לא עשתה כ; בכ #נתנה יד להצגה לא
מלאה של מצב הכספי לפני מוסדותיה המנהלי ,ואולי א לפני משרד האוצר ,וג
לא מילאה כראוי את התפקיד שהטילה עליה הממשלה  למנוע גירעונות
באוניברסיטאות.
באוגוסט   2007ביזמת החשב הכללי שבמשרד האוצר )להל  החשכ"ל( דאז ,ד"ר
ירו זליכה ,שקיבל את המלצת משרד מבקר המדינה  החליטה הממשלה להנחות
את ות"ת להורות לכל המוסדות להשכלה גבוהה לערו #את הדוחות הכספיי
המבוקרי על פי כללי חשבונאות מקובלי .הועלה כי אמנ בכוונת ות"ת להורות
לאוניברסיטאות לרשו במאזני את ההתחייבויות בגי זכויות שצברו העובדי,
כנדרש ,אול היא שוקלת בדעתה להוציא מכלל זה את ההתחייבויות האקטואריות
בגי זכויות פנסיה ולהמלי 0לרשו במאזני רק את ההתחייבויות החדשות שיצברו
העובדי משנת הלימודי התשס"ח ) (20082007ואיל .#עוד שוקלת בדעתה ות"ת
להוציא מכלל זה ג את ההתחייבויות בגי חופשת השבתו ולהמלי 0שלא לרשו
אות במאזני כלל.

תנאי השכר הנהוגי באוניברסיטאות
בדוחות ביקורת שפרס מבקר המדינה בעבר פורטו הטבות ותנאי שכר מועדפי
רבי שנתנו האוניברסיטאות לעובדיה ,וא פורטו תנאי שכר שלא אושרו כנדרש על
ידי הממונה או על ידי ות"ת ,ולכ אפשר לראות בה חריגות שכר .ג בביקורת
הנוכחית נמצאו מקרי שבה נתנו האוניברסיטאות לעובדיה תנאי שכר מועדפי
שלא אושרו כנדרש על ידי הממונה ,ועליו להחליט א מדובר בחריגות שכר .הועלה
כי מאז פרסו הדוחות האמורי הצטבר בידי יחידת הממונה ובידי ות"ת מידע
שממנו ה הסיקו שהאוניברסיטאות נותנות לכאורה לעובדיה תנאי שכר חריגי
רבי .להל תאור מקצת תנאי השכר האמורי:
 .1עובדי בכירי רבי הועסקו על ידי אוניברסיטת תלאביב והטכניו על פי
הסכמי העסקה מיוחדי )חוזי אישיי( ,ולפיה הוענקו לה תוספות שכר שונות
שבמקרי מסוימי היו כ 250%מהשכר הבסיסי שלה .האוניברסיטה והטכניו
לא העבירו לאישורו של הממונה כנדרש את החוזי האישיי שנחתמו לאחר מרס
.1988
 .2עובדי הסגל המינהלי של אוניברסיטת תלאביב קיבלו מ ,1992כפי שקיבלו
ג עובדי האוניברסיטאות האחרות ,תוספת הנקראת "תוספת התייעלות",
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ששיעורה במועד הביקורת שנעשתה בשנת  1999היה מ 27.6%ועד  54.6%מהשכר,
א שהשיעור שאישר הממונה היה  21%מהשכר בלבד.
 .3תוספת שכר ששמה "גמול ניהול" ,ששיעורה  ,30%4%ניתנה על ידי
אוניברסיטת תלאביב מאוקטובר  1989לבעלי תפקידי בסגל המינהלי ללא אישור
הממונה.
 .4אוניברסיטת תלאביב העניקה בכל שנה דרגות הצטיינות אישיות ל15%
מכלל העובדי ,שעמדו בקריטריוני מסוימי .בשירות המדינה ,לעומת זאת ,היה
מקובל לתת דרגת הצטיינות אישית לעובדי שעמדו בקריטריוני האמורי בתנאי
ששיעור לא יעלה על  1%מס #העובדי.
 .5לשישה בעלי תפקידי מינהליי בכירי באוניברסיטת בראיל נית שכר של
פרופסור מ המניי בשיא הוותק ,א על פי שלא נמנו ע הסגל האקדמי .ארבעה
מה החלו לקבל הטבה זו לאחר שנת  ,1988ושניי מה א החלו לקבלה לאחר
שנת  ,1999למרות הערותיה של מבקר המדינה והממונה שניתנו באותה שנה ,ויש
לראות עובדה זו בחומרה רבה .כמו כ ,העובדי האמורי קיבלו תוספת שכר בשל
"הקדשת זמ מלא" ,שהיא תוספת ייחודית לסגל האקדמי ,ומשנת  1989קיבלו,
נוס על תוספות תפקיד בשיעורי שוני ,ג "תוספת הנהלה" בשיעור של .18%
 .6ב 13דוחות שנתיי שהגישו הממוני לדורותיה לכנסת ה העירו פעמי
רבות על חריגות שכר שהיו לכאורה 4באוניברסיטאות.
 .7על פי נתוני ות"ת ,השיעור הממוצע של חברי הסגל האקדמי שקיבלו
מהאוניברסיטאות תוספת שכר המוגדרת "מענק אקדמי" היה בשנת הלימודי
התשס"ה כ ,85%א ששיעור חברי הסגל שהיה אמור לקבל את המענק הזה על פי
ההסכמות וההבנות שאליה הגיעו ות"ת ,ור"ה והממונה היה כ .70%בנובמבר 2006
העריכה ות"ת כי העלות הכוללת של החריגה הייתה כ 50מיליו ש"ח.
 .8עוד העריכה ות"ת באותו מועד כי העלות הכוללת של זחילת השכר החריגה של
הסגל המינהלי באוניברסיטאות הסתכמה בשני  20061997בכ 258מיליו ש"ח.
 .9בחלק מהאוניברסיטאות מספר העובדי המדורגי בדרגה הגבוהה ביותר,
המיועדת למשנה למנכ"ל בלבד )"תלוית תפקיד"( ,גדול ואינו סביר .הדבר נכו
בייחוד באשר לאוניברסיטה העברית ,ש 25מעובדיה מדורגי בדרגה זו.
 .10מנובמבר  1990הטכניו מוסי לשכר של כל חברי הסגל המינהלי שלו תוספת
בשיעור של  6%משכר ,בלי שקיבל לכ #את אישורו של הממונה כנדרש.
חלק מתנאי השכר והפרישה המועדפי שנותנות האוניברסיטאות לעובדיה נקבעו
לאחר מרס  ,1988המועד שבו הוחל עליה כאמור סעי  29לחוק יסודות התקציב,
ולכ יש חריגות בשכר של כל העובדי הנהני מה .יתר התנאי המועדפי
__________________
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בדוחות השנתיי של הממונה מוגדרות חריגות השכר שטר הושל הטיפול בעניינ "חריגות
לכאורה".
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אמנ ניתנו לפני מרס  ,1988א #ה לא נקבעו בהסכמי קיבוציי ,ולכ ג בשכרו
של מי שהתחיל ליהנות מה לאחר מרס  1988יש לכאורה חריגות.

הפיקוח של הממונה על השכר
 .1בדוח קוד ציי מבקר המדינה כי הממונה בעצ לא פיקח על תנאי השכר,
הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות; הוא כמעט שלא התייחס לתנאי שכר ,פנסיה
ופרישה חריגי שנתנו האוניברסיטאות לעובדיה על סמ #הסדרי או נהגי
פנימיי בלא שעוגנו בהסכמי השכר הקיבוציי; לא בח הסכמי אישיי
שהאוניברסיטאות חתמו עליה ע עובדיה; ולא פעל למנוע את חריגות השכר
שבה .האוניברסיטאות עצמ לא פנו אליו כדי לקבל את אישורו לתנאי החריגי.
 .2בביקורת הנוכחית נמצא כי בשנת  1999ביצעה יחידת האכיפה הפועלת ביחידת
הממונה )להל  יחידת האכיפה( בדיקות מקיפות באוניברסיטת תלאביב,
באוניברסיטת בראיל ובטכניו ומצאה כי ה נתנו לעובדיה הטבות ותנאי שכר
מועדפי רבי ,שהוגדרו על ידה "חריגות שכר" .ואול ממסמכי ור"ה עולה כי עקב
מגעי שניהל ור"ה ע גורמי בכירי במשרד האוצר ,לא הושלמו הבדיקות ,ועל כ
לא היה אפשר לאכו על האוניברסיטאות את חוק יסודות התקציב או לדרוש את
השבת הכספי ששולמו שלא כדי.
 .3ביולי  1999הודיע ור"ה ליחידת הממונה כי הוא מסתייג מחלות חוק יסודות
התקציב על האוניברסיטאות ,וטע שהקביעה כי האוניברסיטאות ה גופי נתמכי
אינה יכולה לדור בכפיפה אחת ע הוראת סעי  15לחוק מל"ג" ,המייחדת את
האוניברסיטאות לעניי חירות וחופש פעולת" .בנובמבר  1999דחתה המחלקה
לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה את טענותיו של ור"ה ,ובי היתר ציינה כי
"סעי ] 15לחוק מל"ג[ אי משמעו התפרעות תקציבית והתנערות מפיקוח תקציבי".
מאחר שהאוניברסיטאות ,באמצעות ור"ה ,התבצרו בעמדת ,סירבו לשת פעולה ע
הממונה ולא אפשרו לו לקיי עליה פיקוח ובקרה כנדרש ,החליטה הממשלה
באוגוסט  2000לבחו את הצור #בתיקו חקיקה שיבהיר למע הסר ספק את כפיפות
המוסדות להשכלה גבוהה להוראות סעי  29לחוק יסודות התקציב כלשונ  ולתק
את החקיקה במידת הצור .#באותו חודש התקיי דיו בלשכת היוע 0המשפטי
לממשלה )להל  היועמ"ש( ,ובו החליטו היועמ"ש דאז ,מר אליקי רובינשטיי,
נציגי הממונה ,נציגי ור"ה ונציגי ות"ת לעשות מאמ 0להסדרת נוהל הדיווח של
האוניברסיטאות לממונה באמצעות ות"ת עד סו מרס .2001
מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי הצדדי לא הצליחו להגיע להסדר .ור"ה
המשי #להטיל ספק בסמכותו החוקית של הממונה לפקח על השכר
באוניברסיטאות ,והאוניברסיטאות התמידו בהתנגדות לשת עמו פעולה .ואול א
שהממונה דאז ,מר יובל רכלבסקי ,קיבל אישור מהיועמ"ש לפתור את המחלוקת,
במידת הצור ,#בדר #של הכרעה משפטית ,הוא המשי ,#מסיבות שלא הובהרו ,לנהל
ע ור"ה משא ומת בנושא הפיקוח על השכר באוניברסיטאות ,וא הציע לו בשנת
שאפשר לאוניברסיטאות "להכשיר" חריגות שכר של עובדי רבי.
 2004הסדר ִ
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ספק א ההסדר שהציע הממונה לאוניברסיטאות ,המסרבות לשת עמו פעולה זה
זמ רב ,עולה בקנה אחד ע חובותיו לבטל הסכמי והסדרי חריגי ולהשיב
כספי ששולמו שלא כדי .הסדר זה ג עלול להתפרש כמסר שלילי לכל הגופי
המתוקצבי והנתמכי ,שלפיו אפשר לקבל לאחר מעשה אישור לחריגות שכר.
עד מועד סיו הביקורת הנוכחית המשיכו ג הממוני שכיהנו בתפקיד בשני
האחרונות ,ובה מר אלי כה ,לנהל ע ור"ה משא ומת בנושא ,שנמש #למעשה
משנת  .1999א #ג לאחר שהתברר לה כי דר #ההידברות לא הוכיחה את עצמה,
ה לא הסיקו את המסקנות הנדרשות ולא השתמשו בכל האמצעי שעמדו לרשות
כדי להסדיר את הפיקוח על האוניברסיטאות ולטפל בחריגות השכר הניכרות.
הממוני ג לא פנו לאג התקציבי במשרד האוצר )להל  אג"ת( כדי לשקול
נקיטת סנקציות תקציביות כלפי האוניברסיטאות ,ובה עצירת תקציבי.
לדעת משרד מבקר המדינה ,אי להשתמש בעקרו החופש אקדמי ,המעוג בסעי 15
לחוק מל"ג ,באופ גור ,שכ אי באמור בסעי זה כדי למנוע מהרשויות השונות
)הממונה ,אג"ת ,החשכ"ל ,ות"ת וכו'( מלמלא את תפקידיה ואת חובותיה ומלפקח
כנדרש על המוסדות להשכלה גבוהה ,ובייחוד על המוסדות המקבלי כל אחד סיוע
של מאות מיליוני שקלי בשנה מתקציב המדינה ,שעמ נמנות האוניברסיטאות.
לניסיו המתמש #של האוניברסיטאות להתחמק מפיקוחו של הממונה ומטיפולו
בחריגות השכר הידועות לו אי אפוא כל מקו.
 .4בד בבד ע טיפולו של הממונה בהסדרה עקרונית של הפיקוח על
האוניברסיטאות הוא נדרש באופ שוט לכל מיני ענייני הנוגעי לתנאי השכר
הנהוגי בה .ואול כאמור ,האוניברסיטאות מערימות קשיי וממשיכות להתבצר
בעמדת ,שלפיה חוק יסודות התקציב אינו חל עליה ,והממוני שכיהנו מאז שנת
 ,1999ובה מר יובל רכלבסקי ומר אלי כה ,5גילו אזלת יד בטיפול בענייני אלה:
)א( בדוחות השנתיי לשני  20051999שהגישו הממוני 6ה העירו כאמור על
חריגות שכר שהיו לכאורה באוניברסיטאות ,אול בדוחות לא פורטו פעולות
האכיפה שה עצמ עשו בעניי זה .מעיו בתיקי יחידת הממונה ומבירורי שעשה
מבקר המדינה עולה כי עקב הסתייגות האמורה של האוניברסיטאות מחלות חוק
יסודות התקציב עליה לא עשתה יחידת הממונה בשני אלה כל פעולות אכיפה.
)ב( יחידת הממונה קיבלה כמה פעמי מידע על תנאי שכר מועדפי ועל חריגות
שכר באוניברסיטאות ,א #הטיפול שלה במקרי אלה היה חלקי ולא הגיע לידי
סיו.
)ג( ביוני  2005החלה יחידת האכיפה לקיי בדיקה באוניברסיטת תלאביב.
באוקטובר  ,2006בעת שהתקיימה הביקורת של משרד מבקר המדינה ,גיבשה יחידת
האכיפה טיוטת דוח בנדו ,והעלתה בה כאמור ממצאי רבי על חריגות שכר ניכרות
__________________
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מר יובל רכלבסקי כיה כממונה מאפריל  1999ועד יולי  ,2005מר עוזר ברקובי #ז"ל כיה כממונה
מינואר  2006ועד מאי  ,2006ומר אלי כה כיה כממונה מאוגוסט  2006ועד יולי .2008
הדוח האחרו שהגיש הממונה לכנסת עד למועד סיו הביקורת הוגש בדצמבר  ,2006והוא נוגע
לשנת .2005

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

שהיו עדיי באוניברסיטה .אול עד ספטמבר  ,2007מועד סיו הביקורת של משרד
מבקר המדינה ,לא גובשה הטיוטה לכדי דוח מסכ .רק בינואר  ,2008לאחר סיו
הביקורת ,שלחה יחידת האכיפה מכתב לאוניברסיטה ובו פירטה את תנאי השכר
וההעסקה הנהוגי בה שאינ מתיישבי ,לכאורה ,ע הוראות סעי  29לחוק
יסודות התקציב וביקשה את תגובתה בעניי כל אחד מתנאי אלה .ואול באוגוסט
 2008עדיי לא נקטה היחידה שו צעד ממשי לטיפול בחריגות לכאורה ,א שלא
קיבלה את התגובה הנדרשת מהאוניברסיטה.
)ד( נוכח החלטת ועדת השרי לענייני כלכלה מנובמבר  1997מינה שר האוצר
במאי  1998את "הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותנאי העסקה של בעלי תפקידי
בגופי נתמכי" )להל  ועדת זוסמ( .הוועדה ייחסה חשיבות רבה לנושא תנאי
שכר והעסקת של בעלי תפקידי באוניברסיטאות ,קיימה בעניי זה דיוני רבי
והגישה באוגוסט  2001את המלצותיה לממונה דאז ,מר יובל רכלבסקי ,והוא אימ0
אות באותו חודש .ואול הממוני לדורותיה לא נקטו את כל האמצעי העומדי
לרשות כדי לדאוג לכ #שהמלצות ועדת זוסמ ,שלא היו מקובלות על ור"ה ,ייושמו.
מהאמור לעיל עולה כי הממוני לא נתנו את דעת די הצור #לחריגות בתנאי השכר,
הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות ולכל המתחייב מה .ג כאשר היה ביד מידע
על חריגות הנהוגות באוניברסיטאות ,ה לא ביצעו בעניינ כל פעולות אכיפה .נוכח
הערותיו של משרד מבקר המדינה אמנ החלה יחידת האכיפה ליזו בדיקות
באוניברסיטאות ,אול עד מועד סיו הביקורת היא לא השלימה את הבדיקות,
וממילא לא ביצעה פעולות אכיפה.

הטיפול של ות"ת בענייני שכר
 .1מבקר המדינה המלי 0בעבר לוות"ת לעסוק בנושאי השכר והתשלומי הנלווי
לו בתיאו מלא ע משרד האוצר ולקיי מעקב נאות על הנעשה בתחו זה במוסדות
כדי למנוע הגדלת שכר ומת הטבות אחרות .כדי שוות"ת תוכל להתמודד בהצלחה
ע תפקידי אלה הציע מבקר המדינה לשקול להעניק לה סמכויות בחוק מל"ג.
בביקורת הנוכחית נמצא שעניי זה לא הוסדר ,שכ ות"ת מתנגדת לתיקו חוק מל"ג
באופ שיטיל עליה אחריות לביצוע בדיקות פרטניות בענייני שכר הנתונות לסמכות
הממונה מכוח חוק יסודות התקציב .לדעת משרד מבקר המדינה ,נוכח ממצאי
הביקורת הנוכחית מתעצ הצור #הדחו להקנות לוות"ת סמכויות חוקיות
אפקטיביות ,כדי שתוכל למלא את תפקידה כראוי ולסייע לממונה ככל שיידרש.
 .2בביקורת הנוכחית התברר כי בעקבות הערות קודמות של מבקר המדינה
התחילה ות"ת לקיי פיקוח כללי על תנאי השכר באוניברסיטאות .האג לשכר
ולמינהל בוות"ת )להל  האג לשכר ולמינהל( מקבל דיווחי בדבר "ממוצעי שכר"
שמעבירות לו האוניברסיטאות ,מנתח את השינויי שחלו בממוצעי השוני
לעומת שני קודמות ומגיש את ממצאיו בעניי זה למליאת ות"ת.
הועלה כי מדובר בפיקוח חלקי בלבד ולא מספק:
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)א( האג לשכר ולמינהל העיר לרוב האוניברסיטאות כי לא דיווחו לו כנדרש על
מספר של בעלי התפקידי האקדמיי והמינהליי ועל שכר .ואול לרוב לא
יישמו האוניברסיטאות את הערותיו וא לא טרחו לענות לו.
)ב( בפועל האג מסתפק בדיווחי ובנתוני שהוא מקבל מהאוניברסיטאות,
הנוגעי כאמור לממוצעי שכר ,ואינו דורש מה סימוכי ואסמכתאות לתוספות
השכר ולרכיבי השכר שה מעניקות ,כגו הסכמי קיבוציי ,הסכמי מקומיי,
הסדרי קיבוציי ,נהגי והוראות הנהלה .האג ג לא דרש תלושי שכר של
עובדי ,א לא תלושי שמה יימחקו פרטי מזהי כדי להימנע מפגיעה
בפרטיות העובדי .האג ג אינו נוהג לבקר באוניברסיטאות כדי ללמוד מקרוב את
מערכות השכר ומשאבי האנוש שלה.
)ג( מליאת ות"ת לא דנה עד מועד סיו הביקורת בממצאי החמורי בדבר
חריגות שכר רבות וניכרות שעלו מהדוחות שהכי האג לשכר ולמינהל ,וממילא לא
קיבלה החלטות בעניינ.
)ד( א שלוות"ת ידוע כאמור שני רבות על חריגות השכר הניכרות שיש לה
כאמור השפעה ישירה ומכרעת על מצב הכספי של האוניברסיטאות ועל יכולת
למלא כראוי את ייעוד ,וא שהאוניברסיטאות התעלמו מהערותיה ומהנחיותיה של
ות"ת ולא פעלו לתיקו החריגות ,לא הטילה עליה ות"ת סנקציות כספיות כלשה.
היא א לא השתמשה בסמכותה כמתקצבת כדי להביא אות להכיר בסמכותו של
הממונה ולשת עמו פעולה.
 .3נוכח העובדה שעד מועד סיו הביקורת הפיקוח על האוניברסיטאות היה חלקי
בלבד ולא מספק ,ספק א התנהגותה של ות"ת עולה בקנה אחד ע התפקידי
שהטילה עליה הממשלה וע האינטרס של המדינה לקיי פיקוח יעיל על פעילות
של האוניברסיטאות בכלל ועל תנאי השכר הנהוגי בה בפרט .אפשר לקבוע אפוא
שוות"ת ,שמחויבת על פי החלטת הממשלה לעקוב אחר ניצול התקציבי של
האוניברסיטאות כדי למנוע גירעונות או חריגות ,נכשלה במילוי תפקידה זה.

הטיפול של אג"ת בענייני שכר באוניברסיטאות
ות"ת היא שמנהלת בפועל על פי החלטת הממשלה את תקציב ההשכלה הגבוהה
הכלול בתקציב המדינה ,מכיוו שהוטל עליה בלעדית לחלק בי המוסדות להשכלה
גבוהה את כספי התקציב .אול המחוקק והממשלה הטילו על משרד האוצר את
האחריות לביצוע המדיניות התקציבית ואת הפיקוח על ביצוע תקציב המדינה,
והדבר בא לידי ביטוי בי היתר בחוק יסודות התקציב ,בחוקי התקציב השנתיי
ובהחלטות הממשלה .מכא שהטלת האחריות האמורה לעיל על ות"ת אינה
משחררת את משרד האוצר מלמלא ,באמצעות אג"ת ,את חובותיו על פי החוקי
האמורי והחלטת הממשלה.
א על פי שלהוצאות השכר יש כאמור השפעה מכרעת על מצב הכספי של
האוניברסיטאות ועל יכולת למלא את ייעוד העיקרי ,רק משנת  2004נדרש אג"ת
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לעניי הסדרת הפיקוח והבקרה על תנאי ההעסקה והשכר במוסדות להשכלה
גבוהה:
 .1בהסכ רבשנתי לשני התשס"דהתשס"ח ) (20082003שנחת ביוני 2004
בי אג"ת ובי ות"ת דרש אג"ת מכל אוניברסיטה המבקשת סיוע מיוחד לחתו על
טופס הצהרה והתחייבות שניסח ,ולהתחייב בו ,בי היתר ,לשת פעולה ע הממונה
באופ מלא .ואול אג"ת לא השתמש בכל האמצעי שעמדו לרשותו כדי להסדיר את
הנושא ולמנוע באוניברסיטאות חריגות שכר  וכפועל יוצא מכ #ג הוצאות לא
מוצדקות לשכר.
בפברואר  2007חתמה אוניברסיטת בראיל על טופס ההצהרה וההתחייבות
והעבירה אותו לוות"ת בצירו מכתב שבו ציינה ,בי היתר ,שהתחייבותה על גבי
הטופס "כפופה להוראות הדי ולכל מניעה חוקית" ,ושהיא רואה את ההתחייבות
כאילו תוספת זאת נאמרה בה .א על פי שהאוניברסיטה לא נהגה כיתר
האוניברסיטאות ,וא שמהמכתב שצירפה עולה שהיא מטילה ספק בסמכות
הממונה לפקח עליה ,אישר אג"ת לוות"ת לזכותה בס #של  24מיליו ש"ח בגי שנת
הלימודי התשס"ה.
ממכתבי שהעבירו ור"ה והאוניברסיטאות למשרד מבקר המדינה ולממונה במהל#
הביקורת ,וכ מהפרוטוקולי של הדיוני שהתקיימו בשנת  2007בי נציגי הממונה
לנציגי ור"ה בעניי הפיקוח על השכר ,עולה כי ג לאחר שחתמו על טופס ההצהרה
וההתחייבות האוניברסיטאות ממשיכות לסרב להכיר בסמכות החוקית של הממונה
לקיי עליה פיקוח ובקרה ,ולכ בפועל הוא אינו מקיי עליה פיקוח כנדרש.
לדעת משרד מבקר המדינה ,על אג"ת לוודא כי כל האוניברסיטאות  בכלל
אוניברסיטת בראיל  חתומות על טופס ההצהרה וההתחייבות כפי שהוא וללא
סייג ,ולהתנות בכ #כל העברת כספי שהיא .על אג"ת ,בתיאו ע ות"ת וע
הממונה ,לפנות ללא דיחוי לכל האוניברסיטאות ולהודיע לה כי מאחר שבפועל אי
ה מכירות בסמכותו החוקית של הממונה ,בכוונתו לקזז מה לאלתר את כל הכספי
המיוחדי שקיבלו למימו תכניות ההבראה שלה ,אלא א כ יסכימו לפיקוח מלא
בפועל כמתחייב מחוק יסודות התקציב ,בייחוד נוכח היק הכספי המועברי לה.
 .2בעקבות ההסכ הרבשנתי האמור הוקמה בשנת  2005ועדה משותפת למשרד
האוצר )אג"ת ויחידת הממונה( ולוות"ת ,שהייתה אמורה לבחו חמישה תחומי
הקשורי לתנאי ההעסקה של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות ,בה נושא
"המענקי האקדמיי" .באוגוסט  2005סיכמה הוועדה את המלצותיה בנושא
והגישה אות ליו"ר ות"ת .הוועדה סברה כי ביישו ההמלצות ייחסכו  50מיליו
ש"ח בשנה.
עד ספטמבר  2007לא אומצו המלצות הוועדה עקב הסתייגות יו"ר ות"ת ,פרופסור
שלמה גרוסמ ,והתנגדות ור"ה ,א שחלק מההמלצות עסקו ביישו הבנות
והסכמות שוור"ה וות"ת היו שותפי לה כבר בשנת  .1994הוועדה לא המשיכה
לדו ביתר הנושאי ,ובעצ חדלה מלפעול.
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המעורבות של ור"ה
כאמור ,רק ביולי  ,1999כ 14שנה לאחר ששר האוצר קבע כי האוניברסיטאות ה
גופי נתמכי ,הודיע ור"ה לראשונה בש האוניברסיטאות כי הוא מסתייג מהחלת
חוק יסודות התקציב עליה .ממסמ #פנימי של ור"ה עולה כי הוא חשש שמא ינסה
הממונה להשוות את השכר באוניברסיטאות לזה הנהוג בשירות המדינה ,ואז יידרשו
חברי סגל להחזיר כספי ששולמו לה ,ולכ החליט לעשות כל שביכולתו למניעת
התערבות ישירה של הממונה על השכר בענייני המוסדות.
ואמנ ,בהמש #הדברי לא חסכו חברי ור"ה לדורותיה במאמצי לסיכול
פעולותיו של הממונה .כאמור ור"ה והאוניברסיטאות הוסיפו להסתייג מחלות חוק
יסודות התקציב על האוניברסיטאות עד מועד סיו הביקורת .ה המשיכו לסכל את
ניסיונותיו של הממונה להגיע להסדרי ע האוניברסיטאות שיאפשרו לו לקיי
אמתי ויעיל על תנאי השכר הנהוגי בה ,כולל טיפול בחריגות
באופ סדיר פיקוח ִ
השכר הניכרות הקיימות בה ,כפי שהוא עושה בגופי נתמכי ומתוקצבי אחרי.
ממסמכי ור"ה עולה שג כאשר נקרתה ההזדמנות להעלות את העניי לפני ערכאה
משפטית ,היא לא נוצלה .בשנת  1996תבע חבר סגל של אוניברסיטת בראיל את
האוניברסיטה בשל סירובה לתת לו זכויות מסוימות בגי תקופה כהונתו כדיק,
והאוניברסיטה ביקשה מהיועמ"ש להתייצב כצד להלי .#ואול בסופו של דבר
העדיפה האוניברסיטה לחתו בשנת  2001על הסכ פשרה ע חבר הסגל .עקב כ#
לא ד בית הדי בתביעה ,ועמדתו של היועמ"ש ,שלפיה סעי  29לחוק יסודות
התקציב חל על האוניברסיטאות ,לא נדונה ,וממילא לא קיבלה תוק משפטי.
ההוצאות על השכר ה כאמור מרכיב ההוצאה העיקרי של האוניברסיטאות ,ואחת
הדרכי לחיסכו בהוצאותיה כדי שיוכלו להפנות משאבי גדולי יותר למילוי
ייעוד העיקרי היא ביטול תנאי שכר מועדפי וחריגות שכר באמצעות פיקוח כדי
של הממונה .ואול מהאמור לעיל עולה כי ראשי האוניברסיטאות וור"ה עשו במש#
שני רבות ,ועוד עושי ,כל שביכולת כדי למנוע מהממונה לקיי על
אמתי ויעיל ,וה א עושי כל שביכולת כדי להימנע
האוניברסיטאות פיקוח ִ
מלהגיע להכרעה בנושא.

הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
בתחילת נובמבר  2006מינו ראש הממשלה ,מר אהוד אולמרט ,שרת החינו #פרופ'
יולי תמיר ושר האוצר דאז ,מר אברה הירשזו ,ועדה שתבח את מערכת ההשכלה
הגבוהה ותמלי 0על "מדיניות למבנה ושיפור ההשכלה הגבוהה ומתכונת אופ
תקצובה ,לרבות השינויי המומלצי על המשאבי העומדי לרשות ההשכלה
הגבוהה לאור המלצות הוועדה" )להל  ועדת שוחט(.
במהל #הביקורת הפנה משרד מבקר המדינה את תשומת לבו של הממונה דאז ,מר
אלי כה ,לכ #שבה בעת שהוא נוקט פעולות להחלת הפיקוח על האוניברסיטאות
ולהסדרתו ,ועדת שוחט בוחנת את מערכת ההשכלה הגבוהה ,והדבר נעשה בלי

22

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

תיאו ביניה .בעקבות זאת הודיע הממונה בדצמבר  2006ליו"ר הוועדה כי הוא
מקיי דיוני ע ראשי האוניברסיטאות כדי להסדיר את סוגיית חריגות השכר
באוניברסיטאות ואת אופני הפיקוח והבקרה שלו עליה.
בביקורת נמצא כי הממונה לא הבהיר במכתבו ליו"ר הוועדה כי האוניברסיטאות
כופרות בסמכותו לפקח עליה ,וממילא לא ביקש שהוועדה תתחשב בעניי זה
בדיוניה כדי שתוכל להתנות מת סיוע כלשהו לאוניברסיטאות בהסדרת הפיקוח
עליה .עוד נמצא כי ג נציגי אג"ת וות"ת ,שהיו חברי בוועדה וידעו
שהאוניברסיטאות מסרבות להכיר בחלות חוק יסודות התקציב עליה ,לא העלו
נושא עקרוני זה בישיבות הוועדה ,והיא ג לא עסקה בו בדיוניה מיזמתה.
בדוח הוועדה ,שהוגש ביולי  2007לראש הממשלה ,לשרת החינו #ולשר האוצר,
הומל ,0בי היתר ,להגדיל בכ 1.5מיליארד ש"ח את ההקצבה השנתית של המדינה
למערכת ההשכלה הגבוהה .ביולי  2008דנה הממשלה לראשונה בדוח הוועדה
והחליטה להמשי #בדיוניה בנושא במסגרת הדיוני בתקציב המדינה לשנת .2009
לדעת משרד מבקר המדינה ,מאחר שלממשלה יש כאמור אינטרס ברור שיהיה
פיקוח על תנאי השכר הנהוגי באוניברסיטאות ,ונוכח החלטתה כבר בשנת 2000
"לבחו את הצור #בתיקו חקיקה" כדי לאפשר פיקוח כזה ,מ הראוי שתשקול
להסדיר את סוגיית חלות חוק יסודות התקציב על האוניברסיטאות ,כדי שיונהג
כלפיה פיקוח כדי ,בטר תאמ 0את המלצות ועדת שוחט ,שחשיבות למערכת
ההשכלה הגבוהה רבה.

סיכו והמלצות
משרד מבקר המדינה כבר התריע כמה פעמי על תנאי שכר ,פנסיה ופרישה
מועדפי שנתנו האוניברסיטאות לעובדיה בלא אישור הממונה או ות"ת ,ועל
שהממונה וות"ת לא פעלו למנוע חריגות אלה ולא פיקחו על מת תנאי השכר,
הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות .למרות זאת ,בביקורת הנוכחית נמצא כי עניי
זה לא הוסדר .האוניברסיטאות מסרבות להכיר בחלות חוק יסודות התקציב עליה
ואינ מאפשרות לממונה לפקח עליה .באמצעות ור"ה ה עושות מאמצי רבי ,תו#
כדי שימוש גור בעקרו החופש האקדמי ,כדי לסכל כל ניסיו של הממונה למצוא
אמתי ויעיל .מצב זה חייב להיפסק לאלתר.
פתרו ולהחיל עליה פיקוח ִ
משרד האוצר ,ובייחוד הממוני לדורותיה ,לא פעלו בנמרצות ולא השתמשו בכל
האמצעי שעמדו לרשות  שלא כפי שה נוהגי לגבי מגזרי אחרי  כדי
להסדיר את הפיקוח על האוניברסיטאות ולטפל בחריגות השכר הניכרות של
עובדיה ,הידועות לה זה שני .ות"ת מפקחת על תנאי השכר באוניברסיטאות
פיקוח כללי בלבד ,וג הוא מבוצע באופ חלקי ולא מספק .הפעולות שנקטה בנושא
לא תמיד עלו בקנה אחד ע התפקידי שהטילה עליה הממשלה וע האינטרס של
המדינה.
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לדעת משרד מבקר המדינה ,יש אפוא מקו שכל הנוגעי בדבר  משרד האוצר
)הממונה ואג"ת( ,ות"ת ,האוניברסיטאות וור"ה  יפעלו לאלתר להסדרת הפיקוח
על השכר .על משרד האוצר ועל ות"ת לפעול בנחישות ובדחיפות ולנקוט את כל
האמצעי העומדי לרשות להשגת מטרה זו ,ובכלל זה לשקול התניית מת
התקציבי לאוניברסיטאות בהסרת התנגדות לפיקוח של הממונה .במידת הצור#
יש להביא להכרעה משפטית את הסוגיה העקרונית בדבר סמכות הממונה לפקח על
האוניברסיטאות או ליזו בהקד תיקו חקיקה שיבהיר למע הסר ספק
שהמוסדות להשכלה גבוהה כפופי להוראות חוק יסודות התקציב כלשונ.
מ הראוי שוור"ה יפני את האחריות הציבורית שמוטלת עליו ועל חבריו  ראשי
האוניברסיטאות  לנהל את האוניברסיטאות באופ יעיל ותקי ,יסדיר כראוי את
תנאי השכר הנהוגי בה בלי לאפשר חריגות ויחדול ממאמציו לסכל את הניסיונות
של הממונה לקיי בעניי זה פיקוח כדי.

♦
מבוא
עיקר הפעילות השוטפת של האוניברסיטאות נעשית במסגרת התקציב הרגיל שלה ,המיועד
בעיקר לתשלו שכר בעד הוראה ומחקר .עוד מיועד התקציב הרגיל לרכישת ציוד וחומרי,
להוצאות מינהליות ולתחזוקה שוטפת.
עובדי האוניברסיטאות נמני ע שני סגלי :סגל אקדמי )בכיר וזוטר( וסגל מינהלי .תנאי השכר
של הסגל האקדמי מונהגי על פי סולמות שכר אחידי הנהוגי בכל האוניברסיטאות ונקבעי
לרוב בהסכמי קיבוציי שנחתמי בי ארגוני הסגל האקדמי 7ובי ראשי האוניברסיטאות.
ההבדלי בי האוניברסיטאות בכל הנוגע לתנאי השכר של חברי הסגל האקדמי ה אפוא מעטי.
ע זאת יש מידה כלשהי של שונות בתנאי השכר בי האוניברסיטאות ,למשל בתנאי הפרישה,
בתוספות השכר שמקבלי בעלי התפקידי ובחובות המוטלות על חברי הסגל כתנאי לתשלו
שכר.
ג תנאי השכר של הסגל המינהלי באוניברסיטאות מונהגי לרוב על פי דירוגי וסולמות שכר
אחידי המקובלי בשירות הציבורי ונקבעי בהסכמי קיבוציי הנחתמי מפע לפע בי
ארגוני עובדי ובי המעסיקי בשירות הציבורי .ואול מלבד תנאי אחידי אלה נוהגת כל
אוניברסיטה לתת לעובדי הסגל המינהלי שלה ,על סמ הסדרי קיבוציי או אישיי ,ג כל מיני
תוספות שכר ותנאי פרישה.
מקורותיה של תקציבי האוניברסיטאות ה הקצבות המדינה הניתנות באמצעות ות"ת ,שכר
לימוד ,תרומות ,פירות מקרנות צמיתות 8והכנסות עצמיות אחרות.
__________________
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בחלק מהאוניברסיטאות יש שני ארגוני עובדי המייצגי את חברי הסגל האקדמי )זוטר ובכיר(,
ובאוניברסיטה אחת א יש כמה ארגוני המייצגי את חברי הסגל האקדמי הזוטר.
קרנות שהאוניברסיטאות רשאיות להשתמש רק בפירות ההשקעה שלה ולא בה עצמ.
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להל בטבלה נתוני מהדוחות הכספיי של האוניברסיטאות )לא כולל האוניברסיטה הפתוחה(
על ההכנסות וההוצאות בתקציב הרגיל )במיליוני ש"ח( שהיו לכל אחת מה בשנות הלימודי
התשס"ג!התשס"ה ):(2005!2002
\ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‰˘‰

·ÔÂÈ¯Â‚-Ô
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
˙È¯·Ú‰
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
ÔÂÈÎË‰
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
·¯ÔÏÈ‡-
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
˙·È·‡-Ï
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
‰ÙÈÁ
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
*

Î"‰Ò
*˙ÂÒÎ‰

˙ÂÒÎ‰
˙"˙ÂÂÓ

˘¯ÂÚÈ
˙ÂÒÎ‰‰
˙"˙ÂÂÓ
ÍÒÓ
˙ÂÒÎ‰‰

Î"‰Ò
˙Â‡ˆÂ‰

˙Â‡ˆÂ‰
¯Î˘Ï
‰ÈÒÙÏÂ

˘¯ÂÚÈ
˙Â‡ˆÂ‰‰
¯Î˘Ï
‰ÈÒÙÏÂ
ÍÒÓ
˙Â‡ˆÂ‰‰

759.71
720.77
742.67

541.60
517.96
542.01

71.29%
71.86%
72.98%

759.57
720.72
742.61

601.40
561.89
577.57

79.18%
77.96%
77.78%

1,523.13
1,457.73
1,484.22

954.46
957.42
953.46

62.66%
65.68%
64.24%

1,505.03
1,475.19
1,499.04

1,129.95
1,094.10
1,093.22

75.08%
74.17%
72.93%

850.94
796.24
807.31

605.64
557.47
561.67

71.17%
70.01%
69.57%

924.28
893.15
921.57

667.02
637.05
644.64

72.17%
71.33%
69.95%

585.50
582.57
608.35

371.02
366.41
388.49

63.37%
62.90%
63.86%

601.02
579.83
602.62

474.18
453.24
450.21

78.90%
78.17%
74.71%

1,302.08
1,255.92
1,266.58

768.42
717.19
709.42

59.01%
57.10%
56.01%

1,425.09
1,343.99
1,345.96

1,089.43
1,033.91
1,003.34

76.45%
76.93%
74.54%

563.38
553.35
585.21

288.80
265.91
286.54

51.26%
48.05%
48.96%

583.76
619.26
623.49

425.42
457.44
452.19

72.88%
73.87%
72.53%

833.86
815.04
845.32

316.57
294.70
298.52

37.96%
36.16%
35.31%

803.98
800.41
843.63

421.23
420.72
410.02

52.39%
52.56%
48.60%

ההכנסות מוצגות לאחר קיזוז העברות שבוצעו בי הקרנות השונות.
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מהטבלה עולה כי הקצבות המדינה הניתנות באמצעות ות"ת ה מרכיב חשוב ,א לא המרכיב
העיקרי ,במקורות ההכנסה של האוניברסיטאות ,ושיעור ההכנסות שה מקבלות מוות"ת מס כל
הכנסותיה הוא מכ 35%במכו ויצמ ועד לכ 73%באוניברסיטת בגוריו .בשנת התשס"ה
העבירה ות"ת לתקציב הרגיל של כל האוניברסיטאות כ 3.74מיליארד ש"ח .9עוד עולה מהטבלה
כי ההוצאות על שכר ופנסיה ה מרכיב ההוצאה העיקרי בתקציבי האוניברסיטאות ,ושיעור מגיע
לעתי לכמעט  80%מס כל ההוצאות שלה .בשנת התשס"ה הסתכמו הוצאותיה של
האוניברסיטאות ב 6.58מיליארד ש"ח ,מזה כ 4.63מיליארד ש"ח הוצאות על שכר ופנסיה .מכא
שלהוצאות אלה השפעה מכרעת על מצב הכספי של האוניברסיטאות ,על יציבות ועל יכולת
למלא את ייעוד העיקרי  הוראה אקדמית ומחקר.
נוכח העובדה שהקצבות המדינה ה מרכיב עיקרי וחשוב בתקציבי האוניברסיטאות ,ונוכח
השפעת המכרעת של תשלומי השכר והפנסיה על מצב הכספי של האוניברסיטאות ,מתחייב
שמשרד האוצר  באמצעות הממונה על השכר ואג' השכר והסכמי עבודה ,שבראשו הוא עומד
)להל  יחידת הממונה(  וכ ות"ת ,יקיימו פיקוח ובקרה על הוצאות השכר של האוניברסיטאות
ועל תנאי השכר ,הפנסיה והפרישה הנהוגי בה.
כדי למנוע מצב שתאגידי ציבוריי יעלו את שכר עובדיה ללא אישורו של שר האוצר ,יצברו
ְ-חֲר* לפתחה של הממשלה ,נקבע בסעי'  29לחוק יסודות התקציב,
עקב כ גירעונות ואחר כ י ַ
כי "גו' מתוקצב או גו' נתמ] ,[10לא יסכי על שינויי בשכר ,בתנאי פרישה או בגמלאות ,או על
הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ,ולא ינהיג שינויי או הטבות כאמור ,אלא בהתא למה
שהוסכ או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר" .את הסמכות לעניי סעי'
1צל שר האוצר לממונה על השכר .שינויי שנעשו והטבות שניתנו בלא אישור מוקד של
ַ 29
הממונה ייקראו בדוח זה "תשלומי שלא כדי" או "חריגות שכר" .סעי'  29לא חל בתחילה על
גופי נתמכי ,ואול תיקו לסעי' זה שהתקבל בכנסת במרס  1988החיל את הנאמר בו ג על
גופי כאלה .מאחר ששר האוצר קבע בהודעה ברשומות כבר בספטמבר  1985כי האוניברסיטאות
ה גופי נתמכי לעניי חוק יסודות התקציב ,סעי' זה חל ג עליה.
ליקויי שהועלו בדוחות קודמי של מבקר המדינה
 .1משרד מבקר המדינה בדק כמה פעמי בעבר היבטי של תנאי השכר וההעסקה ושל תנאי
הפרישה באוניברסיטאות .עיקרי הממצאי שפורטו בדוחות ביקורת מהשני  1119901967נוגעי
ה לתנאי שכר שאינ מקובלי בשירות הציבורי )ובה תשלו גלובלי עבור עבודה בשעות
__________________

9
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סכומי נוספי העבירה ות"ת לתקציבי סגורי ולתקציבי פיתוח של האוניברסיטאות.
בסעי  32לחוק יסודות התקציב מוגדר גו נתמ כ"תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרי
או בעקיפי ,ושר האוצר קבע לגביו בהודעה ברשומות כי הינו גו נתמ לעני חוק זה".
ראו מבקר המדינה ,(1967) ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ' ÏÚ ÁÂ„ ;25(13
 ,(1968) Ï‡¯˘ÈÏ È‚ÂÏÂÎË ÔÂÎÓ - ÔÂÈÎË· ˙¯Â˜È·‰עמ' -¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ;40(18
‡ ,(1977) ÔÏÈעמ'  ,(1983) ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ;44(24עמ' ÏÚ ÁÂ„ ;76(59
˙Â„ÒÂÓ· ¯ÈÎ·‰ ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ÌÈÂÂÏÈ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰Â ¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰
) (1985) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;(1984) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ïלהל ( דוח מבקר
המדינה משנת  ,(1985עמ' ‰„ÚÂÂ·Â ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;175(161 ,34(27
) (1987) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ Ï˘ ·Âˆ˜˙ÏÂ ÔÂÎ˙Ïלהל ( דוח מבקר המדינה משנת  ,(1987עמ'
) (1990) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;229(215להל ( דוח מבקר המדינה משנת
 ,(1990עמ' .295(290 ,231(225

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

נוספות ,השוואת תנאי שכר של עובדי מינהל בכירי לאלה של חברי סגל אקדמי בכיר ,תשלו
דמי הבראה בסכומי הגבוהי ב 50%מאלה שקיבלו עובדי המדינה ,ומת "חופשת הסתגלות"
שאורכה היה לעתי  12חודשי( ,וה לליקויי בתפקוד של האוניברסיטאות בעניי קביעת תנאי
השכר האמורי.
חלק מהליקויי שהועלו בדוחות היו חמורי; לדוגמה ,בדוח מבקר המדינה משנת  ,1985שעסק,
בי היתר ,בתנאי ההעסקה של חברי הסגל המינהלי והטכני באוניברסיטת תלאביב ובמכו ויצמ,
הועלה מקרה חמור במיוחד שבו פעלה האוניברסיטה בניגוד לכללי מינהל תקי :היא קיבלה
לעבודה שני עובדי בכירי שפרשו משירות בצה"ל ושהו באותה העת בחופשת הסתגלות של
חצי שנה .כדי למנוע את הפסקת תשלו שכר מ הצבא ,על פי הוראותיו ,לא שילמה לה
האוניברסיטה שכר בגי מחצית השנה הראשונה לעבודת ,ואול "במכתב נפרד ,שלא היווה חלק
מהסכ ההעסקה אישרה לה האוניברסיטה צבירת ימי חופשה כדי אותה תקופה ) 180יו( ,אשר
אות ה זכאי יהיו לפדות בכל עת" )עמ' .(29
 .2הביקורת האחרונה בעניי תנאי השכר ,ההעסקה והפרישה באוניברסיטאות נעשתה בשני
 ,19971996ותוצאותיה פורסמו בדוח ביקורת משנת  .121999בדוח זה הועלו הליקויי העיקריי
האלה:
)א( חלק מהאוניברסיטאות נתנו לעובדיה "˙‡ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Í‡ ,ÌÈ‚È¯Á ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È
ÌÓ‡ .Ô‰· ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡˙ Ô˙Ó ÏÚ ÌÂÊÈ ÁÂ˜ÈÙ Ï‰È ‡ÏÂ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ÚÂÓÏ ÏÚÙ ‡Ï ¯Î˘‰
Ï"ÎÓ ˙‚¯„Ó) ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· „Â‡Ó ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ È‡˘ÂÏ 1986 ˙˘· ÂÚ·˜˘ ˙ÂÙÒÂ˙‰
Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ÂÈÏ‡ ˙ÂÂÙ ÔÈ‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÏÎ Í¯„· Í‡ ,Â˙ÓÎÒ‰· ˙Â˙È (‰ÏÚÓ
ÂÈ„ÈÏ Ï·˜Ï ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰ Ì‚Â ,Ï"ÎÓ ‚¯„Ï ˙Á˙Ó˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ÌÈ‚È¯Á ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡˙ Ô˙ÓÏ
 ...ÌÈ„·ÂÚ ÌÚ ÂÓ˙Á Ô‰˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÓÎÒ‰ ‰˜È„·Ïות"ת עצמה ,שהיא אחראית לתקצוב
המוסדות להשכלה גבוהה ,לא נקטה צעדי מספיקי למניעת הטבות חריגות בתנאי השכר,
הפנסיה והפרישה .היא ג לא העלתה לדיו אצל הממונה על השכר את נושא ההסכמי האישיי
באוניברסיטאות ואת חריגות השכר שנודע לה עליה") 13עמ' .(15
בדוח נאמר כי "ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÏ ÂÈÏÚ˘ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
,¯·„‰ ˘¯„ÈÈ Ì‡Â ;‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡˙· ˙Â‚È¯Á ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó ÚÂÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰ÙÈÎ‡Â
‡) "˙"˙ÂÂÓ Ú„ÈÓ· ÍÎ Ì˘Ï ÚÈÈ˙Ò‰Ï Ûעמ' .(16
)ב( נמצאו אוניברסיטאות שנתנו לעובדיה המינהליי הבכירי תוספות שכר שאינ מוסכמות
ואינ נהוגות בשירות המדינה .רוב התוספות היו חלק מהמשכורת הקובעת לצור חישוב הפנסיה.
לדוגמה ,לשמונה עובדי מינהליי בכירי של ‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂשול שכר לפי טבלת השכר
של הסגל האקדמי הבכיר ,דבר שאינו עולה בקנה אחד ע סדרי מינהל תקי וע אמות מידה של
חיסכו ויעילות .לשניי מה ניתנו תנאי השכר האמורי לאחר החלת סעי'  29על האוניברסיטה,
ולכ ה ניתנו בניגוד לחוק יסודות התקציב.
כל העובדי האמורי קיבלו שכר בשיעור של  92%משכר פרופסור מ המניי בשיא הוותק,
בתוספת הטבות ובה ,בי היתר :תוספת תפקיד בשיעור של  50%משכר ,שניתנה לה בעת
שמונו לתפקידי הבכירי; תוספת הנהלה בשיעור של  ,18%שניתנה לה משנת  ,1989ללא
__________________

12
13

ראו מבקר המדינה) (1999) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ,להל  דוח מבקר
המדינה משנת  1999או הדוח משנת  ,(1999עמ' .6564 ,5855 ,4845 ,2111
ההדגשה במקור.
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אישור הממונה; הקצבה חודשית מהקר לקשרי מדע בילאומיי )להל  הקר לקשרי מדע(
שהייתה כ 7,500דולר בשנה; ותוספת שכר בגי הקדשת זמ מלא למוסד ,שהיא תוספת ייחודית
לסגל האקדמי ,שניתנה לה משנת  1994ללא אישור הממונה.
בדוח נאמר כי אוניברסיטת בראיל "המשיכה לתת לעובדי האמורי את ההטבות בתנאי השכר,
וא' נתנה הטבות כאלה ג לעובדי חדשי .ג משרד האוצר וות"ת לא נקטו את הצעדי
הנדרשי כדי למנוע את החלת ההטבות האמורות על עובדי בכירי חדשי" )עמ' .(47

✩
Ô‰È„·ÂÚÏ Â˜È Ú‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„Ó
·˙Ú·Â˜‰ ˙¯ÂÎ˘Ó‰Ó ˜ÏÁ ÂÈ‰ Ì·Â¯˘ ,ÌÈÙ„ÚÂÓ ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡ ˙ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó
„¯˘Ó È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡Ï ¯Î˘‰ ˙Â·Ë‰ ·Â¯˘ ¯Á‡Ó .˙È˘„ÂÁ‰ ‰ÈÒ Ù‰ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ ‰·Èˆ˜‰˘ ÔÎ„ÂÚÓ‰ ÌÂÎÒ‰ ˙ÚÈ·˜ ˙Ú· ÔÂ·˘Á· Â‡·Â‰ ‡Ï ÔÎ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰
‡Ï‰ ¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙ ˙‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÓÏÈ˘˘ ¯Á‡Ï ÈÊ‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï
‰‡¯Â‰ - È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ È„Î ¯˙ÂÈ ÌÈÎÂÓ ÌÈÓÂÎÒ Ô‰È„È· Â¯˙Â ˙Â¯˘Â‡Ó
‡˜„.¯˜ÁÓÂ ˙ÈÓ
Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ 1988 ˙ ˘ ¯Á‡Ï Â ˙È ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙Ó ˜ÏÁ
ÚÂ ÓÏ ÂÏÚÙ ‡Ï Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈ ÂÓÓ‰ .ÌÈ‚È¯Á ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡ ˙· ¯·Â„Ó ÔÎÏÂ ,‰ ÂÓÓ‰
˙,¯Î˘‰ È‡ ˙· ˙Â‚È¯Á‰ ˙Â·Ë‰‰ ˙ÚÈ ÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ‡Ï ˙"˙Â Ì‚Â ,ÂÊ ‰ÚÙÂ
ÂÏ·È˜ Ô‰È˙ÂÏ‰ ‰Â È‡ÓˆÚ ÔÙÂ‡· ÂÏÚÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ .‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒ Ù‰
.˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ‡Ï· ¯Î˘‰ ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰

✩
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מרס 2006ספטמבר  ,2007לסירוגי ,את הצעדי שנקטו
הממונה על השכר וות"ת מאז פורס דוח מבקר המדינה משנת  1999כדי לאתר חריגות שכר
באוניברסיטאות ולפעול לביטול .עוד בדק משרד מבקר המדינה את ההליכי שקבעו מאז
הממונה וות"ת כדי להסדיר פיקוח נאות על תנאי השכר והפנסיה הניתני באוניברסיטאות.
ביקורת זו )להל  הביקורת הנוכחית( נעשתה במשרד האוצר )ביחידת הממונה ובאג'
התקציבי( ,בוות"ת ובוור"ה .בדיקות השלמה ובירורי נעשו באוניברסיטאות ,ובייחוד
באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תלאביב ובטכניו .להל פירוט של עיקר הליקויי שהועלו
בביקורת הנוכחית:

28

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

מצב הכספי של האוניברסיטאות והדיווח במאזניה
 .1כאמור ,ההוצאות על שכר ופנסיה ה מרכיב ההוצאה העיקרי בתקציבי האוניברסיטאות,
ולכ יש לה השפעה מכרעת על התוצאות הכספיות של פעילות ,על מצב הכספי ועל יכולת
למלא כראוי את ייעוד .לפיכ על הוצאות אלה לקבל ביטוי נאות בדוחות הכספיי שלה .מאחר
שהאוניברסיטאות ה מוסדות ללא כוונת רווח )מלכ"רי( ,דוחותיה הכספיי צריכי להיות
ערוכי על פי הכללי החלי על מלכ"רי.
חשבונאות של מלכ"רי ,כמו חשבונאות ממשלתית ,נועדה לתת למקבלי ההחלטות ,לציבור ולכל
בעל עניי תמונה עדכנית של מצב הכספי ושל תוצאות פעולותיה של המלכ"רי ,ה מלכ"רי
נתמכי הנתוני לפיקוח של הממשלה או של מי מטעמה ,וה מלכ"רי שאינ נתמכי .הדיווח
החשבונאי אמור להתבסס על תקני אחידי ומחייבי באשר לרישומי חשבונאיי ולהצגה
אמתית של נכסי והתחייבויות ,הוצאות והכנסות.
ִ
מידע חשבונאי על בסיס צבירות 14מתאר את ביצועי הגו' המדווח טוב יותר ממידע על בסיס
מזומני ,מכיוו שבדיווח על בסיס צבירות רושמי ג הוצאות הנוצרות במהל שנת הכספי
ואינ משולמות בפועל ,וכנגד רישו זה רושמי את סכומי הוצאות אלה כהתחייבויות )עתודות(.
האמתי של הגו' .יש לדבר חשיבות בייחוד כאשר
ִ
כ מוצג למקבלי ההחלטות מצבו הכספי
מדובר בהתחייבויות בסכומי ניכרי.
מכוח סמכויותיה ותפקידיה של ות"ת ולצור מימוש ,ומאחר שהיא הגור מטע הממשלה
שמקבל החלטות בעניי המוסדות שהיא מתקצבת ,צרי להיות לה עניי בכ שהמוסדות יכינו
דוחות כספיי בשיטה אחידה שתציג את מצב הכספי ִ
האמתי .בדוחות ביקורת קודמי 15ציי
מבקר המדינה כי משנת  1978מנסה ות"ת לגבש כללי דיווח חשבונאיי מוסכמי שיביאו את כל
המוסדות להשכלה גבוהה להכי את דוחותיה הכספיי בשיטה אחידה ,א היא לא השיגה יעד
זה.
ÂÁÂÂÈ„ ÂÈÏÚ˘ È‡ Â·˘Á‰ Ú„ÈÓ‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ¯·Ú· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈÂËÈ· Â ˙ ‡Ï˘ ÏÚ Ô‰Ï ¯ÈÚ‰ ‡Â‰Â ,ÌÈ ÓÂÊÓ ÒÈÒ· ÏÚ Ô˙È ˙Â Â˘‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
·˙¯·ËˆÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ :ÔÂ‚Î ,Ô‰È„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰Ó ˜ÏÁÏ Ô‰È Ê‡Ó
·‚ÂÊ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,Ú„Ó È¯˘˜Ï Ô¯˜· ÌÈ„·ÂÚ ÈÙÏÎ ˙¯·ËˆÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ;˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ
Ï‚Ò‰ ÈÙÏÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰Â ;‰˘Â¯È· ˙¯·ÂÚ ÌÈÙÒÎÏ ˙ÂÎÊ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˙ËÏÁÂÓ ˙Â·ÈÈÁ˙‰
.ÂÏˆÂ ‡Ï˘ ‰ÏÁÓ ÈÓÈ ÔÈ‚· ÈÙÒÎ ÈÂˆÈÙ ÌÂÏ˘˙Ï ÈÓ„˜‡‰
בדוח מבקר המדינה משנת  1999צוי כי רוב האוניברסיטאות לא יצרו עתודות בגי התחייבויות
אלה ,וכי רואי החשבו שלה ג העירו על כ בדוחות המבקרי שצורפו למאזני שבוקרו .על כ
הבהיר משרד מבקר המדינה לוות"ת בדוח האמור כי לדעתו עליה לדאוג לכ שהאוניברסיטאות
__________________

14
15

שיטה חשבונאית שלפיה רישו של כל הכנסה או הוצאה נעשה מיד ע ביצוע ,בי שבוצעו
במזומני ובי שלא.
דוח מבקר המדינה משנת ) 1999עמ' ) '·53 È˙˘ ÁÂ„ ;(23להל  #דוח מבקר המדינה משנת ,(2003
עמ'  ,(2004) ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ·Â ÌÈ„Â‚È‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„ ;330עמ' .249
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יכללו את כל ההתחייבויות האמורות במאזניה וינקטו מבעוד מועד צעדי שיבטיחו שיהיו
בידיה מקורות מימו מספיקי כדי לאפשר לה לעמוד בהתחייבויות אלה.
˙‚‰Â ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ì Ó‡ .ÔÈÈ Ú· ¯·„ ‰˘Ú ‡Ï Ê‡Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â¯·Ëˆ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ‰È Ê‡Ó· ˙Ó˘Â¯Â ÈÂ‡¯Î
·ÏÎ ˙‡ Ô‰È Ê‡Ó· ˙ÂÓ˘Â¯ Ô È‡ Ô‰ .ÍÎ ˙Â‚‰Â Ô È‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˙È Í‡ ,ÌÈ ˘‰ Í˘Ó
ÌÈ Â˙ ,ÏÏÎ Í¯„· ,˙Â‚ÈˆÓ Ô‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ˜¯Â ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰
.˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ
להל בטבלה נתוני שריכז משרד מבקר המדינה על הגירעונות המצטברי של האוניברסיטאות
בתקציב הרגיל )הקר הכללית( בשנות הלימודי התשס"גהתשס"ה )במיליוני ש"ח( .בטבלה
מובאי נתוני על הגירעונות לפי מאזני האוניברסיטאות ונתוני על הגירעונות שבה הובאו
בחשבו ג ההתחייבויות בגי זכויות עובדי שלא נכללו במאזני אלא בביאורי בלבד:
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*

‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
‰ ˘‰/

·¯ÔÏÈ‡-
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
˙È¯·Ú‰
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
ÔÂÈ ÎË‰
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
·ÔÂÈ¯Â‚-Ô
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה

‚ÔÂÚ¯È
¯·ËˆÓ
)(Û„ÂÚ
ÈÙÏ
ÔÊ‡Ó‰
0.5
)(0.5
)(3.7
743.5
758.3
773.2
73.3
96.9
211.2
)(0.4
)(0.4
)(0.5

ÔÊ‡Ó· ˙ÂÏÏÎ Ô È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

‰ÈÒ Ù
אי נתוני *
אי נתוני *
אי נתוני *
7,700.0
7,700.0
9,200.0
2,371.4
2,414.0
2,705.9
210.4
280.8
294.2

ÌÈÈÂˆÈÙ
48.9
75.5
84.7
32.0
35.0








ÔÂÈ„Ù
ÈÓÈ
‰ÏÁÓ
75.2
76.0
75.4
49.8
49.4
46.1
47.1
35.2
33.5




˘·˙ÔÂ
202.3
202.7
213.5
אי נתוני *
אי נתוני *
אי נתוני *



363.2
386.8
401.8

‰˘ÙÂÁ
15.2
15.7
15.4






20.3
20.8
21.4

Ô¯˜‰
È¯˘˜Ï
Ú„Ó
51.7
52.2
57.0






72.8
79.1
85.6

Î"‰Ò
393.9
422.1
446.0
7,781.8
7,784.4
9,246.1
2,418.5
2,449.2
2,739.4
666.7
767.5
803.0

‚¯·ËˆÓ ÔÂÚ¯È
ÏÏÂÎ
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
·‚˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ
ÌÈ„·ÂÚ
394.4
421.6
442.3
8,525.3
8,542.7
10,019.3
2,491.8
2,546.1
2,950.6
666.3
767.1
802.5

נתוני אלה אינ מופיעי בדוחות הכספיי  ,א& לא בביאורי  .בחלק מהמקרי הסבירו האוניברסיטאות בביאורי לדוחות הכספיי מדוע אינ מציינות
נתוני אלה ,ובחלק מהמקרי לא )ראו להל(.

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות
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‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
‰ ˘‰/

˙·È·‡-Ï
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
‰ÙÈÁ
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה
ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ
התשס"ג
התשס"ד
התשס"ה

˘·˙ÔÂ
אי נתוני *
אי נתוני *
אי נתוני *


***163.4
אי נתוני *
אי נתוני *
אי נתוני *

ÔÂÈ„Ù
ÈÓÈ
‰ÏÁÓ
אי נתוני *
אי נתוני *
אי נתוני *



41.4
35.9
47.0











‰ÈÒ Ù
2,364.0
2,636.0
2,799.0



76.4
74.1
79.4

‚ÔÂÚ¯È
¯·ËˆÓ
)(Û„ÂÚ
ÈÙÏ
ÔÊ‡Ó‰
110.1
93.7
87.7
319.2
385.1
259.7
)(6.8
)(9.4
)(1.1

ÔÊ‡Ó· ˙ÂÏÏÎ Ô È‡˘ ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

34.3
34.3
39.2



43.7
42.9
39.3

ÌÈÈÂˆÈÙ

150.0
168.0
170.0



אי נתוני *
אי נתוני *
אי נתוני *

‰˘ÙÂÁ

Î"‰Ò
2,548.3
2,838.3
3,008.2

163.4
161.5
152.9
165.7

Ô¯˜‰
È¯˘˜Ï
Ú„Ó

‚¯·ËˆÓ ÔÂÚ¯È
ÏÏÂÎ
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
·‚˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ
ÌÈ„·ÂÚ
**2,668.6
**2,942.4
**3,104.7
319.2
385.1
423.1
154.7
143.5
164.6

נתוני אלה אינ מופיעי בדוחות הכספיי  ,א& לא בביאורי  .בחלק מהמקרי הסבירו האוניברסיטאות בביאורי לדוחות הכספיי מדוע אינ מציינות
*
נתוני אלה ,ובחלק מהמקרי לא )ראו להל(.
** סכומי אלה כוללי ג התחייבות של אוניברסיטת תלאביב לחברי הסגל האקדמי הבכיר בס +של כ 10מיליו ש"ח לשנה בשל דחיית תשלו 4%
ממשכורת ; עני זה הוסדר בהסכ שנחת באפריל  2002בי האוניברסיטה ובי ארגו הסגל ,עקב המצב הכספי הקשה שהאוניברסיטה נקלעה אליו.
הסכומי נקובי בביאורי למאזני  ,וה לא צוינו בנפרד בטבלה זו.
*** בהיעדר נתו מדויק ,הערי +משרד מבקר המדינה את הסכו על סמ +ההתחייבות של אוניברסיטת חיפה בגי שבתו לשנת התשס"ד )שכאמור נרשמה באותה
שנה במאז עצמו ,כנדרש(.
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הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

- ‰ÙÈÁÂ ·È·‡-Ï˙ ,ÔÂÈ ÎË‰ ,˙È¯·Ú‰ - ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó Ú·¯‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó (‡)
ÔÂÎÓÂ ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,ÔÏÈ‡-¯· - ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘ÂÏ˘ .ÌÈ¯ÎÈ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÌÈ ˘‰ Í˘Ó· Â¯·ˆ
Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ· ·˘Á˙‰· ÌÏÂ‡Â .‰Ï‡Î ˙Â ÂÚ¯È‚ ,Ô‰È Ê‡Ó ÈÙ ÏÚ ,Â¯·ˆ ‡Ï - ÔÓˆÈÂ
- ÌÈ¯"ÎÏÓ Ï˘ ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÌÏÏÎ·Â ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙ ÏÚ - ÌÈ„·ÂÚ‰
:ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â ÂÚ¯È‚ ,ÏÈÚÏ Â Ó ˘ ˘ÂÏ˘ Ô˙Â‡ Ì‚ Ô‰·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ Â¯·ˆ
;„ÒÂÓÏ Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ˙Â ÂÚ¯È‚ Â¯·ˆ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ ‰ÙÈÁ ,ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,ÔÏÈ‡-¯·
Á"˘ È„¯‡ÈÏÈÓ Ï˘ ˙Â ÂÚ¯È‚ Â¯·ˆ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ÔÂÈ ÎË‰ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
.„ÒÂÓÏ
ÔÂÚ¯È‚‰ ‰È‰ ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ,ÌÈ Ê‡ÓÏ ÌÈ¯Â‡È·‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ‰Ï·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
·Â˜ Î „·Ï· Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.59-Î ‡ÏÂ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 17.9-Î ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ Ï˘
.ÌÓˆÚ ÌÈ Ê‡Ó·
È‡ ˙Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ·Èˆ˜˙· È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ·ÈÎ¯Ó Ô‰ ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰˘ ¯Á‡Ó
Â¯˙Â‡˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏÂ Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Â ˙ ˘ ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ‰˜ÒÚ‰‰
Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ‚· Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï„Â‚ ÏÚ ˙ÏËÂ·Ó ‡Ï ‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÈÈ‰ Ô‰Ó ˜ÏÁ·
Â¯‡˘ÈÈ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙ Ì‡ .ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙¯È·ˆ ÏÚÂ Ô‰È„·ÂÚ
ÌÓÂÎÒÂ ,˙Â ÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÎÈ˘ÓÈ ,ÂÏËÂ·È ‡Ï ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÂ ,Ì Î ÏÚ
ÔÎÂ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· Â„ÓÚÈ ‡Ï˘ Ô‰Ï ÌÂ¯‚Ï ÏÂÏÚ ‰Ê ¯·„ .„Â‡Ó „Ú ¯ÎÈ ‰È‰È ÏÏÂÎ‰
.Ô„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ô˙ÏÂÎÈ· ‰˘˜ ‰ÚÈ‚Ù ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ
 כי "כנגד2008 האוניברסיטה העברית מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר
 עפ"י.ההתחייבויות המלאות יש להעמיד את שווי הנכסי הפיזיי וכ את אוצרות התרבות
."הערכה גסה שווי הנכסי עולה על גודל ההתחייבויות
ÏÎ ÔÈ„Î Ô È„ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈ‡ ÍÎÏ È‡ .˙Â·¯ ÌÈ ˘ ˙Î˘Ó ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙ Ì‡ Ì‚ Ô˙Â‡ ÚÂ¯ÙÏ ˘È ÔÎ˘ ,˙Â·ÈÈÁ˙‰
Ú·Â ‰ ÔÂÚ¯È‚ ÔÈ·Â „ÒÂÓ‰ Ï˘ ÂÈ„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊÓ Ú·Â ‰ ÔÂÚ¯È‚ ÔÈ· Ï„·‰ ÏÎ
.ÂÏ˘ ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ
ÌÈÒÎ Ì‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÒ ÈÙ‰Â ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈÒÎ ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
Ì‡ ·¯ ˜ÙÒÂ ,„·Ï· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰ ,‰ È„Ó‰Ó Â‡ ÌÈÓ¯Â˙Ó ÂÏ·˜˙‰˘
·Èˆ˜˙‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È
Í¯Ú˘Ï Ô‰ÈÏÚ ,Ô Âˆ¯Î Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÌÈÒÎ Ï ¯˘‡ .ÏÈ‚¯‰
˙‡Ê .Ô‰È˙Â ÂÚ¯È‚ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ÍÎ·Â ,Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â ¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì˙Â‡ ÌÂ˘¯ÏÂ Ì˙Â‡
‡Ï Â˘Ú˘ ÈÙÎ - ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ˙"˙Â ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ È„ÓÏ Â ÙÈ˘ Ì„Â˜ ˙Â˘ÚÏ Ô‰ÈÏÚ
.ÌÚÙ
)ב( מהטבלה עולה ג כי האופ שבו מציגות האוניברסיטאות בדוחות הכספיי שלה )במאזני
ובביאורי לה( את התחייבויותיה בגי זכויות שצברו עובדיה שונה מאוד מאוניברסיטה אחת
 כמפורט, ובעצ כל אוניברסיטה עושה די לעצמה ונוהגת בעניי זה בדר מיוחדת לה,לאחרת
:להל
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) : ˙ È ¯ · Ú ‰ ‰ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ ‰ (1האוניברסיטה מפרטת את התחייבויותיה בגי פנסיה
ופיצויי רק בביאורי למאז .בשנות הלימודי התשס"ג והתשס"ד נתנה האוניברסיטה ביטוי
מפורש להתחייבויותיה בגי פיצויי ,ואילו בשנת הלימודי התשס"ה נכללה התחייבות זו
בהתחייבות האקטוארית בגי זכויות הפנסיה .ההתחייבות המלאה של האוניברסיטה בגי חופשה
ובגי הקר לקשרי מדע מובאת כנדרש במאז עצמו; לעומת זאת ההתחייבות בגי שבתו 16אינה
מוזכרת כלל ,א' לא בביאורי ,וממילא לא נית ביטוי לסכומה .ההתחייבות בגי פדיו ימי מחלה
מובאת במאז באופ חלקי בלבד ,וההתחייבות המלאה מפורטת בביאור.
) : Ô Â È Î Ë ‰ (2הטכניו מפרט את התחייבותו בגי פנסיה ופיצויי ופדיו ימי מחלה רק
בביאור למאז .התחייבויותיו המלאות של הטכניו בגי שבתו ,הקר לקשרי מדע וחופשה
מובאות כנדרש במאז עצמו.
) : · È · ‡ - Ï ˙ ˙ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ (3האוניברסיטה מפרטת את התחייבותה בגי פנסיה
ופיצויי ,חופשה והקר לקשרי מדע רק בביאור למאז .האוניברסיטה מציינת את הסכומי
ששילמה בגי שבתו בשנת הדוח ,אול אי היא מציינת את ס התחייבויותיה בגי זכות זאת ,א'
לא בביאורי ,מכיוו שלדעתה מדובר בהתחייבות מותנית.
) : ‰ Ù È Á ˙ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ (4עד שנת הלימודי התשס"ד נתנה האוניברסיטה ביטוי לכל
התחייבויותיה לעובדי בגי זכויותיה במאז עצמו ,כנדרש .בהכנת הדוח הכספי לשנת
הלימודי התשס"ה יישמה האוניברסיטה הנחיה של ות"ת )ראו להל( וביטלה את ההפרשה
לשבתו .בשל כ לא נכללה במאז התחייבותה בגי זכויות השבתו שצברו עובדיה.
האוניברסיטה ג לא ציינה בביאור למאז מהו סכומה של התחייבות זו לשנת הלימודי התשס"ה,
לכ באשר לשנה זו הערי משרד מבקר המדינה בטבלה שלעיל את סכו ההתחייבות על סמ
ההתחייבות לשנת הלימודי התשס"ד.
) : Ô Ï È ‡ - ¯ · ˙ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ (5האוניברסיטה מפרטת את התחייבויותיה בגי פיצויי,
פדיו ימי מחלה ,שבתו ,חופשה והקר לקשרי מדע רק בביאורי למאז .האוניברסיטה מציינת
בביאורי שהיא משלמת לגמלאיה תשלומי השלמה לפנסיה בגי תוספת ניידות ובגי תוספת
דיפרנציאלית ,המשולמות לעובדי הפעילי ,אול היא אינה מציינת בה את ס התחייבותה
האקטוארית בגי תשלומי אלה.
) : Ô Â È ¯ Â ‚ - Ô · ˙ Ë È Ò ¯ · È Â ‡ (6האוניברסיטה מפרטת את התחייבויותיה בגי סיו
יחסי עובדמעביד )פיטורי ,פיצוי בגי ימי מחלה שלא נוצלו ,פיצויי ,השלמת פנסיה לסגל
אקדמי( ,שבתו ,חופשה והקר לקשרי מדע רק בביאורי למאז .האוניברסיטה מציינת כחלק
מהתחייבויותיה לעובדיה בגי סיו יחסי עובדמעביד את מחויבותה לתשלומי השלמה בגי
פנסיה לסגל האקדמי הבכיר ,אול היא אינה מציינת במפורש בביאורי ממה נובעת מחויבות
זאת ,וממילא לא מפרטת בנפרד את סכו החוב האקטוארי.
אוניברסיטת בגוריו מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2007כי "בעקבות הערת
המבקר ,החל מהדוחות הכספיי ל ,30.9.07תפרט האוניברסיטה בנפרד את סכו החוב
האקטוארי להשלמת הפנסיה לסגל האקדמי הבכיר ותציי בביאור ממה נובעת מחוייבות זו".
__________________
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לחבר סגל אקדמי מדרגת מרצה ומעלה ניתנת מדי פע בפע חופשת שבתו ,כדי שיוכל לייחד פרק
זמ ,על פי רוב  6או  12חודשי ,לעבודות מחקר ולהשתלמות באר או בחו לאר .א חבר הסגל
עושה את השבתו באר ,הוא מקבל בתקופת השבתו מענק במטבע ישראלי השווה למשכורתו ,וא
הוא שוהה בתקופת השבתו בחו"ל הוא מקבל מענק מוגדל במטבע חו.

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

) : Ô Ó ˆ È Â Ô Â Î Ó (7המכו נות ביטוי להתחייבויותיו בגי פנסיה ופיצויי ,פדיו ימי מחלה
וחופשה רק בביאורי למאז .להתחייבויותיו בגי הקר לקשרי מדע ושבתו המכו אינו נות כל
ביטוי ,א' לא בביאורי ,מכיוו שלדבריו מדובר בהתחייבויות מותנות .המכו מציי בביאורי כי
עקב סיכו בי מנהלי המוסדות להשכלה גבוהה ובי הסגל האקדמי ,הוא החל לשל לגמלאיו
תשלומי נוספי על אלה שה מקבלי מקר הפנסיה שה מבוטחי בה ,א אי הוא מציי עבור
מה התשלומי .ע זאת המכו מציי בביאורי במפורש את הער הנוכחי של התחייבות זו
)ההתחייבות האקטוארית(.
)‚( ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ Ï˘ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
,˙ÂË¯ÙÓ Ô È‡ Ô‰Ó ‰ÓÎ ÔÎ˘ - Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 17.9 - ÏÈÚÏ ·Â˜ ‰ ÌÂÎÒ‰Ó Û‡ ÏÂ„‚ ‰È‰
‡:ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ,ÌÈ Ê‡ÓÏ ÌÈ¯Â‡È·· ‡Ï Û
˙‡ ÌÈË¯ÙÓ Ì È‡ ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
ÍÂ˙Ó) ˙Â„Ó‡ ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ - Ì‰È„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ÔÂ˙·˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
ÔÂÎÓÂ ;Á"˘ È ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó· (‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙Â¯Á‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È Â˙ ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰
Ô¯˜· ÂÈ„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ,¯Â‡È·· ‡Ï Û‡ ,Ë¯ÙÓ Â È‡ Ì‚ ÔÓˆÈÂ
.Ú„Ó È¯˘˜Ï
ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ,ÔÏÈ‡-¯·) ÈÓ„˜‡‰ Ï‚ÒÏ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰ Ì‰·˘ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
¯Â˘È‡· ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È Â‚¯‡ ÔÈ·Â Ì È· Ì˙Á ˘ ÌÂÎÈÒ ÈÙ ÏÚ ,ÌÈ·ÈÂÁÓ (ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ
¯Î˘ È·ÈÎ¯ ÔÈ‚· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÂÎÒ Ì·Èˆ˜˙Ó Ì‰È‡ÏÓ‚Ï ÌÏ˘Ï ,¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ ,Ì˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .˙ÓÏ˘Ó ‰ È‡ ‰ÈÒ Ù‰ Ô¯˜˘ ÌÈÓÈÂÒÓ
˙ÂÈ„È˙Ú‰ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒ Â‰Ó ˙Ú„Ï ¯˘Ù‡ ÂÏ˘ ÔÊ‡ÓÏ ÌÈ¯Â‡È·‰ ÈÙÏ˘ „ÈÁÈ‰ ‡Â‰
˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ˙Ë¯ÙÓ ‰ È‡ ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ;ÂÈ„·ÂÚÏ ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙Ï
‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ‰È„·ÂÚÏ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÏÎ· Â˙Â‡ ˙ÏÏÂÎ ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
.‰Ê ·ÂÁÏ ÈÂËÈ· ÏÎ ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„· ˙ ˙Â ‰ È‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ÂÏÈ‡Â ,ÌÈÈÂˆÈÙÂ
 .2האחריות להכנת הדוחות הכספיי ולאופ שבו מוצגי בה התוצאות הכספיות ,הנכסי
וההתחייבויות של האוניברסיטאות מוטלת בראש ובראשונה על הנהלות האוניברסיטאות ,שכ
האמתי ,שמביא בחשבו מצד אחד את
חובה עליה לנהל את ענייני האוניברסיטאות על פי תקציב ִ
כל הכנסותיה ומצד אחר את כל הוצאותיה ,כולל התחייבויות שנצברו במש השנה בגי זכויות
העובדי .על הנהלות האוניברסיטאות ג לוודא שלפני המוסדות המנהלי של האוניברסיטאות
)חבר הנאמני ,הוועד הפועל ,הוועד המנהל( ,שרוב חבריה ה נציגי ציבור ,ולפני רשויות
האמתי ,כדי שהגופי
ִ
השלטו )ות"ת ,משרד האוצר( יוצגו מאזני שיבטאו את מצב הכספי
האמורי יקבלו את החלטותיה על בסיס מידע מלא ,ולא כפי שנעשה כיו ,כשהמידע הניצב
לפניה הוא חלקי וחסר.

35

דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

‰· ÔÈ‡ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÏÂ‡Â
Ô È‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰·˘ ,ÂÊ ‰¯ÂÓÁ ˙Â‡ÈˆÓÏ ‰˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ ˙"˙ÂÂÓ Ì‚ ¯ÈÒ‰Ï È„Î
˙‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â‚ÈˆÓ Â·˘ ÈÂ˜Ï‰ ÔÙÂ‡‰ .È˙ƒÓ‡‰ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ ˙‡ Ô‰È Ê‡Ó· ˙Â‚ÈˆÓ
˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎÏ „Â‚È · - Ô‰È„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂËÏÁÂÓ‰ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
ÌÈ ˘ ˙"˙ÂÂÏ ÌÈÚÂ„È Ô‰Ï˘ ÔÂ·˘Á‰ È‡Â¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú· Â¯ÈÚ‰˘ ˙Â¯Ú‰‰ ÔÎÂ - ÌÈÏ·Â˜Ó
¯·˙ÂÁÂ„‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï È„Î ‰˙ÂÎÓÒÓÂ ‰„ÓÚÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡È‰ Í‡ ,˙Â
˙Â Ó„Ê‰‰ 1997 ˙ ˘· ˙"˙Â È ÙÏ ‰˙¯˜ ˘Î Ì‚ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ .‰ÎÏ‰Î ÂÎ¯ÚÈÈ ÌÈÈÙÒÎ‰
,(ÌÈ¯"ÎÏÓ) Ô˙Ó‚Â„Î ÌÈÙÂ‚Ï ÂÚ·˜ ˘ ˙Â‡ Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ÏÈÁ‰Ï
Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÎ ˙‡ Ô‰È Ê‡Ó· ‚Èˆ‰Ï ‰·ÂÁ‰ Ô‰ÈÏÚ ÏÂÁ˙ Ì‰ÈÙÏÂ
‡Ï ÌÈÏÏÎ‰˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô„ˆÏ „ÂÓÚÏ ˙"˙Â ‰ÙÈ„Ú‰ ,Ô‰È„·ÂÚ
.(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú·) Ô‰ÈÏÚ ÂÏÂÁÈ
·Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ·ˆÓ‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‡Ï ‰‚ˆ‰Ï „È ˙"˙Â ‰ ˙ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ
‰¯˘Ù‡Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó È ÙÏ Û‡ ÈÏÂ‡Â ,ÌÈÏ‰ Ó‰ Ô‰È˙Â„ÒÂÓ È ÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
„È˜Ù˙‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˙"˙Â ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ· .Ô‰Ï˘ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙‡ ¯È˙Ò‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï
˘.˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ - ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰
·Âˆ˜˙Ï ˙È‡¯Á‡Î ‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˙Â „Ù˜· ‡ÏÓÏ ˙"˙Â ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÍÎ· ˙ÂÈÙÒÎ ˙Â·ˆ˜‰ Ô˙Ó ˙Â ˙‰ÏÂ Â ÓÓ ˙Ú·Â ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ˙‡ Ïˆ Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˘Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï Ô‰È Ê‡Ó· Â‚ÈˆÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˘Â¯„Ï Ì‚ ‰ÈÏÚ .Ô‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ‡ÂÏÓ ˙‡Â Ô‰È„·ÂÚ
··È„Î .17‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ÌÈ Â˙ Â ÌÈË¯Ù ÂÙÈÒÂÈ Ô‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È
˘˘È‚‰Ï Ô‰Ó ˘Â¯„Ï Ì‚ ˙"˙Â ÏÚ ,˙Â ÂÚ¯È‚ „ÂÚ ¯Â·ˆÏÓ ÂÚ ÓÈÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ‰ ˙Â¯È·ˆ ÒÈÒ· ÏÚ ÌÈ·Èˆ˜˙ ,Ï·Â˜ÓÎ ,‰¯Â˘È‡Ï
˘.‰Ï‡ ÌÈ·Èˆ˜˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ Ô‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚÂ ,18‰ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆÈ
 .3בעת שניסתה ות"ת לגבש כללי דיווח חשבונאיי למוסדות להשכלה גבוהה פרסמה לשכת
רואי החשבו בישראל )במרס  (1997גילוי דעת  69על כללי חשבונאות ודיווח כספי של מלכ"רי,
והמוסד הישראלי לתקינה חשבונאית פרס )בדצמבר  (1999בתק  5תיקוני והבהרות לגילוי דעת
זה .א' על פי שהמוסדות להשכלה גבוהה ה מלכ"רי ,גילוי הדעת והתק האמורי לא הוחלו
עליה עקב התנגדות והתנגדות ות"ת .ות"ת הודיעה למשרד מבקר המדינה עוד במרס  1998כי
החלה בהכנת כללי דיווח חשבונאיי אחידי" ,וכי היא מצפה שהעקרונות המנחי לכללי אלה
יגובשו בחודשי הקרובי" .בדוח מבקר המדינה משנת  2003צוי כי אג' החשב הכללי במשרד
האוצר )להל  החשכ"ל( הודיע למשרד מבקר המדינה כי ג לדעתו מתחייב שיפור באיכות
הדיווח של המוסדות ובבקרה על פעילות.
במאי  2005הודיעה מנכ"לית ות"ת דאז במכתב לכל ראשי המוסדות להשכלה גבוהה כי "ות"ת
החליטה על אימו 7מלא של עקרונות חשבונאיי מקובלי באר 7לדיווח כספי של מוסדות ללא
כוונת רווח ,תו החרגת נושאי מסוימי .תחולת הנחיות הדיווח  החל משנת ]הלימודי[
התשס"ה המסתיימת ביו  30בספטמבר ."2005
__________________
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בעניי זה ראו להל בפרק "התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה",
עמ' .110$108
לפי כללי ות"ת על האוניברסיטאות להגיש לה את התקציבי הערוכי על בסיס מזומני.
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˙ËÏÁ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·ÓÂ ˙"˙Â ÈÎÓÒÓÓ
ÚÂˆÈ· ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ˙"˙Â ‰ÓÈÎÒ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â„‚ ˙‰ ˙Â·˜Ú· :‰Ó˘ÂÈ ‡Ï ˙"˙Â
Ò Î ˘ ¯Á‡ÏÂ ,(Â"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ó ÔÚÂˆÈ·· ÏÈÁ˙‰Ï Â ÈÈ‰„) ‰ ˘· ˙ÂÈÁ ‰‰
Ï˘ ‰·˙ÎÓÓ .˙ÙÒÂ ‰ ˘· ÚÂˆÈ·‰ ‰Á„ (2006 Ò¯Ó·) ˘„Á ˙"˙Â Ï"Î Ó Â„È˜Ù˙Ï
„ÚÂÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,·Â˘ ‰Á„ ÚÂˆÈ·‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2007 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙"˙Â
.˙ÂÈÁ ‰‰ ÚÂˆÈ·Ï ˘„Á
 .4משרד האוצר מופקד על ביצוע תקציב המדינה ,ומכא ג על התחו הכספי של ההשכלה
הגבוהה .נוכח סכומי הכספי הניכרי שהועברו במהל השני מאוצר המדינה למוסדות
להשכלה גבוהה יש אינטרס ציבורי ברור בשקיפות פעילות .על כ המלי ,7במהל הביקורת,
משרד מבקר המדינה לאג' החשכ"ל ,המופקד מטע משרד האוצר על הנושא החשבונאי ,כי
יידרש ג הוא לסוגיית הדיווחי החשבונאיי של המוסדות להשכלה גבוהה וינקוט את כל
הצעדי הדרושי להסדרתה לאלתר.
ביולי  2007הודיע החשכ"ל למשרד מבקר המדינה כי הוא "תומ בהפעלת כללי דיווח חשבונאי
אחידי בי כלל המוסדות להשכלה גבוהה ,דיווח זה יביא להגברת השקיפות וליכולת ניתוח
גבוהה יותר של מצב הכספי של המוסדות ,לרבות מצבת הנכסי וההתחייבויות )כולל גירעונות
אקטואריי( ובכלל זה קבלת החלטות באשר לאופ התמודדות המדינה ע התחייבויות אלו ...אנו
פועלי לכ שהמוסדות להשכלה גבוהה והמכללות האקדמיות שהמדינה משתתפת בתקציביה,
יהיו מחויבי בפרסו דוחות כספיי ועריכת בהתא לכללי חשבונאות מקובלי החל משנת
הלימודי תשס"ח וזאת על מנת לתת מענה לבעיות ]שהעלה משרד מבקר המדינה[".
·‡¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ˆÏÓ‰ ˙‡ Ï·È˜˘ ,‰ÎÈÏÊ ÔÂ¯È ¯"„ ,Ê‡„ Ï"Î˘Á‰ ˙ÓÊÈ· - 2007 ËÒÂ‚Â
‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ˙Â¯Â‰Ï ˙"˙Â ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï (‡) :ÔÏ‰Ï„Î ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ - ‰ È„Ó‰
‚·Ì˙Â‡ ÍÂ¯ÚÏÂ ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ÌÒ¯ÙÏ" ˙Â·ˆ˜Â˙Ó‰ ˙ÂÈÓ„˜‡‰ ˙ÂÏÏÎÓÏÂ ‰‰Â
·‰ Ù˙ ,Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· .Á"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ó ÏÁ‰ ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎÏ Ì‡˙‰
ÌÈÏÁ‰ ˙Â‡ Â·˘Á‰ ÈÏÏÎ ˙‡ ¯È‰·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ˙Â‡ Â·˘Á· ‰ È˜˙Ï ÈÏ‡¯˘È‰ „ÒÂÓÏ ˙"˙Â
1 ÛÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰ ¯Á‡ ‡ÏÈÓ ‡Ï˘ 1 ÛÈÚÒ· ¯ÂÓ‡Î „ÒÂÓ" (·) ;"ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ
95%-Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ,Ë"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ó ÏÁ‰˘ ÍÎ ,È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ·ˆ˜Â˙È ÏÈÚÏ
."‡˘Â · ˙"˙Â È„È ÏÚ ÂÚ·˜ ˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï Ì‡˙‰· È‡ÎÊ ‰È‰ ÂÏ ·Âˆ˜˙‰Ó
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007ציינה ות"ת כי "מתבצעת בימי אלה עבודה
מקיפה בסיוע רואי חשבו חיצוניי שמטרתה לבדוק א התקינה האמריקאית הספציפית הנוגעת
למוסדות להשכלה גבוהה ישימה כלפי האוניברסיטאות בישראל ...ות"ת תפעל לקבלת החלטה
ליישו מיידי של הכללי החדשי ככל הנראה מספטמבר ."2008
·‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ ÔÈ·Â ˙"˙Â ˙Ï‰ ‰ ÔÈ· 2007 ¯·Ó·Â ÛÂÒ· ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ‰˘È‚Ù
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ÌÈ Ê‡Ó· ÌÂ˘¯Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙Â¯Â‰Ï ˙"˙Â ˙ ÂÂÎ· Ì Ó‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˘˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Ú„· ˙Ï˜Â˘ ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,˘¯„ Î ,ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰Ï
ÌÂ˘¯Ï ıÈÏÓ‰ÏÂ ‰ÈÒ Ù‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎÓ ‡ÈˆÂ‰Ï
·Á"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆÈ˘ ˙Â˘„Á‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ˜¯ ÌÈ Ê‡Ó
)˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ Ì‚ ‰Ê ÏÏÎÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙"˙Â ‰˙Ú„· ˙Ï˜Â˘ „ÂÚ .ÍÏÈ‡Â (2008-2007
·‚.ÏÏÎ ÌÈ Ê‡Ó· Ô˙Â‡ ÌÂ˘¯Ï ‡Ï˘ ıÈÏÓ‰ÏÂ ÔÂ˙·˘‰ ˙˘ÙÂÁ ÔÈ
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דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

בעניי חופשת השבתו הנחתה ות"ת את האוניברסיטאות כבר במאי  2005כי אי ליצור עתודה
בגי זכות זו" ,מאחר ומטרת חופשת השבתו היא לבצע פעולות המשמשות לקידו שמו של
המוסד או המביאה לו תועלת אחרת".
בשנת  1999הסבירו האוניברסיטאות למשרד מבקר המדינה כי אי ה רושמות את התחייבויותיה
לתשלומי בעד שבתו ,מכיוו שמדובר בהתחייבויות מותנות המתבטלות בעת שהעובד פורש או
נפטר .משרד מבקר המדינה לא קיבל אז טענה זו ,מאחר שהעלה שכמעט כל אנשי הסגל האקדמי
מנצלי את זכות לשבתו .אוניברסיטת חיפה הייתה שותפה לעמדה זו :היא ציינה בדוחות
הכספיי את התחייבויותיה לשבתו וא' ציינה בביאור לדוח הכספי שלה לשנת התשס"ה כי
עשתה זאת מכיוו ש"ניסיו העבר מלמד כי ציבור העובדי הזכאי מנצל ברובו המכריע את
זכותו לשבתו ובסכומ המרבי".
˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ˙"˙Â ¯ÂÓ‡Î ˙˘Ó˙˘Ó Â·˘ ˜ÂÓÈ ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÂ˙·˘‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È Ê‡Ó· ÌÂ˘¯Ï ‡Ï˘ ‰˙ÈÈÁ ‰
˘ˆ˙Â·ÈÈÁ˙‰Î ÌÂ˘¯Ï ¯"ÎÏÓ ÏÚ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ú·Â˜ 5 Ô˜˙ :Ú Î˘Ó Â È‡ Ô‰È„·ÂÚ ÌÈ¯·Â
‡˙ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ÔÈ‡ ÂÈ˙Â¯ËÓÂ ÔÂ˙·˘‰ È‡ ˙ ÔÈÈ ÚÏÂ ,ÂÈ„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ÔÂ˙·˘Ï ˙ÂÈÂÎÊ‰
.19„ÂÁÈÈ ÏÎ

✩
¯Á‡Ó .ÌÈ¯ÎÈ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â¯·ˆ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ‰˜ÒÚ‰‰ È‡ ˙Ï ,Ô‰Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ·ÈÎ¯Ó Ô‰ ‰ÈÒ ÙÂ ¯Î˘ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰
˘‰ÚÙ˘‰ ‰˙ÈÈ‰ Ô‰Ó ˜ÏÁ· Â¯˙Â‡ ¯ÂÓ‡Î˘ ˙ÂÏÂ„‚‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏÂ Ô‰È„·ÂÚÏ Â ˙ Ô‰
ÈÂÏÈÓÏ ˙Â Ù‰Ï ÂÏÎÈ Ô‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙¯˙È ÏÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙¯È·ˆ ÏÚ ˙ÏËÂ·Ó ‡Ï
‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï ,2007 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÏÂ‡Â .È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ
ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈÈ‡ Â·˘Á ÁÂÂÈ„ ÈÏÏÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰˙ÙÎ ‡ÏÂ ‰˙ÂÎÓÒ· ˙"˙Â
˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎÏ ˙Â‡ ÈÂËÈ· ˘¯„ Î Ô‰È Ê‡Ó· ˙Â ˙Â Ô‰ ÔÈ‡ ,ÌÈÏ·Â˜ÓÂ
˘ˆ·¯.‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â¯Ú‰ Û‡ ÏÚ ,Ô‰È„·ÂÚ Â
ÈÏÏÎ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈÈ Ú· ‰ÓÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘Â ˙"˙Â Ï˘ ˙Â ÂÈÒÈ ‰
·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó Ì‰Â ,‰ÙÈ ÂÏÚ ‡Ï Ì‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÂÎ¯ÚÈÈ Ì‰ÈÙÏ˘ ˙Â‡ Â·˘Á‰
˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ ÈÙÏ ÌÈÎÂ¯Ú Ì È‡ ÔÈÈ„Ú ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÁÂ„˘ ¯Á‡Ó .¯È·Ò‰Ó
˙Ú„Ï .Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙Ó‚Ù ,È˙Ó‡‰ ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ ˙‡ ÌÈ‚ÈˆÓ Ì È‡Â ÌÈÏ·Â˜Ó
È„Î ,˙ÂÙÈÁ„· ‰Ê ‡˘Â ¯È„Ò‰Ï ıÓ‡Ó ÏÎ ˙Â˘ÚÏ ˙"˙Â ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ÏÏÂÎ‰ ,È˙Ó‡‰ ÈÙÒÎ‰ Ì·ˆÓ ˙‡ Â‚ÈˆÈ ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì‰È Ê‡Ó
˙˘ÙÂÁÂ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ‰Ê ÏÏÎ· ,Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ ÔÈ‚· Ì‰È„·ÂÚÏ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
˘·˙.Ô‡ÂÏÓ· ÔÂ
__________________
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יצוי כי בדוח מבקר המדינה משנת  ,1987בפרק על שבתו והקר לקשרי מדע ,העיר משרד מבקר
המדינה כי "פרטי ההסדרי של השבתו ושל הנסיעות מכספי הקר ,אינ עולי בקנה אחד ע
המטרות המוצהרות ]שלה[ ...הסדרי השבתו וההשתלמות על חשבו הקר ,כפי שמבוצעי בפועל,
מהווי במידה רבה הטבת שכר לאנשי הסגל" )בעניי ממצאי משרד מבקר המדינה באשר לקר ראו
להל בפרק "הקר לקשרי מדע בי#לאומיי" ,עמ' .(127
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˙"˙Â ˙‡ ‰Á Ó‰ ‰ËÏÁ‰ ,˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú· ,‰Ï˘ÓÓ‰ ‰Ï·È˜ 2007 ËÒÂ‚Â‡· ,¯ÂÓ‡Î
ÈÙ ÏÚ ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÎÏ ˙Â¯Â‰Ï
˙"˙Â ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÏ·Â˜Ó ˙Â‡ Â·˘Á ÈÏÏÎ
„ÚÂÓ· ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ Ì‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÂÎ¯ÚÈ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ Ï
˘ ˜·˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ ÛÂÎ‡Ï Ì‰ÈÏÚ ,ÔÎ ˙Â˘ÚÏ Ì„È· ‰ÏÚÈ ‡Ï Ì‡ .‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú
ÌÂ˘ÈÈ· ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰Ó ˜ÏÁ Ô˙Ó ˙ÈÈ ˙‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÏÂ ,˘¯„ Î ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ
˙˜.ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈÈ¯ÚÊÓ‰ ÌÈÈÂ È˘· Â‡ ‡Â‰˘ ÂÓÎ - 5 Ô

תנאי השכר הנהוגי באוניברסיטאות
קביעת תנאי השכר
בקביעת השכר באוניברסיטאות יש קושי ייחודי :משרד האוצר מממ כאמור שיעור ניכר )35%
 70%בער( מהתקציב הרגיל של האוניברסיטאות .לכ מימוש ההתחייבויות של ור"ה בש#
האוניברסיטאות לשל #תוספות שכר  התחייבויות הנקבעות בהסכמי השכר הקיבוציי #ע #ארגוני
הסגל האקדמי  תלוי בהסכמת משרד האוצר לעדכ את הקצבות המדינה לאוניברסיטאות על פי
התחייבויות אלה .ואול #משרד האוצר עצמו וות"ת ,א& שה #מעורבי #במשא ומת על הסכמי#
אלה ,אינ #צד פורמלי להסכמי.#
יתרה מזו ,בשני #שנחתמו הסכמי השכר הקיבוציי #נקבעו באוניברסיטאות כל מיני תנאי שכר
ופרישה ג #על סמ הסדרי #ונהגי #פנימיי #שוני ,#ומשרד האוצר וות"ת לא היו שותפי#
במשאי #ומתני #שקדמו לקביעת.#
Â·ÈÈÁ˙È Ô‰ ‰ÈÙÏ˘ ‰ Ó‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ ˙Â¯ÎÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰ 1975 ˙ ˘· ¯·Î
˘.‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ‡Ï· ‰„Â·Ú È‡ ˙Â ¯Î˘ È ÈÈ Ú· ÌÈÓÎÒ‰· Ô‰È„·ÂÚ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‡Ï
‡ÛÈÚÒ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ÏÁÂ‰ 1988 Ò¯Ó· ,¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡ ,‰Ó˙Á ‡Ï ˙‡ÊÎ ‰ Ó‡ Ì Ó
˙ËÏÁ‰ ˙ÈÏÎ˙ ,·¯ ¯ÂÁÈ‡· ÈÎ Ì‡ ,‰˘ÚÓÏ ‰‚˘Â‰ ÍÎ·Â ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29
‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙·ÂÁ ¯·„· 1975-Ó ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰
.Ô‰· ÌÈ‚Â‰ ‰ ‰„Â·Ú‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙· ÌÈÈÂ È˘Ï

תנאי שכר מועדפי וחריגי
מאחר שסעי&  29לחוק יסודות התקציב הוחל כאמור על האוניברסיטאות רק בשנת  ,1988עד אז
ה יכלו לכאורה להעניק לעובדיה ,במסגרת ההסדרי #והנהגי #הפנימיי #שנקבעו קוד #לכ ,תנאי
העסקה ופרישה מועדפי #על אלה הנהוגי #בשירות הציבור בכלל וכלפי עובדי מדינה בפרט.
החלת החוק על האוניברסיטאות כשלעצמה אי בה כדי להבטיח שהאוניברסיטאות לא יעניקו
לעובדיה הטבות ותנאי שכר מועדפי #וחריגי ;#לש #כ נדרשי #מעורבות ,פיקוח ובקרה
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שוטפי #של ות"ת ושל הממונה על השכר .בביקורת הנוכחית הועלה כי בידי יחידת הממונה ובידי
ות"ת הצטבר מידע שלפיו ה הגיעו למסקנה שהאוניברסיטאות נותנות לכאורה לעובדיה תנאי
שכר חריגי #רבי ,#א ה לא עשו די לתיקו המצב.
בכמה דוחות ביקורת שפרס #מבקר המדינה בעבר פורטו הטבות ותנאי שכר מועדפי #רבי #שנתנו
האוניברסיטאות לעובדיה ,בה #תנאי #שלא אושרו כנדרש על ידי הממונה או על ידי ות"ת ,ולכ
אפשר לראות בה #חריגות שכר .משרד מבקר המדינה מצא ג #בביקורת הנוכחית מקרי #שבה#
נתנו האוניברסיטאות לעובדיה תנאי שכר מועדפי #שלא אושרו כנדרש על ידי הממונה ,ועליו
להחליט א #מדובר בחריגות שכר .להל פירוט הממצאי #העיקריי #של הממונה ,של ות"ת ושל
משרד מבקר המדינה בעניי זה:
ממצאי בדיקות של הממונה על השכר
 .1בשנת  1999בדקה יחידת הממונה את תנאי השכר והפרישה שהעניקו הטכניו ,אוניברסיטת
בראיל ואוניברסיטת תלאביב לעובדיה ,#והעלתה ממצאי #על חריגות רבות לכאורה .להל
העיקריי #שבה:20#
)‡( Ô Â È Î Ë ‰
)ÌÈÊÂÁ) ÌÈ„ÁÂÈÓ ‰˜ÒÚ‰ ÈÓÎÒ‰ ÈÙÏ ÔÂÈ ÎË‰ È„È ÏÚ Â˜ÒÚÂ‰ ÌÈ·¯ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„·ÂÚ (1
‡ÌÈÓÎÒ‰ Ï˘ ÏËÂ·Ó ‡Ï ¯ÙÒÓ .Ì‰Ï˘ ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙ ˙‡ Â¯È„Ò‰˘ ,(ÌÈÈ˘È
)‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï Â‡·Â‰ ‡Ï Ì‰ ÌÏÂ‡ ,1988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï Â Â˘ Â‡ ÂÓ˙Á (‰¯˘ÚÎ
.·ÈÈÁ˙ÓÎ
)- (ÌÈÏ"Î ÓÒ‰) ÌÈÙ‚‡‰ È˘‡¯ ,‡È˘ Ï ÌÈ ˘Ó‰ ,‡È˘ ‰ - ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· (2
˜ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· È·‚Ï ˙ÂÏ·Â˜Ó Ô È‡˘ ˙Â‚È¯Á ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ,‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ‡Ï· ,ÂÏ·È
¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰‚¯„‰ ;ÍÎÏ È‡ÎÊ Â È‡˘ ÈÓÏ ‚ÂˆÈÈ ÈÓ„ :ÔÂ‚Î ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈ·˜Ó
·ÏÚ Û‡ ,˜˙ÂÂ‰ ‡È˘ ÈÙÏ ·˘ÂÁÓ‰ ¯Î˘ ;ÍÎÏ È‡ÎÊ Â È‡˘ ÈÓÏ (+46 ,46) ¯Î˘‰ ÌÏÂÒ
ÏÂÙÎ ¯ÂÚÈ˘· ‰ÈÒ Ù ˙ÂÈÂÎÊ Ï˘ ‰¯È·ˆ ;˘¯„ ‰ ˜˙ÂÂ‰ ˙‡ ¯·ˆ ‡Ï „È˜Ù˙‰ ÏÚ·˘ ÈÙ
);¯ÈÎ· ÈÏ‰ ÈÓ „·ÂÚÏ ˜˙ÂÂ‰ ‡È˘· ÔÈÈ Ó‰ ÔÓ ¯ÂÒÙÂ¯Ù Ï˘ ¯Î˘ Ô˙Ó ;(‰ ˘Ï 4%
˙.‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈ‚Â‰ ‰ ‰Ï‡Ó ÌÈ‰Â·‚ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÔÂÙÏËÂ ·Î¯ ˙ÂÙÒÂ
) (3בעלי תפקידי #קיבלו תוספות תפקיד בשיעורי #שוני #שלא על פי "כללי #וקריטריוני#
כתובי #וקבועי .#התוספת הינה גמישה ונקבעת על פי המסורת".
)·( ‡ Ô Ï È ‡ - ¯ · ˙ Ë È Ò ¯ · È Â
) (1לשמונה בעלי תפקידי #מינהליי #בכירי #נית כאמור שכר של פרופסור מ המניי בשיא
הוותק ,א& על פי שלא נמנו ע #הסגל האקדמי.
__________________
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על ממצאי משרד מבקר המדינה באשר לאופ הטיפול של הממונה בדוחות אלה ובממצאיה ראו
להל ,עמ' .5452
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);1989 ˙ ˘Ó 18% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· "‰Ï‰ ‰ ˙ÙÒÂ˙" ‰ ˙È ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ï (2
.ÂÏ·È˜˘ ÌÈ Â˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· „È˜Ù˙ ˙ÂÙÒÂ˙ „·ÏÓ ˙‡ÊÂ
) (3עובדי מינהל בכירי #קיבלו תשלו #בעד שיחות טלפו עד ל 1,260שיחות לחודש.
)„È˜Ù˙ ˙ÂÙÒÂ˙Â ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ÏÚ ÛÒÂ ) ˙È˘È‡ ˙ÙÒÂ˙ Ï·È˜ ÌÈÏ"Î ÓÒ‰Ó „Á‡ (4
¯‚.„È˜Ù˙Ï ÂÈÓ„Â˜ Â˘Ú ‡Ï˘ ˙ÙÒÂ ‰„Â·ÚÂ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏËÓ ÔÈ‚· Á"˘ 5,000 ÍÒ· (˙ÂÏÈ
.‰ ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ‡Ï· ,1992 ˙ ˘Ó ‰ ˙È ˙ÙÒÂ˙‰
) (5שכרו של המנכ"ל היה בדצמבר  46,000 1998ש"ח לחודש ,ושכר #של בעלי תפקידי#
בכירי #אחרי) #הסמנכ"לי ,#היוע /המשפטי ומבקר האוניברסיטה( היה מכ 34,500ש"ח ועד
 40,000ש"ח .לש #השוואה ,באותה העת היה שכר #של מנכ"לי #בשירות במדינה כ25,000
ש"ח בלבד.
)‚(

‡·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â

) (1רוב עובדי הסגל המינהלי הבכיר של האוניברסיטה הועסקו לפי חוזי #אישיי #שלפיה#
הוענקו לה #תוספות שכר שונות ,שהיו במקרי #מסוימי #כ 250%מהשכר הבסיסי שלה.#
האוניברסיטה לא העבירה לאישורו של הממונה לא את החוזי #האלה ולא את החוזי #האישיי#
שנחתמו לאחר מרס  ,1988המועד שבו כאמור הוחל על האוניברסיטאות סעי&  29לחוק יסודות
התקציב ,המחייב אישור זה.
) (2תוספות השכר שקיבלו בכירי האוניברסיטה היו חלק מהמשכורת הקובעת לצור חישוב
הפנסיה החודשית.
),Ï"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ ,Ï"Î Ó‰ ,Â ‚ÒÂ ¯ÂË˜¯‰ ,Â ‚ÒÂ ‡È˘ ‰ - ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· (3
¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ÂÏ·È˜ - ÌÈÙ‚‡‰ ÈÏ‰ ÓÂ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ¯˜·Ó ,ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ,ÌÈÏ"Î ÓÒ‰
˙‡ ¯·ˆ ‡Ï „È˜Ù˙‰ ÏÚ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˜˙ÂÂ‰ ‡È˘ ÈÙÏ ·˘ÂÁÓ‰ ¯Î˘ :ÔÂ‚Î ,˙Â‚È¯Á
È˘„ÂÁÏ ˙ÂÎÊ Ï˘ ‰ÏÂÙÎ ‰¯È·ˆ ;ÍÎÏ È‡ÎÊ Â È‡˘ ÈÓÏ ‚ÂˆÈÈ ÈÓ„ ÌÂÏ˘˙ ;˘¯„ ‰ ˜˙ÂÂ‰
˘·˙Ï·Â˜Ó‰ ÈÙ ÏÚ „È˜Ù˙Ï ‰ÓÈ‡˙Ó‰ ‰‚¯„‰Ó ‰‰Â·‚‰ ‰‚¯„ ÈÙ ÏÚ ·˘ÂÁÓ‰ ¯Î˘ ;ÔÂ
·˘˙ÂÏ·Â˜Ó ÂÈ‰ ‡Ï ,˘„ÂÁÏ Á"˘ 19,000-Î ÌÈ˙ÚÏ ÂÈ‰˘ ,‰Ï‡ ˙ÂÙÒÂ˙ .‰ È„Ó‰ ˙Â¯È
·˙.˘¯„ Î ‰ ÂÓÓ‰ È„È· Â¯˘Â‡ ‡ÏÂ ,‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ„È˜Ù
בשנת  ,2006במהל הביקורת שעשה משרד מבקר המדינה ,שבה ובדקה יחידת הממונה
.2
את הסדרי ההעסקה ואת תנאי השכר של העובדי #הבכירי #הנהוגי #באוניברסיטת תלאביב .על
פי טיוטת דוח שהכינה ,21הליקויי #והחריגות שהועלו בבדיקתה הקודמת משנת  1999לא תוקנו.
כמו כ העלתה בדיקתה עוד חריגות שכר וליקויי ,#כדלהל:
)א( השכר הבסיסי של בעלי התפקידי #הבכירי #באוניברסיטה עודכ על פי חישובי ור"ה ולא
על ידי הממונה ,ואי מנגנו הבודק א #עדכו זה "נעשה על פי הקריטריוני #המקובלי."#
__________________
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בעניי זה ראו להל בפרק המשנה "הפיקוח של הממונה על השכר" ,עמ' .6261
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)·( Â¯Â˘È‡Ï ‰¯È·Ú‰ ‡ÏÂ ÌÈ‚È¯Á ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓÏ ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
.‰È„·ÂÚ ÌÚ ‰Ó˙Á˘ ÌÈÈ˘È‡ ‰˜ÒÚ‰ ÈÊÂÁ
)‚( Û‡ ‡È‰Â ,‰ ÂÓÓ‰ È„È· Â¯˘Â‡ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰Ú·˜˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÂ„È˜ ÈÏÂÏÒÓ
˜.‰Ï‡ ÌÂ„È˜ ÈÏÂÏÒÓ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ‰Ó„È
)ד( מספר שעות העבודה החודשיות שנדרשו עובדי הסגל המינהלי של האוניברסיטה לעבוד
היה קט מהמקובל בשירות המדינה   173שעות לעומת   184ולכ שווייה הכספי של שעת
עבודה באוניברסיטה היה גדול מזה של שעת עבודה בשירות המדינה בכ.6.4%
)˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚ Ì‚ ÂÏ·È˜˘ ÈÙÎ ,1992-Ó ÂÏ·È˜ ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ È„·ÂÚ (‰
‰È‰ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓ· ‰¯ÂÚÈ˘˘ ,"˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ˙ÙÒÂ˙" ˙‡¯˜ ‰ ˙ÙÒÂ˙ ,˙Â¯Á‡‰
¯Î˘‰Ó 21% ‰È‰ ‰ ÂÓÓ‰ ¯˘È‡˘ ¯ÂÚÈ˘‰˘ Û‡ ,¯Î˘‰Ó 2254.6%-Î „ÚÂ 27.6%-ÎÓ
·.„·Ï
)ו( תוספת שכר בש" #גמול ניהול" בשיעור של  30%4%מהשכר ניתנה מאוקטובר 1989
לבעלי תפקידי #בסגל המינהלי ,ללא אישור של הממונה.
)ז( תוספת בש" #גמול מיוחד" בשיעור של  60%10%מהשכר ניתנה לבעלי תפקידי #בסגל
המינהלי המועסקי #לפי חוזי #אישיי #כתשלו #גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות .חלק
מהעובדי #התחילו לקבל תוספת זו לאחר מרס  ,1988בלא אישור הממונה.
)ח( תוספת חודשית בס של  1,000470ש"ח הנקראת "תוספת ייצוג" נהוגה באוניברסיטה
משנת  ,1972אול #אי היא מעוגנת במסמ כלשהו ,וחלק מהעובדי #התחילו לקבלה לאחר מרס
 1988בלא אישור הממונה.
)ט( תוספת בגי "היעדר קביעות" ,ששיעורה לעתי 50% #מהשכר ,ניתנה לעובדי #המועסקי#
לפי חוזי #אישיי .#חלק מה #החלו לקבלה לאחר מרס  1988ללא אישור הממונה.
לעובדי #בתחו #המחשוב ניתנה "תוספת כוננות" בשיעור של  18%6%מהשכר .התוספת
)י (
לא הותנתה בדיווח על שעות כוננות בפועל ,ונכללה בבסיס השכר לצור הפרשה לקר פנסיה
ולקר השתלמות .בשירות המדינה ,לעומת זאת ,תשלו #התוספת הותנה בדיווח על שעות כוננות
בפועל ,והיא לא הוכללה בבסיס השכר .מדובר בהסדר שהוחל באוניברסיטה לפני מרס  ,1988א
הוא הוחל ,בלא אישור הממונה ,ג #על עובדי #שהתחילו לעבוד באוניברסיטה לאחר אותו מועד.
)יא( האוניברסיטה העניקה בכל שנה דרגות הצטיינות אישיות ל 15%מכלל העובדי ,#שעמדו
בקריטריוני #שנקבעו )הצטיינות בעבודה ושהות מינימלית בדרגת השיא( .בשירות המדינה,
לעומת זאת ,היה מקובל לתת דרגת הצטיינות אישית לעובדי #שעמדו בקריטריוני #האמורי#
בתנאי ששיעור #לא יעלה על  1%בלבד מס העובדי.#
)יב( עובדי #שהועסקו במשמרות קיבלו תוספת של  50%מהשכר בגי עבודה במשמרת שנייה,
ואילו בשירות המדינה היה נהוג לתת לעובדי #העובדי #במשמרת השנייה תוספת של 20%
מהשכר בלבד )תוספת של  50%מהשכר ניתנה בשירות המדינה בגי עבודה במשמרת שלישית(.
__________________
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שיעור התוספת משתנה על פי הגדרת התפקיד.
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)יג( האוניברסיטה נהגה להשתת& בעלות החזקת כלי הרכב של עובדי הסגל המינהלי שלה על
פי מכסות של עד  1,500ק"מ לחודש ,ללא כל דיווח על ביצוע נסיעות בפועל .הדבר היה נהוג על
פי הסדר יש שלא ידוע מתי הוחל .בשירות המדינה לעומת זאת היה נהוג ,לפי טיוטת הדוח
האמורה שהכינה יחידת הממונה ,להשתת& בעלות החזקת כלי הרכב של העובדי #על פי מכסות
של עד  833ק"מ בחודש בלבד ,מה #רק  500ק"מ שעליה #לא נדרשו העובדי #לדווח.
)יד( משנת  1980נהגה האוניברסיטה לשל" #תוספת מאמ "/ג #למנהלי ,#למפקחי #ולנושאי
משרות אחרות ,אשר לכאורה לא היו זכאי #לכ מכיוו שלא הועסקו בעבודות כפיי ,#שה הבסיס
לתשלו #התוספת .הועלה כי תוספת זו ניתנה במתכונת האמורה ,בלא אישור הממונה ,ג#
לעובדי #שהחלו לעבוד באוניברסיטה לאחר מרס .1988
)Â‡ ˙Á‡ ‰˘È¯Ù ˙‚¯„ ÈÏ‰ ÈÓ‰ Ï‚Ò· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ÂÏ·È˜ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ‰˘È¯Ù‰ ˙Ú· (ÂË
˘˙„·Ï· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ‡ ˙· ÌÈ˘¯ÂÙ˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙˙Ï Ï·Â˜Ó ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· .ÌÈÈ
„¯‚˙ .„·Ï· ˙Á‡ ‰˘È¯Ù

ממצאי הדוחות השנתיי של הממונה על השכר
על פי תיקו מס'  16לחוק יסודות התקציב ,שהתקבל במרס  ,1993מגיש הממונה לכנסת ,בכל
שנה ,דוח ובו סקירה כללית וממצאי #על חריגות שכר 23שהיו לכאורה 24בגופי #מתוקצבי#
ובגופי #נתמכי #בשנה הקודמת) 25ראו להל(.
להל בטבלה מספרי העובדי #באוניברסיטאות ששכר #חרג לכאורה בשני 20051996 #על פי
דוחות הממוני:#
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

˙È¯·Ú‰
˙·È·‡-Ï
‰ÙÈÁ
·¯ÔÏÈ‡-
·ÔÂÈ¯Â‚-Ô

3
8
12

8

4
6
13
1
2

25
13
6
6
7

17
17
4
10



21

18
14

4
15
2
12



15
9





4



4
3
3
2
24

12
13
15
17
49

ÔÂÈÎË‰
ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ




9
4

6
25




1
6


7










8
8

__________________

23
24
25

בדוחות השנתיי של הממונה נקבע ששכרו של עובד חרג לכאורה א הוא גדל בשנת הדוח בשיעור
הגבוה ב 5%לפחות משיעור עליית שכרו של בעל תפקיד מקביל בסקטור הממשלתי.
בדוחות השנתיי של הממונה מוגדרות חריגות השכר שטר הושל הטיפול בעניינ" $חריגות
לכאורה".
הדוח האחרו $שהגיש הממונה לכנסת עד למועד סיו הביקורת הוגש בדצמבר  ,2006והוא נוגע
לשנת .2005
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דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

ÁÂ„· .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰¯Â‡ÎÏ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ÌÈÂÓÓ‰ Â‡ˆÓ ‰˘ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
˘˙Â‚È¯Á 13 ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Â‡ˆÓ (2005 ˙˘Ï Ú‚˘) 2006 ˙˘· ˙ÒÎÏ ˘‚Â‰
˘Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á 8 - ÔÂÈÎË· ;¯Î˘‰Ó 50%-ÎÏ „ÚÂ 5%-ÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î
6%-ÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á 15 - ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ;¯Î˘‰Ó 14%-ÎÏ „ÚÂ 6%-ÎÓ
„ÚÂ 5%-Ó Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á 12 - ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ;¯Î˘‰Ó 90%-ÎÏ „ÚÂ
„ÚÂ 5%-ÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á 17 - ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ;¯Î˘‰Ó 39%-ÎÏ
„ÚÂ 6%-ÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á 49 - ÔÂÈ¯Â‚-Ô· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ;¯Î˘‰Ó 78%-ÎÏ
20%-ÎÏ „ÚÂ 5%-ÎÓ Ô¯ÂÚÈ˘˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á 8 - ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓ·Â ;¯Î˘‰Ó 126%-ÎÏ
.¯Î˘‰Ó
יצוי כי בדוחות מפרט הממונה ,על סמ הנתוני שמוסרי לו הגופי המתוקצבי והנתמכי ,ג
את מספר בעלי התפקידי שקיבלו את השכר )ברוטו( הגבוה ביותר ,את שכר הממוצע ואת
השכר של בעלי השכר הגבוה ביותר בגופי האמורי .להל בטבלה הפרטי האמורי על פי דוח
הממונה שנגע לשנת :2005
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

¯Î˘‰
ÚˆÂÓÓ‰

ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ
ÌÈ„È˜Ù˙‰

‰Â·‚‰ ¯Î˘‰
ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰

‰Â·‚‰ ¯Î˘‰
ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰

העברית

49

 33,475ש"ח

 47,623ש"ח 
הרקטור

 41,161ש"ח  מנהל
מחלקה

תלאביב

26

 33,180ש"ח

 44,788ש"ח 
הנשיא

 41,777ש"ח  *

חיפה

30

 31,102ש"ח

בראיל$

59

 34,893ש"ח

ב$גוריו$

152

 26,067ש"ח

 46,873ש"ח 
הנשיא
 46,143ש"ח 
הנשיא
 53,998ש"ח 
דיק$

 41,939ש"ח  מנהל
הכספי
 45,163ש"ח  המנהל
הכללי
 45,998ש"ח  המנהל
הכללי

הטכניו$

11

 37,000ש"ח

 49,498ש"ח 
הנשיא

 40,678ש"ח  משנה
למנכ"ל

מכו $ויצמ$

17

 33,519ש"ח

 46,712ש"ח 
הנשיא

 40,936ש"ח  סג$
נשיא

*

תיאור התפקיד לא צוי $בדוח הממונה.

בדוח שנגע לשנת  2005פירט הממונה ג את השכר המאושר על פי חוזרי משרד האוצר לבעלי
התפקידי הבכירי ברשויות המקומיות ,בחברות הממשלתיות ובתאגידי שהוקמו על פי חוק,
כדלהל :רשויות מקומיות )על פי גודל הרשות(  #עד  35,634ש"ח לחודש; חברות ממשלתיות
)לפי רמות(  #עד  42,027ש"ח לחודש; ותאגידי שהוקמו על פי חוק )לפי רמות(  #עד 39,115
ש"ח לחודש.
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הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

ÈÏÚ·Ï Ô‰ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÏÂ˘˘ ¯˙ÂÈ· ‰Â·‚‰ ¯Î˘‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ„ ÌÈÂ˙‰Ó
˙,‰Â·‚ ‰È‰ ,ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ ·¯˜Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï Ô‰Â ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ ·¯˜Ó ÌÈ„È˜Ù
˙ÂÈÂ˘¯· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ¯˘Â‡Ó‰ ¯Î˘‰Ó ,¯ÎÈ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ˙ÚÏ
Ï˘ Ì¯Î˘ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á· Û‡ ÌÈ¯˜Ó‰Ó ˜ÏÁ·Â ÌÈ„È‚‡˙· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
·ÌÏÂ‡ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ¯˘Â‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ
˘˙Â˜ÏÁÓ ÈÏ‰Ó ,ÌÈÙ‚‡ ÈÏ‰Ó ,ÌÈ˜È„ ÔÂ‚Î ,˙ÂÁÙ ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ Ì¯Î
.Â„È ÏÚ ¯˘Â‡ ‡Ï ,ÌÈÙÒÎ ÈÏ‰ÓÂ
ÔÙÂ‡· Ì‰È˙ÂÁÂ„· Â˜ÒÚ ‡Ï Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈÂÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
ÂÈÈˆ ‡ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈÂ˘‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ï ÌÏÂ˘˘ ‰Â·‚‰ ¯Î˘· ¯Á‡ Â‡ ‰ÊÎ
ÌÈÈÂ˜ÈÏÏ ÈÂËÈ· Â˙ ‡Ï Ì‚ Ì‰ ;ÔÈ„Î ‡Ï˘ ‰Â·‚ ¯Î˘ Ï·È˜ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ó ÈÓ
‰ÓÎ· ¯ÂÓ‡Î ‰˙˘Ú˘ ˙Â˜È„·· ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˙ÏÚ‰˘ ˙Â·¯‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏÂ
‡ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ÌÈÂÓÓ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .2006-Â 1999 ÌÈ˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
.ÂÓÒ¯Ù˘ ˙ÂÁÂ„· ÈÂ‡¯ ÈÂËÈ· Ì‰È˙ÂÈÂÚÓ˘ÓÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓÏ ˙˙Ï

ממצאי ות"ת
ככל שנוקפות השני מצטבר בוות"ת מידע רב על תנאי השכר וההעסקה באוניברסיטאות ,שמקורו
בעיקר בדיווחי השנתיי שה מגישות לה .26לאחר קבלת הדיווחי האלה מפיק האג ,לשכר
ולמינהל של ות"ת ,כמעט בכל שנה ,דוחות על "סגל ושכר במוסדות להשכלה גבוהה" .מבדיקת
משרד מבקר המדינה עולה כי בדוחות שהפיק האג ,פורטו ,בי היתר ,נתוני רבי המעידי
שבאוניברסיטאות ניתני לעובדי תנאי שכר מועדפי ועל כ שייתכ שיש בה חריגות שכר.
להל דוגמאות:
 :¯ Î ˘ ˙ Â ‚ È ¯ Á .1בדוח משנת "¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á" Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÍÒ ÈÎ ˙"˙Â ‰ÎÈ¯Ú‰ 2002
·‡.27‰˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 150-Î ‰È‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
 : ‰ ‡ ¯ · ‰ ˙ · Â ˆ ˜ .2האוניברסיטאות נהגו לשל לעובדיה קצובת הבראה בסכומי
גבוהי בשיעור ניכר מאלה שהיו נהוגי בשירות המדינה .בשנת  2006שילמו האוניברסיטאות
לעובדיה קצובת הבראה בשיעור של כ 500#ש"ח עבור כל יו הבראה ,לעומת כ 360#ש"ח ליו
הבראה שקיבלו העובדי בשירות המדינה .בולטת בייחוד אוניברסיטת בר#איל ,ששילמה
לעובדיה באותה שנה  866ש"ח עבור כל יו הבראה  240% #מהתערי ,שהיה מקובל בשירות
המדינה.
·„ÏÎ· ÂÊ ‰‚È¯Á Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È˙˘‰ ˙ÂÏÚ‰ ÈÎ ˙"˙Â ‰ÎÈ¯Ú‰ 2002 ˙˘Ó ÁÂ
.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 20-Ó ¯˙ÂÈ ‡È‰ „ÁÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

__________________

26
27

דוח ממוצעי שכר ודוח כוח אד .
בדוחות של האג) לא מוגדר במפורש המונח "חריגות שכר" ,אול מעיו $ברשימת הרכיבי שצוינו
כחריגי עולה כי ות"ת משתמשת במונח כדי לתאר ,בי $היתר ,שכר כולל במוסד שעלה יותר
מהמתחייב מעליית מדדי השכר ,תוספות שכר פרטניות הניתנות שלא על פי המוסכ או המקובל וכו'.
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 : Ì È È Ó „ ˜ ‡ Ì È ˜  Ú Ó .3על פי נתוני ות"ת ,מספר חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות
שקיבלו תוספת שכר המוגדרת "מענק אקדמי" היה גדול בהרבה ממספר חברי הסגל שהיו אמורי
לקבל את המענק הזה על פי ההסכמות וההבנות שאליה הגיעו ות"ת ,ור"ה והממונה.28
·„ÔÂÈÏÈÓ 30-Î· ÂÊ ‰‚È¯Á Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙È˙˘‰ ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ ˙"˙Â ‰ÎÈ¯Ú‰ 2002 ˙˘Ó ÁÂ
˘".Á
 : ¯ Î ˘ ˙ Ï È Á Ê .4בנובמבר  2006העריכה ות"ת כי השכר הממוצע של הסגל האקדמי
באוניברסיטאות )ללא המענקי האקדמיי( לא עלה בשני  2006#1997יותר מהמתחייב ,א
השכר הממוצע של הסגל המינהלי עלה ב ,56.3%#א ,שעל פי מדדי השכר המחושבי על ידיה
בעניי זחילת שכר ,היה עליו לעלות ב 34.4% #בלבד )כלומר השכר עלה בכ 22%#יותר מרמת
הזחילה המוכרת לצור עדכו התקציב(.
ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ‰‚È¯Á‰ ¯Î˘‰ ˙ÏÈÁÊ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ,˙"˙Â ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ
·‡‰ÎÈ¯Ú‰ Ì‚ ˙"˙Â .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 258-Î· 2006-1997 ÌÈ˘· ‰ÓÎ˙Ò‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
·„;"Ô˜˙Ï ÚÂ·˜ ˙Â‚¯„ Á˙Ó" ¯„ÚÈ‰ (‡) :ÂÈ‰ ‰‚È¯Á‰ ¯Î˘‰ ˙ÏÈÁÊÏ ˙Â·ÈÒ‰ ÈÎ ÁÂ
)·( ‚ÈÓÎÒ‰ (‚) ;ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÊÂÁ ÈÙÏ ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ· ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È
˘˙Ï·˜Ï ˙Â‡ÎÊ· ˙ÈÒÁÈ ˙ÂÏ˜" (‰) ;˙ÂÈ˜ÏÁ‰ ˙Â¯˘Ó‰ ¯ÙÒÓ· ÏÂ„È‚ („) ;ÌÈ‚È¯Á ¯Î
‚."˙ÂÓÏ˙˘‰ ÏÂÓ

ממצאי הביקורת הנוכחית של משרד מבקר המדינה
תוספות שכר מצטברות בשיעור חריג
חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות מקבלי כאמור תוספות שכר כגו תוספות מחקר ,תוספות
תפקיד ומענקי אקדמיי .ות"ת והממונה הורו בשנת  1983שס תוספות השכר של חבר סגל
אקדמי בכיר )לא כולל נשיאי ורקטורי( לא יעלה על  90%משכרו הממוצע השנתי.
 .1בשנת  1999בחנה ות"ת סוגיה זו והעלתה כי היו אוניברסיטאות ששילמו לחברי סגל
תוספות בשיעור כולל הגבוה מ .90%#ואול ות"ת חדלה לעסוק בנושא :היא אינה מבקשת
מהאוניברסיטאות דיווחי מיוחדי בעניי זה ,וממילא אי בידה נתוני עדכניי על מספר חברי
הסגל המקבלי תוספות בשיעור כולל הגבוה מ ,90%#והיא ג לא נקטה פעולות כלשה בעניי
זה.
˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰Ù 2006 ¯·ÓËÙÒ· .2
˙ÌÈ‡È˘ ÏÏÂÎ ‡Ï) ÈÓ„˜‡ Ï‚Ò È¯·ÁÏ ÌÈÓÏ˘Ó Ì‰ Ì‡ ‰Ï‡˘· ÔÂÈÎËÏÂ ·È·‡-Ï
.È˙˘‰ ÚˆÂÓÓ‰ Ì¯Î˘Ó 90%-Ó ‰Â·‚‰ ¯ÂÚÈ˘· ˙Â¯·ËˆÓ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ (ÌÈ¯ÂË˜¯Â
__________________

28
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בעניי זה ראו להל ,עמ' .7372 ,5049
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Â˙Â‡· ÌÏÈ˘ ÔÂÈÎË‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2006 ¯·ÂË˜Â‡· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·È˜˘ ˙Â·Â˘˙‰Ó
˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â ;ÌÈ„·ÂÚ 3-Ï ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ;ÌÈ„·ÂÚ 20-Ï ‰Ï‡ ˙ÂÙÒÂ˙ „ÚÂÓ‰
˙˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡˘ ÍÎ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .„Á‡ „·ÂÚÏ ·È·‡-Ï
‡‡˘Â‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙"˙Â ÏÚÂ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó ÔÈ‡ ‰Ï
.Â˙È˘ ˙Â‡¯Â‰‰ ˙‡ Ô‡ÂÏÓ· ˙ÂÓÈÈ˜Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ‡„ÂÂÏÂ
תנאי שכר של סגל אקדמי הניתני לחברי סגל מינהלי
 .1כאמור ,משרד מבקר המדינה העלה פעמי מספר בעבר כי אוניברסיטאות החילו על חלק
מעובדיה המינהליי הבכירי תנאי שכר שלפי הסכמי השכר זכאי לה חברי סגל אקדמי בלבד;
ג טיוטות הדוחות שהכינה יחידת הממונה בשנת  1999בעקבות בדיקותיה באוניברסיטאות עסקו
בעניי זה ,וצוי בה שהחלת תנאי שכר של סגל אקדמי על עובדי מינהליי גרמה לכ שעובדי
אלה יקבלו שכר גבוה שאותו לא אישר הממונה.
באחד מדוחות אלה צוי כי באוניברסיטת בר#איל הועסקו באותה עת שמונה עובדי מינהליי
בכירי כאלה ,ולשניי מה ניתנו תנאי השכר האמורי ללא אישור הממונה לאחר החלת סעי,
 29לחוק יסודות התקציב על האוניברסיטה .מדובר בשכר המקביל לשכר של פרופסור מ המניי
בשיא הוותק ,כולל תוספות תפקיד ,הקצבה שנתית מהקר לקשרי מדע ,כרטיסי טיסה לחו"ל
)כמקובל באשר לסגל האקדמי במסגרת הסדרי השבתו( ותוספות שכר בשל "הקדשת זמ מלא"
למוסד.
 .2בספטמבר  2006פנה משרד מבקר המדינה לכל האוניברסיטאות בשאלה א החילו על מי
מעובדיה המינהליי הבכירי תנאי שכר שלפי הסכמי השכר זכאי לה חברי סגל אקדמי בלבד.
ÌÈ„·ÂÚ Â˜ÒÚÂ‰ ˙Ú‰ ‰˙Â‡· ÈÎ ‰ÏÂÚ 2006 ¯·ÂË˜Â‡Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ô‰È˙Â·Â˘˙Ó
¯Î˘‰ È‡˙ ÌÈÏÁÂÓ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· :˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ È˙˘· ‰Ï‡Î ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈÏ‰ÈÓ
ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯Î˘ È‡˙ Â˙È Ì‰Ó ‰Ú·¯‡Ï :ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„·ÂÚ ‰˘È˘ ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
Ì‰Ó ÌÈÈ˘ ,1988 Ò¯Ó· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ˙ÏÁ‰ ¯Á‡Ï
);1999 ˙˘ ¯Á‡Ï ‰Ï‡ ¯Î˘ È‡˙ Ï·˜Ï ÂÏÁ‰ Û‡ ("‰ÂÂÏ ‡È˘ ˙È‚Ò"Â ˙ÂÂ·ÊÚ‰ Ï‰Ó
·Ï˘ ¯Î˘Ï ÏÈ·˜Ó‰ ¯Î˘ „Á‡ ¯ÈÎ· ÈÏ‰ÈÓ „·ÂÚÏ ˙Â·¯ ÌÈ˘ ‰Ê ÌÏÂ˘Ó ÔÂÈÎË
.„È˜Ù˙ ˙ÙÒÂ˙ ÂÏ ˙ÓÏÂ˘Ó ÔÎÂ ,˜˙ÂÂ‰ ‡È˘· ÔÈÈÓ‰ ÔÓ ¯ÂÒÙÂ¯Ù
ÌÈÈÏ‰ÈÓ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯ÈÎ·‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ Ï˘ ¯Î˘ È‡˙ Ô˙Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‡Ï˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÌÚÂ ÔÈ˜˙ Ï‰ÈÓ È¯„Ò ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ÂÈ‡ ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ
„‚Â Û‡ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ‡ÏÏ 1988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï ‰Ï‡Î ÌÈ‡˙ Ô˙Ó .˙ÂÏÈÚÈÂ ÔÂÎÒÈÁ
‡˙ ‰Ù¯Èˆ Û‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡˘ ‰„·ÂÚ‰ „ÂÁÈÈ· ‰¯ÂÓÁ .·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Â¯ÈÚ‰˘ ˙Â¯Ú‰‰ ˙Â¯ÓÏ ,1999 ˙˘ ¯Á‡Ï ÌÈ„·ÂÚ È˘ „ÂÚ ‰Ê ¯„Ò‰Ï
¯˘Ù‡Ó ˜ÂÁ‰˘ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜Ï ÏÂ˜˘Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ÔÎ ÏÚ .‰˘ ‰˙Â‡· ‰ÂÓÓ‰Â
‡ˆÓÈ˘ Í¯„ ÏÎ· ÏÂÚÙÏÂ ,‚È¯Á‰ ¯„Ò‰‰ ˙‡ ¯˘È‡˘ ÈÓ „‚Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ „‚ ËÂ˜Ï ÂÏ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÙÂ˜Ï Â¯ÊÁÂÈ˘ È„Î ,ÂÈ„È ÏÚ ‚Â‰Î ,ÔÂÎÏ
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התפלגות הדרגות של הסגל המינהלי
עובדי השירות הציבורי בכלל ועובדי המדינה בפרט מקבלי את שכר על פי סולמות שכר שוני.
לכל משרה נקבע מתח דרגות ,והדרגות הגבוהות בסולמות השכר מיועדות בדר כלל לבעלי
תפקידי בכירי .לעתי מקבלי עובדי דרגה נוספת ,הגבוהה ממתח הדרגות של משרת ,לפי
הסכמי קיבוציי )דרגה אישית לעובד שהגיע לשיא הוותק( או בגי הצטיינות .ואול הדרגה
הגבוהה בסול השכר ) (+46 ,46היא "תלוית תפקיד" ומוענקת רק למי שמכה כמשנה למנכ"ל
או בתפקיד מקביל .מטבע הדברי מספר של בעלי הדרגות הגבוהות בכלל ושל בעלי הדרגה
הגבוהה בסול בפרט אמור להיות קט.
כאמור ,סולמות השכר המקובלי בשירות הציבורי משמשי ג בסיס לתשלו משכורת של
חברי הסגל המינהלי באוניברסיטאות ,ואול בדוחות ות"ת צוי לא פע כי באוניברסיטאות אי
מתח דרגות קבוע ,וכי יש "תנודה מתמדת לכיוו הדרגות הבכירות".
ות"ת ריכזה את הנתוני שקיבלה מהאוניברסיטאות בדבר התפלגות עובדיה לפי דרגת .להל
בטבלה מספר חברי הסגל המינהלי בכל אוניברסיטה בשנת הלימודי התשס"ו )(2006 # 2005
המדורגי בשלוש הדרגות הגבוהות ביותר ,ושיעור מקרב כלל חברי הסגל המינהלי
באוניברסיטה; ומספר המדורגי בדרגה הגבוהה ביותר ,ושיעור מקרב כלל חברי הסגל המינהלי
באוניברסיטה:
·(46-44) ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘ ÈÏÚ
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

¯ÙÒÓ
ÌÈ„·ÂÚ‰

˘ÏÏÎÓ Ì¯ÂÚÈ
ÌÈ„·ÂÚ‰

·(46) ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰‚¯„‰ ÈÏÚ
¯ÙÒÓ
ÌÈ„·ÂÚ‰

˘ÏÏÎÓ Ì¯ÂÚÈ
ÌÈ„·ÂÚ‰

העברית
תלאביב

427
261

23.5%
20.0%

25
4

1.4%
0.3%

הטכניו
בראיל
בגוריו
חיפה
מכו ויצמ

567
160
204
80
311

47.7%
18.9%
22.1%
13.3%
47.4%

4
4
0
6
1

0.34%
0.47%
0
1.0%
0.2%

,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· Ï·Â˜ÓÏ „Â‚È· ,ÌÈ˜ÒÚÂÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÎ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
ÔÂÈÎË‰ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈËÏÂ· „ÂÁÈÈ· .˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘· ÌÈ‚¯Â„Ó˘ ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚ
‰„ÈÓ· ‰Â·‚ - 47%-Î - ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎ ·¯˜Ó ‰Ï‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‰·˘ ,ÔÓˆÈÂ ÔÂÎÓÂ
¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰‡ÈˆÓ‰˘ ÌÈÂ˙ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÏÏÎ ¯È·Ò ÂÈ‡Â ‰‚È¯Á
‡Â‰ ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‚¯„‰ ˘ÂÏ˘· ÌÈ‚¯Â„Ó‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÂÚÈ˘ ,‰È„Ó‰
ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˜ÏÁ· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÏÎÓ „·Ï· 2.3%-Î
ÏÂ„‚ ("„È˜Ù˙ ˙ÈÂÏ˙") „·Ï· Ï"ÎÓÏ ‰˘ÓÏ ˙„ÚÂÈÓ‰ ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰‚¯„· ÌÈ‚¯Â„Ó‰
.ÂÊ ‰‚¯„· ÌÈ‚¯Â„Ó ‰È„·ÂÚÓ 25-˘ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· „ÂÁÈÈ· ,¯È·Ò ÂÈ‡Â
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יצוי כי הנתוני שבטבלה אינ מציגי את כל העובדי המדורגי בשלוש הדרגות הגבוהות,
מאחר שאינ כוללי לא את העובדי בעלי הדרגות הגבוהות שמועסקי לפי חוזי אישיי 29ולא
את העובדי הבכירי באוניברסיטת בר#איל ובטכניו שמקבלי שכר המקביל לשכר של
פרופסור מ המניי בשיא הוותק ,ובבר#איל ה א ,נהני מהתנאי הנלווי לדרגה זו.
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר  2007מסר מכו ויצמ כי במאי  2007נחת "הסכ
קיבוצי מיוחד המטפל ,בי היתר ,בביצוע הלי תקינה במכו אשר במסגרתו יקבעו מתח דרגות
מקסימאלי לכל עובד בכל תפקיד בתנאי הנלווי לכ".
˙Â‰Â·‚ ˙Â‚¯„ Ô˙Ó·Â ÚÂ·˜ ˙Â‚¯„ Á˙Ó ¯„ÚÈ‰· ÈÎ ˘˘Á ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ‰·Ë‰ ÌÂ˘Ó ˘È ,ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ ÌÈ‡˘ ÌÈ·¯ ÌÈ„·ÂÚÏ - ¯˙ÂÈ· ‰‰Â·‚‰ ‰‚¯„‰ Ì‚ Ô‰·Â,‰ÂÓÓÏ ÂÙ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ .‰ÂÓÓ‰ ¯Â˘È‡ ˙‡ ‰¯Â·Ú Ï·˜Ï ˘È˘ ‰‚È¯Á
Ì„Â˜ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Â˘˜È· ‡ÏÂ ˙Â‰Â·‚‰ ˙Â‚¯„‰ ÈÏÚ· ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÂÈÙÏ ÂË¯ÈÙ ‡Ï
.‰ÊÎ ¯Â˘È‡ Ô‰Ï Ô˙È ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÂÏÏ‰ ˙Â‚¯„‰ Ô˙ÓÏ
.ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜ÏÂ ÂÈË·È‰ ÏÎ ÏÚ ‡˘Â‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ

מענקי אקדמיי
בשנת  1994הסכימו ארגוני חברי הסגל האקדמי וראשי האוניברסיטאות ,באישור ות"ת והממונה,
על הסדר לתשלו "מענק אקדמי" המורכב משני חלקי )להל  #המענקי או המענקי
האקדמיי( ששיעור יכול להיות עד  27%מהשכר ,כדלהל:
 # "„ÒÂÓÏ ‡ÏÓ ÔÓÊ ˙˘„˜‰ ¯Â·Ú ˜ÚÓ" : Ô Â ˘ ‡ ¯ ‰ ˜ Ï Á ‰ .1נית לחבר סגל אקדמי
בכיר המועסק במשרה מלאה ומקדיש את עיקר זמנו ומאמציו להוראה ,למחקר ולניהול אקדמי
באוניברסיטה; זאת בתנאי שאינו עוסק בעבודה נוספת מתמשכת או סדירה במקו אחר או
שהכנסתו הנוספת נמוכה מהכנסה מרבית שנקבעה בהסדר ומתעדכנת מפע לפע ,או בתנאי
שהוא עובד עבודה נוספת בהוראה בפקולטה אחרת ,בתכניות לימודי מסוימות ,באוניברסיטה
אחרת או במכללה אקדמית המתוקצבת על ידי ות"ת בתנאי של מורה מ החו 0ובהיק ,שאינו
גדול מארבע שעות בשבוע.
 # "ÌÈÂÈ¯ËÈ¯˜ ÈÙ ÏÚ ˜ÚÓ" : È  ˘ ‰ ˜ Ï Á ‰ . 2נועד לתגמל את חברי הסגל האקדמי
הבכיר המועסקי במשרה מלאה על פעילות אקדמית ש"מעבר למתחייב מ התקנות האקדמיות
באוניברסיטה" ,וכל אוניברסיטה קבעה לעצמה קריטריוני לבחינת פעילויות אלה .חבר סגל
הממלא את כל חובות הפעילות הרגילה שלו ,שעבור הוא מקבל את שכרו הרגיל ,ועומד בשלושה
קריטריוני לפחות ,זכאי לקבל מענק זה.
)א( ממסמכי ות"ת ומבירורי שעשה משרד מבקר המדינה ע הממונה עולה כי במשא ומת
שלאחריו סוכ על תשלו המענקי הגיעו ות"ת ,ור"ה והממונה להסכמות ולהבנות שלפיה
יקבלו את המענקי לא יותר מ 70%#מחברי הסגל האקדמי בכל אוניברסיטה.

__________________

29

לוות"ת אי נתוני %על התפלגות הדרגות של עובדי %המועסקי %לפי חוזי %אישיי.%
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‰·¯‰· ‰Â·‚ ÌÈ˜ÚÓ‰ ˙‡ ÏÚÂÙ· ÌÈÏ·˜Ó˘ Ï‚Ò‰ È¯·Á ¯ÂÚÈ˘ ˙"˙Â ÈÂ˙ ÈÙÏ ÈÎ ‡ˆÓ
˙Â¯˘Ú ‡È‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÎ· ‰‚È¯Á‰ Ï˘ ˙È˙˘‰ ˙ÂÏÚ‰Â ,ÌÎÒÂÓ‰ ¯ÂÚÈ˘‰Ó
30-Î· ÍÎ Ï˘· ˙È˙˘‰ ‰‚È¯Á‰ ˙‡ ˙"˙Â ¯ÂÓ‡Î ‰ÎÈ¯Ú‰ 2002 ˙˘· :Á"˘ ÈÂÈÏÈÓ
˜ÚÓ‰ ÈÏ·˜Ó Ï˘ ÚˆÂÓÓ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ÈÎ ˙"˙Â ‰ÎÈ¯Ú‰ 2006 ˙˘· ;Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
·‡˙ÂÏÚ‰ ÈÎÂ ,85%-Î ‰È‰ (2005-2004) ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
94%-Î˘ ,ÔÂÈÎË· ‰‚È¯Á‰ ‰ËÏ· „ÂÁÈÈ· .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 50-Î ‰˙ÈÈ‰ ‰‚È¯Á‰ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰
.ÌÈ˜ÚÓ‰ ˙‡ ÂÏ·È˜ ÂÏ˘ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÓ
)ב( בשנת  ,2001בעת הכנת דוח בנושא "עבודה נוספת של הסגל האקדמי של
האוניברסיטאות" ,30הפנה משרד מבקר המדינה את תשומת לב של הממונה ושל ות"ת לכ
שהאוניברסיטאות אינ נוהגות לפי נוסח ההסדר והפסיקה ,31שלפיה תשלו החלק השני של
המענק מותנה בעמידה של חבר הסגל בתנאי לקבלת החלק הראשו של המענק ,ומשו כ
קיבלו בשנת הלימודי התש"ס ) (2000 #1999את החלק השני של המענק עשרות חברי סגל שלא
היו זכאי לכ .בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאפריל  2001הודיע הממונה כי בכוונתו
"להעביר מיד את הנושא לבדיקה משפטית יסודית" ,וות"ת הודיעה באותו חודש כי "ע קבלת
הכרעתו ]של הממונה[ יצאו הנחיות לאוניברסיטאות בהתא".
··„¯˘Ó·˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÌÓÚÂ ,˙"˙ÂÂ ‰ÂÓÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È
,¯„ÒÂ‰ Ì¯Ë ‡Â‰ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯ ‰Ê ÔÈÈÚ·) ‡˘Â· ÏÙËÏ ÂÏÁ‰ ,(˙"‚‡ - ÔÏ‰Ï) ¯ˆÂ‡‰
ÌÈ‡˙· ‰„ÈÓÚ· ˜ÚÓ‰ Ï˘ È˘‰ ˜ÏÁ‰ Ô˙Ó ˙‡ ˙Â˙Ó ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â
Ï˘ È˘‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡ ÌÈ·¯ Ï‚Ò È¯·Á ÌÈÏ·˜Ó ÍÎ ÌÂ˘Ó .ÂÏ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï
˙˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈÎ„ÂÚÓ‰ ˙"˙Â ÈÂ˙Ó :ÍÎÏ ÌÈ‡ÎÊ Ì‰ ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˜ÚÓ‰
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ‰ÓÎ· ˜ÚÓ‰ Ï˘ È˘‰ ˜ÏÁ‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘ ‰È‰ ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
‚·˙ÓÂÚÏ 89% - ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· :‰Ó‚Â„Ï ,ÔÂ˘‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÂÚÈ˘Ó ‰Â
˙ÓÂÚÏ 81% - ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ;84% ˙ÓÂÚÏ 92% - ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ;80%
.98% ˙ÓÂÚÏ 100% - ÔÂÈÎË·Â ;74%

תוספת שעות נוספות
בספטמבר  2006מסר הטכניו למשרד מבקר המדינה ,על פי בקשתו ,רשימה של רכיבי השכר
הנהוגי בו .מעיו ברשימה עולה כי מנובמבר  1990נוהג הטכניו להוסי ,לשכר של כל חברי
הסגל המינהלי שלו תוספת בשיעור של  6%משכר .מדובר בתוספת קבועה הנקראת "תוספת
שעות נוספות" ,והיא ג חלק מהשכר לצור חישוב הפנסיה )להל  #התוספת( .על פי הסברי
הטכניו ,הנהלתו החליטה על מת התוספת בעת המעבר לשבוע עבודה של חמישה ימי.

__________________

30
31
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) 3/455ח'י( ‚) ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ' „ÚÏלא פורס.(%
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,‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ‰‚Â‰ ‰È‡˘ ,˙ÙÒÂ˙‰ Ô˙Ó ÏÚ ‰ÂÓÓÏ ÁÂÂÈ„ ‡Ï ÔÂÈÎË‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÁÎÂ .·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ÈÙ ÏÚ ˘¯„Î ÍÎÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·È˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ
.¯Î˘ ˙‚È¯Á ‡È‰ ÔÂÈÎË‰ È„·ÂÚ ÌÈÏ·˜Ó˘ ˙ÙÒÂ˙‰ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰

✩
ÌÈÙ„ÚÂÓ ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡˙ ÏÚ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„· ÚÈ¯˙‰ ¯·Î ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ,¯ÂÓ‡Î
‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÂÚÈ„Â‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˜ÏÁ .Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Â˙˘
˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ ÌÏÂ‡Â .„ÂÚ Ô‰· ÌÈ‚Â‰ ÌÈ‡ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ¯Î˘‰ È‡˙ ˙ˆ˜Ó˘
˜ÈÚ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÂÎÈ˘Ó‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙Â·¯‰ ÂÈ˙ÂÚ¯˙‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ÌÈ„ÓÏÓ
¯Â˘È‡ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ ÈÏ· ,È¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯È˘· ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈ‡˘ ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡˙ Ô‰È„·ÂÚÏ
¯Á‡Ï ÂÚ·˜ ‰Ï‡ ÌÈ‡˙Ó ˜ÏÁ .ÍÎ ÏÚ ‰„È ˙‡ ‰ÎÓÒ ˙"˙ÂÂ˘ ÈÏ·Â ‰Ê ÔÈÈÚÏ ‰ÂÓÓ‰
,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡Î ÏÁÂ‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰ ,1988 Ò¯Ó
ÈÙÏ Â˙È ÌÓ‡ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ‡˙‰ .Ì‰Ó ÌÈ‰‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ Ï˘ Ì¯Î˘· ˙Â‚È¯Á ˘È ÔÎÏÂ
ÏÈÁ˙‰˘ ÈÓ Ï˘ Â¯Î˘· Ì‚ ÔÎÏÂ ,ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰· ÂÚ·˜ ‡Ï Ì‰ Í‡ ,1988 Ò¯Ó
.˙Â‚È¯Á ‰¯Â‡ÎÏ ˘È 1988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï Ì‰Ó ˙Â‰ÈÏ
ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ¯˜Ó· ËÂ˜Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡Ï˘ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙Â·‚Ï ÏÂ˜˘ÏÂ ÌÈ‚È¯Á‰ ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡˙ ÏÂËÈ·Ï ÌÈ˘Â¯„‰
.˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ ÂÏ ÚÈÈÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ˙"˙ÂÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÙÂ˜Ï Ì¯ÈÊÁ‰ÏÂ ÔÈ„Î

הפיקוח של הממונה על השכר
 פנסיה ופרישה חריגי רבי, פורטו כאמור לעיל תנאי שכר1999 בדוח מבקר המדינה משנת
 המידע בדבר חריגות אלה הועבר לממונה על ידי משרד מבקר.שנתנו האוניברסיטאות לעובדיה
. והממונה אישר שלכאורה מדובר בחריגות שכר,המדינה קוד לפרסו הדוח
‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰ ,¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï ÌˆÚ· ‰ÂÓÓ‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„· ÔÈÂˆ „ÂÚ
ÏÚÙ ‡ÏÂ Ô‰È„·ÂÚ ÌÚ ÂÓ˙Á ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÓÎÒ‰ ÔÁ· ‡Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡·
Â˙˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈ‡˙Ï ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ËÚÓÎ ‡Â‰ .Ô‰· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ˙‡ ÚÂÓÏ
ÈÓÎÒ‰· ÂÏÏÎ ‡Ï˘Â ÌÈÈÓÈÙ ÌÈ‚‰ Â‡ ÌÈ¯„Ò‰ ÍÓÒ ÏÚ Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
,(‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ - ÔÏ‰Ï) ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ· ˙ÏÚÂÙ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ Ì‚ .ÌÈÈˆÂ·È˜‰ ¯Î˘‰
‡Ï Û‡Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏ Ú‚Â· ‰ÏÚÙ ‡Ï ,1997 ˙˘· ÏÂÚÙÏ ‰ÏÁ‰˘
.‰Ê ‡˘Â· Â˜ÒÚ˘ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„· ‰ÚÈÈ˙Ò‰
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ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈ‡˙‰ Ô˙ÓÏ Â¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ‰ÂÓÓ‰ Ï‡ ÂÙ ‡Ï ÔÓˆÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‰·ÂÁ‰ ÈÎ ¯ÂÓ‡‰ ÁÂ„‰ ˙Î‰ ˙Ú· ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÙÏ ÔÚË ‰ÂÓÓ‰ .ÌÈ„·ÂÚÏ
,ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰Â ÌÈÎÓ˙‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ˙ÏËÂÓ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ
.˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙ÂÏÚÂÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÁÈ‰ ‡Â‰ ÍÎ˘ ÔÂÂÈÎÓÂ
‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÏ ÂÈÏÚ ÈÎ" ÁÂ„· ‰ÂÓÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‡ÈÎ ÔÈÈˆÂ ,"‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡˙· ˙Â‚È¯Á ˙Â·Ë‰ Ô˙Ó Ô‰· ÚÂÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
"·„,1997 ¯·Óˆ„· ÌÒ¯ÂÙ˘ ,1996 ˙˘Ï ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ ÏÚ ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÚ ÁÂ
¯˜·Ó „¯˘Ó È‚Èˆ ÌÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÌÈÂÈ„ ˙Â·˜Ú· ÈÎ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ÚÈ„Â‰
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ˙ÂÚˆÓ‡· ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰ ˙ÙÈÎ‡Ï ÏÂÚÙÏ Â˙ÂÂÎ· ,‰È„Ó‰
."¯Î˘ ˙Â‚È¯Á· ÏÂÙÈËÏ
משרד מבקר המדינה בדק בביקורת הנוכחית את הפעולות שעשה הממונה לאחר שפורסמו
הדוחות האמורי ,ולהל עיקרי הממצאי:

הסדרת הפיקוח
 .1יחידת האכיפה ביצעה בשנת  1999בדיקות מקיפות באוניברסיטת תלאביב ,באוניברסיטת
בראיל ובטכניו ,אול על א בקשותיה מאות אוניברסיטאות להמציא לה מסמכי שלפיה
משול שכר של העובדי האמורי ,היא לא הצליחה לקבל מה את כל המסמכי שביקשה.
˙ÂËÂÈË ˘ÂÏ˘ ‰ÈÎ‰ 1999 ˙˘·Â ,˙Â˜È„·‰ ˙‡ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÚˆÈ· ÌÈÈ˘˜‰ ˙Â¯ÓÏ
˘˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Â˙˘ ÌÈ·¯ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙Â ˙Â·Ë‰ Ô‰· ‰Ë¯ÈÙÂ ˙ÂÁÂ„ Ï
Ì‰ ÔÎÏÂ ,‰ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ ˘¯„Î Â¯˘Â‡ ‡Ï ˙Â·Ë‰Â ¯Î˘ È‡˙ Ì˙Â‡Ó ÌÈ·¯ ;Ô‰È„·ÂÚÏ
‰ÂÓÓ‰ ÏÚ˘ ÌÈ„ÚˆÏ ¯˘‡· ˙ÂÈÂË·Ï˙‰ ÂË¯ÂÙ ˙ÂËÂÈË· .¯Î˘ ˙Â‚È¯Á Â·˘Á Â‡ Â¯„‚Â‰
˘È˘ ˙ÂÈ‚ÂÒ ˙ÂËÂÈË· ÂË¯ÂÙ „ÂÚ .¯Î˘ ˙·˘‰Ï ‰˘È¯„ Ì‰·Â ,ÌÈ‡˘Â ÈÈÓ ÏÎ· ËÂ˜Ï
ÏÙËÏ ÏÂÎÈ ‰ÂÓÓ‰ Ì‡ ‰Ï‡˘‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô‰· ,˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Ú„ ˙ֹÂÂÁ ÔÈÈÚ· Ï·˜Ï
·.1988 ˙˘ ÈÙÏ Û‡ ÂÏÁÂ‰˘ ÌÈ‚‰· Â‡ ÌÈ¯„Ò‰· ,ÌÈÓÎÒ‰· Ô¯Â˜Ó˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á
 .2בינואר  2000העבירה המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה )להל  המחלקה
לסכסוכי עבודה( לממונה מסמ %שכותרתו "חוות דעת בנושא סמכות הממונה על השכר מכח
סעי  29לחוק יסודות התקציב  תחולה על תנאי שכר שמקור לפני תחילתו של החוק" )להל 
המסמ.(%
במסמ %צוי כי "הממצאי ]מבדיקת תנאי השכר באוניברסיטאות[ שהתגלו עד עתה מעידי על
חריגות שכר בקנה מידה משמעותי ביותר ,א בהשוואה לגופי נבדקי אחרי ,וביניה הרשויות
המקומיות .אול ,התעורר קושי בטיפול בחריגות שכר אלו ,שכ מרבית תנאי השכר החורגי
שורשיה נעוצי לפני התארי %הקובע לעניינינו היינו  לפני ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ...29.3.88
·‡ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Â˘Ú ÌÈ˘ Í˘Ó· ¯˘‡Î ,˙ÂËÂ·Â ˙Â˘˜ Ô‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
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¯,‰Ê ÔÈÈÚÏ ÂÓ˜˘ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È· ÌÈ¯ÈÎ· Ï‰ÈÓ È„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘ È‡˙ ÂÚ·˜Â ,ÔÁÂ
) "ÂÓˆÚ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ‰"¯Â ,˙"˙Â ˙ÂˆÏÓ‰Ï „Â‚È· Û‡Âההדגשה אינה במקור(.
כמו כ נעשתה במסמ %הבחנה בי הסכמי קיבוציי ובי נהגי והסדרי קיבוציי ,32ופורטו
מקצת חריגות השכר שנמצאו באוניברסיטאות ,שחלק מעוגנות בנהגי ובהסדרי שמקור לפני
שנת  .1988לפי העמדה המשפטית שהובאה במסמÌÈÈËÙ˘Ó ¯·ÏÂ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÏÂ˜È˘" ,%
˙Â‡¯Â‰ ÁÂÎÓ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÁÂ˜ÈÙÏ ÌÈ˙È ÌÈ‚‰ÂÂ ÌÈ¯„Ò‰ ÈÎ ,‰˜ÒÓÏ ÌÈ‡È·Ó
˙ÏÁ‰Ï Ú·Â˜‰ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ‰ÏÁ‰ Ì˙„Â·Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ È·‚Ï ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ
) "ÛÈÚÒ‰ ˙Â‡¯Â‰ההדגשה אינה במקור(.
מהאמור לעיל עולה כי בידי הממונה הייתה כבר משנת  2000עמדה משפטית שלפיה הוא יכול
לטפל בחריגות שכר שהונהגו באוניברסיטאות לפני מרס  1988כלפי עובדי שהחלו לעבוד לאחר
מרס  ,1988א נקבעו בנהגי או בהסדרי קיבוציי ולא בהסכמי קיבוציי.
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ¯ÂÓ‡Î ‰ÈÎ‰˘ ˙ÂÁÂ„‰ ˙ÂËÂÈË ˘ÂÏ˘ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰
·,ÌÈÓÎÒÓ ˙ÂÁÂ„ È„ÎÏ Â˘·Â‚ ‡Ï ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯Î˘‰ È‡˙Â ˙Â·Ë‰‰ ÔÈÈÚ
‰ÓÎ˘ - ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÙÈ„Ú‰ ¯Î˘‰ ˙Â·Ë‰ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˙ÂÙÈÒÂÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚÂÙ· ÈÎÂ
Ì„Â˜ Â‚‰Â‰˘ ‰Ï‡ Ô‰Â 1988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï Â‚‰Â‰˘ ‰Ï‡ Ô‰ - ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ˙Â·˘Á Ô‰Ó
.ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈ¯„Ò‰ Â‡ ÌÈ‚‰ ÍÓÒ ÏÚ ÔÎÏ
המשנה לממונה כתב למשרד מבקר המדינה בספטמבר  2006כי דוחות אלה ,שהיו בעצ סקירה
ראשונית של מצב השכר באוניברסיטאות ,הוצגו לממונה דאז ,א %לא הוצגו לאוניברסיטאות ולא
נדרשה תגובת.
·ÌÈ‡ˆÓÓ ˙Â˜È„·· ÂÏÚÂ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÚÂ„Ó ‰ÂÓÓÏ ‰˘Ó‰ ¯È·Ò‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡‰ Â·˙ÎÓ
¯·˙ÂËÂÈË‰ Â‚ˆÂ‰ ‡Ï ÚÂ„Ó ,˙ÂÁÂ„ È„ÎÏ ˙ÂËÂÈË‰ Â˘·Â‚ ‡Ï ,ÌÈÈ˙Â‰ÓÂ ÌÈ
¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ÔÈÈÚ· Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰Ë˜ ‡Ï ÚÂ„Ó ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
ÌÈ¯Ê‚Ó È„·ÂÚÏ ¯˘‡· ‰¯‚˘·˘ ¯·„Î ˙Â˘ÚÏ ˙‚‰Â ‡È‰˘ ÈÙÎ ,Ô‰· ÂË¯ÂÙ˘ ˙Â·¯‰
‡.‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÏÚÙ ‡Ï ÚÂ„ÓÂ ,ÌÈ¯Á

__________________

32

  ÈˆÂ·È˜ ÌÎÒ‰הסכ בי מעביד או ארגו מעבידי ובי ארגו עובדי ,שנעשה והוגש לרישו לשר
העבודה או למי שנתמנה לכ על ידיו על פי חוק הסכמי קיבוציי ,התשי"ז ,1957בענייני קבלת
אד לעבודה או סיו עבודתו ,תנאי עבודה ,יחסי עבודה ,זכויות וחובות של הארגוני בעלי ההסכ,
או בחלק מענייני אלה  ÈˆÂ·È˜ ¯„Ò‰ .הסכ שנחת על ידי אורג של ארגו עובדי שלא היה
מוסמ לחתו או שלא הוגש לרישו; ולפי ההגדרה הרחבה יותר מדובר בעצ בקביעה קיבוצית של
תנאי העבודה אשר אינה מקיימת את התנאי הנדרשי בחוק הסכמי קיבוציי לראייתה כהסכ
קיבוצי .בהסדר קיבוצי מתקיי לפחות אחד מהמאפייני האלה ,אשר מונע את ראייתו כהסכ
קיבוצי :ההסדר לא הוגש לרישו; ההסדר אינו פרי משא ומת קיבוצי ,אלא מקורו בהוראה
חדצדדית של המעביד; תוכ ההסדר חורג מהתוכ שמגדיר החוק כנושאיו של הסכ קיבוצי;
הצדדי החתומי על ההסדר אינ מתאימי להיות חתומי על הסכ קיבוצי .מעמדו של הסדר
קיבוצי פח$ת ממעמדו של הסכ קיבוצי.
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ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‰ÓÂ ‡˘Â· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÎÓÒÓ ‰"¯Â È˜È˙· ‡ˆÓ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙‡Ê ÌÚ
¯·Ú˘Ï ‰ÂÓÓ‰ ¯È·Ú‰ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ¯ÈÎ· ÌÈÓ¯Â‚ ÌÚ ‰"¯Â Ï‰È˘ ÌÈÚ‚Ó ·˜Ú
¯¯·„ ;33‰˜È„·‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰ ÌˆÚ·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓ ˙‡ È˜Ò·ÏÎ
˘ÌÈÙÒÎ‰ ˙·˘‰ ˙‡ Û‡Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙ÙÈÎ‡ ˙‡ ÚÓ
˘˘.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÓÏÈ
ÈÎ ‰ÂÓÓ‰ ¯Â·Ò ¯˘‡ÎÂ ˙Â˘˜ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ˙ÂÏ‚˙Ó ¯˘‡Î ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‚Â˙Â‡ ·ÈÈÁÓ È¯Â·Èˆ‰ Ò¯ËÈ‡‰ ,"ÌÁÂ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ" ÌÈ˘ Í˘Ó· Â˘Ú ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ
‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÚÙÂ˙‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ÌÈ˘¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ËÂ˜Ï
Ì¯È·Ú‰Ï ,‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÈÎ‰˘ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÂÁÂ„· ÂÏÂÙÈË ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï
Ì‚ Â˙˜È„· ˙‡ ·ÈÁ¯‰Ï ,Ô˙·Â‚˙ ˙‡ Ï·˜Ï È„Î ÔÈÈÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
.ÂÈ‡ˆÓÓÓ ÌÈ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ÏÂ ˙Â¯Á‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
 .3ביולי  1999שלח ור"ה למחלקה לסכסוכי עבודה ,באמצעות בא כוחו ,מכתב שבו הסתייג
לראשונה מהחלת חוק יסודות התקציב על האוניברסיטאות .לטענתו ,קביעת שר האוצר כי
האוניברסיטאות ה גופי נתמכי לפי סעי  32לחוק יסודות התקציב 34ויישומה של הוראת חוק
יסודות התקציב בשל קביעה כזאת בטלות ,או שדינ להתבטל ,בשל כמה סיבות ,ובה:
)א( "הנורמה המינהלית הנמוכה )קביעת שר האוצר כי המוסדות ה גופי נתמכי( נסוגה מפני
הנורמה החקיקתית הגבוהה )סעי  15לחוק המועצה להשכלה גבוהה("  $הקביעה כי
האוניברסיטאות ה גופי נתמכי אינה יכולה לדור בכפיפה אחת ע הוראת סעי  15לחוק מל"ג,
המייחדת את האוניברסיטאות לעניי חירות וחופש פעולת; )ב( "אפליה פסולה  $אלפי גופי
הנהני מתמיכת המדינה בהיקפי ענקיי  $שלציד לא עומדת הגנת סעי  15לחוק המועצה
להשכלה גבוהה  $לא נקבעו ע"י שר האוצר כגופי נתמכי".
בנובמבר  1999דחתה המחלקה לסכסוכי עבודה את טענותיו של ור"ה ,בי היתר מהנימוקי
האלה) :א( ""È·Èˆ˜˙ ÁÂ˜ÈÙÓ ˙Â¯Ú˙‰Â ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÚ¯Ù˙‰ ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡ [‚"ÏÓ ˜ÂÁÏ] 15 ÛÈÚÒ
)ההדגשה אינה במקור(  $פיקוח הממונה אינו סותר את הרצו להעניק עצמאות אקדמית וחופש
מחשבה למוסדות להשכלה גבוהה; )ב( "קיי רציונל ברור ונכו להכרזת האוניברסיטאות כגופי
נתמכי ]סוג השירות ,גודל הציבור שאליו ה פוני ,ההשפעה שיש לקביעת השכר בה על השכר
במשק ,ועוד שיקולי[ .העובדה שגופי אחרי לא הוכרזו כאלה ,אי בה כדי לפגוע ברציונל זה,
ואי בה כדי לפגוע בתוקפה של ההכרזה".
מאחר שהאוניברסיטאות ,באמצעות ור"ה ,התבצרו בעמדת ,סירבו לשת פעולה ע הממונה ולא
אפשרו לו לקיי עליה פיקוח ובקרה כנדרש ,החליטה הממשלה באוגוסט  ,2000על פי הצעת שר
האוצר" ,להסמי) את היוע* המשפטי לממשלה בתיאו ע שר האוצר לבחו את הצור) בתיקו
חקיקה שיבהיר למע הסר ספק את כפיפות המוסדות להשכלה גבוהה להוראות סעי  29וסעי 32
בחוק יסודות התקציב כלשונ ובמידת הצור) תתוק החקיקה בהתא" .בדברי ההסבר להחלטה
נאמר ,בי היתר ,כי על פי דוחות מבקר המדינה ודוחות הממונה התגלו באוניברסיטאות חריגות
שכר רבות .חריגות אלה ממחישות את הצור) לאכו את חוק יסודות התקציב כדי לוודא שמשאבי
המדינה המוקצי לאוניברסיטאות אכ ישמשו למטרה שלשמה הוקצו.
__________________
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באותו חודש התקיי דיו בלשכת היוע* המשפטי לממשלה )להל  $היועמ"ש( בהשתתפות
היועמ"ש דאז ,מר אליקי רובינשטיי ,נציגי הממונה ,נציגי ור"ה ונציגי ות"ת .מאחר
שהמשתתפי בדיו הביעו נכונות להגיע להסדר בעניי הדר) שבה ידווחו האוניברסיטאות
לממונה באמצעות ות"ת על נתוני שכר עובדיה ,סוכ כי ייעשה מאמ* להגיע להסדר מפורט
בעניי ולסכמו סופית ,לאחר תקופת ניסיו ,עד סו מרס .2001
‰„Â·Ú‰ Ï‰Â .¯„Ò‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÂÁÈÏˆ‰ ‡Ï ÌÈ„„ˆ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó
˘˙ÂÏ‡˘‰ ·È·Ò ·Ò ˙˜ÂÏÁÓ‰ ¯˜ÈÚÂ ,‰"¯Â ÏÚ Ï·Â˜Ó ‰È‰ ‡Ï ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÈÎ‰
Â˙Â‡ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÎÓÒ ˙„ÈÓ È‰ÓÂ - ˙"˙Â Â‡ ‰ÂÓÓ‰ - Á˜ÙÏ ¯ÂÓ‡˘ Ì¯Â‚‰ Â‰ÈÓ
‚È„È ÏÚ Â¯˘Â‡ ‡Ï˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÓÎÒ‰·Â ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á· ÏÙËÏ ÂÈÏÚ „ˆÈÎ ¯ÓÂÏÎ ,Ì¯Â
ËÚÓÎÂ ˘"ÓÚÂÈ‰ ÌÚ ÔÂÈ„‰ ¯Á‡Ï ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙˘Î ,2003 ¯‡ÂÈ· ˜¯ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÔÎ .‰ÂÓÓ‰
˘˙¯Ó ,Ê‡„ ‰ÂÓÓ‰ ˘"ÓÚÂÈÏ ‰Ù ,‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ÔÂÈ„· Ú·˜˘ „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ÌÈÈ
,‰ÏÂÚÙ ÂÓÚ Û˙˘Ï ˙Â·¯ÒÓ ÔÈÈ„Ú ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ÂÏ ÚÈ„Â‰Â ,È˜Ò·ÏÎ¯ Ï·ÂÈ
˙ÂÏÂÚÙ‰ Ï˘·˘ ÁÈ‰ ‰ÂÓÓ‰˘ ¯Á‡Ó .˙"˙Â Ï˘ ‰ÎÂÂÈ˙ ‡ÏÏ ‡˘Â· ÏÂÚÙÏ ËÈÏÁ‰ ‡Â‰
˘,"˙ÂÈËÙ˘Ó ˙Â‡Î¯Ú· [‰"¯Â] ˙ÂÚË ÌÚ ˙È˙ÈÊÁ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ó „ÂÚ ÒÂÓ ‰È‰È ‡Ï" ËÂ˜È
.‡˘Â· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ Í˘Ó‰ ÔÈÈÚ· Â˙Â‡ ‰ÁÈ ÈÎ ˘"ÓÚÂÈ‰Ó ˘˜È· ‡Â‰
המחלקה לסכסוכי עבודה המליצה ליועמ"ש לאשר לממונה לפעול כפי שהציע ,מאחר שנתקלה
"במקרי בה מוסדות להשכלה גבוהה סרבו להמציא נתוני לממונה ¯Á‡Ï ,הסיכו מיו
 .31.8.00זאת ועוד ,הוות"ת הודיעה כי המוסדות להשכלה גבוהה אינ עומדי בסיכו וההסדר
שנעשה עמ נעשה על פי הנחה שהמוסדות ישתפו פעולה" )ההדגשה במקור(.
במרס  2003הורה היועמ"ש למחלקה לסכסוכי עבודה להודיע לממונה שיש לו אישור לפעול כפי
שהציע .במסמ) שהפנה למחלקה כתב היועמ"ש כדלהל[˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡·] Â‚‰È˘ ‰ÂÂ˜Ó È‡" :
·Ï˘ ‰˘˜‰ Ì˘Â¯‰Ó ¯¯Á˙˘‰Ï ÏÂÎÈ ÈÈ‡ .[ÌÈÈÂÒÓ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚] ÌÚ ¯˘‡Ó ˙ÂÙÈ˜˙ ¯˙È
) "‡˘Â‰ההדגשה אינה במקור(.
Â„ÈÓ˙‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˘"ÓÚÂÈ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ ÌÏÂ‡Â
·Ï·ÂÈ ¯Ó Ì‰·Â ,Ê‡Ó Â‰ÈÎ˘ ÌÈÂÓÓ‰ ÂÎÈ˘Ó‰ ,‰ÂÓÓ‰ ÌÚ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï Ô˙Â„‚˙‰
¯ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ÏÓ ÂÚÓÂ ‰"¯Â ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó Ï‰Ï ,35Ô‰Î ÈÏ‡ ¯ÓÂ È˜Ò·ÏÎ
˘‡Ï .Âˆ¯ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ÈÙÎ ,˙ÈËÙ˘Ó ‰Ú¯Î‰Ï ‡˘Â‰ ˙‡ ‡È·‰Ï ÔÈÙÂÏÁÏÂ ,Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .Â‚‰˘ ÈÙÎ ÌÈÂÓÓ‰ Â‚‰ ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Ì‰Ó˘ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ
)א( בנובמבר  ,2003לאחר שהאוניברסיטאות שוב סירבו להעביר לממונה לשעבר רכלבסקי על
פי דרישתו תלושי שכר של עובדי ,הוא הודיע לוות"ת כי בכוונתו לשלוח לאוניברסיטאות
"התרעה בנושא שתכלול אזהרה בדבר עצירה תקציבית ומימו שוט מוות"ת לאוניברסיטאות
וזאת כמקובל בהנחיות שר האוצר לרשויות המקומיות ולתאגידי סטטוטוריי".

__________________

35

מר יובל רכלבסקי כיה כממונה מאפריל  1999ועד יולי  ,2005מר עוזר ברקובי $ז"ל כיה כממונה
מינואר  2006ועד מאי  ,2006ומר אלי כה כיה כממונה מאוגוסט  2006ועד יולי .2008
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Ï˘ ÂÂÈÚÏ ‡ÈˆÓ‰Ï Ô˙Â„‚˙‰· Â„ÈÓ˙‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
·ÎÈÚ ‡ÏÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰‡¯˙‰‰ ˙‡ Ô‰Ï ÁÏ˘ ‡Ï ‡Â‰ ,ÌÈ˘˜Â·Ó‰ ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÂÓÓ‰
‡˙ .‰È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ Ô‰Ï Ô˙È‰ ÛËÂ˘‰ ÔÂÓÈÓ‰
)ב( ביולי  2004התקיי דיו בי הממונה לשעבר רכלבסקי ובי נציגי ות"ת וור"ה ,ובו הודיע
הממונה על נכונותו לאשר את כל ההסכמי הקיבוציי החורגי שנחתמו בשני 2002$1988
באוניברסיטאות )לא כולל חריגות בלתי סבירות או נוגדות את תקנת הציבור( ,ובלבד שאינ
גורמי למשכורת החודשית הכוללת של העובד להיות גבוהה מ 20,000$ש"ח ברוטו )להל $
הצעת הממונה(; אישור זה יותנה ,בי היתר ,בהתחייבות האוניברסיטאות להביא כל הסכ או
הסדר עתידי לאישור הממונה בטר יחתמו עליו; החלת הסדרי או נהגי חורגי על עובדי
חדשי תיבח בהמש) .בדיו לא הבהיר הממונה את עמדתו בנושא תוספות שכר חורגות
שאמורי היו עובדי חדשי לקבל מכוח הסדרי או נהגי ,שהוא נושא חשוב ובעל השלכות
כספיות ניכרות ,ולא ציי מה ייעשה בה .מהמסמכי במשרדי הממונה אי$אפשר לדעת אילו
שיקולי עמדו מאחורי הצעת הממונה לשעבר וא תיא את הצעתו ע שר האוצר וקיבל עבורה
את אישורו.
יצוי כי אילו התקבלה הצעת הממונה ,היא הייתה מאפשרת לו לטפל בחריגות שכר של עובדי
בכירי רבי ששכר החודשי הכולל היה גבוה מ 20,000$ש"ח ,אול היא הייתה מאפשרת
לאוניברסיטאות "להכשיר" חריגות שכר של עובדי רבי.
Û˙˘Ï ˙Â·¯ÒÓ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰ÂÓÓ‰ ÚÈˆ‰˘ ¯„Ò‰‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
,ÌÈÎÓ˙‰Â ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎÏ ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ˘Ó˘Ï ÏÂÏÚ ·¯ ÔÓÊ ‰Ê ‰ÏÂÚÙ ÂÓÚ
˘.‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï ¯Î˘ ˙Â‚È¯ÁÏ ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡ ÂÈÙÏ
)‚( ‡˘Ó· .Â˙Úˆ‰ ÔÈÈÚ· ˙"˙ÂÂ ‰"¯Â ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ‰ÂÓÓ‰ ÌÈÈ˜ 2005 È‡Ó „Ú
ÌˆÚ·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÏÁ ÂÈ‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ˘ ‰ÚË‰ ÏÚ ‰"¯Â ¯ÊÁ Ô˙ÓÂ
˙Â„‚˙‰‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ .‰ÏÂÚÙ ÂÓÚ Û˙˘Ï ·¯ÒÏ ÍÈ˘Ó‰Â ‰ÂÓÓ‰ ˙Úˆ‰Ï ÌÈÎÒ‰ ‡Ï
˙Âˆ¯Á· ,Ô‰Î ÈÏ‡ ¯ÓÂ È˜Ò·ÏÎ¯ Ï·ÂÈ ¯Ó Ì‰·Â ,ÌÈÂÓÓ‰ ÂÏÚÙ ‡Ï ‰"¯Â Ï˘ ˙È·˜Ú‰
ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· Â˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ Ì˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÂÏˆÈ ‡Ï Ì‰ .ÌÂÈÒ È„ÈÏ ‰Ê ÔÈÈÚ ‡È·‰Ï È„Î
˘,¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ ÌÈ˙Â‡ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Úˆ·Ï Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ
ÂÙ ‡Ï Ì‚ Ì‰ .ÍÎÓ ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÈ‚Â‰‰ ‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰
˙¯ÈˆÚ Ô‰·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ˙ÂÈˆ˜Ò ÏÈÚÙ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÂÓÚ ÏÂ˜˘Ï È„Î ˙"‚‡Ï
˙˜ˆ.˙ÈËÙ˘Ó ‰Ú¯Î‰ Ï˘ Í¯„· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ÂÒÈ ‡Ï Ì‚ Ì‰ ,ÔÈÙÂÏÁÏ .ÌÈ·È
הממונה לשעבר ,מר יובל רכלבסקי ,שעיקר המגעי ע האוניברסיטות התרחשו בתקופת כהונתו,
מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו מאוקטובר  2007כי "באופ מעשי במש) תקופה ארוכה לא
הייתה עמדה משפטית נחרצת של פרקליטת המדינה והיוע* המשפטי ולפיכ) ניסיתי להגיע
להסכמה ע האוניברסיטאות להסכ שכר כדוגמת ההסכ ע הרשויות המקומיות ]שנחת בשנת
 ,[1999על מנת שנוכל לטפל בחריגת שכר הנוגעת לאלפי עובדי".
ÈÂ·È‚ ‰ÂÓÓÏ Ô˙È ¯˘‡Î Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ‰¯‡Â˙˘ ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ó ÈÎ ¯ÚÂÈ
.ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ‡Â‰ ,‡˘Â· ‰Ú¯Î‰ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï È„Î ÏÂÚÙÏ ˘"ÓÚÂÈ‰Ó
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) .4א( באפריל  ,2006לאחר פגישה שקיימו נציגי משרד מבקר המדינה ע נציגי הממונה,
התקיי לראשונה ,ביזמתו של הממונה דאז ,דיו תיאו בינו ובי אג"ת בעניי "הפיקוח והבקרה
על השכר באוניברסיטאות" .לאחר הדיו כתב הממונה לכל האוניברסיטאות ודרש מה ,בי היתר,
להעביר אליו בתו) זמ קצוב על גבי מדיה מגנטית את נתוני השכר של כל עובדיה וגמלאיה,
ממשכורת ינואר  .1998הממונה הודיע לאוניברסיטאות כי א לא יועבר המידע כנדרש" ,משרד
האוצר ישקול שימוש בכל הסמכויות העומדות לרשותו ,לרבות עיכוב תקציב".
‡Ï ‡Â‰ ,˘˜È·˘ ÌÈÂ˙‰ ˙‡ ‰ÂÓÓÏ Â¯È·Ú‰ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˜.˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô·ÈÈÁÏ È„Î „Úˆ ÌÂ˘ Ë
)ב( במאי  2006התקיימה פגישה בי הממונה דאז ובי ראשי ור"ה ,ובה הוסכ להקי שני
צוותי  $אחד שחברי בו נציגי הממונה וות"ת ,והאחר שחברי בו נציגי ור"ה  $שידונו זה ע
זה ,בי היתר ,בדרכי להסדרת הפיקוח והבקרה על השכר באוניברסיטאות בידי הממונה.
בפרוטוקול הפגישה צוי כי ההצעה שהציע כאמור בשנת  2004הממונה דאז ,מר יובל רכלבסקי,
תשמש בסיס לדיוני הצוותי.
··˙Î ,˙"˙ÂÂ ‰ÂÓÓ‰ È‚Èˆ Â· ÌÈ¯·Á˘ ˙ÂÂˆ‰ Ï˘ ‰˘È‚Ù ‰ÓÈÈ˜˙‰˘ ¯Á‡Ï ,2006 ÈÏÂÈ
˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ÔÈÈÂÚÓ ÂÈ‡ ÈÎ ,Ê‡„ Ï‰ÈÓÏÂ ¯Î˘Ï Ï"ÎÓÒ‰ ,˙ÂÂˆ· ˙"˙Â ‚Èˆ ‰ÂÓÓÏ
‰ÂÓÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ È‡Ï ÈÂÒÈÎ ‰˘ÚÓÏ" ÂÈ‰È ÌÈÂÈ„‰˘ ÂÏ ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ó ,˙ÂÂˆ‰Ó
˙ÂÁÙÏ ¯·Î Í˘Ó‰ ·ˆÓ ,¯Î˘‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙· ˙Â‚È¯Á ÔÂ˜È˙· ‰ÈÈ˘Ú‰ È‡ Í˘Ó‰Â
ÌÎÏ˘ ÔÂˆ¯‰ ¯ÒÂÁ ÏÂˆÈ ÍÂ˙Â ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙Â˜ÓÁ˙‰ Ï˘ ÌÎÁÂ˙Ó ÏÂ‰È ÍÂ˙ ˙‡ÊÂ ÌÈ˘ 8
Â˙Ú„Â‰ ÏÚ Â˙·Â‚˙· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ÂÓÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ ."¯Ó‚ È„ÈÏ ¯˜Ú‰ ÁÂÎÈÂÂ‰ ˙‡ ‡È·‰Ï
ÂÂÈÏ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ˜ÂÓÈÏ ÒÁÈÈ˙‰ ‡Ï ‡Â‰ ˙"˙ÂÂ· Ï‰ÈÓÏÂ ¯Î˘Ï Ï"ÎÓÒ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰
‡.‰˙Â
)ג( בספטמבר  2006התקיי דיו בי הממונה דאז ,מר אלי כה ,ואנשיו ובי נציגי ור"ה בנושא
"פיקוח ובקרה על האוניברסיטאות" .בדיו ,ששימש דיו מקדי לדיוני בי הצוותי ,הבהיר
הממונה את הנושאי שהצוותי צריכי לסכ ביניה עד פברואר  ,2007ובה הסדרת הפיקוח
ודיווחי המוסדות וכ הסדרת נושא השכר בכלל ושכר בעלי תפקידי מיוחדי בפרט.
·„[·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ] 29 ÛÈÚÒ È·‚Ï" :ÔÏ‰Ï„Î (ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ÈÙ ÏÚ) ‰ÂÓÓ‰ ÔÈÈˆ ÔÂÈ
 È¯Â·Èˆ ÛÂ‚ ÌÚ ÂÚ‚‰ ÂÈÏ‡˘] ·ˆÓÏ ÌÎÏÂÓ ÚÈ‚˘ ‡Â‰ ÈÏ˘ „ÁÙ‰ ,‰ÊÏ ÒÎ ‡Ï."¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÂ 29 ÛÈÚÒ ÏÚ ÁÂÎÈÂ ÏÏ‚· ÌÎÒ‰Ï ÚÈ‚‰Ï ÌÈÁÈÏˆÓ ‡Ï Â·˘ ,[ÌÈÈÂÒÓ
˙ÂÁÙÏ ,ÚÓ ,Ô‰Î ÈÏ‡ ¯Ó ,˙¯Â˜È·‰ ˙Ú· ˘ÓÈ˘˘ ‰ÂÓÓ‰ Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
·‡ÚÈ‚‰Ï ‰ÒÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ‡‰ ÛÈÚÒ‰ ˙ÂÏÁ ÔÈÈÚ· ÚÈ¯Î‰ÏÓ ,˙Ú ‰˙Â
.ÔÓÚ ‰¯˘Ù ¯„Ò‰Ï
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Ï˘ ˙È˜ÂÁ‰ ˙ÂÎÓÒ‰ ÏÚ ˙Â¯Ú¯ÚÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Î˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈÚ· ÌÎÒ‰ Â‡ ¯„Ò‰ ÏÎ·˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ,Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ ‰ÂÓÓ‰
·Ô˙Ó ÔÈÈÚ· ÌÎÒ‰ Â‡ ¯„Ò‰ ÏÎ·Â - ÌÈ·ˆ˜˙Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ÈÂÈÁ ‰Î ‡Â‰˘ ÁÂ˜ÈÙ - Ô‰
˙ÌÈÏÁ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ‰Ê ÏÏÎ·Â ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ˘ ˘¯ÂÙÓ· ·˙ÎÈÈ ,˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÙÒÂ
˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈÈÚ .‰Ê ˜ÂÁ· ÁÂÓ‰ ˙¯„‚‰Î ÌÈÎÓ˙ ÌÈÙÂ‚ Ô˙ÂÈ‰· ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ
·È˜ÂÏÈÁ ·Â˘ ÂÚÏ‚˙È ¯ÁÂ‡Ó· Â‡ Ì„˜ÂÓ·˘ ÚÓ‰ ÔÓ ‡Ï ˙¯Á‡ ,Ï·˜˙È˘ ¯„Ò‰ ÏÎÏ ÒÈÒ
„ÌÈÈÈÚ .‰Ê ÌÂÁ˙· ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ÈÙ˜È‰ ÏÚÂ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÎÓÒ‰ ¯Â˜Ó ÏÚ ÌÈÎÂÎÈÁÂ ˙ÂÚ
‡Ï˘ Ô˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ˙Ú ÏÎ· Ï·˜Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡Â ,ÔÂÈ„Ï ÌÈ‡˘Â ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ÌÈ‡ ‰Ï
‚˘Â˙˘ ‰‡ˆÂ˙‰˘ ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ˙¯Á‡ ‰ÏÂÚÙ Í¯„ ÏÎ .‰Ê ‡˘Â· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
;˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÏ˜˘‰ È„¯‡ÈÏÈÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ú‚ÙÈÈ˘Â ,˙˜ÙÒÓ ‰È‰˙ ‡Ï
ÏÁ 29 ÛÈÚÒ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ Ï˘ Ì˙„ÓÚ ÏÚÂ Ì˙ÂÏ‰˙‰ ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ
.‰Ê ˙Â·È˘Á ·¯ ‡˘Â· ÈÏÈÏ˘ ÌÈ„˜˙ ¯ÂˆÈÏÓ ÚÓÈ‰Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ
)ד( בדצמבר  2006נפגשו הצוותי זה ע זה לראשונה ,ובשנת  2007התקיימו ביניה עוד
דיוני .ביזמת נציגי ור"ה התמקדו הדיוני בעיקר בקביעת רמת השכר של בעלי התפקידי
הבכירי באוניברסיטאות ולא בדרכי הטיפול בהטבות ובחריגות שכר ופרישה .יצוי שא ייקבעו
לבעלי התפקידי הבכירי רמות שכר גבוהות קוד הדיו בחריגות השכר והפרישה ,עלול הדבר
להכשיר בדיעבד חלק לא מבוטל מהחריגות הנהוגות באוניברסיטאות כבר שני רבות.
בדיו שהתקיי באפריל  2007התברר לנציגי הממונה כי יש פערי גדולי בי עמדות הצדדי:
עמדת ור"ה היא כי מי "שעובד כיו ימשי) לקבל את אותו השכר] ,ור"ה רוצה[ הסכ שכר שנות
תוספות שכר" .ור"ה ג ביקש שהממונה יכשיר חריגות שכר ג לעובדי ששכר החודשי הוא
 40,000ש"ח; בדיו שוב הטיל נציג ור"ה ספק באשר לסמכותו החוקית של הממונה לפקח על
השכר באוניברסיטאות.
בתשובתו של הממונה למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007הוא ציי כי התחושה של נציגיו
במהל) הדיוני הייתה "חוסר הרצו של נציגי האוניברסיטאות לקד את נושא הטיפול בחריגות
השכר ,כאשר גישת נציגי ור"ה במשא ומת הייתה למעשה לרוק מכל תוכ את הטיפול בנושא
חריגות השכר".
)ה( ביוני  2007פנה הממונה ליו"ר ור"ה והודיע לו כי הצוותי אינ מגיעי להסכמות נוכח
חילוקי דעות קשי באשר לנושאי מהותיי שעומדי בבסיס הדיו ,כגו :המועד הקובע שמי
שהתחיל לעבוד אחריו לא יחולו עליו התנאי החריגי ,הגדרת שכר גבוה ,אופ הטיפול בעובד
ותיק ששכרו חורג מהתקרה ,תחולת ההסכ ,הגדרת משכורת וביטול תוספות שכר חורגות באופ
בלתי סביר .הממונה הציע ליו"ר ור"ה שייפגש עמו כדי לסכ את הנושאי השנויי במחלוקת
העומדי בבסיס הדיו וכדי לאפשר את המש) המשא ומת בי הצדדי .עד למועד סיו
הביקורת ,ספטמבר  ,2007לא התקיימה הפגישה.
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ÌÚ ÌÎÒÂÓ ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚‰Ï Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈÂÓÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÒÈ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
È¯„ÒÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ ÈÏ‰ÂÏ ¯˘‡· ‰"¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÈÂÓÓ‰ .ÁÏˆ ‡ÏÂ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î˘‰ ÏÚ Ì‰Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰
˙‡ ˘ÓÓÏ ,˙Â¯·„È‰ Ï˘ Í¯„· „ÂÁÈÈ·Â ,ÌÈÂ˘ ÌÈÚˆÓ‡· 1998 ˙˘Ó ¯·Î ÌÈÒÓ
˙Â˜ÈÚÓ˘ ‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰ ,¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì˙·ÂÁ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ Ì˙ÂÎÓÒ
ÂÈ‡ ¯·„‰Â ,˙Â·¯ ÌÈ˘ Ì‰Ï ˙ÂÚÂ„È‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á· ÏÙËÏÂ ,Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙Â˙Â˘ ¯Î˘‰ ÏÚ ÌÈÂÓÓ‰ ÂÁ˜ÈÙ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ .Ì„È· ‰ÏÂÚ
˙Â¯ÎÈ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á· ÏÂÙÈËÏ ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈ„Úˆ ÂË˜ ‡ÏÂ Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.Ô‰· ˙Â‚Â‰‰
 הוא המשי) להסתייג מחלות2007 )ו( בתשובתו של ור"ה למשרד מבקר המדינה מדצמבר
חוק יסודות התקציב על האוניברסיטאות ופירט שוב את הנימוקי שהעלה לפני המחלקה
.1999 לסכסוכי עבודה כבר בשנת
15 ÛÈÚÒ· Ô‚ÂÚÓ‰ ,ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÔÂ¯˜Ú· ˘Ó˙˘‰Ï ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ÈÚ" ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓÏ ˘Ó˘Ï È„Î ‰Ê ÛÈÚÒ· ÔÈ‡ ÔÎ˘ ,Û¯Â‚ ÔÙÂ‡· ,‚"ÏÓ ˜ÂÁÏ
˙"˙Â ,Ï"Î˘Á‰ ,˙"‚‡ ,‰ÂÓÓ‰) ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Ó ÚÂÓÏ È„Î Â· ¯ÂÓ‡· ÔÈ‡Â ,"ËÏ˜Ó
˙Â„ÒÂÓ‰ ÏÚ „ÂÁÈÈ·Â ,‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ ÏÚ Á˜ÙÏÂ Ô‰È˙Â·ÂÁ ˙‡Â Ô‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÏ ('ÂÎÂ
˙ÂÓ ÌÓÚ˘ ,‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ‰˘· ÌÈÏ˜˘ ÈÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó Ï˘ ÚÂÈÒ „Á‡ ÏÎ ÌÈÏ·˜Ó‰
ÌÈ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ¯ÂÓ‡Î Â¯·ˆ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ¯Á‡Ó ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .36˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÈÓÂÎÒ· ÚÂÈÒ ‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó Ï·˜Ï ‰·¯ ˙ÂÙÈÎ˙· ˙Â˘˜·Ó Ô‰ ÌÏÏ‚·˘ ÌÈ¯ÎÈ ˙ÂÂÚ¯È‚
‡Â‰˘ ÌÈÙÒÎ· ˘ÂÓÈ˘‰˘ ‡„ÂÂÏ ·ˆ˜˙Ó‰ Ï˘ Â˙ÂÎÊÓ ÌÏÚ˙‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô‰ ÔÈ‡ ,ÌÈ‰Â·‚
.ÏÈÚÈÂ ÔÈ˜˙ ‰È‰È ‰ˆ˜Ó
Ï˘ ÂÁÂ˜ÈÙÓ ˜ÓÁ˙‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Í˘Ó˙Ó‰ ÔÂÈÒÈÏ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎ ‡ÂÙ‡ ÔÈ‡ ÂÏ ˙ÂÚÂ„È‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á· ÂÏÂÙÈËÓÂ Ô‰· ÌÈ‚Â‰‰ ¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰
˙Â‚È¯Á ¯È˘ÎÓ ÂÈ‡Â ¯Î˘‰ ÌÂÁ˙· ÔÂÒÈ¯ ¯„ÚÈ‰ ˜È„ˆÓ ÂÈ‡ "ÈÓ„˜‡ ˘ÙÂÁ" .ÌÂ˜Ó
ÏÚ Á˜ÙÏÂ Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ËÂ˜Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .¯Î˘
ÁÂ˜ÈÙ˘ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ .˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂËÏÁ‰· Â˙Â·‚Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ÏÚ ;˘¯„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÙÒÎ ÚÂÈÒ ˙Ï·˜ ˙Â˙‰Ï ˘ÈÂ ,·ÂË‰ ÔÂˆ¯· Â‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ô˙ÓÎÒ‰· ‰˙ÂÈ ‰ÊÎ
ÌÈ·Èˆ˜˙ ·ÂÎÈÚÏ ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,˙Â‡ ÁÂ˜ÈÙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜· ‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó
‡˘Â‰ ˙‡ ‡È·‰ÏÂ ¯‰ÓÏ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ,¯·„‰ ÚÈÈ˙ÒÈ ‡Ï Ì‡ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰
ÔÂ˜È˙ ,2000 ËÒÂ‚Â‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ËÈÏÁ‰˘ ÈÙÎ ,Ì„˜‰· ÌÂÊÈÏ Â‡ ˙ÈËÙ˘Ó ‰Ú¯Î‰ È„ÈÏ
29 ÌÈÙÈÚÒ ˙Â‡¯Â‰Ï ÌÈÙÂÙÎ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ˜ÙÒ ¯Ò‰ ÔÚÓÏ ¯È‰·È˘ ‰˜È˜Á
.‰˘ÓÂÓ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘ ‰ËÏÁ‰ ;ÔÂ˘ÏÎ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 32-Â
 כי בכוונתו2007  הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט, מר אלי כה,הממונה בעת הביקורת
 של הכלי העומדי לרשותנו,) במידת הצור, תו) הפעלה,"לטפל בחריגות השכר ותנאי הפרישה
 יחד ע...לרבות קיו שימועי ומתו) כוונה להביא להחזר כספי ששולמו לעובדי שלא כדי
 מ הראוי שראשי האוניברסיטאות יגלו את מידת האחריות הנדרשת לאור הדברי האמורי,זאת
 עוד הודיע הממונה כי בכוונתו."בדוח ויפעלו להגיע להסכמות בנושא הסדרת חריגות השכר
__________________

.83 ' עמ, דוחות זה$דיו מפורט בעניי "החופש האקדמי" ראו במבוא לקוב
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להביא את "נושא סמכות הממונה על השכר וכפיפות המוסדות להשכלה גבוהה לסעיפי  29ו32$
לחוק יסודות התקציב להכרעה משפטית  $ע"י פניה ליועמ"ש אשר יכריע בשאלה או ע"י תיקו
חקיקה אשר יבהיר את הנושא מעבר לכל ספק ...ע סיו הסיכסוכי שעומדי על הפרק במערכת
החינו) ית ]הממונה[ עדיפות לטיפול יותר אינטנסיבי בחריגות השכר באוניברסיטאות".

טיפולו השוט של הממונה בחריגות השכר באוניברסיטאות
·„ ··„ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ÂÏ˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ˙ÈÂ¯˜Ú ‰¯„Ò‰· ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÏÂÙÈË ÌÚ
·˜Ú ÌÏÂ‡Â .Ô‰· ÌÈ‚Â‰‰ ¯Î˘‰ È‡˙Ï ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÈÈÚ ÈÈÓ ÏÎÏ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ˘¯„ ‡Â‰
˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ‰ÈÙÏ˘ Ô˙„ÓÚ· Ô˙Â¯ˆ·˙‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÈÏÚ ˙ÂÓÈ¯ÚÓ˘ ÌÈÈ˘˜‰
ÌÈË¯Ù ÔÏ‰Ï .‰Ï‡ ÌÈÈÈÚ· ÏÂÙÈË· „È ˙ÏÊ‡ ‰Ï‚Ó ‡Â‰ ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ ÂÈ‡ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ
·:‰Ê ÔÈÈÚ
 .1כאמור ,הממונה מגיש לכנסת בכל שנה דוח המכיל סקירה כללית וכ ממצאי באשר לעיקרי
דיווחי שמסרו לו גופי מתוקצבי ונתמכי )להל  $הדוח השנתי של הממונה( .האוניברסיטאות
טוענות כאמור שקביעת שר האוצר כי ה גופי נתמכי בטלה ,אול ה מוסרות לממונה ,כמו יתר
הגופי הנתמכי והמתוקצבי ,דיווחי שנתיי על עלויות השכר של בעלי התפקידי הבכירי
בה.
בדוחות השנתיי של הממונה נקבע ששכרו של עובד חרג לכאורה א הוא גדל בשנת הדוח
בשיעור הגבוה ב 5%$לפחות משיעור עליית שכרו של בעל תפקיד מקביל בסקטור הממשלתי.
בדוחות מפרט הממונה את הפעולות שנקט בשנת הדוח ,ובה בדיקות מדגמיות מעמיקות של
החריגות שהיו בכמה גופי ופעולות האכיפה שבוצעו בעקבותיה :שימועי לעובדי ,ולעתי
א דרישה להחזרת כספי.
·„¯ÂÓ‡Î Â¯ÈÚ‰ Ì‰ 2005-1999 ÌÈ˘Ï Ú‚Â· ˙ÒÎÏ ÌÈÂÓÓ‰ Â˘È‚‰˘ ÌÈÈ˙˘‰ ˙ÂÁÂ
‰ÙÈÎ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÂË¯ÈÙ ‡Ï ÌÏÂ‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰¯Â‡ÎÏ ÂÈ‰˘ ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ÏÚ
˘ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·ÓÂ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ È˜È˙· ÔÂÈÚÓ .‰Ê ÔÈÈÚ· Â˘Ú
‡Ï Ô‰ÈÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ˙ÂÏÁÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ô˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ·˜Ú
.‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ‰Ï‡ ÌÈ˘· ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰˙˘Ú
 .2יחידת הממונה מקבלת מפע לפע ,ממקורות שוני ,מידע על תנאי שכר מועדפי ועל
חריגות שכר בגופי נתמכי ומתוקצבי .במקרי אלה נוהגת היחידה לקיי בירורי באמצעות
יחידת האכיפה ,ובמידת הצור) היא מקיימת שימועי ודואגת להשבת השכר הנדרשת.
˙Â‚È¯Á ÏÚÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙ ÏÚ Ú„ÈÓ ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ‰Ï·È˜ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˘.ÌÂÈÒ È„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ È˜ÏÁ ‰È‰ ‰Ï‡ ÌÈ¯˜Ó· ‰Ï˘ ÏÂÙÈË‰ Í‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· Ì‚ ¯Î
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לדוגמה ,בינואר  2006קיבלה היחידה תלונה אנונימית על תנאי שכר מופרזי שמה נהנות
לכאורה מזכירות ומנהלות לשכות של בכירי באוניברסיטת בר$איל .היחידה פנתה באותו חודש
לאוניברסיטה וביקשה שתעביר לידה נתוני על הגדרות התפקידי של העובדות ואת תלושי
המשכורת שלה .במרס  2006העבירה האוניברסיטה ליחידת הממונה את תלושי השכר
המבוקשי א) מחקה בה פרטי מזהי ופרטי אחרי שלדעתה לא היו ממי העניי  $לטענתה
כדי למנוע פגיעה בפרטיות של העובדי .בא כוח האוניברסיטה הודיע לממונה כי א על פי
ש"חוק יסודות התקציב ,תשמ"ה ,1985$אינו חל על האוניברסיטאות" ,הועברו לידיו התלושי
כ"מחווה של רצו טוב".
בתגובה הודיעה באפריל  2006המחלקה לסכסוכי עבודה לבא כוח אוניברסיטת בר$איל כי
טענתה של האוניברסיטה "העולה ממכתבכ לפיה המצב המשפטי הינו שהאוניברסיטה אינה
בגדר 'גו נתמ)' כמשמעותו בחוק יסודות התקציב ,תשמ"ה ,1985$איננה מקובלת על היוע*
המשפטי לממשלה" .עוד הודיעה המחלקה כי אי כל בסיס למגבלות שמציבה האוניברסיטה לפני
הממונה בכל הנוגע להעברת נתוני השכר של עובדיה ,וכי אי מקובלת עליה הודעת האוניברסיטה
שלפיה היא מעבירה את הנתוני כ"מחווה של רצו טוב" .כמו כ הבהירה המחלקה לבא כוח
האוניברסיטה כי על האוניברסיטה "להעביר נתוני שלמי ומלאי מבלי שימחקו פרטי
כלשה".
¯Î˘‰ È˘ÂÏ˙ ˙‡ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ‰Ú„Â‰‰ Û‡ ÏÚ ÈÎ ‡ˆÓ
‡ÏÂ ˙‡Ê ‰˘Ú˙˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈÂ ,˘¯„Î (˙Â˜ÈÁÓ ‡ÏÏ) ÌÈ˜Â˙Ó‰
.‰ÂÏ˙· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ‰ÎÈ˘Ó‰
 .3ביוני  2005החלה יחידת האכיפה לבצע בדיקה באוניברסיטת תל$אביב ,ובמהלכה בחנה את
תלושי השכר של העובדי וכ קיבלה לעיונה מהאוניברסיטה ,על פי בקשתה ,אסמכתאות לכל
מיני תוספות שכר .באוקטובר  ,2006בעת הביקורת של משרד מבקר המדינה ,גיבשה יחידת
האכיפה את טיוטת הדוח על תוצאות בדיקתה ,והעלתה בה כאמור ממצאי רבי על חריגות שכר
ניכרות שעדיי קיימות באוניברסיטה .אול עד ספטמבר  ,2007מועד סיו הביקורת של משרד
מבקר המדינה ,לא גובשה הטיוטה לכדי דוח מסכ; היא ג לא הועברה לעיונה של האוניברסיטה
לקבלת תגובתה ,וממילא לא נעשה ניסיו כלשהו לטפל בחריגות השכר שהתגלו.
ÌÈ˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰˙˘Ú˘ ˙Â˜È„·‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È˘ÂÏ˙ Ï˘ ÁÂ˙È·Â ‰ÈÁ·· È„ ÔÈ‡ ÔÎ˘ ,˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ ‡ÏÂ ˙Â˜ÙÒÓ ‡Ï ÂÈ‰ 2006-Â 1999
˘Ì‚ ‰Ó ;ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ÌÈÈ˘È‡ ÌÈ˜È˙· ÔÂÈÚ ÔÂ‚Î ,˙ÂÙÒÂ ‰˜È„· ÈÎ¯„ ÏÂ˜˘Ï ˘ÈÂ ,¯Î
˘ÌÈ‚Â‰‰ ‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰ ,¯Î˘‰ È‡˙· ˙Â‚È¯Á ˘È Ì‰ÈÙÏ˘ ,˙Â˜È„·‰ È‡ˆÓÓ Û‡ ÏÚ
·‡.ÌÈ„Úˆ ÏÎ Ô„‚ ÂË˜ ‡Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
מעיו בתיקי יחידת הממונה עולה כי בכוונת הממונה לקיי בדיקות ג באוניברסיטאות אחרות,
והוא א החל בהליכי לקיו בדיקה כאמור באוניברסיטה העברית ,ואול עד ספטמבר  2007לא
החלה יחידת האכיפה בביצועה.
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˙Â˜È„· ˙Â˘ÚÏ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ ‰"¯Â ÌÚ ˙Â¯·„È‰‰ ÌÚ „·· „· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È„Î ,Ô˙·Â‚˙ ˙Ï·˜Ï ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ Ô‰Ï ¯È·Ú‰ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÎ· ¯˙ÂÈ ˙Â˜ÈÓÚÓ
˘.ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈÚ ¯„ÒÂÈ˘ ¯Á‡Ï ËÂ˜È˘ ÌÈ„ÚˆÏ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÂÏÎÂÈ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר הממונה כי "יחידת האכיפה תדאג להשלי את הדוחות על
חריגות השכר באוניברסיטאות ,ותפעל לתיקו חריגות השכר ,לרבות שימועי ומת החלטות
ממונה".
 .4בינואר ובפברואר  ,2008לאחר סיו הביקורת ,שלחה יחידת האכיפה מכתבי לשלוש
אוניברסיטאות  $תל$אביב ,בר$איל והטכניו  $ובה פירטה את תנאי השכר וההעסקה הנהוגי
בכל אוניברסיטה אשר אינ מתיישבי ,לכאורה ,ע הוראות סעי  29לחוק יסודות התקציב
וביקשה את תגובתה בעניי כל אחד מתנאי אלה .בתגובה כתב ור"ה בפברואר  ,2008בש
האוניברסיטאות ,לממונה על השכר ,מר אלי כה .במכתבו המשי) ור"ה ,בי היתר ,להביע את
הסתייגותו מכ) שחוק יסודות התקציב חל על האוניברסיטאות וקרא לממונה לחדש את ההידברות
על מנת "לנסות להגיע להסכמות ולהבנות שייתרו את הצור) בהכרעה שיפוטית".
במרס  2008כתב הממונה לכל נשיאי האוניברסיטאות כי הוא "כמו ג היוע* המשפטי לממשלה
דוחי את טענות ]האוניברסיטאות[ השוללות את סמכות של שר האוצר ושל הממונה על השכר
בכל הנוגע למוסדות להשכלה גבוהה" .אשר לקריאתו של ור"ה להמשי) בהידברות ציי הממונה
כי "כיוו שחלפו כבר יותר משמונה שני מאז החל הממונה על השכר בהלי) של הפעלת סמכותו
על פי די בעניינ של המוסדות להשכלה גבוהה ,אי זה סביר ,ג בהתא לכללי המשפט
המינהלי ,להמשי) ולהשתהות עוד ,בייחוד נוכח החריגות הקשות העולות ]ממכתביה של יחידת
האכיפה[" .הממונה הודיע במכתבו כי א לא יגיבו שלוש האוניברסיטאות האמורות לעיל "לגופו
של עניי בתו)  ,ÌÂÈ 14אקבל החלטה באשר לחריגות לכאורה שפורטו במכתב ]של יחידת
האכיפה[" )ההדגשה אינה במקור(.
·„ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÈÓÁÎ ,2008 ËÒÂ‚Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ·˜ÚÓ ˙˜È
È˘ÓÓ „Úˆ ÌÂ˘ ‰ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰Ë˜ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓ ÁÏ˘˘ ¯Á‡Ï
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˘ÂÏ˘Ó ˙˘¯„‰ ‰·Â‚˙‰ ˙‡ ‰Ï·È˜ ‡Ï˘ Û‡ ,‰¯Â‡ÎÏ ˙Â‚È¯Á· ÏÂÙÈËÏ
.‰"¯ÂÂÓ ÔÈÈÚ Ï˘ ÂÙÂ‚Ï ‰·Â‚˙ ‡Ï Û‡Â
יחידת הממונה כתבה למשרד מבקר המדינה באותו חודש כי "נושא הטיפול בחריגות השכר
באוניברסיטאות עומד בסדר חשיבות גבוה בתוכנית העבודה של אג השכר והסכמי עבודה לשנה
הקרובה .לאחר הצגת הנושא לממונה על השכר הנכנס ,אג השכר מתכוו להמשי) לפעול מול
האוניברסיטאות בהתא לסמכותו על פי חוק".

קביעת שכר בכירי
 .1בשנת  1985המליצה ועדה שמינה ור"ה ,שהורכבה מאנשי ציבור המכהני במוסדות
המינהליי של האוניברסיטאות )להל  $ועדת גיטר( ,על תנאי השכר של בעלי התפקידי הבכירי

62

הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות

באוניברסיטאות  $נשיא ,סג נשיא ,מנכ"ל ,סמנכ"ל וראשי אגפי .במרס  1986החליט ור"ה לאמ*
את המלצות ועדת גיטר באשר לנשיאי ולמנכ"לי .ור"ה לא קיבל את המלצות הוועדה באשר
לתנאי השכר של הסמנכ"לי והחליט כי ישול לה שכר לפי הדרגה הגבוהה ביותר בדירוג
המח"ר ,כולל ותק מרבי ,וכ תוספות בשיעור של  100%מהשכר.
ות"ת והממונה דאז אישרו את המלצות ועדת גיטר באשר לנשיאי ולמנכ"לי ,א) הסתייגו
מהחלטות ור"ה בנוגע לשכר סמנכ"לי .לדברי הממונה ,הוועדה לא התבקשה להמלי* על השכר
ותנאי העבודה של הדרג הנמו) ממנכ"ל ,וליישו המלצותיה בעניי זה עלולות להיות
") "‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ ¯Î˘ È·‚Ï ...˙Â¯ÂÓÁ ...˙ÂÎÏ˘‰ההדגשה
במקור(.
¯Î˘ È‡˙ ˙‡ Â¯˘È‡ ‡Ï Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈÂÓÓ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‰Ê „È˜Ù˙Ï ÂÂÓ˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· ‡Ï Û‡ ,ÌÏË·Ï „Úˆ ÌÂ˘ ÂË˜ ‡Ï Ì‰ ,ÌÈÏ"ÎÓÒ‰
.1988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï
 .2בדוח מבקר המדינה משנת  1999צוי כי במערכת ההשכלה הגבוהה )בניגוד לשירות
המדינה ,לחברות הממשלתיות ,לרשויות המקומיות ולתאגידי הסטטוטוריי( טר גובשו
בתיאו ע הממונה נוסחי הסכמי אישיי אחידי ורמות שכר לסגל המינהלי הבכיר שמתחת
לדרג מנכ"ל .עוד צוי בדוח כי האוניברסיטאות לא יִישמו את העקרונות שהציע לה הממונה
בעניי זה במאי  ,1993ולפיה שיעור תוספת השכר שיהיה אפשר לתת לאנשי סגל מינהלי בכיר
בגי היעדר קביעות יהיה  25%$20%מהמשכורת הכוללת שלה.
בנובמבר  1997החליטה ועדת השרי לענייני כלכלה כי "שר האוצר ימנה ועדת מומחי ציבורית
שתפקידה יהיה להמלי* לשר האוצר לגבי שכר ותנאי העסקת של בעלי תפקידי כמוגדר
בסעי 33א')ד( בחוק יסודות התקציב ובכירי אחרי בגופי הנתמכי עליה חל סעי  29לחוק
יסודות התקציב ,התשמ"ה ."1985$עקב כ) מינה שר האוצר במאי  1998את "הוועדה הציבורית
לקביעת שכר ותנאי העסקה של בעלי תפקידי בגופי נתמכי" )להל  $ועדת זוסמ( .הוועדה
ייחסה חשיבות רבה לנושא תנאי שכר והעסקת של בעלי תפקידי באוניברסיטאות וקיימה
בעניי זה דיוני רבי.
במרס  2000הודיע ור"ה לוועדה כי "הוא סבור שפעילות הוועדה שגויה מהטעמי הבאי:
א .מהטע שהאוניברסיטאות האוטונומיות אינ גופי נתמכי לפי חוק יסודות התקציב;...
ב .מהטע שהוועדה אינה ועדת מומחי ציבורית כפי שהייתה אמורה להיות ...מסתבר כי
רוב ...של חברי הוועדה ...ה אנשי שירות המדינה ...או אנשי שמייצגי את האינטרסי של
משרד האוצר" .כ הודיע ור"ה שאי לדעתו מקו לפעילות הוועדה בעניי האוניברסיטאות,
ומסקנותיה לא יוכלו לחייב אות .למרות זאת המשיכה הוועדה את עבודתה ,וביולי  2001סיכמה
את המלצותיה "לגבי קביעת תנאי שכר של בעלי תפקידי באוניברסיטאות".
באוגוסט  2001אימ* הממונה דאז ,מר יובל רכלבסקי ,את המלצות ועדת זוסמ ,העביר אות
ליו"ר ות"ת והודיע לו כי "החלטות אלו הנ החלטות מחייבות על פי סעי  29לחוק יסודות
התקציב בכל הקשור לשכר ותנאי העסקת של נשיא ,סג נשיא ,רקטור ,מנכ"ל ,דיק ,ראשי
יחידות אקדמיות ובעלי תפקידי שאינ מ האקדמיה )סמנכ"לי וראשי אגפי(" .הממונה ביקש
מיו"ר ות"ת להכי נוהל עבודה מסודר ליישו המלצות הוועדה ,להביאו לידיעת כל
האוניברסיטאות ולוודא שייוש.
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¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ .‰ÊÎ Ï‰Â ‰ÈÎ‰ ‡Ï ˙"˙Â ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È„È ÏÚ ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï ,‰˙„Â·Ú ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ÓÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ÌÈ˘ ˘˘ ,2007
˙‡ ‰Á‰ ‡Â‰Â ,‰"¯Â ÏÚ ˙ÂÏ·Â˜Ó ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂˆÏÓ‰˘ ÔÂÂÈÎ ˙‡Ê ;˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÙÏ ¯Î˘ ÌÈ¯ÈÎ·‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ·Ï ÌÏ˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï ‡Ï‡ ÔˆÓ‡Ï ‡Ï˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ÂÏÈÚÙ‰ ‡Ï Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈÂÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÔÎ .¯ËÈ‚ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰
.ÂÓ˘ÂÈÈ ÔÓÒÂÊ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰˘ È„Î Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
˙È¯Â·Èˆ ‰„ÚÂ Ï˘ ˙ÂˆÏÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘È„È ÏÚ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï - ‰ÂÓÓ‰ ıÓÈ‡˘ ˙ÂˆÏÓ‰ - ÌÈ¯˘ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÈ„Î ‰˙ÂÓ
.˙"˙Â

✩
˙‡ Â˙ ‡Ï ,Ô‰Î ÈÏ‡ ¯ÓÂ È˜Ò·ÏÎ¯ Ï·ÂÈ ¯Ó Ì‰·Â ,ÌÈÂÓÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
„·ÈÈÁ˙Ó‰ ÏÎÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰ ,¯Î˘‰ È‡˙· ˙Â‚È¯ÁÏ Í¯Âˆ‰ È„ Ì˙Ú
ÔÈÈÚ· ÂÚˆÈ· ‡Ï Ì‰ ˙Â¯ÎÈ ˙Â‚È¯Á ÏÚ Ú„ÈÓ Ì‰È„È· ‰È‰ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó·˘ Û‡Â ,Ô‰Ó
‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÏÁ‰ ÌÓ‡ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙Â¯Ú‰ ÁÎÂ .‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ
‡ÏÈÓÓÂ ,Ô˙Â‡ ‰ÓÈÏ˘‰ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÌÏÂ‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙Â˜È„· ÌÂÊÈÏ
.‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ÚˆÈ· ‡Ï
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ‡˘Â ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· Â˘Ó˙˘‰ ‡Ï ÌÈÂÓÓ‰
Ì‰ ,‰ÓˆÚ ˙‡ ‰ÁÈÎÂ‰ ‡Ï ˙Â¯·„È‰‰ Í¯„ ÈÎ Ì‰Ï ¯¯·˙‰˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ;˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.Ô‰Ó ·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ˙Â˘¯„‰ ˙Â˜ÒÓ‰ ˙‡ Â˜ÈÒ‰ ‡Ï

הטיפול של ות"ת בענייני שכר
 .1מל"ג הוקמה בחוק מל"ג בשנת  .1958בחוק זה נקבע ,בי היתר ,כי "המועצה רשאית להציע
הצעות בדבר השתתפות המדינה בתקציבי המוסדות המוכרי" ,אול עד  1974לא עסקה מל"ג
בענייני תקצוב ,והקצבות המדינה למוסדות להשכלה גבוהה ,ובה האוניברסיטאות ,ניתנו
באמצעות משרד החינו!.
בשנת  1974קבעה מל"ג עקרונות להקצבת כספי למוסדות להשכלה גבוהה .היא מינתה ועדת
משנה לתכנו ולתקצוב )ות"ת( ואצלה לה את סמכויותיה בתחומי התכנו והתקצוב ,ומאותה שנה
ניתנות הקצבות המדינה למוסדות להשכלה גבוהה באמצעות ות"ת.
ביוני  1977החליטה הממשלה לסמו! את ידה על כינונה של ות"ת כוועדת משנה של מל"ג.
בהחלטה נקבע כי תפקידי ות"ת יהיו ,בי היתר" :להציע את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח
להשכלה הגבוהה בהתחשב בצורכי החברה והמדינה ,תו! שמירה על החירות האקדמית ושקידה
על קידו המחקר וההשכלה; לחלק בלעדית בי המוסדות להשכלה גבוהה את התקציבי הרגיל
והפיתוח ,הכוללי והמאושרי; להציע לממשלה ולמועצה להשכלה גבוהה תכניות פיתוח של
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ההשכלה הגבוהה ולתכנ את מימונ; לעשות למע ייעול המוסדות להשכלה גבוהה ולמע תיאו
ביניה ,כדי למנוע כפילות מיותרת ולהביא לידי חיסכו; È„Î ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ È¯Á‡ ·Â˜ÚÏ
) "˙Â‚È¯Á Â‡ ˙ÂÂÚ¯È‚ ÚÂÓÏההדגשה אינה במקור(.
מאחר שלהוצאות על שכר ופנסיה יש כאמור השפעה מכרעת על מצב הכספי של
האוניברסיטאות ,נדרש שוות"ת ,לנוכח סמכויותיה ותפקידה למנוע גירעונות וחריגות ,תעסוק ג
בענייני שכר .ואול הועלה כי בשני הראשונות לקיומה נמנעה ות"ת מלעסוק בענייני שכר
באוניברסיטאות והחלה לפעול בתחו זה רק בשנת .1982
מבקר המדינה המלי' בעבר לוות"ת לעסוק בנושאי השכר והתשלומי הנלווי לו בתיאו מלא
ע משרד האוצר; לקיי מעקב נאות על הנעשה בתחו זה במוסדות כדי למנוע הגדלת שכר ומת
הטבות אחרות; למנוע יצירת הסדרי החורגי מהמקובל ,שמטרת להעניק הטבות בלתי סבירות
לקבוצות עובדי או לעובדי מסוימי; ולמצוא דרכי לביטול הסדרי בלתי סבירי ובלתי
מוצדקי .כדי שוות"ת תוכל להתמודד בהצלחה ע תפקידי אלה הציע מבקר המדינה לשקול
להעניק לה סמכויות חוקיות במסגרת חוק מל"ג.
··‰˙·Â˘˙Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ ,˙„‚˙Ó ˙"˙Â ÔÎ˘ ,¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈÚ˘ ‡ˆÓ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È
˙Â˜È„· ˙ÎÈ¯ÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ˘ ÔÙÂ‡· ‚"ÏÓ‰ ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙Ï" ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ÁÂÎÓ ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ ˙ÂÎÓÒÏ ˙ÂÂ˙‰ ,¯Î˘ ÈÈÈÚ· ˙ÂÈË¯Ù
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ."‚"ÏÓ‰ Ï˘ ‰È„È˜Ù˙Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ÈÙÂ‡ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ˙ÂÏÂÚ ÔÈ‡Â
ÛÂ‚Ï Â‡ - ˙"˙ÂÂÏ ˙Â˜‰Ï ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ÌˆÚ˙Ó ‰Ê ÁÂ„·˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÁÎÂ ,‰È„Ó‰
‡ÏÚ ÈÂ‡¯Î Á˜ÙÏ Â¯˘Ù‡È˘ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡Â ˙ÂÈ˜ÂÁ ˙ÂÈÂÎÓÒ - ˙"˙Â ÍÎÏ „‚˙˙ Ì‡ ¯Á
.˘¯„ÈÈ˘ ÏÎÎ ‰ÂÓÓÏ ÚÈÈÒÏ Û‡Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
 .2יצוי כי באמצעות פיקוח כללי על רכיבי השכר ועל תנאי השכר ובאמצעות מעקב יעיל
אחריה אפשר להבחי בסימני לחריגות שכר ג ברמה הפרטנית ( ולטפל בה .על כ העיר
משרד מבקר המדינה לוות"ת בדוח משנת  1999כי א) שאי לה סמכות חוקית לקיי פיקוח פרטני
על תנאי השכר באוניברסיטאות ,היא יכולה להשתמש באפשרויות שעומדות לרשותה כמתקצבת
ולהתנות תנאי שיאפשרו לה פיקוח כללי על רכיבי השכר ועל תנאי השכר באוניברסיטאות.
בביקורת הנוכחית התברר כי בעקבות הערות קודמות של מבקר המדינה התחילה ות"ת לקיי
פיקוח כללי על תנאי השכר באוניברסיטאות :האוניברסיטאות מעבירות לה מדי שנה בשנה ,לפי
דרישתה" ,דוח ממוצעי שכר" .הדוח כולל פרטי על מספר העובדי בדירוגי השוני וממוצעי
שכר של כל דירוג )שכר משולב ,תוספות שכר ,החזר הוצאות( .האג) לשכר ולמינהל בוות"ת
)להל ( האג) לשכר ולמינהל( מקבל את הדוחות ומנתח את השינויי שחלו בממוצעי השוני
לעומת שני קודמות ,ומפע לפע הוא מדווח על ממצאיו למליאת ות"ת.
:ÔÏ‰Ï„Î ,˜ÙÒÓ ‡ÏÂ „·Ï· È˜ÏÁ ÁÂ˜ÈÙ· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
)‡( ·‡‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ¯Î˘Â Ï‚Ò" ÁÂ„ Ï‰ÈÓÏÂ ¯Î˘Ï Û‚‡‰ ‡ÈˆÂ‰ 2002 ËÒÂ‚Â
‚·˙Â¯ÎÈ ˙Â‚È¯Á ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ Ì‰Ó˘ ÌÈÂ˙ ÂÏÏÎ ¯ÂÓ‡Î Â·Â ,"‰‰Â
·˘ÈÓ„˜‡‰ ‚Â¯È„‰Ó ‰Â·‚ ¯Î˘ Ô˙Ó" Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂˆÂ·˜ ‰ÓÎÏ ÌÏÂ˘Ó‰ ¯Î
·ÛÈ¯Ú˙‰Ó ‰Â·‚ ‰‡¯·‰ ˙·Âˆ˜ ÛÈ¯Ú˙ ,ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·Ï ‰Â·‚ ¯Î˘ ÌÂÏ˘˙ ,"ÏÚÂÙ
˙ÂÏÚ‰ ."ÌÎÒÂÓ‰Ó ‰Â·‚‰ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ˜ÚÓ ÈÏ·˜Ó Û˜È‰"Â ‰È„Ó‰ ˙Â¯È˘· Ï·Â˜Ó‰
ÔÂÈÏÈÓ 150-Î ,Ï‰ÈÓÏÂ ¯Î˘Ï Û‚‡‰ ·È˘Á˙ ÈÙ ÏÚ ,‰˙ÈÈ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á Ï˘ ˙ÏÏÂÎ‰
˘".‰˘Ï Á
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באוקטובר  2002הגיש האג) לשכר ולמינהל את הדוח למליאת ות"ת והמלי' ,בי היתר ,שוות"ת
תורה לאוניברסיטאות כדלהל :לבחו מחדש את תנאי ההעסקה של הסגל המינהלי מבחינת מתחי
הדרגות ונוהלי הקידו ,לקיי את הנחיות ועדת זוסמ לעניי שכר הבכירי ,לבחו מחדש את
הקריטריוני לתשלו המענקי האקדמיי ואת הדיווחי על תשלומ ,לשל דמי הבראה כחוק
ולהגדיר את התפקידי שנושאיה זכאי לתוספת תפקיד .כמו כ המלי' האג) כי ות"ת תטיל
סנקציות על מוסד להשכלה גבוהה שלא יעמוד בחובת הדיווח ובמועדי הדיווח.
מליאת ות"ת דנה כמה פעמי בדוח האג) ובהמלצותיו ,וביולי  2003החליטה שהאג) יכי לכל
אוניברסיטה מסמ! אשר יגדיר את החריגות ואת הגורמי המשפיעי עליה ,וכל אוניברסיטה
תידרש לנקוט צעדי למניעת חריגות אלה .כמו כ החליטה ות"ת לדרוש מהאוניברסיטאות
"להעמיד את התערי) ליו הבראה כנהוג במגזר הציבורי] ...ולתק את[ הקריטריוני לקבלת
המענק ]האקדמי[ כדי שהיק) המקבלי יצומצ לרמה אליה התכוונו ע אישור אות המענקי".
עוד החליטה ות"ת כי "מוסד שלא יבצע אחר הנחיות אג) השכר של ות"ת יופחת גובה תקצובו".
נוכח ההחלטות האמורות של מליאת ות"ת מעביר האג) לשכר ולמינהל מדי שנה בשנה לכל
אוניברסיטה מסמ! שכותרתו "השתנות סגל ושכר בי השני ,"...ובו הוא סוקר את חריגות השכר
שהיו באוניברסיטה על פי חתכי דירוגי של עובדי ושל רכיבי שכר ומציי א היו נתוני
שהאוניברסיטה לא מסרה כנדרש.
˙Â‚È¯Á‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÌÈ˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Û‚‡‰ ¯È·Ú‰˘ ÌÈÎÓÒÓ· ÔÂÈÚÓ
˘˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ·Â¯Ï ¯ÈÚ‰ Û‚‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ .Â˜Â˙ ‡ÏÂ ·Â˘Â ·Â˘ Â¯ÊÁ ¯ÈÚ‰ Ô‰ÈÏÚ
.Ì¯Î˘ ÏÚÂ ÌÈÈÏ‰ÈÓÂ ÌÈÈÓ„˜‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· Ï˘ Ì¯ÙÒÓ ÏÚ ˘¯„Î ÂÏ ÂÁÂÂÈ„ ‡Ï ÈÎ
.ÂÏ ˙ÂÚÏ ÂÁ¯Ë ‡Ï Û‡Â ÂÈ˙Â¯Ú‰ ˙‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï ·Â¯Ï ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ÌÏÂ‡Â
·„˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ¯Â¯·"˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÈÈˆ ‡Â‰ 2006 ¯·Ó·Â· Û‚‡‰ ÔÈÎ‰˘ ÁÂ
˙Â˘¯„‰ ˙Â˜ÒÓ‰ ˙ÂÓ˘ÂÈÓ ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ÍÎÏ ˙ÂÚ„ÂÓÂ „¯ËÓÎ ÂÈ˙Â¯Ú‰Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó
."ÁÂ„‰ ÈÂ˙Ó
)ב( מלבד הדוח משנת  2002הגיש האג) לשכר ולמינהל למליאת ות"ת דוחות נוספי ג
בשני .2006(2003
ÌÈÚ‚Â‰ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó Ï·˜Ó ‡Â‰˘ ÌÈÂ˙·Â ÌÈÁÂÂÈ„· ˜Ù˙ÒÓ Û‚‡‰ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
¯Î˘‰ ˙ÂÙÒÂ˙Ï ˙Â‡˙ÎÓÒ‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘˜È· ‡Ï Û‚‡‰ .¯Î˘ ÈÚˆÂÓÓÏ ¯ÂÓ‡Î
ÌÈ¯„Ò‰ ,ÌÈÈÓÂ˜Ó ÌÈÓÎÒ‰ ,ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈÓÎÒ‰ ÔÂ‚Î ,˙Â˜ÈÚÓ Ô‰˘ ¯Î˘‰ È·ÈÎ¯ÏÂ
˜ÌÈ˘ÂÏ˙ ‡Ï Û‡ ,ÌÈ„·ÂÚ Ï˘ ¯Î˘ È˘ÂÏ˙ ˘¯„ ‡Ï ‡Â‰ .‰Ï‰‰ ˙Â‡¯Â‰Â ÌÈ‚‰ ,ÌÈÈˆÂ·È
˘Â¯˜È· ‡Ï Ì‚ ÂÈ‚Èˆ .ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈË¯Ù· ‰ÚÈ‚ÙÓ ÚÓÈ‰Ï È„Î ÌÈ‰ÊÓ ÌÈË¯Ù Â˜ÁÓ Ì‰Ó
·‡.Ô‰Ï˘ ˘Â‡‰ È·‡˘ÓÂ ¯Î˘‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ˙‡ ·Â¯˜Ó „ÂÓÏÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ
)ג( בכל הדוחות שהגיש האג) לשכר ולמינהל למליאת ות"ת בשני  2006(2003פורטו
חריגות שכר רבות וניכרות .מכא שכל חברי מליאת ות"ת מודעי ,לפחות מאוקטובר ,2002
לחריגות הרבות בתנאי השכר ,הפנסיה והפרישה הנהוגי באוניברסיטאות.
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˙"˙Â ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈË‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ·ÈÈÁ˙ÓÎ ‰ÏÚÙ ‡Ï ˙"˙Â ˙‡ÈÏÓ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·˙ÂÁÂ„‰Ó ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ· ÌÈÂÈ„ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ‡È‰ :1977 ˙˘Ó ‰˙ËÏÁ‰
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ Û‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙ÂËÏÁ‰ ÏÎ ÌÈÈÚ· ‰Ï·È˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰
ÔÂ˜È˙Ï ÂÏÚÙ ‡ÏÂ 2003 ÈÏÂÈ· ¯ÂÓ‡Î ˙"˙Â ˙‡ÈÏÓ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂËÏÁ‰‰Ó ÂÓÏÚ˙‰
.˙È·Èˆ˜˙ ‰Èˆ˜Ò Ô„‚ Ë˜È˙˘ ÍÎ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï ‡È‰ ,˙Â‚È¯Á‰
)ד( בינואר  2004החליטה מליאת ות"ת להסמי! את היו"ר שלה ואת מנכ"ל מל"ג ,המשמש ג
מנכ"ל ות"ת ,לקבוע מה תהיה הסנקציה התקציבית שתינקט נגד מוסדות שאינ עומדי
בהנחיותיה בתחומי שבה היא מטפלת ,לרבות תחו השכר .בדוח השנתי של ות"ת לשנת
התשס"ג )שהוגש למל"ג במרס  (2005צוי ,בי היתר ,כי ההחלטה האמורה התקבלה מאחר
שהתברר לוות"ת שמוסדות להשכלה גבוהה פעלו בכל מיני נושאי שלא על פי חוק מל"ג ,לא על
פי כללי מל"ג ולא על פי החלטות או הנחיות של מל"ג או ות"ת.
עוד צוי בדוח כי אמנ המוסדות להשכלה גבוהה נהני מחופש אקדמי ומינהלי בניהול תקציב,
אול תקציב זה נתו בי היתר להחלטותיה או להנחיותיה של הגורמי המתקצבי; ות"ת,
מכוח סמכותה ,קבעה שאחד התנאי המוקדמי להקצאת תקציבי למוסד להשכלה גבוהה
שהוחלט לתקצבו הוא ש"המוסד ...מקיי את הוראות החוק ,ואת כללי ות"ת ,החלטותיה
והנחיותיה באשר לניהולו של מוסד מתוקצב להשכלה גבוהה ,לרבות ...שכר עבודה ותנאי העסקה
של עובדי המוסד על פי הנחיות הממונה על השכר וות"ת".
עוד צוי בדוח כי גובשה רשימת סנקציות ,ובה הפחתת תקציב וא) ביטולו ,שאות יוכלו מל"ג
או ות"ת להטיל על מוסדות שאינ פועלי לפי החלטותיה או הנחיותיה .הובהר כי על הסנקציה
להתאי למהות החריגה ,לנסיבות שבה בוצעה ולמידת חומרתה.
במכתב ששלחה ות"ת במרס  2008למשרד מבקר המדינה היא הסבירה כי התנאי המוקדמי
האמורי נועדו "להבטיח כי תקצוב המדינה ישרת את המטרות אליה יועד ( בעיקר :סבסוד שכר
הלימוד וקידו המחקר ,ולא יופנה למשל לעשיית רווחי או חלוקת משכורות גבוהות )מעבר
להנחיות הממונה על השכר( ויגרור בי היתר גירעונות ...בסמכות ות"ת לוודא כי המוסדות
מנצלי את תקציב תו! קיו תנאי ,לרבות העסקת עובדי במסגרת הסכמי השכר שאושרו על
ידי הממונה על השכר ובהתא להנחיות ות"ת ללא חריגות .הפרה של תנאי מתנאי התקצוב
מאפשרת לוות"ת להטיל סנקציות במישור התקציבי בהתא לשיקול דעתה".
‡È‰ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÈˆ˜Ò ˙"˙Â ‰ÏÈË‰ ‡Ï 2007 ¯·Ó·Â „Ú ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‡‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â˙ÂÎÓÒ· ¯ÈÎ‰Ï Ô˙Â‡ ıÏ‡Ï È„Î ˙·ˆ˜˙ÓÎ ‰˙ÂÎÓÒ· ‰˘Ó˙˘‰ ‡Ï Û
,‰¯ÂÓ‡‰ ˙"˙Â ˙ËÏÁ‰ Ê‡Ó ÌÈ˘ Ú·¯‡Î ,2007 ¯·ÂË˜Â‡ ÛÂÒ· ˜¯ .‰ÏÂÚÙ ÂÓÚ Û˙˘ÏÂ
˜ÌÎÒÓ ÍÓÒÓ ˘Â·È‚ ¯Á‡Ï" ÈÎ ‰ËÈÏÁ‰Â ‰È˙ÂËÏÁ‰ ˙ÙÈÎ‡ ‡˘Â· ÔÂÈ„ ‚"ÏÓ ‰ÓÈÈ
·‚"ÏÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙ÙÈÎ‡· ÈÂ¯˜Ú ÔÂÈ„ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÈÈ˜˙ ‡˘Â
."‰È˙Â‡¯Â‰Â
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ÌÂÁ˙· ‰È˙Â˜È„· ˙‡Â ‰˙Â·¯ÂÚÓ ˙‡ ˜ÈÓÚ‰Ï ˙"˙Â ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Ù˘Ï ‰ÈÏÚ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· .‰ÂÓÓ‰ ÌÚ ‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÏÂÚÙ Û˙˘ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯Î˘‰
‡˙ ÌÈÎ¯„ ,‰ÂÓÓ‰ ÛÂ˙È˘· ,‡ÂˆÓÏ ‰ÈÏÚ ;Â˙Â‡ ÏÚÈÈÏÂ ˙ÓÈÈ˜Ó ‡È‰˘ ÈÏÏÎ‰ ·˜ÚÓ‰
Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ËÂ˜ÏÂ ÌÈ˜„ˆÂÓ È˙Ï·Â ÌÈ¯È·Ò È˙Ï· ÌÈÓÂÏ˘˙Â ÌÈ‚È¯Á ÌÈ¯„Ò‰ ÏË·Ï
˜ÈÚ‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓÂ ‰È˙ÂÈÁ‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó ÔÈ‡˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ „‚Î ˙ÂÈ·Èˆ˜˙ ˙ÂÈˆ˜Ò
ÚÈÈÒÏ ÏÎÂ˙ ‰·˘ Í¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ‰ÈÏÚ È˘‰ ·Ï˘· .ÌÈ‚È¯Á ¯Î˘ È‡˙ Ô‰È„·ÂÚÏ
˙Â‚È¯ÁÏ ÔÎ˘ ,˙ÈË¯Ù‰ ‰Ó¯· Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ‰ÂÓÓÏ
Ô·ˆÓ ÏÚ ‰·¯ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ˙Â·¯ ÌÈ˘ ‰Ï ˙ÂÚÂ„ÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â·¯‰ ¯Î˘‰
‰ÏÈË‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰Ó ˙Â·ÈÈÁ˙Ó ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÈÙÒÎ‰
‰„È˜Ù˙ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‡È‰ ÔÈ‡˘ ‰˙ÂÚÓ˘Ó ÔÚÂˆÈ·Ó ‰˙ÂÚÓÈ‰Â ,˙"˙Â ÏÚ ‰Ï˘ÓÓ‰
.‰¯ÓÂÁ· ˙‡Ê ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ,ÈÂ‡¯Î
 .3בהחלטת הממשלה מ( ,1977שבה הוגדרו תפקידי ות"ת ,לא נקבע הרכב החברי של מליאת
ות"ת .מאחר שמעמדה ותפקידיה של ות"ת ג לא עוגנו כאמור בחוק מל"ג ,הרכב המליאה נקבע
בפועל על יסוד המלצות של ועדה שמינה בשנת  1971שר החינו! דאז ועל פי החלטה של מל"ג
מנובמבר ) 1972שנתיי לפני שמונתה ות"ת( .עד סו) שנת הלימודי התשנ"ט )(1999(1998
מנתה ות"ת שישה חברי :ארבעה פרופסורי )שניי מתחומי המדעי העיוניי ושניי מתחומי
המדעי הניסוייי( ,חברי הסגל האקדמי של האוניברסיטאות ,ושני אנשי ציבור מתחומי הכלכלה,
העסקי או התעשייה .משנת הלימודי התש"ס חבר בוות"ת ג איש סגל בכיר באחת מהמכללות
האקדמיות המתוקצבות .מאז הקמתה של ות"ת מכה בתפקיד היו"ר שלה אחד מהפרופסורי
החברי בה.
בדוח שמוציאה כאמור ות"ת מדי שנה בשנה מפורטי ,בי היתר ,תפקידיה ,מעמדה ,עבודתה
וחבריה .אשר להרכב החברי בה צוי בדוח כי הרכב זה "נועד להבטיח ראיה כוללת ומאוזנת
בדיוני הוועדה".
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה ות"ת כי חבריה ,שה בעלי מעמד בשדה ההשכלה
הגבוהה ,אינ "נציגי של המוסדות להשכלה גבוהה בה ה מועסקי" .ות"ת הוסיפה וטענה כי
העלאת ספק א ההרכב שנקבע לוות"ת הוא ההרכב הראוי "יש בה כדי למוטט את מעמדה של
ות"ת והמועצה להשכלה גבוהה ויכולת לבצע תפקידיה באופו מקצועי אשר ישרת את אינטרס
הציבור בהבטחת רמת ההשכלה הגבוהה בישראל".
ÌÈ‚Èˆ ÌÈ‡ ˙"˙ÂÂ· ÌÈ‰ÎÓ‰ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á Ì‡ Ì‚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‰˘˜Ó ¯·„‰ ÈÚ·Ë ÔÙÂ‡·Â ,‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì‰ ,‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï
‰ÓÎÂ ˙Á‡ ÏÚÂ ,Â· ˜ÒÚÂÓ ‡Â‰˘ „ÒÂÓÏ ¯Â˘˜‰ ÔÈÈÚ ÏÎ· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ ÏÚ
‡˙ ÏÚ ˙"˙Â ˙‡ÈÏÓ Ï˘ ÈÂ‡¯ ÁÂ˜ÈÙ ÁÈË·‰Ï È„Î ,ÔÎ ÏÚ .¯Î˘ ÈÈÈÚ· ÏÂÙÈË‰
,Ë¯Ù· ˙˘˜·˙Ó‰ ‰ÙÈÎ‡‰Â ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ÔÈÈÚÏÂ ÏÏÎ· ¯Î˘‰ ÌÂÁ˙· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.‰‡ÈÏÓ· ¯Â·Èˆ‰ È‚Èˆ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰ Ï˘ÓÏ ,˙"˙Â ·Î¯‰ ÈÂÈ˘ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È
 .4כאמור לעיל ,בידי ות"ת נמצאי זה זמ רב נתוני שלפיה שיעור חברי הסגל שמקבלי
מענקי אקדמיי גבוה בהרבה מהשיעור שעליו הסכימו ות"ת ,ור"ה והממונה כבר בשנת .1994
באוגוסט  2005סיכמה ועדה בהשתתפות נציגי הממונה ,אג"ת וות"ת את המלצותיה בעניי
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המענקי האקדמיי ודרכי הטיפול בחריגות המהותיות שביישו ההסכ בעניינ .37ההמלצות
הוגשו ליו"ר ות"ת ,לממונה ולסג הממונה על התקציבי במשרד האוצר.
בינואר  2006הובאו ההמלצות לידיעת מליאת ות"ת ,וזו החליטה שתדו ותקבל החלטה בנושא רק
לאחר שתקבל את תגובת של נשיאי האוניברסיטאות .במאי  2006העביר יו"ר ות"ת ,פרופסור
שלמה גרוסמ ,את ההמלצות לוור"ה .להמלצות ציר) מכתב שהעביר לוועדה בנובמבר  2005ובו
חיווה את דעתו כי מקצת ההמלצות אינ ריאליות ,שכ ה מוציאות מכלל מקבלי המענקי חברי
סגל רבי" ,והדבר עלול להביא לסכסוכי עבודה קשי".
ביוני  2006הודיע יו"ר ור"ה בש נשיאי האוניברסיטאות ליו"ר ות"ת כי נושא "המענקי
האקדמיי" הוא עניי מובהק מתחו יחסי העבודה ,והדר! הנכונה לעשות בו שינויי היא
בהידברות ולא בפעולה חד(צדדית .בתשובתו הוא הסתמ! על הסתייגותו האמורה של יו"ר ות"ת
עצמו מההמלצות וג מחה על כ! שנושא כזה נדו על ידי ועדה שרוב חבריה היו נציגי משרד
האוצר ולא שותפו בה ראשי האוניברסיטאות.
Ô‰ Ì‡ ˜ÙÒÂ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂÈ„ „ÂÚ ‰ÓÈÈ˜ ‡Ï ˙"˙Â ˙‡ÈÏÓ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
-Î Ï˘ ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ ‰È‰ ÔÓÂ˘ÈÈ ,‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Î¯Ú‰ ÈÙÏ˘ Û‡ ˙‡Ê .ÂÓ˘ÂÈÈ
ÂÙ˙È˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ „ÚÈÈÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯˘Ù‡Ó ‰È‰˘ ¯·„ ,‰˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 50
.¯˜ÁÓÏ Â‡ ‰‡¯Â‰Ï ,˙ÂÂÚ¯È‚ ÈÂÒÈÎÏ ,ÌÈÙËÂ˘‰ Ô‰ÈÎ¯ÂˆÏ
˙ÂÂÈÚ ÔÂ˜È˙Ï ‡È·‰Ï È„Î Â· ˘È ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘‚¯˙‡ ÂÏ·˜È˘ Ï‚Ò‰ È¯·Á ¯ÂÚÈ˘ ÔÈÈÚ· 1994 ˙˘Ó ˙ÂÓÎÒ‰‰ ÂÓ˘ÂÈ ‡Ï˘ ÌÂ˘Ó Ì
˙Âˆ¯Ó· ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÓÎÒ‰Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰˘ ,‰"¯ÂÂ ˙"˙Â .ÌÈ˜ÚÓ‰
.¯Î˘ ÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰Ï È„Î Ô˘ÂÓÈÓÏ Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙Â˘ÚÏÂ
בלי לגרוע כהוא זה מאחריות של ראשי האוניברסיטאות לאי(קיו ההסכמות האמורות ,מ
הראוי שלהבא יקפידו הממונה וות"ת שכל ההסכמות שה מגיעי אליה ע האוניברסיטאות או
ע ארגוני העובדי יעוגנו בהסכ כתוב כדי שלא יהיה אפשר לתר' את אי(יישומ בהיעדר הסכ
כתוב בעניינ.

✩
ÏÂˆÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙·ÈÂÁÓ˘ ,˙"˙ÂÂ˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
Û‡ .‰Ê ‰„È˜Ù˙· ‰Ï˘Î ,˙Â‚È¯Á Â‡ ˙ÂÂÚ¯È‚ ÚÂÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰
Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ·ÈÎ¯Ó ¯ÂÓ‡Î Ô‰ ‰ÈÒÙÂ ¯Î˘ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰˘ ÈÙ ÏÚ
ÁÂ˜ÈÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰ ,¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ ˙"˙Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ë˜˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .˜ÙÒÓ ‡ÏÂ È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˙Úˆ·Ó ‡È‰ Â˙Â‡ Ì‚Â ,„·Ï· ÈÏÏÎ
.‰È„Ó‰ Ï˘ Ò¯ËÈ‡‰ ÌÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ÂÏÚ ‡Ï
‡ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯Î˘ ˙Â‚È¯Á ÏÚ ˙Â·¯ ÌÈ˘ ÚÂ„È ˙"˙ÂÂÏ˘ ÈÙ ÏÚ Û
·ÏÂËÈ·Ï È„ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ Ô‰˘ÏÎ ˙ÂÈˆ˜Ò ‰ÏÈË‰ ‡Ï ‡È‰ ,¯˙ÂÈ
.‰¯ÓÂÁ· ˙"˙Â Ï˘ ‰Ê ‰Ï„ÁÓ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â‚È¯Á‰
__________________

37

בעניי זה ראו להל בפרק המשנה "הטיפול של אג התקציבי במשרד האוצר" ,עמ' .7372
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הטיפול של אג"ת בענייני השכר באוניברסיטאות
בהחלטת הממשלה משנת  ,1977שהוגדרו בה תפקידי ות"ת ,נקבע ,בי היתר ,כי היא תהיה "גו
בלתיתלוי שיעמוד בי הממשלה והמוסדות הלאומיי מצד אחד והמוסדות להשכלה גבוהה מצד
שני בכל ענייני ההקצבות להשכלה גבוהה" .משו כ! הדיוני על הקצבות המדינה למוסדות
להשכלה גבוהה ,ובה האוניברסיטאות ,מתקיימי בדר! כלל בי אג"ת לוות"ת .ות"ת היא
שמנהלת בפועל ,על פי החלטת הממשלה ,את תקציב ההשכלה הגבוהה הכלול בתקציב המדינה,
מכיוו שהוטל עליה "לחלק בלעדית בי המוסדות להשכלה גבוהה את התקציבי הרגיל והפיתוח,
הכוללי והמאושרי"; אול המחוקק והממשלה הטילו על משרד האוצר את האחריות לביצוע
המדיניות התקציבית ואת הפיקוח על ביצוע תקציב המדינה ,והדבר בא לידי ביטוי בי היתר בחוק
יסודות התקציב ,בחוקי התקציב השנתיי ובהחלטות הממשלה .מכא שהטלת האחריות האמורה
לעיל על ות"ת אינה משחררת את משרד האוצר מלמלא ,באמצעות אג"ת ,את חובותיו על פי
החוקי האמורי והחלטת הממשלה.
בשנות השמוני של המאה העשרי הונהגו בי אג"ת לוות"ת סדרי עבודה ודיווח .על פי הסדרי
אלה נחת ביניה מדי פע בפע הסכ הקובע את מסגרת התקציב למערכת ההשכלה הגבוהה
שתעמוד לרשות ות"ת לפרק זמ של שלוש עד חמש שני )להל  הסכ רבשנתי( .מבדיקת
משרד מבקר המדינה עולה כי בהסכמי הרבשנתיי שנחתמו בשני  1989 ,1986ו 1992לא
פורטו במידה מספקת יעדי שביקשה הממשלה להשיג בתחו ההשכלה הגבוהה ,ולא נקבעו בה
מנגנוני שיאפשרו לאג"ת לקיי בקרה על השימוש שוות"ת עושה בתקציב שברשותה.
משרד מבקר המדינה העיר בעבר למשרד האוצר כי עליו לקיי בקרה על השימוש של ות"ת
בתקציב שברשותה ,כדי שיישמר האיזו המתאי בי האינטרסי של המדינה ,בי צורכי המשק
והחברה ובי הרצו לשמור על חופש אקדמי .בעקבות זאת ,בהסכ הרבשנתי לשנות הלימודי
התשנ"זהתשס"א ) (20011996פורטה ,בי היתר ,מערכת דיווחי על המוסדות להשכלה גבוהה
שעל ות"ת למסור למשרד האוצר ,ואול לנושא השכר לא נית כל ביטוי בהסכ.
בהסכ הרבשנתי לשני התשס"דהתשס"ח ) ,(20082003שנחת ביוני  ,2004נקבע לראשונה
כי אחד מהיעדי שוות"ת תית לה עדיפות בתקופת ההסכ יהיה "הסדרת הפיקוח והבקרה על
תנאי העסקה ושכר של הסגל במוסדות להשכלה גבוהה" ,ולעניי זה נית ביטוי מפורט בשני
סעיפי של ההסכ ,כדלהל:
 : ˙ Â ‡ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ Ï ˙ Â Ï Ú È È ˙ ‰ Â ‰ ‡ ¯ · ‰ ˙ Â È  Î ˙ .1אוניברסיטאות שיש
גירעו בתקציב הרגיל ואשר יבקשו סיוע מיוחד לצמצומו ,יתבקשו להכי תכניות הבראה
והתייעלות; לביצוע התכנית יידרש אישור ות"ת ואג"ת .בשני שבה יבצעו את התכנית יקבלו
אוניברסיטאות אלה מאג"ת )באמצעות ות"ת( הקצבות מיוחדות לסיוע למימו ביצועה.
כחלק מתנאי הס לאישור הסיוע האמור נדרשה כל אוניברסיטה לחתו על טופס הצהרה
והתחייבות שניסח אג"ת ,ובו התחייבה ,בי היתר ,לשת פעולה ע הממונה באופ מלא,
"בהתא ]להיותה של האוניברסיטה[ גו נתמ! לפי חוק יסודות התקציב ,על כל הנגזר מכ!,
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לרבות שיתו פעולה ע הנחיות ודרישות הממונה על השכר ,ובכלל זה בחינת תשלומי שכר
ופנסיה חריגי ,והתחייבות לביטול במידה ונמצאו כאלה".38
ות"ת הודיעה לאוניברסיטאות ,על דעתו של אג"ת ,כי אוניברסיטה שלא תחתו על טופס
ההצהרה או שתעמוד רק בחלק מהתחייבויותיה ,לא תזוכה בסכומי שנקבעו לה .חמש
מהאוניברסיטאות חתמו על ההצהרה כפי שנדרשו ,ובעקבות זאת זוכו משנת  2005בחלק יחסי
מהסכומי שנקבעו לה.
)‡( ,‰˘¯„˘ ÈÙÎ ‰¯‰ˆ‰‰ ÏÚ ‰Ó˙Á ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ
‡Ï ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡˙ ‡˘Â· ˙¯Â˜È· ‰¯‰ˆ‰‰ ÍÓÒ ÏÚ ‰· ÌÈÈ˜Ï ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÂÈÒÈ
ˆ˙"‚‡ ‰Ù 2005 Ò¯Ó· .˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ ‰˙ÏÈÁ˙ „ÚÂÓ ˙‡ ‰˙Á„ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ,ÁÏ
‰˙Â·ÈÈÁ˙‰· ˙„ÓÂÚ ‰È‡ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰‡¯ ,¯ÂÓ‡‰ ¯Â‡Ï" ÈÎ ‰Ï ÚÈ„Â‰Â ˙"˙ÂÂÏ
˜¯ ."˙ÂÓ„˜ÓÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Â¯·ÚÂ‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ Á˜È˙ ˙"˙Â ÈÎ ˘˜· ,ÍÎÈÙÏÂ
·ÌÈÈ˜Ï ‰ÙÈÎ‡‰ ˙„ÈÁÈÏ ¯˘Ù‡Ï ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ‰˙Â‡È ˙"‚‡ Ï˘ ‰Ê „Úˆ ˙Â·˜Ú
‡˙ .39‰¯ÂÓ‡‰ ˙¯Â˜È·‰
)ב( שתי אוניברסיטאות לא חתמו כיתר האוניברסיטאות על טופס ההצהרה כנדרש ,ולכ לא
זוכו באותה העת בסכומי שנקבעו לה :אוניברסיטת בראיל לא חתמה כלל ,ואילו הטכניו
שינה את הסעי בטופס ההצהרה שעוסק בשיתו פעולה ע הממונה ומחק ממנו את המילי
"בהתא להיותו גו נתמ! לפי חוק יסודות תקציב ,על כל הנגזר מכ! ,לרבות שיתו פעולה ע
הנחיות ודרישות הממונה על השכר" .רק במאי  2007ניאות הטכניו לחתו על טופס ההצהרה
בנוסח שקבע אג"ת ,וות"ת הודיעה לו כי תזכה אותו בס! של כ 212מיליו ש"ח בגי שנות
הלימודי התשס"דהתשס"ו ).(2006 2003
‰¯‰ˆ‰‰ ÒÙÂË ÏÚ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ‰Ó˙Á 2007 ¯‡Â¯·Ù· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÏÚÂ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘ È„È ÏÚ ÌÂ˙Á ·˙ÎÓ ÛÂ¯Èˆ· ˙"˙ÂÂÏ Â˙Â‡ ‰¯È·Ú‰Â ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â
Ï˘ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÔÈÂˆ ÛÒÂ‰ ·˙ÎÓ· .(ÛÒÂ‰ ·˙ÎÓ‰ - ÔÏ‰Ï) Ï"ÎÓ‰ È„È
,"˙È˜ÂÁ ‰ÚÈÓ ÏÎÏÂ ÔÈ„‰ ˙Â‡¯Â‰Ï ‰ÙÂÙÎ" ÒÙÂË‰ È·‚ ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÈÙ ÏÚ Û‡ .‰· ‰¯Ó‡ ˙‡Ê ˙ÙÒÂ˙ ÂÏÈ‡Î ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘Â
˘24 Ï˘ ÍÒ· ‰˙ÂÎÊÏ ˙"˙ÂÂÏ ˙"‚‡ ¯˘È‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯˙ÈÎ ‰‚‰ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.(2005-2004) ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘ ÔÈ‚· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
בתשובתו של אג"ת למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007הוא כתב כי "אוניברסיטת בראיל
חתמה על טופס ההצהרה וההתחייבות ללא כל הסתייגות ,כמו יתר המוסדות ...מבח התוצאה
בהקשר זה הוא החשוב ...מוסד שלא ישת פעולה ע הממונה כפי שהצהיר ,יקוזזו ממנו סכומי
התמיכה שניתנו בנושא ...כל שנותר להבנתנו ,הוא להתחיל ולבצע ביקורות באוניברסיטאות,
שהרי מבח ההצהרה של האוניברסיטאות הוא בעצ קיומה של ביקורת".
__________________

38
39

פרטי נוספי על תכניות ההבראה וההתייעלות ראו להל בפרק "התחייבויות האוניברסיטאות לשל
תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה" ,עמ' .123119
בעניי ממצאי משרד מבקר המדינה בנושא זה וטיפול הממונה בטיוטת הדוח ובממצאיה ראו לעיל
עמ' .6261
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‰Â˘ Â˙Ú„ ÈÎ ‰ÏÂÚ 2007 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ Â·˙ÎÓÓ ÌÏÂ‡Â
ÛÂ¯Èˆ ÔÈÈÚ· ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ‰˙ÂÏ‰˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ÔÎ‡" ‡Â‰ ÈÎÂ
¯˘‡ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ‰¯‰ˆ‰‰ ÒÙÂË ˙‡ ÔÎÂ˙Ó ¯˜ÚÏÂ ˙ÂÒÏ ‰¯ËÓ· ˙‡ÊÂ [ÛÒÂ‰] ·˙ÎÓ‰
ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ Ú˜¯ ÏÚ „ÁÂÈÓ· ¯·„‰ ¯ÂÓÁ .‰‡¯·‰‰ ˙ÈÎ˙ ˙¯‚ÒÓ· ÂÈÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ‰·ÈÈÂÁ
„¯˘Ó ÏÂÓ Ó"ÂÓ‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÓ ¯˘‡ ‰"¯Â ‡È˘Î ÏÈ·˜Ó· ˘Ó˘Ó ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ‡È˘
¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ ‰·˙ÎÓÓ Ì‚ ."¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ‡˘Â· ¯ˆÂ‡‰
„¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ ÔÎ‡ ‡Â‰ ÛÒÂ‰ ·˙ÎÓ‰ ‰˙ÈÁ·Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ 2007 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰È„Ó‰
ÏÚ Ô‰Â ˙"˙Â ÏÚ Ô‰ Ô‚Ó" ‡Â‰ ,‰È¯·„Ï ,ÔÎ˘ ,˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ‰¯‰ˆ‰‰ ÒÙÂËÓ
."˜ÂÁ‰ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‡˘ ‰ÏÂÚÙ ÚÂˆÈ· Â‡ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÏÈË ÈÙÓ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‰ÂÓÓÏÂ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ‰"¯Â Â·˙Î˘ ÌÈ·˙ÎÓÓ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È
2007 ˙˘· ÂÓÈÈ˜˙‰˘ ÌÈÂÈ„‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰Ó ÔÎÂ ,˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó·
È‚Èˆ ÔÈ· (˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ‰¯‰ˆ‰‰ ÒÙÂË ÏÚ ÂÓ˙Á ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ¯Á‡Ï ¯ÓÂÏÎ)
Ô‰·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ,¯Î˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÔÈÈÚ· ‰"¯Â È‚ÈˆÏ ‰ÂÓÓ‰
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÈ˜Ï ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙È˜ÂÁ‰ Â˙ÂÎÓÒ· ¯ÈÎ‰Ï ·¯ÒÏ ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ,ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
.‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ
‰˜È„· ÚÂˆÈ· ÂÈ‡ ‰ÂÓÓ‰ ˙ÂÎÓÒ ‡˘Â· "‰‡ˆÂ˙‰ ÔÁ·Ó" ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ È‡˙ ‡Ï·Â ‰ÚÂ·˜ ‰¯Î‰ ‡Ï‡ ,È‰˘ÏÎ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙¯Á‡ Â‡ ÂÊ
Ô‰ÈÙÏÎ Úˆ·ÏÂ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÈ˜Ï ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰‡ÏÓ‰ Â˙ÂÎÓÒ· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‚Â‰Î ,ÔÂÎÏ ‡ˆÓÈ˘ Í¯„ ÏÎ· ‰ÙÈÎ‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÌÈ‚È¯Á‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ˙‡ ¯˘È‡˘ ÈÓ ÈÙÏÎÂ
,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î .ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÓÏÂ˘˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÙÂ˜Ï Â¯ÊÁÂÈ˘ È„Î ,ÂÈ„È ÏÚ
Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÓ ÂÈ‡ ‰ÂÓÓ‰ ÏÚÂÙ· ÔÎÏÂ ,ÂÏÏ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ˙Â¯ÈÎÓ ÔÈ‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
- ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÔÏÏÎ· - ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÎ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙"‚‡ ÏÚ ÔÎ ÏÚ .˘¯„Î
˙¯·Ú‰ ÏÎ ÍÎ· ˙Â˙‰ÏÂ ,‚ÈÈÒ ‡ÏÏÂ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ‰¯‰ˆ‰‰ ÒÙÂË ÏÚ ˙ÂÓÂ˙Á
ÏÎÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙ÂÙÏ ,‰ÂÓÓ‰ ÌÚÂ ˙"˙Â ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,˙"‚‡ ÏÚ .‡È‰˘ ÌÈÙÒÎ
Ï˘ ˙È˜ÂÁ‰ Â˙ÂÎÓÒ· ˙Â¯ÈÎÓ Ô‰ ÔÈ‡ ÏÚÂÙ·˘ ¯Á‡Ó ÈÎ Ô‰Ï ÚÈ„Â‰ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙ÂÈÎ˙ ÔÂÓÈÓÏ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï Ô‰Ó ÊÊ˜Ï ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰ ,‰ÂÓÓ‰
,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ÏÚÂÙ· ‡ÏÓ ÁÂ˜ÈÙÏ ÂÓÈÎÒÈ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,Ô‰Ï˘ ‰‡¯·‰‰
.Ô‰Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ Û˜È‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ·
אג"ת הודיע בתשובתו כי הוא תומ! ב"פעולה נמרצת לאלתר של כל הנוגעי בדבר בתחו
 במידה והממונה על השכר יצביע על היעדר שיתו פעולה מצד המוסדות או.הפיקוח על השכר
 לא נהסס להשתמש בכלי התקציבי בהתא להוראתו וממצאיו,על חריגות שכר במוסדות מסוימי
."של הממונה על השכר באוצר
 להסכ הרב8  בסעי: ‰ „ Â · Ú ‰ È ‡  ˙ Â ¯ Î ˘ ‰ È Ó Â Á ˙ · ‰ ¯ ˜ · Â Á Â ˜ È Ù .2
: לשנות הלימודי התשס"דהתשס"ח סוכ כי יש להסדיר שני נושאי2004 שנתי שנחת ביוני
 לש כ! תוק ועדה משותפת למשרד האוצר.מענקי אקדמיי ועבודה פרטית של הסגל האקדמי
. והיא תבח את הנושאי ותגיש את המלצותיה ליו"ר ות"ת,)אג"ת והממונה( ולוות"ת
חמשה תחומי פעולה המחייבי
ִ " , לדברי הממונה, והיא הגדירה,2005 הוועדה הוקמה בשנת
(2 ( מענקי אקדמיי1 : הנושאי ה.[הקטנת הוצאות והתייעלות ליישו התכנית ]הרבשנתית
."( פיקוח ובקרה5 ( פנסיה4 ( תוספות מחקר3 עבודה פרטית ושעות הוראה
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באוגוסט  2005הגישה הוועדה ליו"ר ות"ת את המלצותיה בנושא הראשו שעסקה בו  "מענקי
אקדמיי" .במבוא ציינה הוועדה כי ההמלצות נועדו לעודד את המצוינות האקדמית אגב עמידה
בקריטריוני המקוריי המזכי במענקי ולהתאי את הוצאות המוסדות בנושא לקריטריוני
אלה; זאת בהתחשב בכ! ששיעור מקבלי המענקי בכל האוניברסיטאות היה כ ,86%ואילו
במועד ההחלטה להעניק ) (1994סוכ כי בממוצע יקבלו את המענק  70%60%מחברי הסגל
בלבד .על כ המליצה הוועדה ,בי היתר ,על "מעבר לשיטה של ניקוד כל הפעילויות האקדמיות
בהוראה ובמחקר ...ויצירת מדרג בי כלל הסגל כאשר קבלת המענק תחול על 70%60%
מהמובילי ברשימה .כל מוסד יקבע את אחוז הזכאי בו בטווח זה".
כמו כ המליצה הוועדה ,בעקבות הערת משרד מבקר המדינה בעניי המענקי האקדמיי ,40כי
קבלת "מענק על פי קריטריוני" תותנה בזכאות לקבלת "מענק עבור הקדשת זמ מלא למוסד".
יישו ההמלצות האמורות היה אמור להביא לחיסכו של  50מיליו ש"ח לשנה.
¯"ÂÈ ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰ ·˜Ú ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÂˆÓÂ‡ ‡Ï 2007 ¯·ÓËÙÒ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
Â˜ÒÚ ˙ÂˆÏÓ‰‰Ó ˜ÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,‰"¯Â ˙Â„‚˙‰Â ,ÔÓÒÂ¯‚ ‰ÓÏ˘ ¯ÂÒÙÂ¯Ù ,˙"˙Â
·˙Â·‰ Ì‡ Ì‚ .1994 ˙˘· ¯·Î Ô‰Ï ÌÈÙ˙Â˘ ÂÈ‰ ˙"˙ÂÂ ‰"¯ÂÂ˘ ˙ÂÓÎÒ‰Â ˙Â·‰ ÌÂ˘ÈÈ
‡¯·„‰ ÔÈ‡ ,‰˘ ‰˙Â‡· ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·Á ÌÚ Ì˙Á˘ ¯Î˘‰ ÌÎÒ‰· Â‚ÂÚ ‡Ï ‰Ï
‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ;‡˘Â‰ ˙¯„Ò‰Ï ˙Âˆ¯Á·Â ˙Â˘ÈÁ· ÏÂÚÙÏÓ ˙"˙Â ˙‡Â ‰"¯Â ˙‡ ¯ËÂÙ
.ÏÂÚÙÏÓ ‰Ï„Á ÌˆÚ·Â ,ÌÈ‡˘Â‰ ¯˙È· ÔÂ„Ï ‰ÎÈ˘Ó‰
˙ÂÎÏ˘‰ ˘È ‰„ÚÂÂ‰ ˜ÂÒÚÏ ‰¯ÂÓ‡ Ì‰·˘ ÌÈ‡˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ËÂ˜ÏÂ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˘Â„ÈÁÏ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"˙Â ,˙"‚‡ ,˙Â¯ÎÈ ˙ÂÈÙÒÎ
‡˙ ÌÈÈÓ„˜‡‰ ÌÈ˜ÚÓ‰ ÔÈÈÚ· ‰È˙ÂˆÏÓ‰˘ È„Î Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ
.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÂÓ˘ÂÈÈ ÂˆÓÂ‡È˘ ˙ÂˆÏÓ‰‰Â ,ÂÂ„ÈÈ ÔÁ·˙˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â·Â

✩
ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ¯Î˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˘˜¯ - ¯˜ÁÓÂ ˙ÈÓ„˜‡ ‰‡¯Â‰ - È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ô˙ÏÂÎÈ ÏÚÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï
‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ·Âˆ˜˙ ÌÂÁ˙· ‰ËÚÂÓ ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏ˘ ,˙"‚‡ ˘¯„ 2004 ˙˘Ó
‚·ÌÏÂ‡Â .‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ· ¯Î˘‰Â ‰˜ÒÚ‰‰ È‡˙ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯„Ò‰ ÔÈÈÚÏ ,‰‰Â
‡‚"˙ ˙Â‚È¯Á ÚÂÓÏÂ ‡˘Â‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„Î Â˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ· ˘Ó˙˘‰ ‡Ï
˘.˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· - ¯Î˘ ÏÚ ˙Â˜„ˆÂÓ ‡Ï ˙Â‡ˆÂ‰ Ì‚ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎÂ - ¯Î
ÏÎ ˙‡ ÏÈË‰Ï ,‰ÂÓÓ‰ ÌÚÂ ˙"˙Â ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,˙"‚‡ ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
È‡˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ¯˙Ï‡Ï ¯È„Ò‰ÏÂ ,ÌÈ·Èˆ˜˙ ·ÂÎÈÚ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯˙È‰ ÔÈ· ,ÂÏ˜˘Ó „·ÂÎ
.‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ· ‰˘È¯Ù‰Â ‰ÈÒÙ‰ ,¯Î˘‰
__________________
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ראו לעיל עמ' .50
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כאמור ,רק ביולי  ,1999כ 14שנה לאחר ששר האוצר קבע כי האוניברסיטאות ה גופי נתמכי,
הודיע ור"ה לראשונה בש האוניברסיטאות ,כי הוא מסתייג מהחלת חוק יסודות התקציב עליה.
באותו מועד הכי ור"ה מסמ פנימי בש "השתלשלות היחסי בי הממונה על השכר למוסדות
להשכלה גבוהה" .במסמ נסקרה ,בי היתר ,פעילות של נציגי הממונה בשלוש האוניברסיטאות
שבדק ,והובע חשש שהממונה ינסה להשוות את השכר באוניברסיטאות לזה הנהוג בשירות
המדינה ,וחברי סגל יידרשו להחזיר כספי שקיבלו.
ÏÎ È‡È˘ ˙ÂÙ˙˙˘‰· ‰"¯ÂÂ· ÔÂÈ„ ÌÈÈ˜˙‰ ˘„ÂÁ Â˙Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÚÈÓÏ ÏÎ‰ ˙Â˘ÚÏ ˘È ‰ÈÙÏ ˙ÓÎÒÂÓ ‰Ú„ ‰Ú·Â‰" ÂÎÏ‰Ó·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.(¯Â˜Ó· ‰È‡ ‰˘‚„‰‰) "˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÈÈÚ· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰¯È˘È
ממסמכי שנמצאו בתיקי ור"ה עולה כי בסיכו דיו שהתקיי בוור"ה ביולי  1999בהשתתפות
מנכ"לי האוניברסיטאות ומנכ"ל ות"ת נאמר ,בי היתר ,כי "בשלב זה הסיכו ע הממונה על
השכר ]מר יובל רכלבסקי[ שיפסק הלח $המאסיבי של יחידת האכיפה על האוניברסיטאות ,תאס%
אינפורמציה ‡) "‡˘Â· ÏÂÙÈË ÌÂ˘ Í¯ÚÈ ‡Ï ÌÏÂההדגשה אינה במקור( .בדיו שהתקיי בוור"ה
בספטמבר  1999דיווח יו"ר ור"ה כי נשיאי האוניברסיטאות החליטו "להיפגש ע שר האוצר
ולהתריע בפניו על דרכי וצורת הטיפול של יחידת הממונה על השכר" .בסיכו דיו אחר,
שהתקיי בוור"ה באוקטובר  ,1999נאמר כי "בדיוני שהתקיימו ע הממונה על השכר הסכי
הממונה בשלב זה לעצור את התהליכי והשימועי בבדיקת תנאי השכר וההעסקה של עובדי
האוניברסיטה".
Ì‰È˙Â¯Â„Ï ‰"¯Â È¯·Á ÂÎÒÁ ‡Ï ÌÈ¯·„‰ Í˘Ó‰· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·‚ÈÈ˙Ò‰Ï ÂÙÈÒÂ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ‰"¯Â .‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÏÎÒÏ È„Î ÌÈˆÓ‡Ó
ÂÎÈ˘Ó‰ Ì‰ .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙ÂÏÁÓ
ÌÈÈ˜Ï ÂÏ Â¯˘Ù‡È˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÌÚ ÌÈ¯„Ò‰Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ÂÓÓ‰ Ï˘ ÂÈ˙ÂÂÈÒÈ ˙‡ ÏÎÒÏ
·‡¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á· ÏÂÙÈË ÏÏÂÎ ,Ô‰· ÌÈ‚Â‰‰ ¯Î˘‰ È‡˙ ÏÚ ÏÈÚÈÂ È˙ƒÓ‡ ÁÂ˜ÈÙ ¯È„Ò ÔÙÂ
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ˆ˜Â˙ÓÂ ÌÈÎÓ˙ ÌÈÙÂ‚· ‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ,Ô‰· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â¯ÎÈ‰
‰‡Î¯Ú ÈÙÏ ÔÈÈÚ‰ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï ˙ÂÓ„Ê‰‰ ‰˙¯˜ ¯˘‡Î Ì‚˘ ‰ÏÂÚ ‰"¯Â ÈÎÓÒÓÓ
:ÌÈË¯Ù‰ ÔÏ‰Ï .‰ÏˆÂ ‡Ï ‡È‰ ,˙ÈËÙ˘Ó
בשנת  1996הגיש חבר סגל של אוניברסיטת בראיל תביעה לבית הדי האזורי לעבודה בתל
אביב .עילת התביעה נסבה סביב דרישתו לקבל ,על סמ הסדר קיבוצי מ ,1965זכויות מסוימות
בגי תקופת כהונתו כדיק ,שהאוניברסיטה סירבה לתת לו .היועמ"ש ,שהתייצב על פי בקשת
האוניברסיטה כצד להלי  ,הגיש לבית המשפט מסמ המפרט את עמדתו ,ובו בי היתר טע שחוק
יסודות התקציב חל על המוסדות להשכלה גבוהה.
__________________
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¯ÂÓ‡‰ Ï‚Ò‰ ¯·Á ÌÚ ‰¯˘ÙÏ 2001 ˙˘· ‰ÚÈ‚‰ ÔÏÈ‡-¯· ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˙‡ ÂÏ ÌÏ˘Ï ÌÂ˜Ó ‰˙Ú„Ï ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÈÁ˙·˘ Û‡ ,Á"˘ 75,000 Ï˘ ÍÒ ÂÏ ‰ÓÏÈ˘Â
¯·Á ÔÈ·˘ ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ¯˘È‡ ÂÙÈ-·È·‡-Ï˙ ‰„Â·ÚÏ È¯ÂÊ‡‰ ÔÈ„‰ ˙È· .˘¯„˘ ÌÂÏ˘˙‰
ÔÈ„‰ ˙È· Ô„ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .ÔÈ„ ˜ÒÙ Ï˘ Û˜Â˙ ÂÏ Ô˙Â ˘"ÓÚÂÈ‰Â ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ,Ï‚Ò‰
·˙·ÏÚ ÏÁ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ‰ÈÙÏ˘ ,˘"ÓÚÂÈ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙„ÓÚÂ ,‰ÚÈ
.ÈËÙ˘Ó Û˜Â˙ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,‰Â„ ‡Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

✩
˙Á‡Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ·ÈÎ¯Ó ¯ÂÓ‡Î Ô‰ ¯Î˘‰ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰
‰‡¯Â‰ - È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ ÈÂÏÈÓÏ ¯˙ÂÈ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ·‡˘Ó ˙ÂÙ‰Ï È„Î ÌÈÙÒÎ ÍÂÒÁÏ ÌÈÎ¯„‰
‡˜„Ï˘ ÔÈ„Î ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯Î˘ ˙Â‚È¯ÁÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡˙ ÏÂËÈ· ‡È‰ - ¯˜ÁÓÂ ˙ÈÓ
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È˘‡¯Ó ˙ÂÙˆÏ ¯˘Ù‡ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰ÂÓÓ‰
˘¯„˘ ÏÎ Â˘ÚÈ˘ ,˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÏÂ‰È ÏÚÂ ¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ˘ ÈÓÎ ,‰"¯ÂÂÓÂ
˙ÂÏÈÚÈ ¯˙È· Â‡ÏÓÈÂ ˙ÂÈÂÏÚ· ÂÎÒÁÈ ˙Â„ÒÂÓ‰˘ È„Î ÌÎ¯„· ‰¯˜È˙˘ ˙ÂÓ„Ê‰ ÏÎ ÂÏˆÈÂ
‡˙ ˙‡Ï‡ ,¯ÂÓ‡Î ÌÈÏÚÂÙ ÌÈ‡ Ì‰˘ „·Ï· ÂÊ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó ÌÏÂ‡Â .Ì„È˜Ù
˘ÏÚ ÌÈÈ˜Ï ‰ÂÓÓ‰Ó ÚÂÓÏ È„Î Ì˙ÏÂÎÈ·˘ ÏÎ ˙Â·¯ ÌÈ˘ ‰Ê ÌÈ˘ÂÚ Ì‰
.‡˘Â· ˙ÈËÙ˘Ó ‰Ú¯Î‰Ï ÚÈ‚‰ÏÓ ÚÓÈ‰Ï È„Î Û‡Â ,ÏÈÚÈÂ È˙ƒÓ‡ ÁÂ˜ÈÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
Ò¯ËÈ‡‰ ÌÚ „Á‡ ‰˜· ‰ÏÂÚ ‰È‡ ÂÊ ÔÈÚÓ ˙Â‚‰˙‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈ˙ƒÓ‡‰ ÌÈÒ¯ËÈ‡‰ ÌÚÂ È¯Â·Èˆ‰

הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
בתחילת נובמבר  2006מינו ראש הממשלה מר אהוד אולמרט ,שרת החינו פרופ' יולי תמיר ושר
האוצר דאז ,מר אברה הירשזו ,ועדה שתבח את מערכת ההשכלה הגבוהה ותמלי על "מדיניות
למבנה ושיפור ההשכלה הגבוהה ומתכונת אופ תקצובה ,לרבות השינויי המומלצי על
המשאבי העומדי לרשות ההשכלה הגבוהה לאור המלצות הוועדה" )להל " ועדת שוחט או
הוועדה( .ליו"ר הוועדה מונה שר האוצר לשעבר מר אברה שוחט .חברי נוספי שמונו למליאת
הוועדה היו שרת החינו ,שכיהנה ג כיו"ר מל"ג ,יו"ר ות"ת ,נשיא האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעי ,נציגי של משרד ראש הממשלה ושל משרד האוצר ונציגי ציבור .42משקיפי
ומשתתפי בדיוני הוועדה היו ,בי היתר ,סג יו"ר מל"ג ,מנכ"ל מל"ג )המשמש ג מנכ"ל ות"ת(,
נציגי אג& התקציבי במשרד האוצר ונציגת שרת החינו .הוועדה פעלה בארבע ועדות משנה
לתחומי השוני שנקבעו בכתב המינוי.
__________________

42

ד"ר ליאורה מרידור הצטרפה למליאת הוועדה ע מינויה לתפקיד יו"ר ועדת המשנה לקביעת מערכי
הסיוע ושכר הלימוד.
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במהל הביקורת הנוכחית הסב משרד מבקר המדינה את תשומת לבו של הממונה דאז ,מר אלי
כה ,לכ שבה בעת שהוא נוקט פעולות להחלת הפיקוח על האוניברסיטאות ולהסדרתו ,ועדת
שוחט בוחנת את מערכת ההשכלה הגבוהה ,והדבר נעשה בלי תיאו ביניה .בעקבות זאת פנה
הממונה בדצמבר  2006ליו"ר הוועדה והודיע לו כי הוא מקיי דיוני ע ראשי האוניברסיטאות
כדי להסדיר את סוגיית חריגות השכר באוניברסיטאות ואת אופני הפיקוח והבקרה שלו עליה.
··˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚÂÙ·˘ ‰„ÚÂÂ‰ ¯"ÂÈÏ Â·˙ÎÓ· ¯È‰·‰ ‡Ï ‰ ÂÓÓ‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙¯Â˜È
‰È ÂÈ„· ‰Ê ÔÈÈ Ú· ·˘Á˙˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ˘˜È· ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ Â˙ÂÎÓÒ· ˙Â¯ÙÂÎ
ÁÂ˜ÈÙ‰ Ï˘ ‰ÚÂ·˜ ‰¯„Ò‰· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï Â‰˘ÏÎ ÚÂÈÒ Ô˙Ó ˙Â ˙‰Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î
˙Â·¯ÒÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÂÚ„ÈÂ ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ÂÈ‰˘ ,˙"˙ÂÂ ˙"‚‡ È‚Èˆ Ì‚ .Ô‰ÈÏÚ
,‰„ÚÂÂ‰ ˙Â·È˘È· ‰Ê È Â¯˜Ú ‡˘Â ÂÏÚ‰ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙ÂÏÁ· ¯ÈÎ‰Ï
.‰˙ÓÊÈÓ ‰È ÂÈ„· Â· ‰˜ÒÚ ‡Ï ‡È‰Â
ביולי  2007הגישה ועדת שוחט את הדוח שהכינה לראש הממשלה ,לשרת החינו ולשר האוצר.
בי היתר המליצה "להגדיל את משאבי מערכת השכלה גבוהה בהדרגה עד לתוספת שנתית של
כ" 2.5מיליארד ש"ח בהתשע"ג ] .[2013"2012המקורות לכ יהיו תוספות מתקציב המדינה ]
 1.491מיליארד ש"ח[ ,בצד עדכו שכר הלימוד ] 0.834מיליארד ש"ח[ ותגבור ההכנסות העצמיות
] 0.150מיליארד ש"ח["; כלומר הוועדה המליצה בעצ להגדיל בכ" 1.5מיליארד ש"ח את
ההקצבות שהמדינה מעבירה בכל שנה למערכת ההשכלה הגבוהה.
יו"ר הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר  2007כי הוועדה לא דנה בנושא
השכר מכיוו שלא הוסמכה לכ בכתב המינוי שלה.
˙Â Ó„Ê‰ ÂÏˆÈ ‡Ï ˙"˙ÂÂ ˙"‚‡ ,‰ ÂÓÓ‰˘ ÏÚ ¯ˆ‰Ï ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙ÂÏÁ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ÔÂ¯˙Ù È„ÈÏ ‡È·‰Ï ÌÎ¯„· ‰˙¯˜ ˘ ˙ÙÒÂ
ÏÙËÏÂ Ô‰· ÌÈ‚Â‰ ‰ ¯Î˘‰ È‡ ˙ ÏÚ ¯˙ÂÈ ÏÈÚÈ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
·ÌˆÚ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È .ÌÈ ˘ ‰Ê Ì‰Ï ˙ÂÚÂ„È‰Â Ô‰· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â·¯‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á
¯ÎÈ ‰ ÚÂÈÒ‰˘ ıÈÏÓ‰Ï ÏÂ˜˘˙˘ ‰„ÚÂÂ‰Ó Â˘˜È· ‡Ï Ì‚ ˙"˙ÂÂ ˙"‚‡ ,‰ ÂÓÓ‰˘ ¯·„‰
·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙ÂÏÁ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰¯Î‰· ‰ ˙ÂÈ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ
˙ÂÏÂÚÙ ÏÏÂÎ ,ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ,È‡ ˙ ‡ÏÏ ,‰ ÂÓÓÏ ¯˘Ù‡Ï Ô˙ÓÎÒ‰·Â Ô‰ÈÏÚ
‡.¯·„‰ ˘¯„ÈÈ Ì‡ ,¯Î˘ ˙·˘‰Ï ‰˘È¯„Â ‰ÙÈÎ
ביולי  2008דנה הממשלה לראשונה בדוח ועדת שוחט והחליטה להמשי בדיוניה בנושא במסגרת
הדיוני בתקציב המדינה לשנת .2009
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ‰È‰È˘ ¯Â¯· Ò¯Ë È‡ ¯ÂÓ‡Î ˘È ‰Ï˘ÓÓÏ˘ ¯Á‡Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ ‡˙‡ ÔÂÁ·Ï" 2000 ˙ ˘· ¯·Î ‰˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ‚Â‰ ‰ ¯Î˘‰ È
˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÏÂ˜˘˙˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,‰ÊÎ ÁÂ˜ÈÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î "‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙· Í¯Âˆ‰
Ì¯Ë· ,ÔÈ„Î ÁÂ˜ÈÙ Ô‰ÈÙÏÎ ‚‰ ÂÈ˘ È„Î ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙ÂÏÁ
˙‡.‰·¯ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓÏ Ô˙Â·È˘Á˘ ,ËÁÂ˘ ˙„ÚÂ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ıÓ
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סיכו
‰ÈÙÏ˘ ‰ÚÙÂ˙Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰˘¯„ ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘ ÌÈ ÂÓ˘‰ ˙Â ˘ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î
ÌÈ‚Â‰ Ì È‡˘ ÌÈ‚È¯Á ¯Î˘ È‡ ˙Â ˙Â·Ë‰ Ì‰È„·ÂÚÏ Â˜È Ú‰ ÌÈ Â˘ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ„È‚‡˙
ÈÎ ,·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ· Ú·˜ ÂÊ ‰ÚÙÂ˙ ¯‚ÓÏ È„Î .‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÏÏÎ È·‚Ï
ÈÙ ÏÚ ‡Ï‡ ¯Î˘· ÌÈÈÂ È˘ Â‚È‰ È ‡Ï (˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ì‰·Â) ÌÈÎÓ˙ Â ÌÈ·ˆ˜Â˙Ó ÌÈÙÂ‚
„¯˘Ó· ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ Â¯Â˘È‡· Â‡ ‰ È„Ó‰ È„·ÂÚ ÈÙÏÎ ‚‰ Â‰ Â‡ ÌÎÒÂ‰˘ ‰Ó
.¯ˆÂ‡‰
.Ì‰·˘ ·Â˘Á‰ ‡Ï Ì‡ ,Ï‡¯˘È ˙ È„Ó Ï˘ ÌÈ·Â˘Á‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Ó „Á‡ ‡Â‰ È˘Â ‡‰ ÔÂ‰‰
‰‡ˆÓ ÔÎÏÂ ,‰Ê ·‡˘Ó ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ „Á‡ ‡È‰ ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ
Ï‰ ˙˙ ÂÊ ˙Î¯ÚÓ˘ ‡„ÂÂÏ ‰ÈÏÚ ,˙‡Ê ÌÚ .ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ·Èˆ˜˙ ‰ÈÏ‡ ˙Â Ù‰Ï ÔÂÎ Ï ‰ È„Ó‰
˙ÂÈÂ˘¯ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â˘ÚÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ¯·„‰Â ,¯Î˘‰ ÌÂÁ˙· ˙Â‚È¯Á ‡Ï·Â ÔÈ˜˙Â ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡·
‚"ÏÓ ,(Ï"Î˘Á‰ Û‚‡ ,˙"‚‡ ,‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó - ‰ÓÂÁ˙· ˙Á‡ ÏÎ ,˙Â Â˘
.„ÂÚÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙Â˘„˜‰‰ Ì˘¯ ,Ï‡¯˘È· ÌÈÒÓ‰ ˙Â˘¯ ,˙"˙ÂÂ
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ÌÒ¯Ù˘ ˙ÂÁÂ„· ¯·Ú· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÚÈ¯˙‰ ¯·Î ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‡Ï Ô‰· ÂÈ‰˘ ˙Â¯ÎÈ ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á ÈÎÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ‰˘È¯ÙÂ ¯Î˘ È‡ ˙ Ô‰È„·ÂÚÏ Â ˙
ÌÈ ÂÓÓ‰ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ ÔÎ ;˙"˙Â È„È ÏÚ Â‡ ‰ ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ Â¯˘Â‡
‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙ Ô˙Ó ÏÚ ÂÁ˜ÈÙ ‡ÏÂ ‰Ï‡ ˙Â‚È¯Á ÚÂ ÓÏ ÂÏÚÙ ‡Ï ˙"˙ÂÂ Ì‰È˙Â¯Â„Ï
.˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡·
·ÈÎ¯Ó Ô‰ ¯Î˘ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ .˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ‰Ê ÔÈÈ Ú
ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· Â¯·ˆ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ‰‡ˆÂ‰‰
Â ˙È ÌÈ‡ ˙‰Ó ˜ÏÁ ;ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡ ˙ Ô‰È„·ÂÚÏ ˙˙Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô‰ ,ÌÈ¯ÎÈ ˙Â ÂÚ¯È‚
˘¯„ Î Â¯˘Â‡ ‡Ï˘ ÌÈ‡ ˙ Ì‰· ,ÌÈÈ˘È‡ ÌÈÓÎÒ‰ Â‡ ÌÈ‚‰ ,ÌÈÈˆÂ·È˜ ÌÈ¯„Ò‰ ÍÓÒ ÏÚ
ÔÂ·˘Á· ÌÈ‡·ÂÓ Ì·Â¯˘ ,‰Ï‡ ¯Î˘ È‡ ˙Ï .ÌÈ‚È¯Á ÌÈ·˘Á Ì‰ ÔÎ ÏÚÂ ,‰ ÂÓÓ‰ È„È ÏÚ
ÏÚ ˙Ú¯ÎÓ ‰ÚÙ˘‰ ˘È ,ÌÈÈÂˆÈÙ‰Â ‰ÈÒ Ù‰ ·Â˘ÈÁ Í¯ÂˆÏ ˙Ú·Â˜‰ ˙¯ÂÎ˘Ó‰ ÔÈÈ ÚÏ
˙Â Ù‰Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙¯˙È ÏÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙¯È·ˆ Í˘Ó‰
˙ÂÏÁ· ¯ÈÎ‰Ï ˙Â·¯ÒÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ .¯˜ÁÓÂ ˙ÈÓ„˜‡ ‰‡¯Â‰ - È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ ÈÂÏÈÓÏ
Ô‰ ‰"¯Â ˙ÂÚˆÓ‡· .Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÏ ‰ ÂÓÓÏ ˙Â¯˘Ù‡Ó Ô È‡Â Ô‰ÈÏÚ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ
ÁÂ˜ÈÙ Ô‰ÈÏÚ ÏÈÁ‰ÏÂ ÔÂ¯˙ÙÏ ÚÈ‚‰Ï ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÔÂÈÒÈ ÏÎ ÏÎÒÏ ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ˙Â˘ÂÚ
.ÏÈÚÈÂ È˙ƒÓ‡
ÏÎ· Â˘Ó˙˘‰ ‡ÏÂ ˙Âˆ¯Ó · ÂÏÚÙ ‡Ï ,Ì‰È˙Â¯Â„Ï ÌÈ ÂÓÓ‰ „ÂÁÈÈ·Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
¯È„Ò‰Ï È„Î - ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯Ê‚Ó· ÌÈ‚‰Â Ì‰˘ ÔÙÂ‡Ï „Â‚È · - Ì˙Â˘¯Ï Â„ÓÚ˘ ÌÈÚˆÓ‡‰
˙ÂÚÂ„È‰ ,Ô‰È„·ÂÚ Ï˘ ˙Â¯ÎÈ ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯Á· ÏÙËÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡
.ÌÈ ˘ ‰Ê Ì‰Ï
Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˙·ÈÂÁÓ˘ ,˙"˙Â
˙‡ ‰Ú Ó ‡Ï˘ ÍÎ· ‰„È˜Ù˙· ‰Ï˘Î ,˙Â‚È¯Á Â‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
¯Î˘‰ È‡ ˙ ÏÚ ˙Á˜ÙÓ ‡È‰ .ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Â¯·ˆ˘ ÌÈ¯ÎÈ ‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰
ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· „ÈÓ˙ ÂÏÚ ‡Ï ‡˘Â · ‰Ë˜ ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ .„·Ï· ÛÙÂ¯ ÁÂ˜ÈÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡·
.‰ È„Ó‰ Ï˘ Ò¯Ë È‡‰ ÌÚÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰
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ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ˙Â¯ÎÈ ‰ ¯Î˘‰ ˙Â‚È¯ÁÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰
¯Î˘ È‡ ˙ ,¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ,ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï Ô‰È„·ÂÚÏ Â˜È Ú‰ „Á‡ „ˆÓ ¯˘‡ ,Ô‰È˙ÂÏ‰ ‰
.ÔÈ„Î ÁÂ˜ÈÙ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ÔÂÈÒÈ ÏÎ ÂÏÎÈÒ ¯Á‡ „ˆÓÂ ,ÌÈÙ„ÚÂÓ ‰˘È¯ÙÂ
,˙"˙Â Ï˘Â ˙"‚‡ Ï˘ ,ÌÈ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ì˙ÂÈ¯Á‡Ó ËÈÚÓ‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â
ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂÈÂ Ó„Ê‰ Ì‰È ÙÏ Â¯˜ ˘Î Ì‚ .‰ÚÙÂ˙‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î È„ Â˘Ú ‡Ï ¯ÂÓ‡Î˘
˙Î¯ÚÓÏ Â¯˘Â‡˘ ˙Â¯ÎÈ ‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÙÒÂ˙ Ô˙Ó ˙‡ Â ˙‰ ‡ÏÂ Ô˙Â‡ ÂÏˆÈ ‡Ï Ì‰ ,‰ÈÚ·‰
.¯Î˘‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯„Ò‰· ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰
¯˜ÁÓ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â ÏÏÎ· ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘Á ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡
‰È‰˙ ‚"ÏÓ ÈÎ Ú·˜ ‚"ÏÓ ˜ÂÁ· .Ì‰Ï ÚÈÈÒ˙ ‰ È„Ó‰˘ ÌÂ˜Ó ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ·Â ,Ë¯Ù·
ÏÚ ‰˘ÚÈÈ Ì·Âˆ˜˙ ÈÎÂ ,˙Â„ÒÂÓ‰ È·Èˆ˜˙· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ¯·„· ˙ÂÚˆ‰ ÚÈˆ‰Ï ˙È‡˘¯
ÌÈÈ˜ÏÓ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙‡ ˙Â¯ËÂÙ Ô È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÚÈ·˜ ÌÏÂ‡ .˙ÂÈ ÂÈÂÂ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ
˙Â˘¯ ÏÎ ,‰ È„Ó‰Ó ˙ÂÏ·˜Ó Ô‰˘ ÚÂÈÒ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â˘ÂÚ˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰¯˜· ÁÂ˜ÈÙ
.ÔÁÂ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ ‰Ê ÚÂÈÒ· ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÎÊ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙Â ˙Â Ô È‡ Û‡Â ,‰ÓÂÁ˙·
ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ˙‡ ¯˙ÂÒ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁÏ 29 ÛÈÚÒ ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ ÚËÏ
„¯˘Ó Â ÓÊ· ÔÈÈˆ ¯·Î˘ ÈÙÎ ,ÔÎ˘ ,ÌÂ˜Ó ÏÎ ÔÈ‡ ‚"ÏÓ ˜ÂÁÏ 15 ÛÈÚÒ ÈÙÏ Ô‰Ï Ô˙È ‰
ÁÂ˜ÈÙÓ ˙Â¯Ú ˙‰Â ˙È·Èˆ˜˙ ˙ÂÚ¯Ù˙‰" ÂÚÓ˘Ó ÔÈ‡ ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ,ÌÈËÙ˘Ó‰
Â˜È ÚÈ ÈÓ„˜‡ ˘ÙÂÁ Ï˘ ‰Ï˙Ó‡·˘ ÂÈÏ‡Ó Ô·ÂÓÎ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡-È‡ ÔÎÏ ."È·Èˆ˜˙
Û‡ ,‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ¯Â˘È‡ ÍÎÏ Â˘˜·È ‡ÏÂ ÌÈÙ„ÚÂÓ ¯Î˘ È‡ ˙ Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙"˙Â Û‡Â ‰"¯Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÈ˘ÂÚ˘ ·Á¯ ‰ ˘ÂÓÈ˘‰ .‰ÊÎ˘ ¯Â˘È‡ Ï·˜Ï ˘¯„ ˘
ÈÎ Ì„˜‰· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï Â¯È‰·È ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ ·ÈÈÁÓ ‚"ÏÓ ˜ÂÁÏ 15 ÛÈÚÒ·
ÌÈ·Èˆ˜˙ ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚Ó ˙Â Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ Ô‰ ÔÈ‡ ¯Î˘‰ ÌÂÁ˙·
.‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ
Ô‰ ÈÎ ‰¯Â‡ÎÏ ˙Â„ÈÚÓ Ë¯Ù· ¯Î˘‰ ÌÂÁ˙·Â ÏÏÎ· ÈÙÒÎ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ
˙˜ÙÒÓ ‰¯˜· ‡ÏÏ ,Ô‰È·Èˆ˜˙· ‰ È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ‰ÈÙÏÂ ,‰ÈÂ‚˘ ‰Á ‰ ˙„Â˜ Ó ˙Â‡ˆÂÈ
ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ÈÙÏ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .˙Â¯Â„Ï ˙ÁË·ÂÓ ,˙Â·ˆ˜‰· ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ‰ È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ Ï˘
‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙‡ ÌÈÏˆ Ó ‰"¯ÂÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰‡¯ ‰Ê ÁÂ„·
ÌÈ¯Ê‚Ó˘ ÔÙÂ‡· ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ÌÈÏÚÂÙÂ ‰ È„Ó‰ ‰Ï ˙ÒÁÈÈÓ˘ ˙Â·È˘Á‰ ˙‡Â ‰‰Â·‚‰
È„Î ÈÓ„˜‡‰ ˘ÙÂÁ‰ ÔÂ¯˜Ú· ·Á¯ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈ˘ÂÚ Û‡ Ì‰Â ,ÌÓˆÚÏ ÌÈ˘¯Ó Ì È‡ ÌÈ¯Á‡
.¯Â·Èˆ ÈÙÒÎ· ˙Â˘ÂÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ˘ÂÓÈ˘‰ ÏÚ ÔÈ„Î ·˜ÚÓÓÂ ÁÂ˜ÈÙÓ Ú ÓÈ‰Ï
Ì È‡ (˙"‚‡Â ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙"˙Â Ì‚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ÂÚÈ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ˙˙Ï ‰·ÂÁ ÔÈ‡ ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ Ì‰ÈÚ‚Ó· ˜ÈÙÒÓ ÌÈ˘È‚„Ó
Ô‰È˙Â·ˆ˜‰· ıˆ˜Ï ÍÈ¯ˆ Û‡Â ¯˘Ù‡ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· ÈÎÂ ;‰ È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ ÚÂÈÒ Ï˘ ÌÈÂÒÓ
ÍÎ ·˜Ú ˙Â¯·ÂˆÂ ÌÈ‚È¯Á ¯Î˘ È‡ ˙ Ô‰È„·ÂÚÏ ˙Â˜È ÚÓ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ô˙Â‡ Ï˘
.ÈÂ‡¯Î È¯˜ÈÚ‰ Ô„ÂÚÈÈ ˙‡ ‡ÏÓÏ Ô˙ÏÂÎÈ· ÔÈ¯˘ÈÓ· Ú‚ÂÙ‰ ¯·„ ,ÌÈÎ˘Ó˙Ó ˙Â ÂÚ¯È‚
˙„ÈÁÈ) ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó - ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÏÎ˘ ‡ÂÙ‡ ÌÂ˜Ó ˘È ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙¯„Ò‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÂÏÚÙÈ - ‰"¯ÂÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,˙"˙Â ,(˙"‚‡Â ‰ ÂÓÓ‰
ÌÈÚˆÓ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÂ˜ ÏÂ ˙ÂÙÈÁ„·Â ˙Â˘ÈÁ · ÏÂÚÙÏ ˙"˙ÂÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ .¯Î˘‰
ÌÈ·Èˆ˜˙ Ô˙Ó ˙ÈÈ ˙‰ ÏÂ˜˘Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÂÊ ‰¯ËÓ ˙‚˘‰Ï Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰
‰Ú¯Î‰Ï ‡È·‰Ï ˘È Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· .‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙÏ Ô˙Â„‚ ˙‰ ˙¯Ò‰· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï
ÌÂÊÈÏ Â‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ ÂÓÓ‰ ˙ÂÎÓÒ ¯·„· ˙È Â¯˜Ú‰ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ˙ÈËÙ˘Ó
ÌÈÙÂÙÎ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰˘ ˜ÙÒ ¯Ò‰ ÔÚÓÏ ¯È‰·È˘ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ Ì„˜‰·
.Ô Â˘ÏÎ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ˙Â‡¯Â‰Ï
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התחייבויות האוניברסיטאות לשל
תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה
תקציר
בשני  1982 1955הונהגו הסדרי פנסיה תקציבית בטכניו  ,באוניברסיטה העברית,
באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה .בתל אביב ובחיפה כללו ההסדרי
הללו רק את הסגל האקדמי .לסגל המינהלי באוניברסיטאות האלה הונהג
)באוניברסיטת תל אביב ב  1964ובאוניברסיטת חיפה ב  (1979הסדר של פנסיה
חיצונית צוברת )להל פנסיה צוברת( ,ולפיו העובד מפריש  5.5%משכרו ,והמעביד
.12%
בספטמבר  1992החליטה הממשלה לפעול להפסקת צבירת התחייבויות של פנסיה
תקציבית כלפי עובדי מדינה חדשי וכלפי עובדי חדשי בגופי מתוקצבי
ונתמכי )כהגדרת בחוק יסודות התקציב(.1
בשנת  2001הנהיגה האוניברסיטה העברית פנסיה צוברת לעובדיה החדשי,
ובשני  2007 2004הנהיגו זאת שאר האוניברסיטאות שבה הייתה נהוגה פנסיה
תקציבית .2העובדי הוותיקי באוניברסיטאות האלה ממשיכי להיות מבוטחי
בפנסיה תקציבית.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מרס  2006יוני  ,2007לסירוגי  ,את מעורבות
של משרד האוצר ושל ות"ת בהחלת הסדרי פנסיה צוברת על העובדי החדשי
באוניברסיטאות .כמו כ נבדקו הצעדי שנקטו משרד האוצר ,ות"ת והאוניברסיטאות
עצמ כדי לצמצ את גירעונותיה האקטואריי של האוניברסיטאות וכדי להבטיח
את זכויות הפנסיה של עובדיה הוותיקי ,שעליה עדיי חל הסדר פנסיה
תקציבית.
__________________

1
2

מאחר שהאוניברסיטאות ה גופי נתמכי לעניי חוק יסודות התקציב ,חייבה ההחלטה את משרד
האוצר לטפל ג בעניינ .
האוניברסיטה העברית  כלפי עובדי שהחלו לעבוד בה מ ;1.7.00אוניברסיטת תלאביב  כלפי
עובדי שהחלו לעבוד בה מ  ;1.10.03אוניברסיטת חיפה והטכניו  כלפי עובדי שהחלו לעבוד
בה מ .1.1.04
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עיקרי הממצאי
משרד מבקר המדינה בדק את הסדרי הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות כמה וכמה
פעמי בעבר והתריע על שהאוניברסיטאות שהנהיגו פנסיה תקציבית בתנאי
מועדפי נהגו בחוסר אחריות ,צברו בגינה התחייבויות בסכומי ניכרי )בס* כולל
של כ  10מיליארד ש"ח( ולא יצרו בעבורה עתודות ויעודות ;3האוניברסיטאות א,
דחו במש* שני רבות את הטיפול בבעיה זו ולא פעלו כמתחייב ממצב .

הפנסיה התקציבית
הנהגת פנסיה תקציבית
הטכניו  ,אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה הנהיגו בשנות החמישי
והשישי של המאה העשרי פנסיה תקציבית באופ חד צדדי ,ללא מעורבות של
משרד החינו*) 4שהעביר אליה במישרי את הקצבות המדינה לפני שנת 1974
השנה שבה הוקמה ות"ת( וללא מעורבות של משרד האוצר.
נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר הסכימו בשנת  1979לאשר לאוניברסיטה
העברית להנהיג פנסיה תקציבית ,אול ה התנו זאת בכ* שעובדיה החדשי לא
יקבלו את התשלומי החריגי ואת תנאי הפנסיה העדיפי שהיו נהוגי בה לפני
השינוי ,ותנאי הפנסיה התקציבית שיקבלו יהיו כנהוג בשירות המדינה .בשנת 1982
חתמו האוניברסיטה העברית וארגוני העובדי שלה על הסכ בדבר פנסיה
תקציבית ,אול תנאי הפנסיה המועדפי שהיו נהוגי בה קוד לכ הוחלו ג על
עובדי חדשי.
ות"ת ומשרד האוצר ,שידעו שהאוניברסיטה העברית הנהיגה את הפנסיה
התקציבית באופ חד צדדי ,לא עשו דבר בעניי זה ,וות"ת לא נקטה פעולה כלשהי
לביטול ההסדר ,א ,שהדבר התחייב נוכח פעולתה החד צדדית של האוניברסיטה.
בביקורת הנוכחית הועלה כי ות"ת לא ניצלה את סמכויותיה ואת מעמדה כגור
המתקצב את המוסדות להשכלה גבוהה ומפקח עליה .היא לא הצליחה להביא לידי
כ* שפנסיה צוברת ,שעלותה למעביד )האוניברסיטאות( נמוכה מזו של פנסיה
תקציבית ,תונהג בכל האוניברסיטאות כלפי כל העובדי ,ואפילו לא עשתה ניסיו
של ממש להביא לכ* שתנאי הפנסיה התקציבית שהעובדי זכאי לה יותאמו
לתנאי הפנסיה התקציבית הנהוגה בשירות המדינה.

__________________

3
4

82

  ‰„Â˙Úרישו במאז של התחייבות לזמ ארו שסכומה ומועדי פירעונה נאמדי  ‰„ÂÚÈ .נכסי
שנצברו לש מימוש ההתחייבות הרשומה כעתודה.
במהל השני שונה שמו של המשרד כמה פעמי .במועד סיו הביקורת נקרא המשרד "משרד
החינו" ,וכ הוא ייקרא בדוח.

התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות
היק ,ההתחייבויות האקטואריות של ארבע האוניברסיטאות שבה נהוגה פנסיה
תקציבית גדל בשיעור של  153%-9%מספטמבר  1997ועד ספטמבר .2006
האוניברסיטאות לא הפקידו ביעודות סכומי מספיקי להבטחת עמידת
בהתחייבויותיה האקטואריות ,ועקב כ* ה צברו גירעונות אקטואריי בסכומי
ניכרי בשני האמורות גדל הגירעו האקטוארי שלה בשיעור של 1,806%-9%
)במחירי ספטמבר  .(2006בולטת לרעה האוניברסיטה העברית ,שטר הקימה
יעודה להבטחת עמידתה בהתחייבותה האקטוארית ,ולכ צברה גירעו אקטוארי
בס* כ  9.2מיליארד ש"ח ,שהוא מלוא התחייבותה האקטוארית .הגירעונות
האקטואריי של יתר האוניברסיטאות הסתכמו כדלהל  :בטכניו בכ  2.8מיליארד
ש"ח ) 75%מס* התחייבותו האקטוארית( ,באוניברסיטת תל אביב בכ  3.0מיליארד
ש"ח ) ,(92%ובאוניברסיטת חיפה בכ  0.3מיליארד ש"ח ) .(53%לא ברור כיצד
האוניברסיטאות מתכוונות לממ גירעונות אלה ,היות שאי לה תכניות שיש בה
להביא לכיסוי מלא של הגירעונות.
חלק ניכר מהיעודות שמחזיקות האוניברסיטאות להבטחת תשלומי הפנסיה של
עובדיה מקורו בכספי מיוחדי שקיבלו לש כ* מוות"ת .במהל* השני אישרה
ות"ת לטכניו  ,לאוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטה העברית להשתמש בכספי
היעודות לצמצו גירעונות שוטפי חדשי שנוצרו בתקציביה  ,שכ לטעמה
"הגירעונות נוצרו בחלק מתשלומי הפנסיה התקציבית" .בדר* זו העדיפה ות"ת
שרפות" ולמצוא פתרו לטווח הקצר במקו להגות תכנית
לנקוט גישה של "כיבוי ֵ
כוללת לפתרו הבעיה לטווח הארו* ,ובכ* בעצ אפשרה לאוניברסיטאות להמיר
גירעו בגירעו .
ממצאי הביקורת הנוכחית מעידי על הזנחה קשה וממושכת בטיפול בגירעונות
האקטואריי של האוניברסיטאות שנבדקו .הגורמי הממלכתיי המעורבי בנושא
אג"ת וות"ת נכשלו במש* שני רבות במילוי תפקידי המעקב והבקרה ולא הצליחו
למנוע מהאוניברסיטאות לצבור גירעונות .כישלונה של ות"ת בולט בייחוד נוכח
העובדה שאחד מתפקידיה המרכזיי על פי החלטת ממשלה מ  1977הוא לעקוב אחר
ניצול התקציבי של המוסדות להשכלה גבוהה כדי למנוע גירעונות או חריגות.
הדיווח החשבונאי על ההתחייבויות
אוניברסיטת חיפה נוהגת כראוי ורושמת במאזניה את כל התחייבויותיה העתידיות
בגי זכויות עובדי ובה פנסיה תקציבית שהצטברו במש* השני ,ואילו
האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב והטכניו אינ נוהגי כ* .ה אינ
רושמי במאזניה את ההתחייבויות האמורות ,ורק בביאורי לדוחות הכספיי
ה מציגי נתוני שוני שנוגעי לעניי ונלקחו מדוחות אקטואריי שמכיני
עבור מפע לפע אקטוארי חיצוניי; ג בעניי אופ הצגת הנתוני בביאורי
לדוחות הכספיי אי אחידות.5
__________________

5

בעניי הצגת ההתחייבויות ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ' .3929

83

דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

ההוצאות השוטפות בגי

פנסיה ופיצויי

ההוצאות השוטפות בגי תשלומי פנסיה ופיצויי באוניברסיטאות שנהוגה בה
פנסיה תקציבית גדלו משנת הלימודי התשנ"ז ) (1997 1996עד שנת הלימודי
התשס"ו ) (2006 2005בשיעורי ניכרי ,ומשו כ* גדל ג שיעור ההוצאות שלה
על תשלומי הפנסיה התקציבית והפיצויי מס* כל הוצאותיה  .בשנת התשס"ו הוא
הגיע לכ  25.6%באוניברסיטה העברית ,לכ  13.6%בטכניו  ,לכ  10.1%באוניברסיטת
תל אביב ולכ  4.3%באוניברסיטת חיפה.
על פי הדוחות האקטואריי שהוכנו עבור האוניברסיטאות בסו ,שנת  ,2005תשלומי
הפנסיה השנתית של האוניברסיטה העברית צפויי לגדול עד שנת  2023לס* של
 496.06מיליו ש"ח גידול של כ  54.6%לעומת שנת  ;2005תשלומי הפנסיה
השנתית של הטכניו צפויי לגדול עד שנת  2030לס* של  240.79מיליו ש"ח
גידול של כ  104.2%לעומת שנת  ;2005תשלומי הפנסיה השנתית של אוניברסיטת
תל אביב צפויי לגדול עד שנת  2032לס* של  228.6מיליו ש"ח גידול של
כ  168.3%לעומת שנת .2005
תנאי פנסיה ושכר מועדפי
בביקורת הנוכחית הועלה כי למרות המלצות קודמות של מבקר המדינה לבטל את
תנאי הפנסיה המועדפי הניתני באוניברסיטאות כגו  :שיטת צבירת פנסיה
מואצת באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת חיפה;
צבירת זכויות פנסיה בשיעור כפול בידי בעלי תפקידי רבי באוניברסיטה העברית
ובטכניו ; וצבירת פנסיה ששיעורה הגיע עד  92%מהשכר הקובע באוניברסיטה
העברית 6האוניברסיטאות ממשיכות להעניק את כל ההטבות האמורות לעובדי
הוותיקי שעדיי מבוטחי בפנסיה תקציבית .אמנ הטבות אלה מעוגנות
בהסדרי או בהסכמי בי האוניברסיטאות לעובדיה  ,ועל כ מבחינה משפטית
האוניברסיטאות אינ יכולות לבטל באופ חד צדדי ,אול מאחר שמשרד האוצר
וות"ת לא אישרו את ההטבות האלה ,אי ה חייבי להשתת ,במימונ .
עד יוני  ,2007מועד סיו הביקורת ,לא ייחסה ות"ת תשומת לב ראויה להטבות
ולתנאי המועדפי שמעניקות האוניברסיטאות לעובדיה היוצאי לגמלאות .היא
לא דרשה מה נתוני כמותיי על עלות של התנאי וההטבות האלה ,וג לא
ניסתה לאמוד ,באמצעות האקטוארי שהזמינה ,את השפעת של אות תנאי
והטבות על ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ועל תזרי התשלומי
העתידיי לפנסיה שעליה לשל.
ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ותזרי התשלומי העתידיי
שלה לפנסיה מושפעי במידה רבה ג מתנאי השכר שזוכי לה העובדי
הפעילי :ההטבות ותנאי השכר המועדפי שנותנות האוניברסיטאות לעובדיה
מגדילי ג את ההתחייבויות האקטואריות שלה וג את ההוצאות בגי תשלומי
__________________
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ראו דוח מבקר המדינה משנת .1990
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פנסיה תקציבית ופיצויי ,ועל כ ה מצמצמי את המשאבי הכספיי העומדי
לרשות למימו פעילות השוטפת .חלק מתנאי אלה ניתנו ללא אישורו של הממונה
על השכר כנדרש ,ולכ מדובר בתנאי שכר חריגי.7
כמו בעניי תנאי השכר החריגי ,ג לגבי תנאי הפנסיה המועדפי לא ביצעה
יחידת הממונה פעולות פיקוח ואכיפה באוניברסיטאות ,וממילא לא פעלה בעצמה או
באמצעות ות"ת לאיסו ,המידע בעניי ולהפסקת מת ההטבות החריגות בתנאי
השכר והפרישה ובהסדרי הפנסיה התקציבית לעובדי שהחלו לעבוד
באוניברסיטאות לאחר מרס  ,1988המועד שבו הוחל על האוניברסיטאות סעי29 ,
לחוק יסודות התקציב.8

המעבר לפנסיה צוברת
משרד מבקר המדינה המלי 0כבר בשנת  1990לאוניברסיטאות שנהוגה בה פנסיה
תקציבית כי ישקלו להפעיל במקומה פנסיה צוברת ולהחילה תחילה על העובדי
החדשי .בה בעת פעלה ות"ת ,ללא הצלחה ,להעברת עובדי האוניברסיטאות
להסדר של פנסיה צוברת .בספטמבר  1992החליטה הממשלה לפעול להעביר
לפנסיה צוברת ,בי היתר ,ג את עובדי הגופי הנתמכי ,א* המעבר לפנסיה
צוברת הסתיי בכל האוניברסיטאות רק בשנת .2007
האוניברסיטה הראשונה שהנהיגה פנסיה צוברת לעובדיה החדשי הייתה
האוניברסיטה העברית ,והיא עשתה זאת משנת  2001ואיל* בעקבות הסכ שנחת
הסכ העקרונות( .בהסכ זה התחייבה
באוגוסט  1999בינה ובי ות"ת )להל
ות"ת ,בי היתר ,כי כל עוד תשל האוניברסיטה למי מעובדיה פנסיה תקציבית,
תשתת ,בתשלומיה ג ות"ת ,באמצעות הקצבות מיוחדות .על פי הנוסחה שנקבעה
בדבר שיעור ההשתתפות של ות"ת ועל פי התחזית שהייתה בידי ות"ת ,הסיוע אמור
להסתכ בעשרות מיליוני שקלי בשנה במש* יותר מ  35שני; בשנות הלימודי
התשס"ב התשס"ג ) (2003 2001העבירה ות"ת לאוניברסיטה העברית ס* כולל של
כ  180מיליו ש"ח על חשבו התחייבות זו .הואיל והקצבות המדינה למערכת
ההשכלה הגבוהה מסוכמות בי אג"ת לוות"ת ,הרי שוות"ת נהגה בחוסר אחריות
כאשר התחייבה להעניק לאוניברסיטה העברית במש* יותר מ  35שנה סיוע שוט,
בסכומי ניכרי בלי שתיאמה זאת מראש ע אג"ת ,בלי שבדקה א אכ יהיו בידיה
סכומי פנויי הדרושי לכ* ובלי שבחנה את ההשפעות שיש לדבר על תקציב
ההשכלה הגבוהה ואת הפגיעה האפשרית במכלול היעדי שהתקציב נועד לממ .
א ,על פי שידוע לוות"ת זה שני רבות על התנאי העדיפי של הסדר הפנסיה
התקציבית באוניברסיטה העברית ועל ההטבות החריגות והניכרות שהעובדי זוכי
לה במסגרת הסדר זה ,שלא קיבלו את אישורה ואת אישורו של משרד האוצר ,לא
__________________

7
8

על תנאי השכר והפרישה באוניברסיטאות ,על סמכויות הממונה ועל היעדר הפיקוח שלו על תנאי
אלה ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ' .7913
ראו ש ,עמ' .6451
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פעלה ות"ת כדי לבטל או לצמצ את אות תנאי והטבות במסגרת הסכ
העקרונות שעליו חתמה ע האוניברסיטה העברית.
האוניברסיטה העברית התחייבה בהסכ העקרונות להקי קר פנימית ,להפריש
אליה  17.5%משכר של העובדי הוותיקי שהסדר הפנסיה התקציבית ממשי*
לחול עליה ולהעביר אליה ג את ההקצבות המיוחדות שתקבל מוות"ת .ואול
האוניברסיטה השתמשה בהפרשות ובהקצבות המיוחדות של ות"ת למימו
התשלומי השוטפי של הפנסיה התקציבית של כל הגמלאי .מהאמור לעיל עולה
כי האוניברסיטה ממשיכה לנהוג בחוסר אחריות .היא לא ניצלה כראוי את הכספי
הפנויי העומדי לרשותה בשל ההקצבות המיוחדות שקיבלה מוות"ת ,כפי
שהתחייבה ,ולא עשתה דבר כדי להקל את נטל תשלומי הפנסיה הגבוהי שיהיה
עליה לשל בעתיד; מכיוו שלא נצברו כספי בקר הפנימית ,בפועל ות"ת היא
שנושאת ברובה המכריע של עלות המעבר של עובדי האוניברסיטה לפנסיה צוברת.
עובדה זאת ידועה זה זמ לוות"ת ,א* היא אינה עושה דבר בעניי  ,ויש לראות זאת
בחומרה.
באוגוסט  2001הציעה ות"ת לטכניו  ,לאוניברסיטת תל אביב ולאוניברסיטת חיפה
לעבור לפנסיה צוברת ולהגיע עמה להסכ על בסיס אות העקרונות שסוכמו ע
האוניברסיטה העברית .ואול רק לאחר שאג"ת הודיע לוות"ת באפריל  2003כי
המעבר לפנסיה צוברת יהיה התנאי הראשו למימו תכניות ההבראה של
האוניברסיטאות לשנות הלימודי התשס"ד התשס"ח ) (2008 2003הנהיגה
אוניברסיטת תל אביב פנסיה צוברת לעובדי חדשי שהחלו לעבוד בה מאוקטובר
 ,2003והטכניו ואוניברסיטת חיפה הנהיגו פנסיה כזאת לעובדי חדשי שהחלו
לעבוד בה מינואר .2004
ות"ת ואג"ת לא התנו את מת הסיוע במימו תכניות ההבראה של האוניברסיטאות
בהתחייבות לרשו במאזניה עתודות שיבטאו את כל זכויות הפנסיה שממשיכי
לצבור העובדי הוותיקי ולהפריש כנגד באופ שוט ,כספי ליעודות המתאימות.
בעקרונות שתכניות ההבראה אמורות לכלול על פי ההסכ הרב שנתי בי ות"ת
לאג"ת )הקובע את מסגרת התקציב של מערכת ההשכלה הגבוהה( אי כל ביטוי
לגירעונות האקטואריי של האוניברסיטאות ,וממילא לא נקבע כיעד הצור* לפעול
לכיסוי אות הגירעונות.

הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל )ועדת שוחט(

9

בדוח ועדת שוחט ,שהוגש ביולי  ,2007הומל ,0בי היתר" ,להגדיל את משאבי
מערכת ההשכלה הגבוהה בהדרגה עד לתוספת שנתית של כ  2.5מיליארד שקלי
בתשע"ג ] ."[2013 2012הגדלת המשאבי תיעשה ,בי היתר ,על ידי הקצאת "200
מיליו שקלי לבסיס התקציב עד שנת תשע"ב ] [2012 2011בגי תכניות הבראה
למוסדות אשר בי השאר נהוגי בה תשלומי פנסיה תקציבית".
__________________
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נציגי של ות"ת ושל אג"ת שהשתתפו בוועדת שוחט לא הסבו את תשומת לבה לא
לגידול הניכר שחל בגירעונותיה האקטואריי של האוניברסיטאות ובהוצאותיה על
תשלומי הפנסיה התקציבית ,לא להשפעות שיש לכ* על פעילות השוטפת ,ולא לכ*
שהאוניברסיטאות הנהיגו את הפנסיה התקציבית באופ חד צדדי .נציגי ות"ת
ואג"ת בוועדה ג לא הבהירו לה כי הסדרי הפנסיה התקציבית שהנהיגו
האוניברסיטאות כוללי תנאי שאינ מקובלי בהסדרי הפנסיה התקציבית
בשירות המדינה ,וכי האוניברסיטאות לא הפרישו לעתודות וליעודות את כל
הכספי הדרושי לתשלומי הפנסיה .עקב כ* לא דנה הוועדה בענייני אלה.

סיכו והמלצות
הוצאות בגי פנסיה תקציבית ופיצויי ה קשיחות וכמעט אי אפשר לצמצמ  ,וככל
ששיעור מס* ההוצאות גדול יותר ,מצטמצמת הגמישות הניהולית .לאוניברסיטאות
שבה נהוגה פנסיה תקציבית יש גירעונות אקטואריי ניכרי ,ועל פי התחזיות
שבידיה  ,נטל ההוצאה השנתית בגי תשלומי הפנסיה יכביד מאוד על תקציב
במש* שני רבות .אמנ עובדי חדשי שמתחילי לעבוד באוניברסיטאות האלה
אינ מבוטחי עוד בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת ,אול בכ* לא נפתרה
בעיית של האוניברסיטאות .האוניברסיטה העברית ,אוניברסיטת תל אביב
והטכניו ממשיכי לנהוג בחוסר אחריות ואינ מפרישי כספי די הצור* א
בכלל כדי שיוכלו לעמוד בעתיד בנטל הכבד של תשלומי הפנסיה .ה ג ממשיכי
להעניק הטבות חריגות לעובדי הוותיקי המבוטחי עדיי בפנסיה תקציבית,
ודבר זה תור תרומה ניכרת לגירעונות האקטואריי ולנטל הכבד של תשלומי
הפנסיה על תקציב.
הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות והגירעונות האקטואריי שהיא גררה משולי
לפצצת זמ  .לפיכ* ראוי שכל הנוגעי בדבר ות"ת ,משרד האוצר והאוניברסיטאות
ינקטו פעולה נמרצת ומידית בתחו זה .עליה לפעול בנחישות ובדחיפות כדי לתת
מענה טוב יותר לבעיית הפנסיה התקציבית הצפויה להכביד על תקציב של
האוניברסיטאות ,שחלק ניכר מעובדיה עדיי זכאי לפנסיה תקציבית .יש לגרו
לכ* שהאוניברסיטאות ינהגו באחריות מרבית ,יתרמו את חלק לפתרו בעיותיה
ויתחילו להפריש באופ מסודר עבור העובדי המבוטחי בפנסיה תקציבית,
ליעודות פנימיות או לקרנות חיצוניות ,לפחות את ההפרשות הנהוגות בפנסיה
צוברת .על הממונה לבחו את תנאי השכר והפרישה שמעניקות האוניברסיטאות
לעובדי אלה ולפעול על פי המתחייב מתוצאות בדיקתו.

♦
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מבוא
הסדרי פנסיה ופרישה נועדו להבטיח אמצעי קיו לעובד ולמשפחתו לאחר שיפרוש לגמלאות
כשיגיע לגיל הפרישה או לאחר שיפוטר ,ובמקרי מסוימי ג לאחר שיתפטר.10
זכויות הפנסיה של עובדי האוניברסיטאות נקבעו מפע לפע בהסכמי נפרדי בי כל אחת
מהאוניברסיטאות לארגוני העובדי שלה .בשני  19821955הונהגו הסדרי פנסיה תקציבית
בטכניו ,באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תלאביב ובאוניברסיטת חיפה .בתלאביב ובחיפה
כללו ההסדרי הללו רק את הסגל האקדמי .לסגל המינהלי באוניברסיטאות האלה הונהג )בתל
אביב ב 1964ובחיפה ב (1979הסדר של פנסיה חיצונית צוברת )להל  פנסיה צוברת( ,ולפיו
העובד מפריש  5.5%משכרו ,והמעביד  .12%
בספטמבר  1992החליטה הממשלה "לפעול להפסקתה של צבירת ההתחייבויות בפנסיה תקציבית
לגבי עובדי מדינה חדשי ...להטיל על הממונה על השכר באוצר לנהל במסגרת הסכ ...בשרות
הציבורי ...מו"מ על ביטוח פנסיוני לעובדי חדשי בשרות הציבורי בתוכנית צוברת" .כמו כ
הוחלט להחיל את העקרונות האלה ג על גופי מתוקצבי ונתמכי )כהגדרת בחוק יסודות
התקציב(.11
לאחר מגעי ארוכי שקיי משרד האוצר ע הסתדרות העובדי הכללית החדשה )להל 
ההסתדרות( נחת במרס  1999הסכ קיבוצי שבו הוסכ ,בי היתר ,על מעבר מפנסיה תקציבית
לפנסיה צוברת .בפברואר  2002אישרה הכנסת תיקו לחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח
משולב[ ,התש"ל ,1970בדבר מעבר לפנסיה צוברת .12בפועל הסדר פנסיה צוברת בשירות
המדינה הוחל על עובדי חדשי מ.1.4.02
נציגי משרד האוצר וראשי האוניברסיטאות דנו בעניי הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות כבר ב
 .1997ב 2001הנהיגה האוניברסיטה העברית פנסיה צוברת לעובדיה החדשי ,ובשני  2004
 2007הסדירו זאת שאר האוניברסיטאות שבה הייתה נהוגה פנסיה תקציבית .13העובדי הוותיקי
באוניברסיטאות האלה ממשיכי להיות מבוטחי בפנסיה תקציבית.
הוצאות בגי פנסיה תקציבית ופיצויי קשיחות אפילו יותר מהוצאות בגי שכר .בניגוד להוצאות
שכר ,שבעת משבר אפשר לעתי לצמצמ באמצעות פיטורי עובדי או איקליטת עובדי
חדשי ,את הוצאות הפנסיה התקציבית והפיצויי כמעט איאפשר לצמצ .מכא שהוצאות אלה
ה נטל כספי ותקציבי על האוניברסיטאות ,ובייחוד א ה נמצאות במגמת עלייה ,וככל ששיעור
מס ,ההוצאות גדול יותר ,כ ,מצטמצמת הגמישות הניהולית .נטל כזה עלול להקשות על
__________________
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יש שני סוגי של הסדרי פנסיה :פנסיה צוברת ,המבוססת על הפרשות של עובדי ומעבידי  ,ופנסיה
תקציבית ,המאופיינת במימו מלוא הזכויות מתקציב המעביד .בי שני הסוגי האלה יש עוד
הבדלי  ,הגורמי לכ שעבור המעביד עלות הפנסיה התקציבית גבוהה מזו של הפנסיה הצוברת,
ובה הגדלת שיעורי הפנסיה ,הגדלת תקופת השירות ,פרישה מוקדמת והטבות נוספות )עוד בעניי
זה ראו מבקר המדינה ,(1990) 40 È˙˘ ÁÂ„ ,עמ' .(11#1
מאחר שהאוניברסיטאות ה גופי נתמכי לעניי חוק יסודות התקציב )ראו לעיל ,עמ'  ,(26חייבה
ההחלטה את משרד האוצר לטפל ג בעניינ.
התיקו נעשה במסגרת חוק ההסדרי במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות
הכלכלית לשנת הכספי  ,(2002התשס"ב.2002#
האוניברסיטה העברית  #כלפי עובדי שהחלו לעבוד בה מ ;1.7.00#אוניברסיטת תל#אביב  #כלפי
עובדי שהחלו לעבוד בה מ ;1.10.03#אוניברסיטת חיפה והטכניו  #כלפי עובדי שהחלו לעבוד
בה מ.1.1.04 #

התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

האוניברסיטאות לבצע את תכניות הפיתוח האקדמי שלה ,ויתרה מזאת ,יקשה עליה ג לשמור
על יציבות ,בייחוד א תשית עליה המדינה קיצוצי תקציביי.
מבקר המדינה בדק בעבר כמה פעמי היבטי שוני של הסדרי הפנסיה והפרישה
באוניברסיטאות 14ומצא ,בי היתר ,כי האוניברסיטאות שהנהיגו פנסיה תקציבית צברו בגינה
התחייבויות בסכומי ניכרי ולא יצרו עבור עתודות ויעודות 15להבטחת זכויות העובדי ,וכי ה
ג דחו במש ,שני את הטיפול בבעיה ולא פעלו כמתחייב ממצב.
בדוח מבקר המדינה משנת  161999צוי כי בסו -שנת הכספי 17התשנ"ז ) (30.9.97היו לארבע
האוניברסיטאות שנהוגה בה פנסיה תקציבית )העברית ,תלאביב ,חיפה והטכניו( התחייבויות
אקטואריות בגי זכויות הפנסיה והפרישה של עובדיה בס ,כולל של כ 10מיליארד ש"ח ,וכי
שלוש מה )העברית ,תלאביב והטכניו( לא יצרו עתודות בעבור חלק ניכר מהתחייבויות אלה.
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי מרס   2006יוני  ,2007לסירוגי ,את מעורבות של משרד
האוצר ושל ות"ת בהחלת הסדרי פנסיה צוברת על העובדי החדשי באוניברסיטאות .כמו כ
נבדקו הצעדי שנקטו משרד האוצר ,ות"ת והאוניברסיטאות עצמ כדי לצמצ את גירעונותיה
האקטואריי של האוניברסיטאות וכדי להבטיח את זכויות הפנסיה של עובדיה הוותיקי,
שעליה עדיי חל הסדר פנסיה תקציבית.

הפנסיה התקציבית
הנהגת פנסיה תקציבית
 .1הפנסיה התקציבית אינה נהוגה בכל האוניברסיטאות אלא רק בארבע מה :בטכניו מונהגת
פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי ולחברי הסגל המינהלי משנת  ;1955באוניברסיטת תל
אביב מונהגת פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי משנת  ;1964באוניברסיטת חיפה נהוגה
פנסיה תקציבית לחברי הסגל האקדמי משנת  ;1968ובאוניברסיטה העברית מונהגת פנסיה
תקציבית לעובדי הסגל האקדמי ולעובדי הסגל המינהלי משנת  .1982בשלוש האוניברסיטאות
האחרות  בראיל ,בגוריו ומכו ויצמ  מונהגת פנסיה צוברת .כמו כ מבוטחי בפנסיה כזו
עובדי הסגל המינהלי של אוניברסיטת תלאביב ושל אוניברסיטת חיפה.

__________________
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ראו מבקר המדינה ,(1967) ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ'  ;3226מבקר
המדינה ,(1968) È‚ÂÏÂÎË ÔÂÎÓ - ÔÂÈÎË· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ÁÂ„ ,עמ'  ;3936מבקר המדינהÏÚ ÁÂ„ ,
 ,(1981) ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙¯Â˜È·‰עמ'  ;6965דוח מבקר המדינה משנת  ,1990עמ'
 ;10255דוח מבקר המדינה משנת  ,1999עמ' .2111
  ‰„Â˙Úרישו במאז %של התחייבות לזמ %ארו $שסכומה ומועדי פירעונה נאמדי  ‰„ÂÚÈ .נכסי
שנצברו לש מימוש ההתחייבות הרשומה כעתודה.
על הממצאי שהועלו באותו דוח בעניי %הפיקוח על תנאי השכר ,הפנסיה והפרישה באוניברסיטאות
ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" עמ' .63 ,51 ,29 ,28 ,27
שנת הכספי של האוניברסיטאות מקבילה פחות או יותר לשנת הלימודי האקדמית ונמשכת
מתחילת אוקטובר עד סו +ספטמבר בשנה שלאחר מכ.%
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להחלטה אילו הסדרי פנסיה להנהיג במוסד ובאיזו מתכונת להנהיג יש השלכות כספיות ניכרות,
שכ עבור המוסד עלות הפנסיה התקציבית גבוהה יותר מעלות הפנסיה הצוברת ,18וג תזרי
המזומני הצפוי לו בכל אחת מהשיטות הוא שונה :מוסד שמונהגת בו פנסיה צוברת נדרש
להפריש מיו העבודה הראשו של העובד במוסד ,מדי חודש בחודש ,סכומי לקופת הפנסיה,
וסכומי אלה מופרשי עד שהעובד פורש ממקו עבודתו ,א ,מרגע שהעובד יוצא לגמלאות
פוסקות הוצאות האוניברסיטה בגינו; מוסד שמונהגת בו פנסיה תקציבית אינו נדרש להפריש
במהל ,שנות עבודתו של העובד סכומי כלשה לקופה חיצונית ,א ,מרגע שהעובד יוצא
לגמלאות ,המוסד נדרש לשל בגינו סכומי גדולי יותר מאלה שהיה משל לקר פנסיה צוברת,
ועל כ עליו לייעד במסגרת תקציבי רבשנתיי מקורות לכיסוי הוצאות אלה.
בדברי ההסבר להצעת חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ )תיקו מס' ) (39עובדי
חדשי( ,התשנ"ו) 1996ראו להל( ,נמנו חסרונותיה של שיטת הפנסיה התקציבית ,ונאמר בה
בי השאר כי "יצירת ההוצאה התקציבית בעת מימוש זכויות הפנסיה ולא במהל ,צבירת
ההתחייבויות מעוותת את התקציב ויוצרת התחייבות עתידית גדולה ,ללא ביטוי מתאי בתקציב
השוט ;-כתוצאה מכ ,יש חשש שקבלת החלטות ועריכת הסכמי ...נעשי ללא התחשבות
בשיקולי אמיתיי וללא בקרה תקציבית".
עיקר הקצבותיה של ות"ת לאוניברסיטאות ,שמוגדרות על ידה "הקצבות ישירות" ,ניתנות על פי
מודל שפיתחה ,שמבוסס על מת תמורה לאוניברסיטאות בעד תפוקותיה בתחומי ההוראה
והמחקר ואינו מתחשב כלל בתוצאות הכספיות של פעילות )ה תוצאות על בסיס מזומ וה
תוצאות על בסיס צבירות ;(19אול מכיוו שעל פי החלטת ממשלה מ ,1977ות"ת אמורה לעקוב
אחר ניצול התקציבי של האוניברסיטאות כדי למנוע גירעונות או חריגות ,20ומכיוו שלהסדרי
הפנסיה השוני יש כאמור השלכות כספיות ניכרות ושונות על תקציבי המוסדות ,על ות"ת להיות
מעורבת  באופ רצי -ככל האפשר  בהסדרי הפנסיה הנהוגי באוניברסיטאות ולבחו מדי פע
בפע את השינויי שחלי בה ואת השפעת על מצב הכספי של האוניברסיטאות ,על יציבות
ועל יכולת להתמודד ע ההוצאות הצפויות בגי תשלומי הפנסיה לעובדיה.
הטכניו ,אוניברסיטת תלאביב ואוניברסיטת חיפה ,שהנהיגו כאמור פנסיה תקציבית עוד לפני
שהוקמה ות"ת בשנת  ,1974עשו זאת ללא מעורבות של משרד החינו) ,שהעביר אליה במישרי
את הקצבות המדינה לפני שהוקמה ות"ת( ושל משרד האוצר .לאמתו של דבר ה הנהיגו את
הפנסיה התקציבית באופ חדצדדי ,ולא הובטח לה שהמדינה תסייע לה במימו הסדר פנסיה
שעלותו גבוהה.
האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת תלאביב טענו בתשובותיה למשרד מבקר המדינה מאוגוסט
 2007כי ה לא היו זקוקות לאישור של משרד האוצר או של ות"ת להנהגת הפנסיה התקציבית,
שכ לא היה "צור ,חוקי בכ.",
 .2באוניברסיטה העברית הייתה עד  1982קופת פנסיה מקיפה שנוהלה כגו -עצמאי וניזונה
מניכויי ממשכורות העובדי ומהפרשות האוניברסיטה ,בשיעור של  5%מכל צד .מכיוו שבמש,
שני רבות לא העבירה האוניברסיטה לקופת הפנסיה את חלקה בהפרשות ,ומכיוו שעל פי
__________________
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ראו להל %בפרק המשנה "ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות" וכ %בפרק המשנה "תנאי
פנסיה ושכר מועדפי".
שיטה חשבונאית שלפיה רישו של כל הכנסה או הוצאה נעשה מיד ע ביצוע ,%בי %שבוצעו במזומ%
ובי %שלא.
על הקמת ות"ת ועל תפקידיה ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ' .6564

התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

ההסדרי בינה ובי העובדי ,עובד שפרש לגמלאות היה זכאי להחזר הכספי שהפריש לקופת
הפנסיה ,שולמו כל התשלומי לגמלאי מתקציב האוניברסיטה ,כלומר שיטת הפנסיה התקציבית
הונהגה למעשה באוניברסיטה העברית שני רבות לפני שנת .1982
בשל רצונה של האוניברסיטה העברית להנהיג פנסיה תקציבית ג להלכה וכדי שתוכל לקבל
ממשרד האוצר סיוע כספי ,היא פנתה בשנת  ,1979בתיאו ע ות"ת ,לנציבות שירות המדינה
)להל  נש"מ( ולמשרד האוצר וביקשה לאשר את שינוי שיטת הפנסיה .נש"מ ומשרד האוצר
הסכימו לאשר את השינוי ,אול התנו זאת בכ ,שהעובדי החדשי של האוניברסיטה שיתחילו
לעבוד בה לאחר הנהגת השינוי ,לא יקבלו את התשלומי החריגי ואת תנאי הפנסיה העדיפי
שהיו נהוגי בה לפני השינוי )ראו להל( ,ותנאי הפנסיה התקציבית שיקבלו יהיו כנהוג בשירות
המדינה .העובדי הוותיקי של האוניברסיטה העברית ימשיכו ליהנות מחלק לא מבוטל מתנאי
הפנסיה שהיו נהוגי בה עד אז .האוניברסיטה קיימה משא ומת ע נציגי עובדיה בעניי הפנסיה
התקציבית ,ובעקבות זאת חתמה עמ בספטמבר  1982על הסכ בדבר פנסיה תקציבית ,אול
ההסכ לא עלה בקנה אחד ע התנאי שהציבו נש"מ ומשרד האוצר ,שכ תנאי הפנסיה
המועדפי שהיו נהוגי קוד לכ הוחלו ג על עובדי חדשי.21
,Ó"˘ Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯Â˘È‡ ‡ÏÏ ‰˘Ú ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ¯·ÚÓ‰ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·˘ ¯Á‡Ó
‚ÂÚ„È˘ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙"˙Â .(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÍÎÏ ‰˙ÓÎÒ‰ ˙‡ ‰ ˙ ‡Ï ˙"˙Â Ì
˘¯·„ Â˘Ú ‡Ï ,È„„ˆ-„Á ÔÙÂ‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙‡ ‰‚È‰ ‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
·¯„Ò‰" ÈÎ 1995 È‡ÓÓÂ ÏÈ¯Ù‡Ó ‰ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰È·˙ÎÓ· ‰¯È‰·‰ ˙"˙Â Ì Ó‡ .‰Ê ÔÈÈ Ú
ÔÈ‡Â ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È ÏÚ ˙È„„ˆ „Á ‰¯Âˆ· ‰˘Ú Â ÓÊ· [˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡·] ‰ÈÒ Ù‰
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÈÒ Ù‰ ·Â˘ÈÁ ˙ËÈ˘ [ÈÎÂ] Â‰˘ÏÎ È˙ÎÏÓÓ Ì¯Â‚Ó ÈÂ·È‚ ÏÎ ÂÏ
˙"˙Â Í‡ ,"¯Á‡ È˙ÎÏÓÓ Ì¯Â‚ ÏÎ Â‡ ˙"˙Â ¯Â˘È‡ ˙‡ ÌÏÂÚÓ ‰Ï·È˜ ‡Ï ‰ÓÂÏ˘˙ ˙¯ÂˆÂ
Ï˘ ˙È„„ˆ-„Á‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÁÎÂ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,¯„Ò‰‰ ÏÂËÈ·Ï È‰˘ÏÎ ‰ÏÂÚÙ ‰Ë˜ ‡Ï
.‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
 .3כאמורַ ,לשונ2ת שבי שיטות הפנסיה ובי ההסדרי הפרטניי בכל אחת מהאוניברסיטאות
יש השלכות כספיות ניכרות ,וספק א יש מקו לייחודיות ולשונות כזאת במערכת ציבורית
הניזונה ברובה מכספי מדינה .אוניברסיטה שנהוגה בה פנסיה תקציבית ומשו כ ,אי היא
מחויבת להפריש באופ שוט -לקופת פנסיה חיצונית או פנימית כספי בגי זכויות הפנסיה של
עובדיה ,והיא א -אינה עושה זאת בפועל  יש לה בטווח הקצר יתרו לכאורה על פני אוניברסיטה
שנהוגה בה פנסיה צוברת ומחויבת להפריש כספי באופ שוט -לקופת פנסיה.
בדצמבר  2001התריעה אוניברסיטת בראיל על כ ,שהנהגת פנסיה תקציבית בכמה
מהאוניברסיטאות פוגעת באוניברסיטאות האחרות ,שכ "אי יצירת עתודות נאותות באוניברסיטאות
בה קיימת פנסיה תקציבית ]ראו להל[ ,הותירה בידיה במש ,כל השני משאבי כספיי אשר
אפשרו לה להגדיל את התפוקה בהוראה ומחקר ,וכתוצאה מכ ,גדלה יותר ההקצבה שניתנה לה
מוות"ת ,ומטבע הדברי גידול זה בא על חשבו ההקצבות שניתנו לשאר האוניברסיטאות...
הקצבה זו של ות"ת ...יוצרת אפליה לא מוצדקת בחלוקת המשאבי ופוגעת דווקא
באוניברסיטאות אשר עמדו בכללי מינהל מסודרי בנושא הפנסיה".
בדוח מבקר המדינה משנת  1990צוי כי ות"ת אמנ טיפלה בשני הראשונות להקמתה בנושא
הפנסיה וניסתה להגיע לכלל שיטה אחידה בכל האוניברסיטאות ,אול עד שנת " 1987לא הייתה
__________________
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פעילות של ממש לקידו העניי" ,ולא נבחנו שיטות הפנסיה השונות הנהוגות באוניברסיטאות
והשפעת הש4נ2ת ביניה על הקצבות ות"ת לאוניברסיטאות ועל יציבות בעתיד .כ צוי בדוח זה
כי בסו -שנות השבעי של המאה העשרי ניאותה כאמור ות"ת לסייע לאוניברסיטה העברית
בניסיונותיה לתא ע משרד האוצר וע נש"מ את המעבר משיטת הפנסיה הצוברת לשיטת
הפנסיה התקציבית.
‰ÈÒ Ù‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚‰ ˙ÂÏÚÏ ˙˜ÙÒÓ ˙Â·È˘Á ‰ÒÁÈÈ ‡Ï ˙"˙Â ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.˙È·Èˆ˜˙‰

✩
˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ô‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ú·¯‡˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ Â‡·Â‰˘ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó
‡˘Â · ¯·Â„Ó˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ .Ô·Èˆ˜˙· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ‰ È„Ó‰ ÈÙÂ‚ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ ˙Â¯ÎÈ
Ì¯Â‚Î ‰„ÓÚÓ ˙‡Â ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ ˙"˙Â ‰ÏˆÈ ‡Ï ,˙Â¯ÎÈ ˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÚ·Â ·Â˘Á
‰ÈÒ Ù˘ ÍÎ È„ÈÏ ‡È·‰Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‡È‰ .Ô‰ÈÏÚ Á˜ÙÓÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ·ˆ˜˙Ó‰
ˆ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ· ‚‰ Â˙ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù Ï˘ ÂÊÓ ‰ÎÂÓ „È·ÚÓÏ ‰˙ÂÏÚ˘ ,˙¯·Â
·‡˘¯ ˙ÂÈ ÂˆÈÁ ‰ÈÒ Ù ˙Â ¯˜Ï ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙Â˘¯Ù‰ ÚÂˆÈ· ·‚‡ ˙‡Ê ;ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎÏ
·Èˆ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· - „Á‡Î ÌÈ˘„ÁÂ ÌÈ˜È˙Â - ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ¯Â·Ú ˙ÂÈÓÈ ÙÂ
¯·.Ô˙ÒÈ¯˜ È ÙÓ ˘˘Á‰ ÔË˜ÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ Ô˙Â·ÈˆÈ ÁË·Â˙˘ È„Î ,ÔÊÂ‡Ó È˙ ˘-
ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ¯˘Ù‡È „È·ÚÓ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙÈ˘ ‰ÈÒ Ù ¯„Ò‰Ï ¯·ÚÓ
.ÂÓ˜Â‰ ÌÓ˘Ï˘ ,¯˜ÁÓ‰Â ‰‡¯Â‰‰ ÌÂ„È˜Ï Ô·Èˆ˜˙Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ˜ÏÁ ˙Â Ù‰Ï

ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות
 .1מוסד שנהוגה בו פנסיה צוברת מעביר מדי חודש בחודש לקופת הפנסיה החיצונית 17.5%
משכרו של העובד  ב 12%נושא המעביד וב 5.5%נושא העובד  וקופת הפנסיה היא שתשל
לעובד את הגמלה .מוסד שנהוגה בו פנסיה תקציבית ,חלה עליו האחריות הישירה לשל גמלאות
מתקציבו השוט .-כדי להקל את נטל התשלומי העתידיי על המוסד להפריש מדי חודש בחודשו
בגי כל עובד כספי לקר פנימית )עתודה ויעודה( לפי שיעור מסוי ממשכורתו הקובעת לפנסיה,
ולפחות לפי השיעור המקובל המופרש על ידי מעביד לקרנות פנסיה צוברות ,דהיינו לפחות .12%
יצוי כי מאחר שעבור המוסד עלות הפנסיה התקציבית גבוהה מעלות הפנסיה הצוברת ,קר זו
אינה מכסה את כל התחייבותו של המוסד בגי זכויות הפנסיה שצוברי עובדיו.
מוסד המתנהל באופ מסודר ומקפיד לתכנ את צעדיו ולשמור על מסגרת תקציבו בתשומת לב
להכנסותיו ולהתחייבויותיו הצפויות צרי ,לחשב מפע לפע ,בדר ,כלל באמצעות אקטואר
מקצועי ,את התחייבויותיו לעובדיו בגי זכויות הפנסיה שצברו ויצברו )להל  ההתחייבות
האקטוארית( ולהשוות לערכה של הקר הפנימית .את תוצאות החישובי וניתוח יש להציג
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לגופי המנהלי את המוסד כדי שיוכלו לקבל החלטות תקציביות מתאימות .כאשר מדובר
במוסדות ציבוריי הנמצאי באחריות של משרד ממשלתי או של רשות שלטונית אחרת ,או א-
מקבלי מה הקצבות ,על המשרד או הרשות לדאוג לכ ,שהמוסדות יביאו לידיעת את תוצאות
החישובי ואת ניתוח באופ מסודר ,כדי שיוכלו לעמוד על כ ,שהמוסדות ינקטו את כל הצעדי
הדרושי להבטחת עתיד וכדי שיוכלו להבחי מבעוד מועד א יש חשש שהמוסדות יקרסו,
ויפעלו כנדרש.
כאמור ,משרד מבקר המדינה התריע בעבר כמה פעמי  לראשונה בשנת  1967ולאחרונה בשנת
  1999כי שלוש מהאוניברסיטאות שהנהיגו פנסיה תקציבית )העברית ,תלאביב והטכניו( צברו
בגינה התחייבויות אקטואריות בסכומי ניכרי ,והסכומי שהפרישו ,א הפרישו ,במהל ,השני
לקרנות הפנימיות לכיסוי התחייבויות אלה היו נמוכי בהרבה מהמתחייב ,ומשו כ ,ה צברו
גירעונות אקטואריי.
·„‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂÚ¯˙‰‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ÔÈÂˆ 1999 ˙ ˘Ó ÁÂ
ÏÎ ÂÏÈ‚ ‡Ï ˙"‚‡Â ˙"˙Â Ì‚ ÈÎ ÁÂ„· ÔÈÂˆ ÔÎ .Ô·ˆÓÓ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÏÚÙ ‡Ï
ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ˙ÂÈÓÈ Ù ˙Â ¯˜Ï Â˘È¯ÙÈ˘ Ô‰Ó Â˘¯„ ‡ÏÂ ÔÈÈ Ú· ˙Â·¯ÂÚÓ
ÌÈ ˘‰ ˙ˆÂ¯Ó· ÂÏ„‚ ÍÎ ÌÂ˘Ó .ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ì‰È˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï
Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰ :ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰
23
1997 ˙ ˘ „Ú 1979 ˙ ˘Ó Ï„‚ 22(2006 ¯·ÓËÙÒ È¯ÈÁÓ·) ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
·˘1997 ˙ ˘ „Ú 1987 ˙ ˘Ó Ï„‚ ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰ ;524%-Î Ï˘ ¯ÂÚÈ
·˘ÌÈ ˘ Ô˙Â‡· Ï„‚ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰Â ,483%-Î Ï˘ ¯ÂÚÈ
·˘.215%-Î Ï˘ ¯ÂÚÈ
 .2משרד מבקר המדינה בח בביקורת הנוכחית את השינויי שחלו משנת  1997ועד השני
 2005ו 2006בהיק -הגירעונות האקטואריי של האוניברסיטאות שבה נהוגה פנסיה תקציבית.
להל בטבלה נתוני על ההתחייבויות האקטואריות שהיו לה באות השני ,על היעודות שהקימו
ועל הגירעונות האקטואריי שצברו ,דהיינו על ההתחייבויות האקטואריות שלא יצרו בעבור
עתודות ויעודות )לפי דוחותיה הכספיי של האוניברסיטאות; במיליוני ש"ח; במחירי ספטמבר
:(2006

__________________

22
23

לש השוואה שוערכו כל הנתוני בדוח למחירי ספטמבר  ,2006על פי מדד המחירי לצרכ של
אותו החודש.
השנה שבה עסק הדוח משנת  ,1999שהסתמ על הדוחות הכספיי והנתוני שהיו בידי משרד מבקר
המדינה בעת הכנתו של הדוח.
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התשנ"ז

˙·È·‡-Ï
התשס"ה
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2

56.6

התשס"ו

6

˙È¯·Ú‰
התשס"ה
התשנ"ז

2

100

ההתחייבויות האקטואריות והיעודות של האוניברסיטאות
ÔÂÈÎË‰
התשס"ה
2

התשס"ו

75.4

2

74.9

90.2

100

91.6

6

התשס"ו

100

300.20

52.5

2

5

1
571.45
271.25

‰ÙÈÁ
התשנ"ז התשס"ה 2התשס"ו

4.5

47.9

ההתחייבות
1
1
4
4
4
1
3,1
3,1
3,1
1
1
503.54
346.11
9,200.00
9,316.84
8,456.11
3,237.00
3,143.42
1,276.99
3,747.60
3,631.95
2,632.29
האקטוארית
262.52 330.36
0
0
0
273.00
308.87
553.94
940.21
891.68
647.02
היעודה
ההתחייבות
האקטוארית שלא יצרו
5
241.02 5 15.75 9,200.00 9,316.84 8,456.11 2,964.00 2,834.55
723.05
בעבורה עתודה ויעודה 2,807.39 2,740.27 1,985.28
שיעור הגירעו!
האקטוארי
מההתחייבות
האקטוארית )באחוזי75.4 (%

1
2
3

4
5

6

לא כולל התחייבות אקטוארית בגי! זכויות שימשיכו לצבור עובדי %פעילי) %ראו להל! בהמש) פרק זה(.
על בסיס דוחות אקטואריי %מעודכני.%
כולל התחייבות בגי! זכויות פנסיה תקציבית שנצברו לזכות עובדי מוסד הטכניו! למחקר ופיתוח בע"מ )חברה בבעלות מלאה של הטכניו!( ,שהטכניו! ערב לה! *  262.09מיליו!
ש"ח בשנת התשנ"ז 340.2 ,מיליו! ש"ח בשנת התשס"ה ו* 331מיליו! ש"ח בשנת התשס"ו; וכולל ג %התחייבות אקטוארית לעובדי בית ספר להנדסאי %ולטכנאי %מייסודו של
בסמ"ת ,שנמצא בבעלות הטכניו! *  105.1מיליו! ש"ח בשנת התשנ"ז 117.8 ,מיליו! ש"ח בשנת התשס"ה ו*  152.6מיליו! ש"ח בשנת התשס"ו.
כולל התחייבות אקטוארית שימשיכו לצבור עובדי %פעילי %עד צאת %לגמלאות )ראו להל! בפרק זה(.
יצוי! שאוניברסיטת חיפה יצרה בספריה עתודה המשקפת את התחייבותה המלאה לעובדיה בגי! זכויות הפנסיה שלה ,%א) הסכומי %שהפרישה בפועל ליעודה המתאימה אינ%
מכסי %את כל ההתחייבות )ראו להל! בפרק זה(.
הנתוני %על ההתחייבויות האקטואריות שהיו בשנת התשס"ו לאוניברסיטה העברית ולאוניברסיטת תל*אביב מתבססי %על דוחות אקטואריי %שהוכנו בשנת התשס"ה ).(2005
ואול %אוניברסיטת תל*אביב עדכנה נתוני %אלה והתאימה אות %לשנת התשס"ו ,ואילו האוניברסיטה העברית לא עדכנה את הנתוני %לאותה שנה ,ולכ! ה %אינ %מייצגי %נכונה
את ההתחייבות האקטוארית שלה.
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˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ú·¯‡ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Û˜È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë·˘ ÌÈ Â˙ ‰Ó
ÛÂÒÓ) 2006 ¯·ÓËÙÒ „ÚÂ 1997 ¯·ÓËÙÒÓ .˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· Û‡ Ô‰Ó ‰ÓÎ·Â ,ÏÂ„‚Ï ÍÈ˘Ó‰
˘ ˙ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ‰Ï„‚ (Â"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙ ˘ ÛÂÒ „ÚÂ Ê" ˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰
˘- ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ ,42%-Î· - ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ,9%-Î· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï
·ÔÂÚ¯È‚‰ ˙ÓÂÚÏ ÈÎ ‰Ï·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ .153%-Î· - ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â 65%-Î
˙ÏÈ„‚ ¯ÂÚÈ˘Ï ‰ÓÂ„ ¯ÂÚÈ˘· Ï„‚˘ ,ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰
‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡‰ ÔÂÚ¯È‚‰ Ï„‚ ,Ì‰Ï˘ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰
˙È¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰ ˙ÏÈ„‚ ¯ÂÚÈ˘Ó ‰·¯‰· ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘· ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â
˘Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÂÓÎ˙Ò‰ ÏÂÎ‰ ÍÒ· .‰Ó‡˙‰· 310%-Â 1,806% - Ô‰Ï
˙ËÈÒ¯·È Â‡· ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 2.8-Î· ÔÂÈ ÎË· :¯˙ÂÈ· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 9.2-Î· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 3.0-Î· ·È·‡-Ï
˙Â ÂÂÎ˙Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ „ˆÈÎ ¯Â¯· ‡ÏÂ ;Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 0.3-Î· ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·Â
.˙Â ÂÚ¯È‚‰ Ï˘ ‡ÏÓ ÈÂÒÈÎÏ ‡È·‰Ï Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÈ Î˙ Ô‰Ï ÔÈ‡˘ ˙ÂÈ‰ ,‰Ï‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÔÓÓÏ
 .3את הנתוני באשר להתחייבויות האקטואריות מחשבי עבור האוניברסיטאות ,על פי
הזמנת ,אקטוארי מקצועיי .כל אוניברסיטה מקבלת מהאקטואר דוח הכולל ,בי היתר,
חישובי של ההתחייבות האקטוארית ושל תזרי ההוצאות הצפויות בגי תשלומי הפנסיה
לעובדיה ולגמלאיה )כולל תשלומי חדפעמיי( .החישובי האקטואריי נעשי על בסיס
הנחות בכל מיני ענייני כגו שיעור עליית השכר ומחירי ההו הריאליי הצפויי ,שעליה מחליט
האקטואר.
ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„ ÔÈÓÊ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ ˙"˙Â ‰·ÈÈÁ ‡Ï ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‡ˆÓ
˘ÂÈ‰ÈÂ („ÈÁ‡ ÒÈÒ· - ÔÏ‰Ï) ÌÈ„ÈÁ‡ ÌÈ¯ËÓ¯ÙÂ ˙ÂÁ ‰ ,‰È‚ÂÏÂ„Â˙Ó ÒÈÒ· ÏÚ Â ÎÂÈ
ÈÂ‡¯˘ ÌÈ·Â˘ÈÁÏÂ ÌÈËÂ¯ÈÙÏ ¯˘‡· ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ Ô‰Ï ‰Ú·˜ ‡Ï Û‡ ‡È‰Â ,‰ÈÏÚ ÌÈÏ·Â˜Ó
‡È‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ (1974 ˙ ˘·) ˙"˙Â ‰Ó˜˘ ÌÂÈÓ .ÌÈ¯‡ÂË˜‡‰Ó ˘Â¯„Ï
˜,‰ ÈÓÊ‰˘ ˙ÂÁÂ„ ‰ÓÚËÓ ¯‡ÂË˜‡Ó (1999 ˙ ˘·Â 1987 ˙ ˘·) „·Ï· ÌÈÈÓÚÙ ‰Ï·È
‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰ Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ ,‰¯˜· Ì˘Ï
˙˜ˆÏ˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ˜¯ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰È„È·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÂÒÒ·˙‰ ÌÈ ˘‰ ¯˙È· .˙È·È
ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ,˙"˙Â Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÈÁ ‰ ¯„ÚÈ‰·˘ ¯Á‡Ó ÌÏÂ‡ .˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˘ÏÎ˘ ¯Á‡ÓÂ ,„ÈÁ‡ ÒÈÒ· ÏÚ Â ÎÂ‰ ‡Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈ Â˙ ‰ ÌÈ¯Ê‚ Ì‰Ó
‡Ì‰˘ ‰Ï ‰‡¯ ˘ ÌÈ Â˙ ‰Â ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ ‰Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˙ÏÏÂÎ Û‡ ‰ËÈÒ¯·È Â
Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Ï˘ ‰‡ÏÓÂ ‰„ÈÁ‡ ‰ ÂÓ˙ Ï·˜Ï ¯˘Ù‡-È‡ ,ÔÈÈ Ú‰ ÔÈÓÓ
ËÂ˜ ÏÂ ˙Â ÂÎ ‰ ˙Â ˜ÒÓ‰ ˙‡ ˜ÈÒ‰Ï ,ÈÂ‡¯Î Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡-È‡Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
‡˙ .˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰
לדוגמה ,האקטואר שהכי בשנת  2005את הדוחות האקטואריי של האוניברסיטה העברית ושל
הטכניו התבסס על הנחות שונות מההנחות שעליה התבסס האקטואר שהכי באותה השנה את
הדוח האקטוארי של אוניברסיטת תלאביב .יתר על כ ,בדוחות כוללי האקטוארי בהתחייבות
האקטוארית הכוללת של האוניברסיטה ,כנהוג על פי כללי האקטואריה ,ה את ההתחייבות בגי
זכויות שצברו הגמלאי והעובדי הפעילי עד מועד הכנת הדוחות ,וה את ההתחייבות בגי
הזכויות שהעובדי הפעילי צפויי לצבור עד צאת לגמלאות .משרד מבקר המדינה העלה כי
האוניברסיטה העברית נתנה ביטוי לשני סוגי ההתחייבויות בביאור לדוח הכספי לשנת התשס"ה,
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ואול אוניברסיטת תלאביב והטכניו לא נתנו בביאורי לדוחות הכספיי שלה ביטוי
להתחייבות בגי הזכויות שימשיכו לצבור העובדי הפעילי ,שה בס ,של  0.927מיליארד ש"ח
וכ 1.0מיליארד ש"ח בהתאמה.24
יצוי שבשנת  2004הזמינה ות"ת מאקטואר שוב דוח על ההתחייבויות האקטואריות של
האוניברסיטאות ,אול עד מועד סיו הביקורת היא לא קיבלה דוח זה.25
˙ÂÈÙÒÎ ˙ÂÎÏ˘‰ ÂÏ ˘È˘ ·Â˘Á ‡˘Â · ¯·Â„Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÏÎÎ „ÈÁ‡ ÒÈÒ· ÏÚ Â˘ÚÈÈ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ „ÈÙ˜‰Ï ÈÂ‡¯ ,˙Â¯ÎÈ
.˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ Ô ÈÈ Ú· Ï·˜ÏÂ Ô‰È È· ˙ÂÂ˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ,¯˘Ù‡‰
ÌÈ˜ÈÙÒÓ ÌÈÓÂÎÒ ˙Â„ÂÚÈ· Â„È˜Ù‰ ‡Ï Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó .4
ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ Â¯·ˆ Ô‰ ÍÎ ·˜Ú .˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· Ô˙„ÈÓÚ ˙ÁË·‰Ï
·‰„ÂÚÈ ‰ÓÈ˜‰ Ì¯Ë˘ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰Ú¯Ï ˙ËÏÂ· .ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ
,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 9.2-Î ÍÒ· È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚ ‰¯·ˆ ÔÎÏÂ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ˙ÁË·‰Ï
˘Ï˘ ,ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ .˙È¯‡ÂË˜‡‰ ‰˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÍÒÓ 100% ‡Â‰
‡53%-Â 92% ,75% ,·Â¯È˜· ,Ì‰ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â
)·.˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ì‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒÓ (‰Ó‡˙‰
בדוח מבקר המדינה משנת  1999צוי כי הטכניו נהג להסביר בביאורי לדוחותיו הכספיי כי
"כיוו שהממשלה משתתפת בכשבעי אחוז מהתקציב השוט ,-החליטה הנהלת הטכניו בזמנו
ליצור עתודה ,בסדר גודל הסכו שלא יכוסה בעתיד על ידי השתתפות הממשלה" .משרד מבקר
המדינה הסתייג אז מהסבר זה משו שהממשלה לא התחייבה לשמור על שיעור קבוע של
השתתפותה בתקציבי האוניברסיטאות ,ומשו שמשרד האוצר וות"ת לא ראו בממשלה אחראית
להבטחת זכויות הפנסיה של האוניברסיטאות ,והאחריות מוטלת אפוא עליה.
··ÏÈ„‚‰ ‡Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÓÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È
Â ÂÚ¯È‚ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÈË˜‰ ‡ÏÂ ˙È¯‡ÂË˜‡‰ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÍÒÓ ‰„ÂÚÈ‰ ¯ÂÚÈ˘ ˙‡ ÔÂÈ ÎË‰
¯·Ò‰‰ ˙‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÁÂ„Ï Û¯ˆÏ ,262007 ˙ ˘ „Ú ,ÍÈ˘Ó‰ Û‡ ‡Â‰Â ,È¯‡ÂË˜‡‰
˘ˆ.ÏÈÚÏ ËËÂ
 .5בשני  20001994הקצתה ות"ת לכל האוניברסיטאות הקצבות מיוחדות  בס ,כולל של
כ 930מיליו ש"ח )במחירי שוטפי(  לכיסוי גירעונות או ליצירת עתודות ויעודות:
אוניברסיטאות שהיו לה גירעונות תקציביי השתמשו בכספי האלה ,באישור ות"ת ,לכיסוי
הגירעונות ,והאחרות היו אמורות ליצור בכספי שקיבלו עתודות ויעודות מיוחדות למימו
תשלומי פנסיה או התחייבויות אחרות שצברו בגי זכויות העובדי )נוס -על עתודות ויעודות
__________________

24
25

26
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עוד בעניי זה ראו להל בהמש פרק זה.
לדברי ות"ת ,האקטואר נדרש לעשות בדיקה מקיפה הכוללת "בדיקות בנושא התחשבנות עבר ע
האוניברסיטה העברית ,בחינה מחודשת של ההתחייבויות האקטואריות לפנסיה תקציבית בכלל
המערכת בהתא למתודולוגיה אחידה ,מיפוי הזכויות השונות בגי ההסדרי לפנסיה תקציבית בכל
אחד מהמוסדות בה נהוגה פנסיה תקציבית וכ ייעו באשר להסדר עתידי רצוי בנושא".
הדוח הכספי האחרו של הטכניו שבידי משרד מבקר המדינה הוא ליו  ,30.9.06והוא הוכ ונחת
במאי .2007

התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

שיצרו ממילא למטרות אלה ,א יצרו( ,והיה עליה להתחייב שלא ישתמשו בכספי למטרות
אחרות ללא אישורה של ות"ת .בהחלטות שקיבלה ות"ת באות שני ג נקבעו סכומי שוני
שהיה על האוניברסיטאות להקצות מכספ למטרות האמורות לעיל כתנאי לקבלת הסיוע מוות"ת:
)א( האוניברסיטה העברית קיבלה בשני  20001994מוות"ת הקצבה מיוחדת בס ,כולל של
 175.1מיליו ש"ח )במחירי שוטפי( ,מה  77.2מיליו ש"ח לכיסוי גירעונות ו 97.9מיליו
ש"ח ליצירת עתודות ויעודות .האוניברסיטה לא הקצתה ממקורותיה ס ,של  13.6מיליו ש"ח,
כפי שדרשה ממנה ות"ת ,ולכ לא קיבלה מוות"ת הקצבות נוספות בס 26 ,מיליו ש"ח ,שהייתה
אמורה לקבל .האוניברסיטה קיבלה מוות"ת אישור להשתמש בכספי שקיבלה לצמצו
גירעונותיה השוטפי ,כ ,שבמועד סיו הביקורת לא הייתה ברשותה יעודה כלשהי כנגד
התחייבויותיה האקטואריות.
)ב( הטכניו קיבל מוות"ת בשני  116.3 20001994מיליו ש"ח )במחירי שוטפי( ,הקי
יעודה מיוחדת והפריש לה מתקציבו  28.35מיליו ש"ח )במחירי שוטפי( .במהל ,השני
זוכתה היעודה בריבית ובהפרשי שער והצמדה .בשנות הלימודי התשס"ב והתשס"ג )2001
 (2003אישרה ות"ת לטכניו להשתמש בכ 103מיליו ש"ח מכספי היעודה לצמצו גירעונותיו
השוטפי .על פי הדוח הכספי של הטכניו לשנת הלימודי התשס"ו ) ,(20062005היו ברשותו
עתודות ויעודות לגמלאות ולפיצויי בס ,של  940.21מיליו ש"ח ,מה  161.46מיליו ש"ח
ביעודה המיוחדת שהקי מהכספי שקיבל מוות"ת.
)ג( אוניברסיטת תלאביב קיבלה מוות"ת בשני  162.1 20001994מיליו ש"ח ,הקימה
יעודה מיוחדת והפרישה לה מתקציבה  29.4מיליו ש"ח .במהל ,השני זוכתה היעודה בריבית
ובהפרשי שער והצמדה .בשנות הלימודי התשס"בהתשס"ו ) (20062001אישרה ות"ת
לאוניברסיטה להשתמש ב 263מיליו ש"ח לצמצו גירעונותיה השוטפי .על פי הדוח הכספי
של האוניברסיטה לשנת התשס"ו ,היו ברשותה עתודות ויעודות לגמלאות בס ,של  273מיליו
ש"ח ,מה  74מיליו ש"ח ביעודה המיוחדת שהקימה בכספי שקיבלה מוות"ת.
)ד( אוניברסיטת חיפה קיבלה מוות"ת בשני  62.4 20001994מיליו ש"ח ,הקימה יעודה
מיוחדת והפרישה לה מתקציבה  15.64מיליו ש"ח .עד מועד סיו הביקורת לא משכה
האוניברסיטה כספי מהיעודה .על פי הדוח הכספי שלה לשנת התשס"ו ,היו ברשותה עתודות
ויעודות לגמלאות בס ,של  271.25מיליו ש"ח ,מה  161.65מיליו ש"ח ביעודה המיוחדת
שהקימה בכספי שקיבלה מוות"ת.
ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÁË·‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙Â˜ÈÊÁÓ˘ ˙Â„ÂÚÈ‰Ó ¯ÎÈ ˜ÏÁ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰ÏÂÚ „ÂÚ .˙"˙ÂÂÓ ÍÎ Ì˘Ï ÂÏ·È˜˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÙÒÎ· ÌˆÚ· Â¯Â˜Ó Ô‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰
Ô‰Ï Â ˙È ÌÈÙÒÎ‰˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ Ô˙Â‡Ó ˘ÂÏ˘Ï ˙"˙Â ‰¯˘È‡ ÌÈ ˘‰ ÍÏ‰Ó· ÈÎ
˙Â ÂÚ¯È‚ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â„ÂÚÈ‰ ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï (·È·‡-Ï˙Â ÔÂÈ ÎË‰ ,˙È¯·Ú‰) ˙Â„ÂÚÈ ˙¯ÈˆÈÏ
˘ÈÓÂÏ˘˙Ó Ì˜ÏÁ· Â¯ˆÂ ˙Â ÂÚ¯È‚‰" ‰ÓÚËÏ ÔÎ˘ ,Ô‰È·Èˆ˜˙· Â¯ˆÂ ˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÙËÂ
‡ÂˆÓÏÂ "˙ÂÙ≈¯˘ ÈÂ·ÈÎ" Ï˘ ‰˘È‚ ËÂ˜ Ï ˙"˙Â ‰ÙÈ„Ú‰ ÂÊ Í¯„· ."˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰
ÍÎ·Â ,ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂËÏ ‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÏÏÂÎ ˙È Î˙ ˙Â‚‰Ï ÌÂ˜Ó· ¯ˆ˜‰ ÁÂÂËÏ ÔÂ¯˙Ù
·¯·„‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÔÂÚ¯È‚· ÔÂÚ¯È‚ ¯ÈÓ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡Ï ‰¯˘Ù‡ ÌˆÚ
˘ÓÓ Ï˘ ıÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏ ‡Ï ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏÂ ˙Â ÂÚ¯È‚ ¯ÂˆÈÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙‡ „„ÂÚÏ ÏÂÏÚ
.˙"˙Â Ï˘ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÔÎ ÏÚÂ ,Ì˙‡ „„ÂÓ˙‰Ï
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  2007מסר אג"ת כי הוא פועל "בניסיו לשמור על
]ה[קרנות ]ה[פנימיות ...כ ,למשל ,לגבי אוניברסיטת תל אביב ,הבענו בפני ות"ת את התנגדותנו
לאישור שנתנה לאוניברסיטה לעשות שימוש בכספי הקרנות שלה ,בי היתר לטובת תכנית פרישה
כחלק מתכנית ההבראה ,ובשל כ ,לא הסכמנו להתקד בתהלי ,אישור התכנית ,וזאת עד קבלת
מכתב מטע המוסד כי יפעל להשבת הסכומי שהוצאו מהקר לאחר מימוש נכסי אחרי שיש
בידיו ומתו ,פירות המימוש".
 .6בשנת  2003התקבל בכנסת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  2003ו ,(2004התשס"ג) 2003להל  חוק
התכנית להבראת כלכלת ישראל( .סעיפי  9788בחוק עוסקי ב"תשלומי עובדי בפנסיה
תקציבית" ,ונקבע בה כי ממשכורתו של עובד שמועסק ,בי היתר ,כעובד מדינה או כעובד של
גו -מתוקצב או של גו -נתמ ,כהגדרת בסעיפי  21ו 32לחוק יסודות התקציב ,ינוכו תשלומי
בשיעורי כלהל :מ 1.6.03ועד  1%  31.12.04ממשכורתו הקובעת לפנסיה; מ 1.1.05ואיל ,
 2%ממשכורתו הקובעת לפנסיה.
על פי סעיפי  92 ,91ו 94לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ,התשלומי שינוכו ינוהלו
בחשבו נפרד וישמשו א ,ורק לתשלו קצבה לעובדי או לנושאי משרה שפרשו לגמלאות ,או
לשאיריה ,או להחזר תשלומי לעובד או לנושא משרה שפרשו ואינ זכאי לתשלו קצבה
מקופת המעביד .בכ ,קבע המחוקק שג עובדי המבוטחי בפנסיה תקציבית יתחילו להשתת-
בעלות הפנסיה שלה ,ואגב כ ,העניק למעבידי עוד מקור שממנו יוכלו לממ את תשלומי
הפנסיה לעובדיה.
‡Ï ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ·Âˆ˜˙ ÌÂÁ˙· ‰ËÚÂÓ ‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡ ÂÏ˘ ,˙"‚‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈÙÒÎ· ‚Â‰ Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰ Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ „ˆÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ÚÈ„Â‰
˘˙"˙Â .Ï‡¯˘È ˙ÏÎÏÎ ˙‡¯·‰Ï ˙È Î˙‰ ˜ÂÁÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÙÈÚÒ‰ ÈÙ ÏÚ Ô‰È„·ÂÚÓ ÂÎ È
‰˙Á ‰ ‡Ï ‡È‰ ÌÏÂ‡ ,˜ÂÁÎ ÌÈÓÂÎÒ‰ ˙‡ ˙ÂÎ Ó ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰‡„ÈÂ Ì Ó‡ ‰ÓˆÚ
‡Ô‰È˙ÂÁÂ„· Ì‰Ï˘ ÌÂ˘È¯‰ ÔÈÈ Ú· ‡ÏÂ ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ· ˙Â˘ÚÏ ˘È˘ ˘ÂÓÈ˘Ï Ú‚Â · ‡Ï Ô˙Â
˙È˜ÂÁ ‰·ÂÁ· ÚÈÈ˙Ò‰Ï ˙Â Ó„Ê‰‰ ˙"‚‡Â ˙"˙Â È ÙÏ ‰˙¯˜ ˘Î Ì‚ ,Â ÈÈ‰„ .ÌÈÈÙÒÎ‰
˙‡ ‰Ï Â ˙ ‡Ï Ì‰ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙‡ ÔÈË˜‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó‰
˙˘.‰ÓÂ˘ÈÈÏ ÂÏÚÙ ‡ÏÂ ‰ÈÂ‡¯‰ ·Ï‰ ˙ÓÂ
Ï˘ Ì˙¯ÂÎ˘ÓÓ ˙ÂÎ Ó Ô‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ¯Â¯È·Ó
ÈÂÎÈ Ï ˙Â ˙Â Ô È‡ ÌÏÂ‡ ,˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ ÙÏ ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
˙ÂÁÂ„· ÔÂÈÚÓ .ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„· ˙Â‡ ÈÂËÈ· ÌÈÙÒÎ· ˙Â˘ÂÚ Ô‰˘ ˘ÂÓÈ˘ÏÂ ‰Ê
˙Ú„Ï ¯˘Ù‡-È‡ ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ Ï˘Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ,ÔÂÈ ÎË‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰
.Â„ÚÂÈ ÔÎÈ‰Ï - ÔÎ Ì‡Â ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙Â¯ÂÎ˘ÓÓ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÂÎÂ Ì‡ ÏÏÎ
בירור שעשה משרד מבקר המדינה בעניי העלה שהתשלומי שניכו הטכניו ואוניברסיטת חיפה
משכר העובדי הועברו ליעודות לגמלאות ולפיצויי שכבר הוקמו קוד לכ ,ואילו האוניברסיטה
העברית השתמשה בתשלומי שנוכו משכר העובדי למימו חלק מתשלומי הפנסיה ששילמה
לעובדיה שפרשו בשני  2004ו.2005
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‰ÏÂÚÙ ‡Â‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘Ó ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÈÂÎÈ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÏÚ· - ¯·Ú·Î ‡Ï˘ - ÌÈÙ˙˙˘Ó ÌÈ„·ÂÚ‰˘ ÌÂ˘Ó ,˘Â„ÈÁ‰ ÔÓ ‰· ˘È Û‡Â ˙È˙Â‰Ó
.ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ˘¯ÂÙÓÂ „¯Ù ÈÂËÈ· ÍÎÏ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎÏÂ ,Ì‰Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰
˘Ó˙˘˙ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó ‰È‰ ‡Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔÎ ÂÓÎ
·˙˘Ì˙Â‡ ¯È·Ú˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ,‰ÈÒ ÙÏ ‰Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÔÂÓÈÓÏ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ
ÂÊ ‰ÏÂÚÙ ;ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„· ÈÂËÈ· ‰Ï Ô˙È˙Â „È˙Ú· ‰Ê ÌÂÁ˙· ÏË ‰ ˙ Ë˜‰Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÂÚÈÏ
„¯˘˙ ,27‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ ÈÂÙˆ‰ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙ ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ
˙˘ÈÂ‡¯Â ,‰·Èˆ˜˙ ÏÚ „È·Î‰ÏÂ ˙¯ÎÈ ‰„ÈÓ· ˙ÂÏÚÏ ÌÈÈÂÙˆ ‰Ï˘ ÌÈÈ˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ
˘˙.˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙Â„ÂÚÈ ˙Ó˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ¯‡˘‰ ÔÈ· ,„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ÍÎÏ Í¯ÚÈ
בינואר  2007תוק חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל ,ונקבע בו כי התשלומי שינוכו משכר
העובד ינוהלו בחשבו נפרד וישמשו א ,ורק לתשלו קצבה או להחזר תשלומי " Â˙Â‡Ïעובד או
 Â˙Â‡Ïנושא משרה ,שפרש לגמלאות ,או לשאיריו ,לפי העניי ,וא נפטר העובד או נושא המשרה
ואי לו שאירי  לעובדי אחרי של המעביד או לנושאי משרה אחרי ,שפרשו לגמלאות ,או
לשאיריה ,לפי העניי" )ההדגשה אינה במקור( .אג"ת מסר בתשובתו כי יפעל לעדכ את ות"ת
בדבר התיקו האמור לחוק.
ÚÈ¯˙‰ ‡Â‰˘ Û‡ ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡ÏÂ ˙"‚‡Ï ,˙"˙ÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .7
¯Â˙ÙÏ Í¯Âˆ‰ ÏÚÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ÏÚ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ ¯·Î
‡˙ ¯ˆÂ ˘ Ì˘Â¯‰ .‰Ê ÔÈÈ Ú· ‰˘Ú È„Ó ËÚÓ˘ ÌÈÁÈÎÂÓ ÏÈÚÏ ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈ Â˙ ‰ ,‰ÈÚ·‰
ÏÚÂ ,‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù· ÛÂÁ„ Í¯Âˆ ˘È˘ Â¯·Ò ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÔÎÂ ˙"‚‡Â ˙"˙ÂÂ˘ ‡Â‰
.‡˘Â · ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈ„Úˆ ÂÓÊÈ ‡Ï ÔÎ
ות"ת טענה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2007כי "עיקר הפיתרו חל על
האוניברסיטאות אשר נושאות בעיקר האחריות לבעיה .אול ברור ומקובל כי תנאי לפיתרו מלא
וארו ,טווח של הבעיה הינו שותפות ה של האוניברסיטאות ועובדיה ,ה של ות"ת וה של
האוצר ...וכי ]היא[ פנתה לנציגי אג -התקציבי במשרד האוצר פעמי רבות ...בבקשה לסייע לה
בגיבוש תכנית לפיתרו ארו ,טווח ומשות -לבעיית הפנסיה התקציבית תו ,הקצאת תוספת
משאבי מיוחדת ונפרדת למטרה זו".
האוניברסיטה העברית טענה בתשובתה מאוגוסט  2007כי ביקשה מוות"ת ,כבר בשנת  1997א
לא קוד לכ" ,לסייע במציאת פתרו למצוקת הפנסיה ועשתה מאמצי עילאיי ע ות"ת
והארגוני על מנת לגבש פתרו כפי שאכ גובש בסופו של דבר" .28אוניברסיטת חיפה הודיעה
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאותו חודש כי היא "עורכת כעת בדיקות ע אנשי מקצוע לש
בניית מודל אופטימלי להתמודדות ע בעיית הפנסיה התקציבית" .אוניברסיטת תלאביב הודיעה
למשרד מבקר המדינה בתשובתה מאותו חודש כי בכוונתה להכי בעתיד תכנית רבשנתית
להקצאות שוטפות למימו ההתחייבויות האקטואריות ,ש"יבואו בחלק מתוספות שהתקבלו ו/או
האמורות להתקבל מהממשלה ,ובחלק מהקצאות פנימיות תו ,יצירת ייעודות בעוד כ 7שני
__________________

27
28

ראו להל בפרק המשנה "ההוצאות השוטפות בגי פנסיה ופיצויי" ,עמ' .104100
את ממצאי הביקורת בעניי הפתרו שגובש ראו להל בפרק המשנה "המעבר לפנסיה צוברת" ,עמ'
.123110
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דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

 יש לו, ייסגר המוסד, באופ היפותטי, כי א2007  ואילו הטכניו הודיע בתשובתו מיולי.",ואיל
."פיתרו במסגרת הנכסי הפיננסיי והפיזיי" למחויבות האקטוארית שלו
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÔÏÏÎ·Â ,Â¯·ˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ÌÈ„·ÂÚÏ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Î˘Ó ÔÂÚ¯ÈÙ‰ ˙ÙÂ˜˙ Ì‡ Ì‚ Ô˙Â‡ ÚÂ¯ÙÏ ˘È ÔÎ˘ ,˙Â·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ÔÈ„Î Ô È„ ,˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡
Ú·Â ‰ ÔÂÚ¯È‚ ÔÈ·Â Â‰˘ÏÎ ÛÂ‚ Ï˘ È¯‡ÂË˜‡ ÔÂÚ¯È‚ ÔÈ· Ï„·‰ ÏÎ ÔÈ‡ ÍÎÏ È‡ .˙Â·¯ ÌÈ ˘
Ì‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÒ ÈÙ‰Â ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈÒÎ ‰ ·Â¯ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .ÂÏ˘ ˙¯Á‡ ˙ÂÏÈÚÙÓ
Ì‡ ˜ÙÒÂ ,„·Ï· ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â¯ËÓÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ Ì‰ ,‰ È„Ó‰Ó Â‡ ÌÈÓ¯Â˙Ó ÂÏ·˜˙‰˘ ÌÈÒÎ
ÌÈÒÎ Ï ¯˘‡ .ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ˘È˘ ˙Â‡ˆÂ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ì‰· ˘Ó˙˘‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È
Ì˙Â‡ ÌÂ˘¯ÏÂ Í¯Ú˘Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ,ÌÈ„·ÂÚÏ ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙Ï „ÚÈÈÏ ¯˘Ù‡˘
‰ È„ÓÏ Â ÙÈ˘ Ì„Â˜ ˙‡ÊÂ ,Ô‰È˙Â ÂÚ¯È‚ ˙‡ ÍÎ· ÔÈË˜‰ÏÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈÏÏÎ‰ ˙Â ¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ·
.ÌÚÙ ‡Ï Â˘Ú˘ ÈÙÎ - ÚÂÈÒ Ï·˜Ï ‰˘˜·· ˙"˙Â ˙ÂÚˆÓ‡·

✩
Ï˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ì ÒÂÁÂ Ì˙Â·ÈˆÈ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡ ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙ÂÏ‰ ‰
ÏÂÙÈË· ˙Î˘ÂÓÓÂ ‰˘˜ ‰Á Ê‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ .‰Ï‡ ˙Â„ÒÂÓ
‰Ê ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .Â˜„· ˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚·
˙Â ÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆ˙Â ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È ÈÈ Ú ˙‡ Ï‰ ˙ ‰ËÈÒ¯·È Â‡˘ ÈÂ‡¯
.‰¯ˆ ˙Ú· ‰Ï ÂÚÈÈÒÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ Û‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙"˙ÂÂ˘ ‰Á ‰· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó - ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÈÎ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÏÎÓ
ÂÁÈÏˆ‰ ‡ÏÂ ‰¯˜·‰Â ·˜ÚÓ‰ È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ· ˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ÂÏ˘Î - ˙"˙ÂÂ (˙"‚‡)
‰ ÂÏ˘ÈÎ .‰·¯ ‰¯ÓÂÁ· ¯·„‰ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ,˙Â ÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ÚÂ ÓÏ
˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ „ÂÁÈÈ· ËÏÂ· ˙"˙Â Ï˘
È„Î ‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ‡Â‰ 1977-Ó ‰Ï˘ÓÓ‰
.˙Â‚È¯Á Â‡ ˙Â ÂÚ¯È‚ ÚÂ ÓÏ

ההוצאות השוטפות בגי פנסיה ופיצויי
 אוניברסיטה שנהוגה בה פנסיה תקציבית משלמת מתקציבה לעובדיה הפורשי, כאמור.1
 שנות, את הפנסיה המגיעה לה על פי הזכויות שצברו במהל, מדי חודש בחודשו,ולשאיריה
 כמו כ היא משלמת לעובדיה הפורשי מענקי חד.עבודת על פי תקנות הפנסיה השונות
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פעמיי שוני כגו מענק בגי שני עודפות .29הועלה ג כי אוניברסיטת תלאביב ואוניברסיטת
חיפה ,שחברי הסגל המינהלי שלה מבוטחי בפנסיה צוברת ,משלמות מתקציב לחברי סגל אלה
ע פרישת מענקי פרישה חדפעמיי שוני.
Ô˙ÂÁÈ˘˜ .¯Î˘ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰Ó ¯˙ÂÈ ÂÏÈÙ‡ ˙ÂÁÈ˘˜ ÌÈÈÂˆÈÙÂ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ¯ÂÓ‡Î
ÍÒÓ Ô¯ÂÚÈ˘˘ ÏÎÎÂ ,‰ÈÈÏÚ ˙Ó‚Ó· ˙Â‡ˆÓ Ô‰ Ì‡ „ÂÁÈÈ· ,È·Èˆ˜˙Â ÈÙÒÎ ÏË ‰ÂÂ‰Ó
ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï ÏÂÏÚ ‰ÊÎ ÏË .˙ÈÏÂ‰È ‰ ˙Â˘ÈÓ‚‰ ˙ÓˆÓËˆÓ ÍÎ ,¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ˙Â‡ˆÂ‰‰
,Ô˙Â·ÈˆÈ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï Û‡Â ,Ô‰Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ˙‡ Ì„˜Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
·.ÌÈÈ·Èˆ˜˙ ÌÈˆÂˆÈ˜ ‰ È„Ó‰ Ì‰ÈÏÚ ˙È˘˙ Ì‡ „ÂÁÈÈ
 .2בדוח מבקר המדינה משנת  1999צוי ,בי היתר ,כדלהל) :א( שיעור הגידול בהוצאות
בגי פנסיה ופיצויי באוניברסיטה העברית בשנות הלימודי התשנ"אהתשנ"ז )אוקטובר  1990
ספטמבר  (1997היה גבוה משיעור הגידול של ס ,כל ההוצאות וא -משיעור הגידול של הוצאות
השכר .ההוצאה השנתית בגי פנסיה הייתה נטל כבד על תקציב האוניברסיטה ,ושיעורה מס,
ההוצאות גדל מ 13.2%בשנת התשנ"א לכ 15.3%בשנת התשנ"ז .על פי נתוני האוניברסיטה א-
צפוי היה שהוצאה זו תל ,ותגדל ב 25השני שיבואו לאחר מכ.
)ב( בטכניו ובאוניברסיטת תלאביב היה שיעור ההוצאות השוטפות בגי פנסיה תקציבית
מס ,כל ההוצאות נמו ,יותר מבאוניברסיטה העברית .בשנת התשנ"ז היה שיעור מס ,כל
ההוצאות בטכניו  5.3%) 8.1%בשנת התשנ"א( ,ובאוניברסיטת תלאביב   1.6%) 2.3%בשנת
התשנ"א(.
)ג( על פי נתוני הטכניו ,שיעור הוצאותיו השוטפות בגי תשלומי פנסיה מס ,התקציב הרגיל
היה צפוי להמשי ,לגדול ולהגיע ל  13.9%בשנת  .2009על פי ניתוח שעשה משרד מבקר
המדינה ,היה צפוי כי ג שיעור ההוצאות השוטפות של אוניברסיטת תלאביב בגי פנסיה
תקציבית מס ,כל הוצאותיה יל ,ויגדל.
 .3משרד מבקר המדינה בח בביקורת הנוכחית את השינויי שחלו מאז פורס הדוח משנת
 1999בכל הקשור להוצאות השוטפות בגי פנסיה ופיצויי שיש לאוניברסיטאות שבה נהוגה
פנסיה תקציבית.
להל בטבלה נתוני על ההוצאות השוטפות בגי תשלומי פנסיה תקציבית ובגי פיצויי שהיו
לאוניברסיטאות שבה נהוגה פנסיה תקציבית ונתוני על שיעור מס ,הוצאות האוניברסיטאות,
בשנות הלימודי התשנ"ז ,התשס"ה והתשס"ו )הנתוני רוכזו על ידי משרד מבקר המדינה
מדוחותיה הכספיי של האוניברסיטאות(:

__________________
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עובד העובד באוניברסיטה שני רבות יותר מהשני שבה הוא צובר זכויות לפנסיה ) 30שנה
באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תלאביב ובאוניברסיטת חיפה ו  35שנה בטכניו( זכאי לקבל
ע פרישתו פיצוי בשיעור משכורת חודשית אחת בגי כל שנה עודפת.
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˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰
·‚‰ÈÒÙ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ
˙˜ˆ˙È·È
˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰
·‚ÌÈÈÂˆÈÙ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ
˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ÍÒ
˘ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ
˙˘‰ÈÒÙ ÈÓÂÏ
˙˜ˆÌÈÈÂˆÈÙÂ ˙È·È
˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ÍÒÓ

*

˙È¯·Ú‰
‰"Ò˘˙‰
Ê"˘˙‰

Â"Ò˘˙‰

˙·È·‡-Ï
‰"Ò˘˙‰
Ê"˘˙‰

ההוצאות השוטפות של האוניברסיטאות בגי תשלומי פנסיה תקציבית ופיצויי
במיליוני ש"ח ,במחירי ספטמבר .2006
ÔÂÈÎË‰
Â"Ò˘˙‰ ‰"Ò˘˙‰ Ê"˘˙‰

‰ÙÈÁ
Â"Ò˘˙‰ ‰"Ò˘˙‰ Ê"˘˙‰ Â"Ò˘˙‰

68.91

34.80

119.37

86.27

123.86

102.48

6.69
851.46

219.00

7.19
933.09

324.86

11.24

3.73
941.38

345.23

25.18

*
38.32
43.47
27.44
42.22
21.86
16.50
448.44 1,499.64 1,518.08 1,338.37 1,439.43 1,362.78 1,454.41

30.85
*
631.28

8.9%

*
713.03

13.6%

4.0%

13.6%

4.3%

3.5%

7.9%

10.1%

18.4%

24.3%

25.6%

2.5%

בדוחות הכספיי של אוניברסיטת חיפה אי הפרדה בי הוצאות שוטפות בגי פנסיה ובי הוצאות שוטפות בגי תשלומי פיצויי .
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התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ÌÈÈÂˆÈÙÂ ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰Ï·Ë‰Ó
˘·:ÌÈÈÏ‡È¯ ÌÈÎ¯Ú· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ÏÂ„‚Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ‰‚Â‰ Ô‰
·‡-2005) Â"Ò˘˙‰ ˙ ˘ „Ú (1997-1996) Ê" ˘˙‰ ˙ ˘Ó ÂÏ„‚ Ô‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â
,174.5%-· ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ;68.8%-· ÔÂÈ ÎË· ;55.6% Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· (2006
.182.1% -· ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡·Â
˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘· Ì‚ ÏÂ„È‚ ÏÁ ÈÎ ‰Ï·Ë‰Ó ‰ÏÂÚ „ÂÚ
Â"Ò˘˙‰ ˙ ˘· ÚÈ‚‰ ‡Â‰Â ,Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÏÎ ÍÒÓ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰Â
.‰ÙÈÁ· 4.3%-ÎÏÂ ·È·‡-Ï˙· 10.1%-ÎÏ ,ÔÂÈ ÎË· 13.6%-ÎÏ ,˙È¯·Ú· 25.6%-ÎÏ
 .4בספטמבר  2003העבירה ות"ת אל אג"ת ,לפי בקשתו ,נתוני באשר לאוניברסיטאות ,ובה,
בי היתר ,לוח המפרט "אומד תשלומי בגי פנסיה תקציבית )במחירי תשס"ג( לפי אקטואר
ות"ת" .30מלוח זה עולה כי התשלומי השנתיי בגי פנסיה תקציבית שמשלמות האוניברסיטאות
לעובדיה צפויי להמשי ,לגדול במידה ניכרת ,כדלהל :באוניברסיטה העברית  תשלומי הפנסיה
השנתית צפויי להגיע בשנת  2019לס ,של  463.8מיליו ש"ח  גידול של כ 47.8%לעומת
התשלומי שהיו צפויי על פי הלוח בשנת  ;2005בטכניו  תשלומי הפנסיה השנתית צפויי להגיע
בשנת  2030לס ,של  238.3מיליו ש"ח  גידול של כ 90.6%לעומת שנת  ;2005באוניברסיטת תל
אביב  תשלומי הפנסיה השנתית צפויי להגיע בשנת  2028לס ,של  209.5מיליו ש"ח  גידול של
כ 149.1%לעומת שנת  ;2005באוניברסיטת חיפה  תשלומי הפנסיה השנתית צפויי לגדול עד שנת
 2030לס ,של  69.9מיליו ש"ח  גידול של כ 237.7%לעומת שנת .2005
ÈÙÏ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â¯È·Ú‰ ÔÂÈ ÎË‰Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰
·˜˘˙·Â˘ÈÁ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ ˙ÂÁÂ„‰ .2005 ˙ ˘ ÛÂÒ· Â ÎÂ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„ Â
(2005 ¯·ÓËÙÒ) ‰"Ò˘˙‰ ˙ ˘ ÛÂÒÏ ˙Â„ÒÂÓ‰ ˙˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·Á‰
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· :ÔÏ‰Ï„Î ,‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÈÂÙˆ "ÌÈ ÓÂÊÓ ÌÈ¯Ê˙" Ì‚ ÌÈÏÏÂÎÂ
 ˙˘- Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 496.06 Ï˘ ÍÒÏ 2023 ˙ ˘ „Ú ÏÂ„‚Ï ÌÈÈÂÙˆ ˙È˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ‚ÌÈÈÂÙˆ ˙È˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ - ÔÂÈ ÎË· ;2005 ˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ 54.6%-Î Ï˘ ÏÂ„È
˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ 104.2%-Î Ï˘ ÏÂ„È‚ - Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 240.79 Ï˘ ÍÒÏ 2030 ˙ ˘ „Ú ÏÂ„‚Ï
2032 ˙ ˘ „Ú ÏÂ„‚Ï ÌÈÈÂÙˆ ˙È˙ ˘‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙- ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡· ;2005
.312005 ˙ ˘ ˙ÓÂÚÏ 168.3%-Î Ï˘ ÏÂ„È‚ - Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 228.6 Ï˘ ÍÒÏ
__________________
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הנתוני הומצאו לוות"ת בשנת .2000
יצוי כי חישובי תזרי המזומני העתידי שהובאו לעיל אינ יכולי לחזות במדויק את השפעת
תשלומי הפנסיה העתידיי על תקציבי האוניברסיטאות .בחישובי אלה הובאו בחשבו עלויות
השכר הצפויות ,א $לא נעשה היוו של תזרי המזומני לתארי $הכנתו .הגידול הצפוי בהוצאות על
תשלומי הפנסיה מקורו ה בגידול במספר מקבלי הגמלאות ובזכויות הנוספות שימשיכו לצבור
העובדי הפעילי ,ה בעלייה הריאלית הצפויה בשכר הקובע לפנסיה .בהנחה שבעקבות הגדלת
השכר הקובע לפנסיה יוגדלו באותו שיעור ג תקציבי האוניברסיטאות ,ההכבדה על הוצאותיה על
תשלומי פנסיה תיגר רק מהגידול במספר מקבלי הגמלאות ומהזכויות הנוספות שימשיכו לצבור
העובדי הפעילי .ואול נוכח הקיצוצי שנעשו במהל $השני בהקצבות המדינה לאוניברסיטאות,
אי כל ודאות שהגידול בתקציבי האוניברסיטאות יהיה באותו שיעור כמו הגידול בשכר הקובע
לפנסיה ,ולכ ההכבדה על תקציבי האוניברסיטאות עקב תשלומי הפנסיה יכולה להיות רבה ומורגשת
יותר.

103

דוח ביקורת על מערכת ההשכלה הגבוהה

,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ - ‡˘Â · ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .5
Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙Â ÂÚ¯È‚‰ ˙ÈÈÚ·Ï ˙˜ÙÒÓ ˙Â·È˘Á ÂÒÁÈÈ ‡Ï - ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙"˙Â
Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚÂ Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙ÂÈÂÊÁ‰ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰ Ï˘ Ô˙ÚÙ˘‰ÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
Ï˘ Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ ı·Â¯‰ ÏË ‰ ˙‡ ÍÎ· Ï˜‰ÏÂ ‰˙Â‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î È„ Â˘Ú ‡ÏÂ ,˙ÙËÂ˘‰
.˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
יצוי כי ממסמכי שנמצאו בוות"ת עולה כי לפחות אוניברסיטה אחת ,האוניברסיטה העברית,
הייתה מודעת להשפעה השלילית של הגירעו האקטוארי ושל ההוצאות הצפויות בגי הפנסיה
התקציבית על פעילותה השוטפת .במכתב ששלחה האוניברסיטה כבר בספטמבר  1988לממשלה
ולוות"ת היא ציינה כי "בדומה לשאר המוסדות להשכלה גבוהה יש לאוניברסיטה בעיה חמורה
של פנסיה תקציבית שבעתיד הלא רחוק תכביד במידה בלתי אפשרית על תקציבה".
‡ÏÂ„È‚‰ ‰È‡¯ÏÂ ,‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì‰˘ÏÎ ÌÈ„Úˆ ‰Ë˜ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÈÎ ‡ˆÓ ÌÏÂ
˘ ‰·Èˆ˜˙Ó ÌÏÂÎ ÌÈ ÓÂÓÓ‰ ÌÈÈÂˆÈÙÂ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÍÒ· Í˘Ó
.‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÍÒÓ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯ÂÚÈ˘· ÏÁ˘ ¯ÎÈ ‰ ÏÂ„È‚‰ :ÍÎÓ ¯ÂÓÁÂ ,ÛËÂ˘‰
È„ÂÒÈ ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Â ˙"˙Â ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‡˙ ˙Â ¯˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â ÓÂÓÓ Ô È‡˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù ÔÈ‚· ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ
.‰˙Â‡ ¯Â˙ÙÏ ÌÈÎ¯„ ˘ÙÁÏÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ÏÈ‚¯‰ ·Èˆ˜˙‰Ó ‡Ï‡ (˙Â„ÂÚÈ) ˙ÂÈÓÈ Ù
·,˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·Ó˘ È˙ ˘-·¯ ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÏÂ‰È -È‡ Ï˘· ‰¯ˆÂ ÂÊ ‰ÈÚ
˙ÂÏ‰ ‰ Ï˘ ÏÂÎ Ì„Â˜ ‡È‰ ÍÎÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ .ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯·Âˆ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙Â‡ˆÂ‰ ÏÏÂÎ
„¯˘Ó Ï˘Â ˙"˙Â Ï˘ ÔÎÂ ,‰Ï‡Î ÌÈ·Èˆ˜˙ Â ÈÎ‰ ‡Ï˘ ,Ô‰È˙Â¯Â„Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ ‰ Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ÔÎ ÏÚ ;˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Ô˙Â‡ Â·ÈÈÁ ‡Ï˘ ,¯ˆÂ‡‰
.Ì„Â˜ ˙Á‡ ‰Ú˘ ‰ÙÈÂ ,‰ÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì˜ÏÁ ˙‡ ÌÂ¯˙Ï Ô‰È„·ÂÚÂ

תנאי פנסיה ושכר מועדפי
ההתחייבויות האקטואריות בגי הזכויות שצוברי העובדי מושפעות כאמור ה מהסדר הפנסיה
החל עליה ומתנאיו ,וה מתנאי השכר שה מקבלי בעת עבודת.
 .1עבור המעביד ,עלותה של הפנסיה התקציבית גבוהה יותר מזו של הפנסיה הצוברת ,בהנחה
שתנאי השכר בשני הסדרי הפנסיה זהי ,בי היתר מהסיבות האלה:
)א( בפנסיה צוברת ,העובד המבוטח משתת -בעלות הפנסיה שלו בכ ,שהוא מפריש בכל
חודש  5.5%משכרו לקופת הפנסיה .בפנסיה תקציבית ,עד שנת  2003נשא המעביד בכל עלות
הפנסיה של העובד ,ומאותה שנה ואיל ,העובדי משתתפי בעלות הפנסיה שלה ,וכיו ה
מפרישי לש כ ,בכל חודש  2%משכר לקרנות פנימיות שהקי המעסיק שלה.
)ב( בניגוד לפנסיה צוברת ,שבה השכר הקובע לפנסיה נקבע על פי נוסחאות המביאות בחשבו
את השכר שקיבל העובד בכל שנות עבודתו או בשני האחרונות לעבודתו ,בפנסיה תקציבית
השכר הקובע הוא השכר האחרו שקיבל העובד לפני פרישתו ,שהוא בדר ,כלל גבוה  ולעתי
גבוה בהרבה  מהשכר הממוצע שקיבל במהל ,עבודתו ,ובודאי גבוה מהשכר שקיבל בתחילת
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עבודתו .יתר על כ ,בחלק מהגופי שנהוגה בה פנסיה תקציבית נהוג להעניק לעובד ע פרישתו
תוספת של דרגה אחת או שתיי ,והדבר מגדיל בהכרח את שכרו הקובע לפנסיה.
 .2בדוחות הקודמי של מבקר המדינה בנושא הפנסיה באוניברסיטאות העיר מבקר המדינה
כמה פעמי על כ ,שתנאי הפנסיה התקציבית הנהוגי באוניברסיטאות עדיפי לא במעט על תנאי
הפנסיה התקציבית המקובלי שזכאי לה ,לדוגמה ,עובדי המדינה ,והוא א -המלי 6לבטל את
התנאי האלה בהדרגה .להל פירוט הממצאי שהעלה משרד מבקר המדינה בדוחות קודמי
בעניי התנאי העדיפי שהנהיגו האוניברסיטאות:
)‡( ·¯ÂÚÈ˘ ÈÎ Ú·˜ ,1970-Ï"˘˙‰ ,[·ÏÂ˘Ó ÁÒÂ ] (˙Â‡ÏÓ‚) ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘ ˜ÂÁ
˜ˆ·˙ Ï·Â˜Ó ‰Ê‰ ¯ÂÚÈ˘‰ .„·ÂÚ‰ Ï˘ Â˙¯ÂÎ˘ÓÓ 70% ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï (‰ÈÒ Ù) ‰˘È¯Ù‰
·ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· Ô‰Â ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· Ô‰ ,˜˘Ó‰ ÏÎ
¯ÙÒÓ˘ Ï·Â˜Ó Ì‰·˘ ,˜˘Ó· ÌÈ¯Ê‚Ó‰ ·Â¯Ï „Â‚È · ÌÏÂ‡ .˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰
˘ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰ ,35 ‡Â‰ ˙È·¯Ó ‰·ˆ˜ ÌÂÏ˘˙Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ‡ÎÊ Ô È‚·˘ ‰„Â·Ú‰ ˙Â
‰ÏÓ‚ Â˘¯Ù˘ Ô‰È„·ÂÚÏ ÌÏ˘Ï ˙Â‚‰Â ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·È Â‡Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·È Â‡ ,˙È¯·Ú‰
·˘.32„·Ï· ‰„Â·Ú ˙Â ˘ 30 ÂÓÈÏ˘‰˘ ¯Á‡Ï È·¯Ó ¯ÂÚÈ
¯˘‡· ‰Ê ÔÈÚÓ ¯„Ò‰ ‚È‰ ‰Ï ˙ÈÎ¯ÚÂ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯„Ò‰ ‚È‰ ˙ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡‰˘ ‰˜„ˆ‰ ÏÎ ÔÈ‡ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,ÈÓ„˜‡ Ï‚ÒÏ
.˙Â˘ÚÏ ˙‚‰Â ‡È‰˘ ÈÙÎ ,ÈÏ‰ ÈÓ Ï‚ÒÏ ¯˘‡· Ì‚ ‰Ê ÔÈÚÓ
)ב( באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תלאביב ובאוניברסיטת חיפה נהוגה שיטת צבירת
פנסיה מואצת ,שלפיה העובדי המבוטחי בפנסיה תקציבית 33צוברי בעשר השני הראשונות
לעבודת זכאות לפנסיה בשיעור של  3.5%בגי כל שנת עבודה.34
ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯·Âˆ˘ ‰ÈÒ Ù‰ È¯ÂÚÈ˘˘ ‡È‰ ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‡,(70%) È·¯Ó‰ ¯ÂÚÈ˘‰ ˙‡ Â¯·ˆ˘ È ÙÏ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â
‚·‰¯È·ˆ‰ ˙ËÈ˘ ‰‚Â‰ Ì‰ÈÙÏÎ˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ¯·Âˆ˘ ‰ÈÒ Ù‰ È¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â
ÏÂ„‚ ıÈ¯Ó˙ ‰Ï‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„·ÂÚÏ ˘È ÔÎÏ ;(‰„Â·Ú ˙ ˘ ÏÎ ÔÈ‚· 2%) ˙Ï·Â˜Ó‰
ÌÈ ˘‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â ,‰˘È¯Ù‰ ÏÈ‚Ï ÂÚÈ‚‰˘ È ÙÏ ˙Â‡ÏÓ‚Ï ˘Â¯ÙÏ ¯˙ÂÈ
˘·.‰ÈÒ Ù Ì‰Ï ÌÏÂ˘˙ Ì‰
)ג( חברי הסגל האקדמי בארבע האוניברסיטאות שנהוגה בה פנסיה תקציבית יכולי זה שני
רבות לצאת לגמלאות בגיל  ,68הגבוה מגיל הפרישה המקובל )עד שנת  2003גיל הפרישה
המקובל היה  ,65ומאותה שנה ואיל ,הוא  .(67באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תלאביב
ובאוניברסיטת חיפה מותר במקרי מיוחדי להארי ,את שירותו של חבר סגל אקדמי עד הגיעו
לגיל  ,70ובטכניו הדבר מותר ללא הגבלת גיל.
__________________

32
33
34

ראו דוח מבקר המדינה משנת .1990
באוניברסיטה העברית מדובר כאמור בחברי סגל אקדמי ובחברי סגל מינהלי ,ובאוניברסיטת תל
אביב ובאוניברסיטת חיפה  רק בחברי סגל אקדמי.
ראו דוח מבקר המדינה משנת .1990
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)ד( באוניברסיטה העברית ,באוניברסיטת תלאביב ובאוניברסיטת חיפה מקבלי העובדי
הפורשי לגמלאות משכורת מלאה במש ,שלושה חודשי ממועד הפרישה.
)ה( באוניברסיטה העברית ובטכניו צוברי בעלי תפקידי רבי )כ 10עד  20בכל מוסד(
בתקופת כהונת בתפקידי אלה זכויות פנסיה בשיעור כפול.
ÌÈÏ"Î ÓÏ ¯˘‡· ˜¯ ‰ È„Ó‰ ˙Â¯È˘· ¯·Ú· ‰‚Â‰ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ÔÈÚÓ ‰ÏÂÙÎ ‰¯È·ˆ ÈÎ ÔÈÂˆÈ
˘˙ ˘· ¯·Î ‰˜ÒÙÂ‰ ‡È‰ Í‡ ,Ì‰Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ·ÏÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈ„¯˘Ó Ï
.1996
)ו( עובדי באוניברסיטה העברית שפרשו לגמלאות קיבלו במש ,שני רבות במסגרת הפנסיה
שלה את תוספות היוקר שקיבלו לשכר במהל ,שנות עבודת בשיעור המלא )להל  תוספת
יוקר ב'( ולא  כפי שמקובל בכל מגזר אחר במשק ,ובוודאי באשר לעובדי המדינה והשירות
הציבורי  לפי שיעור הפנסיה שלה .כפועל יוצא מכ ,הגיע שיעור הפנסיה באוניברסיטה העברית
עד כדי  92%מהמשכורת הקובעת ,א -ששיעור הפנסיה המרבי המקובל במשק הוא כאמור רק
.70%
È‡ ˙ ˙‡ ÏË·Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·· .3
˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·Ë‰‰ ÏÎ ˙‡ ˜È Ú‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ˙ÂÎÈ˘ÓÓ ,ÌÈÙ„ÚÂÓ‰ ‰ÈÒ Ù‰
¯˜·Ó „¯˘Ó ‰˘Ú˘ ÌÈ¯Â¯È·Ó ,‰Ó‚Â„Ï .˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ,ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ
,'· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ ˙ËÈ˘ ˙‡ ‚È‰ ‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ È„Ó‰
¯˜ÈÚ· ‰ÏÚ ¯Î˘‰Â ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· „Â‡Ó Â Ë˜ ¯˜ÂÈ‰ ˙ÙÒÂ˙ È¯ÂÚÈ˘˘ ÔÂÂÈÎÓ ÌÏÂ‡Â
·˘ÔÎÏÂ ,'· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰ Ì‚ ‰ Ë˜ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ÂÏ·È˜˘ ˙Â Â˘ ¯Î˘ ˙ÂÙÒÂ˙ Ï
˘84%-Ï „Ú ÚÈ‚Ó 2007 ˙ ˘· ˙Â‡ÏÓ‚Ï Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈÏ·˜Ó˘ ‰ÈÒ Ù‰ ¯ÂÚÈ
.35Ú·Â˜‰ ¯Î˘‰Ó
יצוי כי אמנ מדובר בהטבות שמעוגנות בהסדרי או בהסכמי בי האוניברסיטאות לעובדיה,
אול מאחר שמשרד האוצר וות"ת לא אישרו את ההטבות האלה ,אי ה חייבי להשתת-
במימונ.
Ï˘ ˜ÈÂ„Ó ·Â˘ÈÁ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È„È· ÔÈ‡ ,˙Â¯ÎÈ ˙Â·Ë‰· ¯·Â„Ó˘ Û‡ ÈÎ ‡ˆÓ .4
ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÌÈ¯Ê˙ ÏÚÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ Ô˙ÚÙ˘‰ Ï˘Â ˙È˙ ˘‰ Ô˙ÂÏÚ
Â ÈÎ‰˘ ÌÈ¯‡ÂË˜‡‰Ó Â˘˜È· ‡Ï Û‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ .ÌÏ˘Ï Ô‰ÈÏÚ˘ ‰ÈÒ ÙÏ ÌÈÈ„È˙Ú‰
˙˜ÏÁÓ Ï‰ Ó „Ó‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˘˜·Ï .‰Ï‡ ÌÈ·Â˘ÈÁ Úˆ·Ï ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ Ô¯Â·Ú
˘‰‡ˆÂ‰‰ ÍÒÓ 10%-Î· '· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰˙ÂÏÚ ˙‡ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÈÒ ÙÂ ¯Î
˙ ˘· '· ¯˜ÂÈ ˙ÙÒÂ˙ Ï˘ ‰˙ÂÏÚ ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚÂ ,‰ÈÒ ÙÏ ‰Ï˘ ˙È˙ ˘‰
.Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 32-Î ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È Â‡· (2005-2004) ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰

__________________
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השכר הקובע מורכב ממשכורתו של העובד על פי דרגתו ומשיעור משוקלל של תוספות התפקיד
והמחקר השונות שקיבל במהל עבודתו.

התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

עוד העלה משרד מבקר המדינה כי ות"ת לא ייחסה תשומת לב ראויה להטבות ולתנאי המועדפי
שמעניקות האוניברסיטאות לעובדיה היוצאי לגמלאות .היא לא דרשה מה נתוני כמותיי על
עלות של התנאי וההטבות האלה ,וג לא ניסתה ,באמצעות האקטוארי שהזמינה ,לאמוד את
השפעת על ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ועל תזרי התשלומי העתידיי
לפנסיה שעליה לשל.
¯ÂÓ‡Î ‰¯Î˘ ÂÈ˙Â¯È˘ ˙‡˘ ,¯‡ÂË˜‡‰ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ˙"˙Â ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˘ ˙ ÏÚ ÌÈÈÂÙˆ‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ‰ÚÙ˘‰‰ ˙‡ Á˙ È ÂÈ˙Â˜È„· ˙¯‚ÒÓ·˘ ,2004
˙˜ˆÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÚ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·Ë‰Ï ˘È˘ ˙ÂÚÙ˘‰‰ ˙‡ Ì‚ Ë¯ÙÈÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ È·È
Ï·˜˙˘ ¯Á‡Ï .˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚÂ ÌÈ¯ÂÓ‡‰
‡˙ ‰Ê Ú„ÈÓ· ˘Ó˙˘‰Ï ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,˙Â·ÈÈÁ˙Ó‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ËÂ˜ Ï ˙"˙Â ÏÚ Ú„ÈÓ‰
·„.Ô‰È˙ÂÈÚ·Ï ÔÂ¯˙Ù ‡ÂˆÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÌÚ ÌÈÈ˜Ï ‰¯ÂÓ‡ ‡È‰˘ ÌÈ ÂÈ
 .5ההתחייבויות האקטואריות של האוניברסיטאות ותזרי התשלומי העתידיי שלה לפנסיה
מושפעי במידה רבה ג מתנאי השכר של העובדי הפעילי :ההטבות ותנאי השכר המועדפי
שנותנות האוניברסיטאות לעובדיה 36מגדילי ג את ההתחייבויות האקטואריות שלה וג את
ההוצאות בגי תשלומי פנסיה תקציבית ופיצויי .חלק מתנאי אלו ניתנו ללא אישורו של
הממונה כנדרש ,ולכ מדובר בתנאי שכר חריגי.
ההטבות החריגות הכלולות בהסדרי הפנסיה התקציבית הנהוגי באוניברסיטאות )כגו תוספת
יוקר ב' ,כפל זכויות פנסיוניות ,צבירה מואצת של שיעורי פנסיה( הונהגו לפני אפריל  ,1988ולכ
לא נדרש לה אישורו של הממונה על השכר .37ואול מכיוו שלהסדר הפנסיה יש מעמד של הסדר
קיבוצי ולא של הסכ קיבוצי ,38הממונה יכול לכאורה ,על פי עמדה משפטית שהכינה עבורו
המחלקה לסכסוכי עבודה בפרקליטות המדינה בדצמבר  ,1999לדרוש כי עובדי שהחלו לעבוד
באוניברסיטאות לאחר ) 31.3.88המועד שבו הוחל כאמור על האוניברסיטאות סעי 29 -לחוק
יסודות התקציב( לא יזכו לקבל את ההטבות האלה ,שכ לכאורה מדובר בהטבות חורגות.
הממונה לשעבר ,מר יובל רכלבסקי ,היה ג הוא שות -לעמדה זאת ,שכ במכתבו מפברואר 2002
לנשיא האוניברסיטה העברית ,שבו אישר את ההסכ הקיבוצי בעניי מעבר הסגל האקדמי
באוניברסיטה מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ,הוא ציי במפורש כי "אישור זה אינו מהווה
אישור לשינוי מעמדו של הסכ הפנסיה של הסגל האקדמי הותיק ...ממעמד של הסדר קיבוצי
למעמד של הסכ קיבוצי ,ואי בו כדי לאשר תשלומי הנובעי מהסכ הפנסיה האמור ואשר
הנ בגדר תשלומי חורגי על פי סעי 29 -לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה."1985

__________________

36
37
38

ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ' .5139
על הסמכויות של הממונה על השכר לפי סעי!  29לחוק יסודות התקציב ראו לעיל בפרק "הפיקוח על
תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ' .6051 ,39 ,26
על ההבדלי& בי %הסכ& קיבוצי לבי %הסדר קיבוצי ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות" ,עמ' .53
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‡Ï ,¯·Ú˘Ï ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ Â˙„ÓÚÂ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰„ÓÚ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ
ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ .ÂÏ˘ ˙ÂÈÙÒÎ‰ ˙ÂÈÂÚÓ˘Ó‰ Û‡ ÏÚ ,‡˘Â · ˜ÂÒÚÏ ‰ ÂÓÓ‰ ˙„ÈÁÈ ‰ÎÈ˘Ó‰
ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ÁÂ˜ÈÙ‰ ÈÂ‡¯Î ¯„ÒÂ‰ ‡Ï ˙ÈÁÎÂ ‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú
˙„ÈÁÈ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ÏÚÂÙ· .39˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÂÓÈ¯Ú‰˘ ÌÈÈ˘˜ ·˜Ú ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰
˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ‰ÓˆÚ· ‰ÏÚÙ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÏÂÚÙ ‰ ÂÓÓ‰
È¯„Ò‰·Â ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡ ˙· ˙Â‚È¯Á‰ ˙Â·Ë‰‰ ˙˜ÒÙ‰ÏÂ ÔÈÈ Ú· Ú„ÈÓ‰ ÛÂÒÈ‡Ï ˙"˙Â
.1988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰
Â˙ÂÎÓÒ ˘ÂÓÈÓÏ ˙Â˘ÈÁ ·Â ı¯Ó· ÏÂÚÙÏ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯Î˘‰ È‡ ˙· ˙Â‚È¯Á‰ ˙ÚÙÂ˙ ¯Â‚ÈÓÏ ÏÂÚÙÏÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ˙È˜ÂÁ‰
ÌÈÓÂ„ ÌÈ¯˜Ó· ‚‰Â ‡Â‰˘ ÈÙÎ ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒ Ù‰ È¯„Ò‰·Â ‰˘È¯Ù‰Â
˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ .(˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È„·ÂÚ ÔÂ‚Î) ˜˘Ó· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂË˜Ò ÈÙÏÎ
.ÔÈ„Î ‡Ï˘ ÂÚˆÂ·˘ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙·˘‰Ï Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰
‡‰· ¯ÊÚÈ‰Ï ÏÎÂÈ Ô‰·˘ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ˙"˙Â ÌÚ Ì‡˙Ï Û‡ ‰ ÂÓÓ‰ ÏÚ ,ÍÎ· Í¯Âˆ ˘È Ì
ÌÂ¯˙Ï ˙ÂÏÂÎÈ ˙"˙Â Ï˘Â ‰ ÂÓÓ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÈ ˙ÂÏÂÚÙ .Â„È˜Ù˙ ÚÂˆÈ·Ï ‰„È·˘ Ú„ÈÓ·Â
˙¯ÏË ˙ Ë˜‰Ï ,˙Â‡ËÈÒ¯·È Â‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰·Â˘Á ‰ÓÂ
.˙ÈÓ„˜‡‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ Â˘Ó˘È˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Ï„‚‰ÏÂ Ô‰È·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰ÈÒ Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰
הממונה על השכר בעת הביקורת ,מר אלי כה ,הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט
 2007כי מאמציו לקיי בקרה על תנאי השכר והפרישה באוניברסיטאות "נתקלי בניסיו מתמיד
של מערכת ההשכלה הגבוהה ,בהובלת ור"ה ]ועד ראשי האוניברסיטאות[ ,למנוע את תיקו
החריגות תו ,ערעור על הסמכות החוקית של האג -לערו ,בקרה מכל סוג שהוא" .הוא הודיע
בתשובתו כי בכוונתו "לטפל בחריגות השכר ותנאי הפרישה ,תו ,הפעלה ,במידת הצור ,,של
הכלי העומדי לרשותנו לרבות קיו שימועי ומתו ,כוונה להביא להחזר כספי ששולמו
לעובדי שלא כדי ...יחד ע זאת ,מ הראוי שראשי האוניברסיטאות יגלו את מידת האחריות
הנדרשת לאור הדברי האמורי בדוח ויפעלו להגיע להסכמות בנושא הסדרת חריגות השכר".

הדיווח החשבונאי על ההתחייבויות
בדוח מבקר המדינה משנת  1999צוי כי כמו לגבי התחייבויות אחרות הנוגעות לזכויות עובדי,
"רוב האוניברסיטאות ...נמנעות מלרשו במאזניה את ההתחייבויות העתידיות שהצטברו בשנה
השוטפת בגי פנסיה תקציבית )א נהוגה בה פנסיה כזאת(  ...התחייבויות שהולכות וגדלות.
לכ ג לא יצרו האוניברסיטאות האמורות ]יעודות[ בגי התחייבויות אלה ...רוב רואי החשבו של
האוניברסיטאות ג העירו על כ ,בדוחות המבקרי שצורפו למאזני שבוקרו" )עמ'  .(25בדוח
צוי כי משרד מבקר המדינה הבהיר לוות"ת כי לדעתו עליה לדאוג לכ ,שהאוניברסיטאות יכללו

__________________
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את כל ההתחייבויות האמורות במאזניה וינקטו מבעוד מועד צעדי שיבטיחו שיהיו בידיה די
.40 מקורות מימו שיאפשרו לה לעמוד בהתחייבויות אלה
˙‚‰Â ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÌÓ‡ .¯·„ ÔÈÈÚ· ‰˘Ú ‡Ï Ê‡Ó˘ ‰˙ÏÚ‰ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È·‰
Ô‰·Â - ÌÈ„·ÂÚ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÎ ˙‡ ‰ÈÊ‡Ó· ˙Ó˘Â¯Â ÈÂ‡¯Î
-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Í‡ ,ÌÈ˘‰ Í˘Ó· Â¯·Ëˆ‰˘ - ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ Ì‰ÈÊ‡Ó· ÌÈÓ˘Â¯ ÌÈ‡ Ì‰ .ÍÎ ÌÈ‚‰Â ÌÈ‡ ÔÈÈ„Ú ÔÂÈÎË‰Â ·È·‡
ÂÁ˜Ï˘ ÔÈÈÚÏ ÌÈÚ‚Â‰ ÌÈÂ˙ ÌÈ‚ÈˆÓ Ì‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ˜¯Â ,˙Â¯ÂÓ‡‰
.ÌÈÈÂˆÈÁ ÌÈ¯‡ÂË˜‡ ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ Ì¯Â·Ú ÌÈÈÎÓ˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÁÂ„Ó
:˙Â„ÈÁ‡ ÔÈ‡ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ÌÈÂ˙‰ ˙‚ˆ‰ ÔÙÂ‡ ÔÈÈÚ· Ì‚ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
ÍÒ ˙‡ ‰"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘Ï ‰Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ‰ÈÈˆ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
¯Â·ˆÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÏÂÎ ,‰È„·ÂÚÏ ‰ÈÒÙ ÌÏ˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡ ‰Ë¯ÈÙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÎ ÂÓÎ .˙Â‡ÏÓ‚Ï Â‡ˆÈ˘ „Ú ÌÈÏÈÚÙ‰ ‰È„·ÂÚ
.2084 ˙˘ „Ú ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˙˘‰
‰ÈÒÙ ÌÏ˘Ï ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒ ˙‡ ‰"Ò˘˙‰ ˙˘Ï ÂÏ˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ÔÈÈˆ ÔÂÈÎË‰
ÍÒ· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ˙ÂÏÏÂÎ ÔÈ‡ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÈÎ ‰Ê ¯Â‡È·· ÔÈÈˆ ‡Ï ‡Â‰ ÌÏÂ‡ ,ÂÈ„·ÂÚÏ
Â‡ˆÈ˘ „Ú ÌÈÏÈÚÙ‰ ÂÈ„·ÂÚ ¯Â·ˆÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1-Î Ï˘
‰‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ ...‰ÏÓÈ‚‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÈÂÙˆ ÌÈ¯Ê˙ ÈÙÏ" ÈÎ Ì‚ ÔÈÈˆ ÔÂÈÎË‰ .˙Â‡ÏÓ‚Ï
12.87%-Ó ÌÈ˘‰ Í˘Ó· Ï„‚ÈÂ ÍÏÈ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ·Èˆ˜˙Ó [ÌÈÈÂˆÈÙ ÏÏÂÎ ‡Ï] ˙Â‡ÏÓÈ‚Ï
˙ÈÈÏÚÏ ÏÈ·˜Ó· Ï„‚È ·Èˆ˜˙‰˘ ‰Á‰ ÍÂ˙Ó 2017 ˙˘· 15.04% Ï˘ ‡È˘Ï 2005 ˙˘·
."[¯‡ÂË˜‡‰ ÁÈ‰˘] ¯Î˘‰
ÍÒ ˙‡ ‰"Ò˘˙‰ ˙˘Ï ‰Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÁÂ„Ï ¯Â‡È·· ‰ÈÈˆ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡
ÌÏ˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÍÒ ˙‡Â ‰Ï˘ ÈÓ„˜‡‰ Ï‚Ò‰ È¯·ÁÏ ‰ÈÒÙ ÌÏ˘Ï ‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
È„·ÂÚ ÔÈ‚· ˙ÂÈ„È˙Ú ˙ÂÈÂÎÊ ÏÏÂÎ ‡Ï" ,ÈÏ‰ÈÓ‰ Ï‚Ò‰ È„·ÂÚÏ ‰˘È¯Ù ÈÈÂˆÈÙ
‰ÈÈˆ ‡Ï ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÌÏÂ‡Â ."˙Â‡ÏÓ‚Ï ‰‡ÈˆÈ‰ „ÚÂÓÏ „Ú ˙Â·˘ÂÁÓ‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
0.927-ÎÏ ÚÈ‚Ó ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆÈ˘ ˙ÂÈ„È˙Ú‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÔÈ‚· ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÍÒ ÈÎ ¯Â‡È··
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï „Â‚È· .‰Ê Ú„ÈÓ ‰È„È· ‰È‰ ¯ÂÓ‡Î˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ
ÌÈÈ˙˘‰ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯·„· Ì‰˘ÏÎ ÌÈË¯Ù ‰ÈÈˆ ‡Ï ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ,ÔÂÈÎËÏÂ
.„È˙Ú· ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ‰
Ï˘ ÌÈÊ‡Ó· Ô˙ÈÈ˘ È„Î ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ‰Ë˜ ‡Ï ˙"˙Â ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰‚ˆ‰Ï „È ‰˙ ÍÎ·Â ,Ô‰Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚Ï ÈÂ‡¯Â ‡ÏÓ ÈÂËÈ· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
„¯˘Ó ÈÙÏ Û‡ ÈÏÂ‡Â ,Ô‰Ï˘ ÌÈÏ‰Ó‰ ˙Â„ÒÂÓ‰ ÈÙÏ È˙Ó‡‰ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ Ï˘ ‰‡ÏÓ ‡Ï
.¯ˆÂ‡‰

__________________

על החשיבות של הכנת דוחות כספיי בשיטה אחידה ומקובלת שתציג את מצב הכספי האמתי של
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‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ „È˜Ù˙‰ ˙‡ ÈÂ‡¯Î ˙"˙Â ‰‡ÏÈÓ ‡Ï ÍÎ· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÂÓÏ È„Î ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÂˆÈ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,‡Â‰˘ ,‰Ï˘ÓÓ‰
‚˙‡ ÏˆÏ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÈÏÚ ‰ÏÈË‰˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‡ÏÓÏ ˙"˙Â ÏÚ .˙Â‚È¯Á Â‡ ˙ÂÂÚ¯È
˙‡ ¯˙Ï‡Ï Ô‰ÈÊ‡Ó· ‚Èˆ‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ˙Â¯Â‰ÏÂ Ì‰Ó ˙ÂÚ·Â‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
˘Â¯„Ï Ì‚ ˙"˙Â ÏÚ .Ô‰Ó ÌÈÚ·Â‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰ ˙‡Â ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
ÏÚ ÌÈÂ˙Â ÌÈË¯Ù „ÂÚ ÂÙÈÒÂÈ Ô‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„Ï ÌÈ¯Â‡È·· ÈÎ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó
¯Â·ˆÏ ÂÎÈ˘ÓÈ˘ ‰ÈÒÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ :Ì‰·Â ,‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
˙ÈÊÁ˙ Û‡Â ,ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÈ˙˘‰ ÌÈÈÂˆÈÙ‰Â ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ÌÈ¯Ê˙ ,ÌÈÏÈÚÙ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
·„·¯ ˘ÚÂÓÏ È„Î .„È˙Ú· ·Èˆ˜˙‰ ÍÒÓ ÌÈÈÂˆÈÙÂ ‰ÈÒÙ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ ÈÂÙˆ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ¯ÂÚÈ
,‰¯Â˘È‡Ï ˘È‚‰Ï Ô‰Ó ˘Â¯„Ï ˙"˙Â ÏÚ ˙ÂÂÚ¯È‚ ¯Â·ˆÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó
ÍÏ‰Ó· ÌÈ„·ÂÚ‰ Â¯·ˆÈ˘ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰ ˙‡ Ì‚ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ·Èˆ˜˙ ,Ï·Â˜ÓÎ
.Â¯˘Â‡È˘ ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÙÈ˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ Ô‰·Â ,‰˘‰

המעבר לפנסיה צוברת
פעולות למעבר לפנסיה צוברת שנעשו עד שנת 1998
הפנסיה התקציבית הונהגה במגזרי שוני במדינה לפני שני רבות .בכמה מהגופי בוצע הדבר
באמצעות חקיקה; לדוגמה ,הפנסיה התקציבית של עובדי המדינה נקבעה והוסדרה בחוק שירות
המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל  ,1970והפנסיה התקציבית של עובדי העיריות נקבעה
בפקודת העיריות .בחלק מהגופי האחרי ,ובה ארבע מהאוניברסיטאות ,הונהגה הפנסיה
התקציבית כאמור באופ& חד צדדי ,דהיינו ללא שיתו' רשויות השלטו& הנוגעות בדבר )משרד
האוצר ,משרד החינו( ,מל"ג וות"ת( ,ולא עוגנה או הוסדרה בחוקי ,בתקנות או בהסכמי
המחייבי את רשויות השלטו&.
כאמור ,עבור המעביד עלות הפנסיה התקציבית במתכונתה הנוכחית גבוהה מזו של הפנסיה
הצוברת ,וגופי שנהוגה בה פנסיה תקציבית ושלא ייערכו מבעוד מועד למימו& עלותה הגבוהה,
עלולי לצבור עקב כ( גירעונות אקטואריי.
הדר( היעילה ביותר לפתרו& קבע של בעיית הגירעונות האקטואריי היא החלפתה של הפנסיה
התקציבית בפנסיה צוברת .לכ& משאותרה בגופי הללו בעיה כזו ,יש לצפות מהנהלותיה
ומרשויות השלטו& הנוגעות בדבר שיפעלו מהר ובנחישות לביטול הפנסיה התקציבית ,להנהגת
פנסיה צוברת תחתיה ולהחלתה על עובדי חדשי )דור ב'( .אמנ התהלי( עלול להיתקל
בהתנגדות העובדי ,אול אי& הדבר צרי( להרתיע את מקבלי ההחלטות ,שכ& החלופה גרועה
יותר ,וכל עיכוב יחרי' את הבעיה .כשמדובר בגופי שהפנסיה התקציבית הונהגה בה באופ&
חד צדדי ,על הנהלותיה ועל רשויות השלטו& הנוגעות בדבר לפעול לפתרו& הבעיה ולתיקו&
העיוות בנחישות רבה א' יותר ועל רשויות השלטו& א' לבחו& את האפשרות להשתמש באמצעי
העומדי לרשות& להשבת תשלומי שבוצעו שלא כדי&.
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בדוח משנת  1990כבר התריע כאמור משרד מבקר המדינה כי הגירעונות האקטואריי של
האוניברסיטאות שנהוגה בה& פנסיה תקציבית עלולי להעמיד אות& בעתיד הלא רחוק בפני קשיי
הולכי וגוברי לאז& את תקציביה& .לפיכ( המלי* אז משרד מבקר המדינה לאוניברסיטאות הללו
כי במקו הפנסיה התקציבית ישקלו להפעיל פנסיה צוברת ולהחילה תחילה על העובדי החדשי
שהתקבלו לעבודה.
בתחילת שנת  1990המליצה ועדה שמינתה ות"ת ,בי& היתר ,להעביר את כל עובדי
האוניברסיטאות להסדר של פנסיה צוברת ולהנהיג בה& תכנית פנסיה בעלת תנאי יסוד אחידי.
כדי להקל את המעבר לפנסיה צוברת המליצה הוועדה שמשרד האוצר וות"ת יסייעו
לאוניברסיטאות במימו& ההפרשות הכרוכות בכ(.
·ÂÚÈ„Â‰ ‰Ï‡Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÏ‰‰ ÌÚ ˙ÂÁÈ˘ ··Ò ˙"˙Â È‚Èˆ ÂÓÈÈ˜ ÍÎÏ Í˘Ó‰
˙Â„‚˙‰ ÏÏ‚· Ô˙Â‡ ÂÓ˘ÈÈ ‡Ï Ô‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ıÓ‡Ï Ô˙ÂÂÎ Û‡ ÏÚ˘ ˙"˙ÂÂÏ
.ÌÈ„·ÂÚ‰
בספטמבר  1992החליטה הממשלה לפעול להעביר לפנסיה צוברת את עובדי המדינה החדשי,
את עובדי הגופי המתוקצבי ואת עובדי הגופי הנתמכי .בשנת  1996הגישה הממשלה לכנסת
בעניי& זה את הצעת חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ )תיקו& מס' ) (39עובדי
חדשי( ,התשנ"ו  ,1996העוסקת בהסדרי הפנסיה של העובדי החדשי בשירות המדינה.
ההצעה לתיקו& החוק אושרה על ידי הכנסת בפברואר  ,2002לאחר שהתקיימו בעניי& זה ובעניי&
הפנסיה התקציבית בגופי מתוקצבי ונתמכי דיוני ארוכי בי& נציגי הממשלה ובי& ההסתדרות
)ראו להל&(.
בדוח מבקר המדינה משנת  1999צוי& כי הדיוני בי& ות"ת ,בי& הממונה ובי& האוניברסיטאות
בעניי& זה נמשכו יותר מעשר שני ולא הסתיימו עד מועד סיו הביקורת דאז ) .(1998משרד
מבקר המדינה המלי* למשרד האוצר ,לוות"ת ולאוניברסיטאות לנקוט צעדי נמרצי יותר
לבלימת המש( צבירת ההתחייבויות בגי& הפנסיה התקציבית ולעשות ככל האפשר להעברת
העובדי החדשי לפנסיה צוברת ,וזאת נוכח המשמעויות שיש להתחייבויות אלה ונוכח השפעת&
על פעילות& השוטפת של האוניברסיטאות.
‰ÈÒÙ‰ È‡˙ - ÈÁÎÂ‰ ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ ÌÈÁ˜Ï‰Â ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙ÂÂÚ¯È‚‰ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ ‰‚Â‰ Ô‰·˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â˜ÈÚÓ˘ ÌÈÙ„ÚÂÓ‰
˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ Ï„‚Â ÍÏÂ‰‰ ÏË‰Â 41ÔÏÂÎ Â¯·ˆ˘ ÌÈ¯ÎÈ‰ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰
˙ˆÏÓ‰Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ï Û˜Â˙ ‰˘Ó ÌÈ˜ÈÚÓ - Ô‰È·Èˆ˜˙ ÏÚ
ÛÂÁ„‰ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÌÈÓÈˆÚÓ Ì‰Â ,‰Ê ÔÈÈÚ· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ÏÂ ˙"˙Â ‰˙ÈÓ˘ ‰„ÚÂÂ‰
·‰ÈÒÙÏ ¯ÁÂ‡Ó‰ ¯·ÚÓ‰ Ï˘· ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Â¯˙Ù Ì¯Ë˘ ˙ÂÈÚ· - ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙Ù
ˆ.(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ¯Â·Ú ˙¯·Â

__________________
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ה האוניברסיטאות שהפרישו לקרנות הפנימיות סכומי שאינ מספיקי להבטחת זכויות העובדי
על פי כל קנה מידה או לא הפרישו כלל ,וה אוניברסיטת חיפה ,שהפרישה לקר פנימית במש שני
את ההפרשות המלאות בגי זכויות העובדי בשיעורי הנהוגי בהסדר של פנסיה צוברת.
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פעולות למעבר לפנסיה צוברת שנעשו משנת 1999
בביקורת הנוכחית התברר שההליכי להחלת הסדר פנסיה צוברת על העובדי החדשי בכל
האוניברסיטאות נמשכו עוד כמה שני והסתיימו רק בשנת  .2007להל& הממצאי שהעלה משרד
מבקר המדינה בעניי& זה:
הטיפול של הממונה על השכר במעבר האוניברסיטאות לפנסיה צוברת
יחידת הממונה קיימה ע ההסתדרות מגעי ארוכי בנושא ,ובמהלכ נחת במרס  1999הסכ
קיבוצי בי& ההסתדרות ובי& כמה מעסיקי בשירות הציבורי שנהוגה בה פנסיה תקציבית ,ובה
האוניברסיטה העברית והטכניו&) 42להל& ההסכ הקיבוצי( .לפי ההסכ הזה ,עובד שיחל לעבוד
עבור אחד מהמעסיקי האמורי לאחר "המועד הקובע" )למעסיקי השוני נקבעו מועדי
שוני( יבוטח "בפנסיה מקיפה בקר& פנסיה צוברת".
לעניי& עובדי הסגל המינהלי באוניברסיטה העברית ובטכניו& ,שלא הסכימו לעבור לפנסיה צוברת
לפני חברי הסגל האקדמי ,נקבע בהסכ הקיבוצי כי המועד הקובע יהיה מועד המעבר לפנסיה
צוברת של חברי הסגל האקדמי ,שבעניינ התקיימו בי& יחידת הממונה ובי& ראשי האוניברסיטאות
דיוני נפרדי .הדיוני הללו התקיימו משנת  1997ונמשכו כמה שני .בסופו של דבר הוסדר
המעבר של חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית לפנסיה צוברת רק בסו' שנת ,432001
ובאוניברסיטאות תל אביב וחיפה ובטכניו& בשני .442007 2004
¯˜ ·ÂÓÓ ˘˜È·Â ˙"‚‡Ï ‰Â˘‡¯Ï ,È˜Ò·ÏÎ¯ Ï·ÂÈ ¯Ó ,Ê‡„ ‰ÂÓÓ‰ ‰Ù 2004 Ò¯Ó
Ï‚Ò‰˘ ÍÎÏ ‡È·‰Ï È„Î ,·Èˆ˜˙ Ï˘ ‰È˙‰ ÏÏÂÎ ,Â˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÚˆÓ‡· ˘Ó˙˘‰Ï
ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ËÏÂ˜ ÔÈÈ„Ú ¯˘‡ ,‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡·Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ÈÓ„˜‡‰
·,ÌÚË „ÂÚ ‰È‰ ‡Ï ,‰¯Â‡ÎÏ ,ÂÊ ‰ÈÈÙ· ÌÏÂ‡Â .˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ¯Â·ÚÈ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ
˘˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰‡¯·‰‰ ˙ÂÈÎ˙ ÔÂÓÈÓ· Â˙ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙"˙ÂÂÏ ÚÈ„Â‰ ¯·Î ˙"‚‡ ÔÎ
.45ÌÈ˘„Á‰ Ô‰È„·ÂÚ È·‚Ï ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙ ˙‚‰‰· ˙È˙ÂÓ
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי& הממונה ,מר אלי כה& ,כי נציגיו פעלו בכל דר( אפשרית
לקידו נושא הפסקת הפנסיה התקציבית לעובדי חדשי ,וכי "כל הפעולות שנעשו וכל המו"מ
בדבר מעבר מפנסיה תקציבית לצוברת תוא ע נציגי אג"ת וע הנהלת משרד האוצר ...למרות
הנטל התקציבי הכבד והגדל של הפנסיה התקציבית ,כפי שמתואר בטיוטת הדוח ,הגופי ובכלל
האוניברסיטאות לא שיתפו פעולה והתנגדו למהל( ,לאור העובדה שהדבר יצר אצל לחצי
קשי מאוד בתחו יחסי העבודה".
__________________
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מאחר שההסתדרות אינה מייצגת את חברי הסגל האקדמי באוניברסיטאות ,היו צד להסכ רק
אוניברסיטאות שבה מונהגת פנסיה תקציבית ג באשר לסגל המינהלי ,דהיינו האוניברסיטה העברית
והטכניו.
בהסכ בי האוניברסיטה העברית לחברי הסגל האקדמי שלה ,שנחת בנובמבר  ,2001נקבע כי חבר
סגל שהחל לעבוד באוניברסיטה לאחר יולי  2000יבוטח בפנסיה צוברת.
ראו הערת שוליי מס' .13
ראו להל בפרק המשנה "אג! התקציבי במשרד האוצר )אג"ת(".

התחייבויות האוניברסיטאות לשל תשלומי פנסיה תקציבית לעובדיה

¯·ÚÓÏÂ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ È¯„Ò‰Ï ˘È ¯ÂÓ‡Î˘ ¯Á‡Ó ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÛÂ˙È˘· ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÂÏÚÙÈ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ,˙"‚‡Ï Ô‰Â ‰ÂÓÓÏ Ô‰ ‰ÚÈ‚ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ
.˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ¯·ÚÓ‰ ˙‡ ÌÈ„˜‰Ï È„Î Â· ‰È‰˘ ¯·„ ,˜Â„‰ ‰ÏÂÚÙ

המעבר של האוניברסיטה העברית לפנסיה צוברת
הועלה כי בה בשעה שמשרד האוצר קיי דיוני ע ראשי האוניברסיטאות ,ניהלו ות"ת
והאוניברסיטה העברית דיוני בדבר תכנו& תקציב רב שנתי לאוניברסיטה ,ובעקבותיה נחת
באוגוסט  1999הסכ בי& שני הצדדי )להל& הסכ העקרונות( .מטרות ההסכ היו(1" :
להבטיח את יכולתה של האוניברסיטה העברית בירושלי לקיי את פעילותה ,לאור( זמ&,
בתקציב מאוז& באיתנות הכלכלית ובעצמאות הנדרשת ממוסד להשכלה גבוהה (2 .לאפשר
לאוניברסיטה להעביר את עובדיה החדשי מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת חיצונית (3 .להגדיר
את היק' ותנאי סיוע ות"ת על מנת לאפשר לאוניברסיטה לעבור את תקופת המעבר מפנסיה
תקציבית לפנסיה צוברת חיצונית".
האוניברסיטה התחייבה ש"החל מיו  1באוקטובר  1999לא יתווס' עובד נוס' בכל אחת מקבוצת
עובדי להסדר הפנסיה התקציבית הנוכחי" .כמו כ& התחייבה האוניברסיטה ,בי& היתר ,להפריש
בגי& כל העובדי הוותיקי שהסדר הפנסיה התקציבית ממשי( לחול עליה "מדי חודש בחודשו
לקר& פנימית ]שתוק[ סכומי כס' השווי לסכו ההפרשה לפנסיה צוברת נורמטיבית ...הפרשות
האוניברסיטה יכללו את הפרשות המעביד והעובד ,סה"כ  ,"17.5%ולנהל את הקר& בחשבו& נפרד
בספרי האוניברסיטה ובחשבו& בנק נפרד.
ות"ת התחייבה ,בי& היתר ,כי כל עוד תשל האוניברסיטה למי מעובדיה פנסיה תקציבית ,תשתת'
ג ות"ת ,באמצעות הקצבות מיוחדות ,בתשלומי הפנסיה התקציבית "הנובעי מההוצאה הצפויה
מעל לתשלומי להפרשה לפנסיה צוברת נורמטיבית".
להל& הליקויי שהעלה משרד מבקר המדינה בנוגע להסכ העקרונות:
ÌÈÏÂ˜È˘‰ ÂÈ‰ ‰Ó ¯Â¯· ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ :˙ Â Ë Ï Á ‰ ‰ ˙ Ï · ˜ Í È Ï ‰ ˙ .1
˘ÈÎ ÔÈÂˆÈ .ÂÈ˙ÂÎÏ˘‰ ÏÎ ÂÏ˜˘ Ì‡‰Â ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ˙"˙Â ˙‡ ÂÚÈ‰
·„˙Â·ˆ˜‰‰Â ÌÎÒ‰‰ ÈÎ ÔÚË ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á˘ ¯Á‡Ï ˙"˙Â ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈÈÓÈÙ ÌÈÂÈ
ÈÎÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ¯˙È ˙‡ ‰Ú¯Ï ÌÈÏÙÓ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Â· ÂÁË·Â‰˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰
"ˆ¯ÔÈÈÚ· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙˘ ÌÈ„ÈÚÓ ‰Ï‡ ÏÎ ."˙ÂÚË ‰˙˘Ú˘ ÍÎ· ˙Â„Â‰Ï ÍÈ
.¯ÒÁ· ‰˜Ï ÌÎÒ‰‰
 : Ì Î Ò ‰ ‰ ¯ Â ˘ È ‡ .2בהסכ נקבע כי הוא ייכנס לתוק' "לאחר אישורו על ידי ות"ת,
אישור הממונה על השכר להסדר המעבר לפנסיה צוברת ]שייחת בי& האוניברסיטה לארגוני
העובדי שלה[ וסיכו ]של ות"ת[ ע אג' התקציבי באוצר ,בכפו' להסכ הרב שנתי]."[46
__________________

46

הכוונה להסכ הרב$שנתי בדבר תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה שאמור היה להיחת בי אג"ת
לוות"ת .על ההסכמי הרב$שנתיי ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ'
.73$70
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ות"ת אישרה את הסכ העקרונות בדצמבר  ,2000והממונה אישר את ההסכ שחתמה
האוניברסיטה )בנובמבר  (2001ע הסגל האקדמי שלה בפברואר  .2002בעקבות זאת הוחל על
חברי הסגל המינהלי של האוניברסיטה העברית ההסכ הקיבוצי ממרס  1999בי& ההסתדרות ובי&
המעסיקי בשירות הציבורי ,שלפיו עובדי חדשי בשירות הציבורי מבוטחי בפנסיה צוברת.
כשאישרה ות"ת את ההסכ כבר היו בידיה דוחות האקטואר שהזמינה ,ולפיה תשלומי הפנסיה
התקציבית באוניברסיטה העברית צפויי להימש( עד שנת  ,2049ועד שנת  2035לא יפחת סכומ
השנתי מסכומ הצפוי בשנת ) 2000כ  258מיליו& ש"ח במחירי ספטמבר  .(2005על פי הנוסחה
שנקבעה בדבר שיעור ההשתתפות של ות"ת בתשלומי הפנסיה התקציבית ועל פי התחזית שהייתה
בידי ות"ת ,הסיוע של ות"ת לאוניברסיטה אמור להסתכ בעשרות מיליוני שקלי בשנה במש(
יותר מ  35שני.
˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰· ‰·ÈÈÁ˙‰ ˙"˙ÂÂ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·Ò¯Ó· .‰Ê ÚÂÈÒÏ ˙"‚‡ Ï˘ Â¯Â˘È‡ ˙‡ ÔÎÏ Ì„Â˜ Ï·˜Ï ‰‚‡„ ‡Ï ‡È‰ ,ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ
·Â¯ÚÏ ‰˘˜˙È" ‡Â‰ ,Â˙ÚÈ„È· ‡Ï˘ ‰˘Ú ÌÎÒ‰‰˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ ˙"‚‡ ÚÈ„Â‰ 2002
.‰Ê ÔÈÈÚ· ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ‰ÓÚ ÚÈ‚ÈÂ ˙"˙Â ÌÚ ÔÂ„È˘ Ì„Â˜ "Â˘ÂÓÈÓÏ
ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˙"‚‡Ï ˙"˙Â ÔÈ· È˙˘-·¯‰ ÌÎÒ‰‰ Ì˙Á Ì¯Ë˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
˘‰¯È·Ú‰ ‡È‰ ,ÂÂÓÈÓÂ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ÔÈÈÚ· ˙"‚‡ ÌÚ ‰ÓÎÒ‰ È„ÈÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡Ï ˙"˙ÂÂ
ÔÂÈÏÈÓ 80 Ï˘ ÍÒ· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰ ,˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
˘"ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 101-Â (2002-2001) ·"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙˘· Á
.‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ÏÏÂÎ‰ ·Èˆ˜˙‰ ÍÂ˙Ó (2003-2002) ‚"Ò˘˙‰
ות"ת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא "העלתה את הנושא שוב ושוב במסגרת
הדיוני ע אג"ת באוצר וציפתה שבסופו של דבר יתקבל אישור האוצר וסיועו במימו& שכ& ידע
על קיו הסכ העקרונות ותמ( במעבר העובדי באוניברסיטאות לפנסיה צוברת ,ולכ& למעשה
נת& לכ( הסכמה בשתיקה".
אג"ת ,לעומת זאת ,ציי& במכתב למשרד מבקר המדינה מאפריל  2008כי לא ידע על הסכ
העקרונות ,לא נת& כל הסכמה שבשתיקה לתוכנו וגילה את דבר קיומו רק בדיעבד.
Í˘ÓÏ ‰È„Ó‰ ÈÙÒÎÓ ¯ÎÈ ÚÂÈÒÏ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ¯·Â„Ó ¯˘‡Î ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˘,˙‡ÊÎ ‰ÓÎÒ‰ ‰˙ÈÈ‰ Ì‡ Ì‚ ,"‰˜È˙˘·˘ ‰ÓÎÒ‰" ÏÚ ÍÓ˙Ò‰Ï ¯˘Ù‡-È‡ ,˙Â·¯ ÌÈ
‡ÏÚ ˙"˙Â ‰Ó˙Á˘ Ì„Â˜ ,ÔÎ ÏÚ .·ˆ˜˙Ó‰ Ì¯Â‚‰ Ï˘ ˙˘¯ÂÙÓ ‰ÓÎÒ‰ ÍÎÏ Ï·˜Ï ˘È ‡Ï
¯·ÚÓ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ÂÓÚ Ì‡˙ÏÂ ˙"‚‡ ÌÚ ÌÈÂÈ„ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰
,‰È„Ó‰ Ï˘ „ÁÂÈÓ‰ ÚÂÈÒ· ˙Â˙ÂÓ Û‡ Â‡ ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ „ÂÁÈÈ·Â ,˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ
˘‰È‰ ‡Ï ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰˘ ¯Á‡Ó ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .‰˙ÂÚˆÓ‡· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ô˙ÈÈ
·ÈÈÁ˙‰ Â˙¯‚ÒÓ·˘ ,˙"˙ÂÂÏ ˙"‚‡ ÔÈ· È˙˘-·¯‰ ÌÎÒ‰‰˘ ¯Á‡ÓÂ ,˙"‚‡ Ï˘ Â˙Ú„ ÏÚ
‡‚"˙ ‡Ï ,2004 ÈÂÈ· ˜¯ Ì˙Á ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯È·Ú‰Ï
ÌÈ¯ÎÈ ‰Î ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ¯È·Ú˙ ˙"˙ÂÂ˘ ÌÂ˜Ó ‰È‰
·˘.‚"Ò˘˙‰Â ·"Ò˘˙‰ ÌÈ„ÂÓÈÏ‰ ˙Â
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¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï :Ì Î Ò ‰ ‰ È Ù Ï Ú ˙ " ˙ Â Ï ˘ ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ ‰ ¯ Â Ú È ˘ .3
ÚÂÈÒ ‰˘ 35-Ó ¯˙ÂÈ Í˘Ó· ˜ÈÚ‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ ¯˘‡Î ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‰‚‰ ˙"˙Â ,‰È„Ó‰
˘ÌÚ ˘‡¯Ó ÂÊ ˙Â·ÈÈÁ˙‰ ‰Ó‡È˙˘ ÈÏ· ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÛËÂ
‡‚"˙˙‡ ‰Á·˘ ÈÏ·Â ÍÎÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÂÙ ÌÈÓÂÎÒ ‰È„È· ÂÈ‰È ÔÎ‡ Ì‡ ‰˜„·˘ ÈÏ· ,
ÌÈ„ÚÈ‰ ÏÂÏÎÓ· ˙È¯˘Ù‡‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡Â ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ¯·„‰ ˙ÚÙ˘‰
˘‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰˘ ˘˘Á ˘È ‰ÊÎ ÌÂ‡È˙ ¯„ÚÈ‰· .ÔÓÓÏ „ÚÂ ·Èˆ˜˙‰
ÏÚ Â˙ÈÈ ,(ÔÏ‰Ï Â‡¯) ˙"˙ÂÂ· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡Ï „Â‚È· ÂÁË·Â‰˘ ,˙È¯·Ú‰
.‰‰Â·‚ ‰ÏÎ˘‰Ï ˙Â„ÒÂÓ‰ ¯‡˘Ï ˙Â·ˆ˜‰‰ ÔÂ·˘Á
יצוי& שעל פי שיטת התקצוב של ות"ת ,רוב הקצבותיה לאוניברסיטאות ניתנות כגמול על
תפוקותיה& בהוראה ובמחקר ,גמול המחושב על בסיס "העלות הנורמטיבית" 47של יצירת תפוקות
אלה .שכר העובדי נכלל בעלות הזאת וכולל ג את הוצאות המעביד ,ובה& ההפרשות שהוא
מחויב לה& בגי& זכויות שצוברי העובדי ,כגו& זכויות פנסיה; כלומר ות"ת מסייעת בכל שנה
לאוניברסיטאות במימו& תשלומי הפנסיה שלה& לעובדיה& ,בי& שהתשלומי מבוצעי בפועל
בשנה השוטפת ובי& שיבוצעו בעתיד.
¯Â·Ú ÛÒÂ ÌÂÏ˘˙ ÌˆÚ· ‰Ï·È˜ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
¯·Î ¯·Ú· ÔÎ˘ ,‚"Ò˘˙‰Â ·"Ò˘˙‰ ÌÈ˘· ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ ÂÏ·È˜˘ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰
.‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚ Â¯·ˆ˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈ‚· ˙"˙Â ‰Ï ‰ÚÈÈÒ
 :Ì È Ù È „ Ú ‰ È Ò  Ù È ‡  ˙ .4א' על פי שידוע לוות"ת זה שני רבות על התנאי העדיפי
של הסדר הפנסיה התקציבית באוניברסיטה העברית ועל ההטבות החריגות והניכרות שהעובדי
זוכי לה& במסגרת הסדר זה הטבות ותנאי שהיא ומשרד האוצר לא אישרו היא לא פעלה כדי
לבטל או לצמצמ במסגרת הסכ העקרונות.
È„„ˆ-„Á ÔÙÂ‡· ‚È‰‰˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚˘ ÈÂ‡¯Â ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙‡˙ÂÈÙÒÎ‰ ÂÈ˙ÂÈÚ· ˙‡ ‰·¯ ‰„ÈÓ· ‰ÙÈ¯Á‰ ‰‰Â·‚‰ Ì˙ÂÏÚ˘ ÌÈ‚È¯Á ‰ÈÒÙ È
ÏÏÎÏ „ÚÂÈÓ‰ ·Èˆ˜˙ÓÂ ‰È„Ó‰ ˙ÙÂ˜Ó ¯ÎÈ ÚÂÈÒ ÌÈ˘ ˙Â¯˘Ú Í˘Ó· Ï·˜È ˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰Â
˙ÂÈÂÎÊ È‡¯Á‡ È˙Ï· ÔÙÂ‡· ÂÈ„·ÂÚÏ ˜ÈÚ‰Ï ÍÈ˘ÓÈ ˙Ú· ‰·Â ,‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ È„ÚÈ
.‰Ï‡ ‰ÈÒÙ È‡˙Ï
˘Â·È‚ ÔÈÈÚ· ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ‰ÂÓÓ‰ ÌÚ Ì‡˙Ï ˙"˙Â ÏÚ ‰È‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈ· .Ì˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈ„Úˆ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÂÓÚ ˙Á‡ ‰ˆÚ·Â ,˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰
˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ¯·ÚÓ‰ Ï˘· ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï Ô˙È˙˘ „ÁÂÈÓ ÚÂÈÒ ÏÎ ˙Â˙‰Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ¯˙È‰
··ÂÏÁ‰˘ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· „ÂÁÈÈ·Â ,‰· ÌÈ‚Â‰‰ ÌÈ‚È¯Á‰ ‰ÈÒÙ‰ È‡˙ ÏÎ Ï˘ È„ÈÓ ÏÂËÈ
ÌÈ‚Â‰‰ ‰ÈÒÙ‰ È‡˙Ï ÂÓÈ‡˙È˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ‡˙ ˙ÏÁ‰·Â ,481988 Ò¯Ó ¯Á‡Ï „Â·ÚÏ
·.Ó"˘Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ¯·Ú· Â˘¯„ ¯·Î˘ ÈÙÎ ,‰È„Ó
__________________

47
48

מונח המשמש את ות"ת במודל התקצוב שלה ,והוא מבטא את העלות של יצירת התפוקות לפי
חישוביה ,לאו דווקא את העלות בפועל בכל אוניברסיטה.
המועד שבו הוחל ,כאמור ,סעי!  29בחוק יסודות התקציב על האוניברסיטאות.
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 :‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ ‰ ˙ Â Ù ˙ ˙ ˘ ‰ .5האוניברסיטה העברית עשתה בשני  2007 2002כמה
צעדי התייעלות ,ובה צמצו מספר העובדי .משנת  2001היא מפרישה לקר& פנסיה חיצונית את
עלויות המעביד עבור זכויות הפנסיה של עובדי שהחלו לעבוד בה מיולי  .2000על פי נתוניה
הסתכמו הפרשות אלה עד ספטמבר  2007בכ  8.1מיליו& ש"ח .נוס' על כ( התחייבה
האוניברסיטה העברית ,כאמור ,להקי קר& פנימית ,להפריש אליה  17.5%משכר של העובדי
הוותיקי שהסדר הפנסיה התקציבית ממשי( לחול עליה ולהעביר אליה ג את ההקצבות
המיוחדות שתקבל מוות"ת.
באוגוסט  2001הודיעה האוניברסיטה העברית לוות"ת כי משנת התשס"א ) (2001 2000היא
מפרישה "מדי חודש לקר& הפנימית סכומי כס' השווי לסכו ההפרשה לפנסיה צוברת
נורמטיבית ) ,(17.5%עבור העובדי הפעילי הנמצאי היו בפנסיה תקציבית כאילו היו בקר&
פנסיה צוברת ,בהתא להסכ העקרונות".
Ô¯˜‰ Ï˘ ‰ÓÂÈ˜Ï ˙Â„Ú ÏÎ ‰‡ˆÓ ‡Ï ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÏÂ‡Â
ÔÈ‚· ÌÈÙÒÎ ‰ÈÏ‡ ‰˘È¯Ù‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ì‡ Ì‰Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡-È‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙‡Ê‰
‡È‰ Ì‡ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ· ÌÈÁËÂ·Ó ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ
‰˘Ó˙˘‰ ‡È‰ Ì‡Â ,˙"˙ÂÂÓ ‰Ï·È˜˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ ÔÈ‚· ÌÈÙÒÎ Ô¯˜· ‰„È˜Ù‰
·Â‡ˆÈ˘ Ì„Â˜ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ Â˘¯ÙÂ‰ ÌÈ‚·˘ ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ ÔÂÓÈÓÏ Ô¯˜‰ ÈÙÒÎ
.˙Â‡ÏÓ‚Ï
בבדיקה שעשה משרד מבקר המדינה עלה כי האוניברסיטה העברית השתמשה בהפרשותיה
האמורות ובהקצבות המיוחדות של ות"ת למימו& התשלומי השוטפי של הפנסיה התקציבית של
כל הגמלאי .מאחר שתשלומי אלה היו גבוהי מהפרשות האוניברסיטה ומהקצבות ות"ת ,לא
נצברו כספי בקר&; בעצ לא נעשה כל רישו בהנהלת החשבונות המעיד על הקמת הקר& ,ולכ&
ג בדוחות הכספיי אי& עדות לקיומה.
‡È‰ ÌÓ‡ .˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‚Â‰Ï ‰ÎÈ˘ÓÓ ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
‰ÏˆÈ ‡Ï ‡È‰ Í‡ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ‰ÓˆÓˆÂ ,¯ÂÓ‡Î ,˙ÂÏÚÈÈ˙‰ È„Úˆ ‰ÓÎ ‰˙˘Ú
˙Â·ˆ˜‰‰ ˙Â·˜Ú· ‰˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ‰ ÌÈÈÂÙ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ,‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÙÎ ,ÈÂ‡¯Î
‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏË ˙‡ Ï˜‰Ï È„Î ¯·„ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ,˙"˙ÂÂÓ ‰Ï·È˜˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰
‡È‰ ˙"˙Â ÏÚÂÙ· ,Ô¯˜· ÌÈÙÒÎ Â¯·ˆ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎÓ .„È˙Ú· ÌÏ˘Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰È˘ ÌÈ‰Â·‚‰
˘ÔÈÂˆÈ .˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ‰·Â¯· ˙‡˘Â
˙‡Ê ˙Â‡¯Ï ˘ÈÂ ,ÔÈÈÚ· ¯·„ ‰˘ÂÚ ‰È‡ ‡È‰ Í‡ ,˙"˙ÂÂÏ ÔÓÊ ‰Ê ‰ÚÂ„È ˙‡Ê ‰„·ÂÚ ÈÎ
·.‰·¯ ‰¯ÓÂÁ
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ ˙"˙Â Ï˘ ÔÂˆ¯· ÏÂÒÙ ÔÈ‡ ˙ÈÂ¯˜Ú ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÚÂÈÒ‰ ÏË Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ Â·Â¯˘ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ ,‰Ï˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù· ˙È¯·Ú‰
ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ˙"˙Â ÏÚ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ÈÙÏ ,ÍÎÈÙÏ .‰È„Ó‰ Ï˘ ‰·‚ ÏÚ ÏÂÙÈÈ
˘ÌÂ¯˙˙ ,˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰· ‰ÈÏÚ ‰Ï·È˜˘ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ ‡ÏÓ˙ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡˙ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ˙ÈÓÈÙ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ ˘È¯Ù˙ ,‰Ï˘ ‰È˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ‰˜ÏÁ
˘ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,ÏÚÙ˙Â - ˙Â¯Á‡ ˙Â¯ËÓÏ ‰Ï‡ ÌÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘˙ ‡ÏÂ - ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï
ÏÎÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê ;ÌÈ‚¯ÂÁÂ ÌÈÙÈ„Ú ‰ÈÒÙ È‡˙ ÔÈ‚· ‰È˙Â‡ˆÂ‰ ÌÂˆÓˆÏ ,ÌÈ„·ÂÚ‰
.‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Â¯Â˜Ó ‰È„È· ÂÈ‰È „È˙Ú·˘ ¯˘Ù‡‰
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 :˙ È ¯ · Ú ‰ ‰ Ë È Ò ¯ · È  Â ‡ Ï ˙ " ˙ Â Ô È · ˙ ˜ Â Ï Á Ó ‰ .6בשנת  2003התברר
לוות"ת כי הסכומי המיוחדי שאג"ת מוכ& להקציב לה לפי ההסכ הרב שנתי לשנות הלימודי
התשס"ד התשס"ח ) (2008 2003לא יאפשרו לה לעמוד בכל התחייבויותיה לאוניברסיטה
העברית על פי הסכ העקרונות .ביולי  2003פנתה ות"ת שוב בעניי& זה לאג"ת ,49אול אג"ת שוב
סירב לסייע וטע& שהההסכ לא הובא לידיעתו "בעת התגבשותו או במועד חתימתו ,וממילא לא
נתבקשה ו/או ניתנה הסכמתנו לאמור בו ...אנו בדעה שהסכ זה אינו תוא את המדיניות הרצויה
במערכת ההשכלה הגבוהה".
עקב עמדת אג"ת קיימו ות"ת והאוניברסיטה העברית דיוני ארוכי שנמשכו עד מאי .2006
האוניברסיטה תבעה מוות"ת לעמוד בהתחייבויותיה ,ואילו ות"ת טענה ,בי& היתר ,כי
האוניברסיטה לא מילאה את כל ההתחייבויות שהתחייבה לה& בהסכ העקרונות .עוד טענה ות"ת
כי הסכ זה "לא נכנס לתוקפו מ& הטע שלא התקיי תנאי מתלה אישור אג' התקציבי
במשרד האוצר וכ& מ& הטע שמשרד האוצר סרב לתקצב את הסכומי הכרוכי בהסדרי
שעשתה האוניברסיטה בתכנית הרב שנתית".
בדיוני גובשה פשרה ולפיה ות"ת ואג"ת ייתנו לאוניברסיטה העברית בשני התשס"ד התשס"ח
תוספת חד פעמית בס(  56מיליו& ש"ח ,שהיא שני שלישי )כל אחד מה יעביר שליש( מההפרש
שבי& סכו ההקצבה המיוחדת המתחייב לכאורה מהסכ העקרונות ובי& הסכו שאג"ת היה מוכ&
להעביר במסגרת התכנית הרב שנתית ,ואת היתרה תספוג האוניברסיטה.
בסיכו שנחת במאי  2006בי& אג"ת לוות"ת בעניי& התוספת החד פעמית נאמר כי אי& בו משו
אישור או הסכמה של ות"ת ושל אג"ת לתקפות הסכ העקרונות ,ואי& בו כדי לגרוע מטענות ות"ת
בנושא זה .האוניברסיטה העברית ,לעומת זאת ,עדיי& טוענת כי הסכ העקרונות תק' :ביולי 2006
היא חתמה במסמ( אחר על הצהרה והתחייבות לצור( קבלת מקדמה לסיוע לתכנית הבראה
במסגרת ההסכ הרב שנתי ,כפי שדרשו ממנה ות"ת ואג"ת )ראו להל&( ,והוסיפה וכתבה כי אי&
בה& "בכדי לפגוע בהסכ העקרונות ...או לגרוע מהוראותיו ,וזאת החל משנת התשס"ח".

✩
˙"˙Â ÔÈ· ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ Û˜Â˙ ÔÈÈÚ· ˙˜ÂÏÁÓ‰˘ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
˙‡ ˙ÂÁ„Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰·˘ÂÈ ‡Ï ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
ÔÓÊ‰ ˜¯Ù Á"Ò˘˙‰ ˙˘· ÌÈÈ˙ÒÈ˘ ¯Á‡Ï ‰ÈÒÙ‰ ˙ÈÈÚ·· ÏÂÙÈË‰ ˙‡Â ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈ
˘˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù ÔÈÈÚ· ÏÈÚÏ ÂÈÂˆ˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ .ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙È˙˘-·¯‰ ˙ÈÎ˙‰
„ÂÓÚÏ ˙"‚‡Â ˙"˙Â ÏÚ ,˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰
;‰È„·ÂÚ Ï˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù Ï˘ È¯˜ÈÚ‰ ÏË· ‡˘È˙˘ ‡È‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÍÎ ÏÚ
.Û˜˙ ÂÈ‡ ˙ÂÂ¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰ ,˙"˙Â ˙„ÓÚ ÈÙÏ˘ Ì‚ ‰Ó

המעבר של הטכניו ,אוניברסיטת תלאביב ואוניברסיטת חיפה לפנסיה צוברת
בדצמבר  2000אישרה כאמור מליאת ות"ת את הסכ העקרונות בי& האוניברסיטה העברית
לוות"ת בעניי& המעבר לפנסיה צוברת וג החליטה כי ות"ת תציע לשאר האוניברסיטאות שיש
__________________

49

כאמור ,בשנת  2002סירב אג"ת לבקשת ות"ת ,ולא היה מוכ "לערוב למימושו" של הסכ העקרונות.
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 אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת חיפה לעבור לפנסיה צוברת,&בה& פנסיה תקציבית הטכניו
.ולהגיע להסכ ע ות"ת על בסיס אות העקרונות שסוכמו ע האוניברסיטה העברית
‰ËÏÁ‰‰ ˙‡ Ô‰Ï ‰‚Èˆ‰Â ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˘ÂÏ˘Ï ˙"˙Â ‰˙Ù 2001 ËÒÂ‚Â‡·
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÔÓ ÈÓÓ È‰˘ÏÎ ‰·Â˘˙ ‰Ï·˜˙‰ ‡Ï ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙"˙Â ÈÎÓÒÓÓ .‰¯ÂÓ‡‰
,‡˘Â· ˙ÂÏÂÚÙ ‰˙ÓÊÈ· ‰Ë˜ ‡Ï Û‡ ‡È‰ .‰Ê ÔÈÈÚ· Ô‰ÈÏ‡ ‰˙ÙÂ ‰·˘ ‡Ï ˙"˙Â ÈÎÂ
‰ÈÈÙ‰ ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ .˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ ÏÂÏÒÓ· ÌÈ„·ÂÚ ËÂÏ˜Ï Â˜ÈÒÙÈ˘ ‰˘È¯„ ˙Â·¯Ï
.˙"‚‡ ÌÚ ‰Ó‡Â˙ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰
 פנתה ות"ת שוב לשלוש האוניברסיטאות, כשנה וחצי לאחר פנייתה הראשונה,2002 רק בדצמבר
 וזאת," לא יתקבלו עוד עובדי חדשי בפנסיה תקציבית1.1.03 האמורות "בדרישה כי החל מ
, בגיבוי ועדת הכספי של הכנסת,"על מנת לחזק את ]עמדתה של ות"ת[ בדיוני ע האוצר
."בנושא הגדלת התקציב לצור( המעבר לפנסיה צוברת
ÈÎ ˙"˙ÂÂÏ 2003 ÏÈ¯Ù‡· ÚÈ„Â‰Â ÍÈÏ‰˙· ·¯Ú˙‰ ˙"‚‡˘ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ÔÚÂˆÈ· ÔÂÓÈÓ· Â‰˘ÏÎ ÚÂÈÒÏ ÔÂ˘‡¯‰ È‡˙‰ ‰È‰È ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ¯·ÚÓ‰
‰‚È‰‰ ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ .‡˘Â· ˙ÂÓ„˜˙‰ ‰ÏÁ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ‰‡¯·‰‰
ÔÂÈÎË‰Â ,2003 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚÏ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙ
.2004 ¯‡ÂÈÓ Ì‰· „Â·ÚÏ ÂÏÁ‰˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚÏ - ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â
Ï˘ ‰‡¯·‰‰ ˙ÂÈÎ˙ ÔÂÓÈÓ· ÚÂÈÒ‰ Ô˙Ó ˙‡ Â˙‰ ‡Ï ˙"‚‡Â ˙"˙Â ÈÎ ‡ˆÓ „ÂÚ
‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÏÎ ˙‡ Â‡Ë·È˘ ˙Â„Â˙Ú Ô‰ÈÊ‡Ó· ÌÂ˘¯Ï Ô˙Â·ÈÈÁ˙‰· ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙Â„ÂÚÈÏ ÌÈÙÒÎ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Ô„‚Î ˘È¯Ù‰ÏÂ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘
ÚÂÈÒ‰ ‰˙Â‰ ‡Ï ÚÂ„Ó „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡-È‡ ˙"‚‡·Â ˙"˙ÂÂ· ÌÈÎÓÒÓ‰Ó .˙ÂÓÈ‡˙Ó‰
.‰¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰·
·¯ ÔÓÊ Í˘Ó ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„·ÂÚ Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰Ó
.˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‚Â‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÎÈ˘Ó‰ ÂÎÏ‰Ó· ÈÎÂ ,Í˘ÓÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰˘ ÈÙÎÓ
·˜ÚÂ ,ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ‡˙· ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ ¯Â·ˆÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ô‰È„·ÂÚÏ Â¯˘Ù‡ Ô‰
Ï˘ ¯·ÚÓ‰ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÈ¯ÎÈ ÌÈ¯ÂÚÈ˘· ¯ÂÓ‡Î ÂÏÚ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÂÚ¯È‚ ÍÎ
ÏÏ‚· ÌÈÓ¯‚‰ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯˙Ù ‡Ï ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ Ô‰È„·ÂÚ
ÏÂÁÏ ‰ÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ˙¯ÎÈ‰ ‰„·Î‰‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡Â ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰
‰ÈÒÙÏ ÌÈ‡ÎÊ ÔÈÈ„Ú ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ È„·ÂÚÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ÔÂÂÈÎÓ ˙‡Ê .„È˙Ú· ÌÏÏ‚·
.˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ÈÏ·˜Ó ¯ÙÒÓ Ï„‚È ˙Â‡ÏÓ‚Ï Ì˙˘È¯Ù ÌÚÂ ,˙È·Èˆ˜˙
˙Â˘ÈÁ· ÏÂÚÙÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â ˙"‚‡ ,‰ÂÓÓ‰ ,˙"˙Â ÏÚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÍÎ È„È ÏÚ ¯˙È‰ ÔÈ· ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÚ·Ï ¯˙ÂÈ ·ÂË ‰ÚÓ Ô˙ÓÏ ˙ÂÙÈÁ„·Â
˙‡ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ· ÌÈÁËÂ·Ó ÔÈÈ„Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·Ú ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˘È¯Ù‰Ï ÂÏÈÁ˙È
Â¯·ˆÈ ,˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â¯˜Ï Â‡ ˙ÂÈÓÈÙ ˙Â„ÂÚÈÏ ˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙÏ ¯˘‡· ˙Â‚Â‰‰ ˙Â˘¯Ù‰‰
,‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÈÂÒÈÎÏ Ô‰· Â˘Ó˙˘È ‡ÏÂ ˙Â¯˜· ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙‡
ÌÈÈ˙˘‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÔÂÓÈÓÏ ÌÈ˜ÈÙÒÓ ˙Â¯Â˜Ó Ô„È· ÂÈ‰È˘ ÁÈË·‰Ï È„Î ˙‡Ê ÏÎ
.¯˙ÂÈ ÌÈ‰Â·‚ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂÙˆ Ô‰È„È·˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙÏ˘ ,ÌÈÈ„È˙Ú‰
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אג"ת מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי "לאור המימצאי ,נפעל להכליל נושא זה כחלק
מהסיכו העתידי בנושא הפנסיה התקציבית בדבר חלק של המוסדות בהסכ ,כמו ג את נושא
ביטול תנאי הפנסיה העדיפי".
הטיפול של אג"ת וות"ת במעבר האוניברסיטאות לפנסיה צוברת
 .1כבר בשנת  1989עמד אג"ת על כ( שיש לפתור את בעיית הפנסיה התקציבית ,ובהסכ הרב
שנתי שנחת באותה השנה בינו ובי& ות"ת 50נקבע הצור( לפעול "לקביעת פנסיה חיצונית
מצטברת במוסדות שאינ מפרישי כיו לפנסיה כזו" .בהסכ משנת  1992שוב עלה הנושא
ונקבע כי "ות"ת והאוצר יפעלו להעברת עובדי חדשי המתקבלי למערכת ההשכלה הגבוהה
החל מ  1.10.93לפנסיה חיצונית .פעולה זו תתבצע בכפו' לאישורי המתחייבי על פי חוק".
בהסכ הרב שנתי שנחת בשנת  1997בי& אג"ת לוות"ת נקבע כי ה יפעלו כדי שפנסיה צוברת
תונהג לגבי העובדי החדשי באוניברסיטאות מאוקטובר  ,1997ובאשר לעובדי הוותיקי
שימשיכו לצבור זכויות בפנסיה תקציבית יתקיי" ,במידת הצור(" ,דיו& בי& ות"ת לאג"ת "לגבי
כיסוי מחויבות זו ,כ( שלא תהיה נטל על תקציב ההשכלה הגבוהה ועל משרד האוצר".
-·¯‰ ÌÈÓÎÒ‰· Ô‰ÈÏ‡ ÂÚÈ‚‰ ˙"˙ÂÂ ˙"‚‡˘ ˙ÂÓÎÒ‰‰Â ,¯·„ ‰˘Ú ‡Ï ÏÚÂÙ· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
˘˙‰ÈÒÙ È¯„Ò‰ ÂÏÁÂ‰ 2004-2001 ÌÈ˘· ˜¯ ,ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î :Â˘ÓÂÓ ‡Ï ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈ
˙˜ˆ¯·„· ÌÈË¯Ù ˙"˙ÂÂÓ ˘˜È· ‡Ï Û‡ ˙"‚‡ ;ÌÈ˘„Á ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ È„·ÂÚ ÏÚ Ì‚ ˙È·È
¯·„·Â ‰ÂÂ‰· ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯·„· ÌÈÂ˙Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÔÁ· ‡Ï Ì‚ ˙"‚‡ ;„È˙Ú· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰
,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó „ÂÁÈÈ·Â ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘Â¯„˙ ˙"˙ÂÂ˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡ÏÂ
˘˙‡ Ï˜‰Ï È„Î ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÈ¯·Âˆ˘ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ¯Â·Ú· ÌÈÙÒÎ ˘¯„Î ˘È¯Ù‰Ï ÂÏÁÈ
‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ ¯ÎÈ‰ ÈÙÒÎ‰ ÌÙ˜È‰ Û‡ ÏÚ ˙‡ÊÂ ;„È˙Ú· Ô‰Ï˘ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏË
.˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ‰·¯‰ Ì˙ÚÙ˘‰Â
 .2במהל( הדיוני על ההסכ הרב שנתי לשנות הלימודי התשס"ד התשס"ח )(2008 2003
הודיע אג"ת לוות"ת כי המעבר לפנסיה צוברת יהיה "תנאי ראשוני למימו& כלשהו של תכניות
הבראה" .ביולי  2003פנה אג"ת לראשונה לוות"ת וביקש ממנה לרכז עבורו נתוני שוני באשר
למוסדות להשכלה גבוהה ,ובה ג נתוני על "גודל הגירעו& השוט' והמצטבר בכל
אוניברסיטאות המחקר]....ועל[ ס( תשלומי הפנסיה בכל מוסד ותחזית גידול על פני השני
הבאות".
בספטמבר  2003העבירה ות"ת לאג"ת חלק מהנתוני המבוקשי :הערכת הגירעונות השוטפי
הצפויי באוניברסיטאות בהתשס"ד ) (2004 2003ואומד& התשלומי בגי& פנסיה תקציבית עד
שנת  ,2034שהתבסס על דוחות אקטואריי שהיו בידה עוד בשנת  .1999מאומד& זה עלה ,כאמור,
כי התשלומי השנתיי בכל אוניברסיטה בגי& הפנסיה התקציבית גבוהי מאוד וכי ה א'
ימשיכו לעלות בשיעור ניכר במש( שני רבות.
__________________
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על סדרי העבודה והדיווח בי אג"ת לוות"ת ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות" ,עמ' .70
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Ï˘ ÌÈ¯·ËˆÓ‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ˙"‚‡Ï ‰¯È·Ú‰ ‡Ï ˙"˙Â ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
ÂÏ ¯È·Ú˙˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ˙"‚‡Â ,ÂÈÏ‡ Ì¯È·Ú‰Ï ‰˘˜·˙‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ ÌÈÂ˙ ÂÏ ‡ÈˆÓ‰Ï ˙"˙ÂÂÓ ˘˜È· ‡Ï Ì‚ ˙"‚‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .Ì˙Â
˙ÂÂÚ¯È‚‰ ÏÚÂ ÂÓÈ˜‰˘ ˙Â„ÂÚÈ‰Â ˙Â„Â˙Ú‰ ÏÚ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰
.Â¯·ˆ˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰
 .3ביוני  ,2004לאחר דיוני ארוכי ,חתמו אג"ת וות"ת על הסכ בדבר תכנית רב שנתית
לשנות הלימודי התשס"ד התשס"ח .בהסכ נקבע ,בי& היתר ,כי האוניברסיטאות יכינו תכניות
הבראה והתייעלות ,ובמהל( שנות התכנית ה& יקבלו מאג"ת )באמצעות ות"ת( הקצבות מיוחדות
לסיוע במימו& תכניות אלה )פרטי על ההקצבות המיוחדות ראו להל&( .כחלק מתנאי הס' לאישור
הסיוע נדרשו כל האוניברסיטאות שלא להחיל פנסיה תקציבית על עובדי שהחלו לעבוד בה&
מאוקטובר  2004ואיל(.
·È„·ÂÚ˘ ÍÎ ¯Î˘‰ ÈÓÎÒ‰ ÈÂÈ˘Ï ÂÏÚÙÈ ˙"˙ÂÂ ˙"‚‡ ÈÎ Ú·˜ ÌÓ‡ ÌÎÒ‰
5.5% Â˘È¯ÙÈ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙÏ ˙ÂÈÂÎÊ ¯Â·ˆÏ ÌÈÎÈ˘ÓÓ˘ ,ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÌÎÒ‰· ÔÈ‡ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÌÏÂ‡ ,"˙ÈÓÈÙ ‰ÈÒÙ Ô¯˜ ˙·ÂËÏ" Ì¯Î˘Ó
‰¯ÂÓ‡‰ Ô¯˜Ï ˘È¯Ù‰Ï Â˘¯„ ‡Ï Ô‰ :ÔÓˆÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ô˙ÓÂ¯˙Ï ¯ÂÎÊ‡ ÏÎ
‡ÏÂ ,˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙ· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ¯˘‡· Ï·Â˜ÓÎ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Î˘Ó 12% Ô·Èˆ˜˙Ó
˜·Ï˜‰Ï È„Î ‡ÂÙ‡ ‰˘Ú ‡Ï ¯·„ .˙"‚‡Ó ÂÏ·˜È˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰· Â˘ÚÈ Ô‰ ‰Ó Ú
‡˙ .„È˙Ú· Ô‰È·Èˆ˜˙ ÏÚ „·Î‰ ÏË‰
ÔÈÈÚ· ˙"˙ÂÂ ˙"‚‡ Ï˘ Ì˙ÂÏ‰˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯˙È‰ ÔÈ·Â ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÈÈÚ·Ï ‰ÚÓ ˙˙Ï È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ .‰Ê
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î Ô‰È·‡˘ÓÓ ˙Âˆ˜‰Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˘Â¯„Ï Ì‰ÈÏÚ
ÔÂ¯˙ÙÏ Ì˜ÏÁ ˙‡ Â˙ÈÈ Ì‰ Ì‚˘ È„Î ,Ô‰È„·ÂÚ ÌÚ ÌÈ¯·„· ‡Â·Ï ÔÎÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ¯‡ÂË˜‡‰
.‰ÈÚ·‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי& אג"ת כי "לגבי העתיד לבוא ,אנו רואי לנגד עינינו ניסיו&
לגבש סיכו מקי' בנושא ההתמודדות ע עלות הפנסיה התקציבית ששותפי לו העובדי,
המעסיקי ,ות"ת ומשרד האוצר .במסגרת זו יידרש בי& היתר ,לאמוד את החבות האקטוארית
ותזרי המזומני בנושא ,למפות את הסכמי הפנסיה מה מקור ,מה השונות בי& המוסדות
וכיוצ"ב ,לצור( הסיוע ,לדרוש מהמוסדות לבוא בדברי ע עובדיה על מנת להסדיר את
תרומת במימו& )כגו& ,צמצו זכויות ,הגדלת הפרשות שוטפות וכד'( וכ& להסדיר את מחויבות
המוסדות לרבות יצירת קרנות פנימיות" .בסיכו תשובתו הבהיר אג"ת כי "הטיפול העתידי ]שלו[
בנושא הפנסיה התקציבית באוניברסיטאות והמתווה שיגובש בנושא ייעשה בי& היתר תו( למידת
הממצאי הכלולי בטיוטת הדוח".
 .4כדי לקבל את ההקצבות המיוחדות נדרשת כל אוניברסיטה לחתו על טופס הצהרה
והתחייבות שניסח אג"ת לפי ההסכ הרב שנתי ולהתחייב בו כי "החל מ  1.1.2004לא מועסקי
במוסד ]באוניברסיטה[ עובדי חדשי המתקבלי למוסד בפנסיה תקציבית" .עוד נדרשת
האוניברסיטה להתחייב ,בי& היתר ,לשת' פעולה באופ& מלא ע יחידת הממונה בהיותה "גו'
נתמ( לפי חוק יסודות התקציב ,על כל הנגזר מכ( ,לרבות שיתו' פעולה ע הנחיות ודרישות
הממונה על השכר ,ובכלל זה בחינת תשלומי שכר ופנסיה חריגי ,והתחייבות לביטול במידה
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ונמצאו כאלה" .51כמו כ& התחייבה כל אוניברסיטה להגיש לוות"ת תכנית הבראה רב שנתית
שתביא אותה לאיזו& תקציבי עד שנת הלימודי התשס"ח ) 52(2008 2007ולפעול לשינוי המבנה
הארגוני שלה על פי החלטת מל"ג ממרס .2004
ÏÎ ÔÈ‡ È˙˘-·¯‰ ÌÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÏÎÏ ˙Â¯ÂÓ‡ ‰‡¯·‰‰ ˙ÂÈÎ˙˘ ˙ÂÂ¯˜Ú· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
·ÏÂÚÙÏ Í¯Âˆ‰ „ÚÈÎ Ú·˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚Ï ÈÂËÈ
.˙ÂÂÚ¯È‚‰ Ì˙Â‡ ÈÂÒÈÎÏ
את ההקצבות המיוחדות שהתחייב אג"ת להקצות על פי ההסכ חילקה ות"ת בי& שבע
אוניברסיטאות המחקר )לא כולל האוניברסיטה הפתוחה( .לכל אוניברסיטה נקבעו הסכומי שהיא
אמורה לקבל עד שנת התשס"ח א תעמוד בהתחייבויותיה לפי ההסכ .ות"ת הודיעה
לאוניברסיטאות ,על דעתו של אג"ת ,כי אוניברסיטה שלא תחתו על טופס הצהרה או שתעמוד
רק בחלק מההתחייבויות לא תזוכה בסכומי שנקבעו לה.53
במאי  2007מסרה ות"ת למשרד מבקר המדינה ,על פי בקשתו ,נתוני בדבר סכומי ההקצבות
המיוחדות שאושרו לכל אוניברסיטה ונתוני בדבר הסכומי שכל אוניברסיטה זוכתה בה בפועל
עד אותו המועד .יצוי& כי ההקצבות המיוחדות מיועדות לכל האוניברסיטאות ולא רק
לאוניברסיטאות שנהוגה בה& פנסיה תקציבית ,וכי כלולות בה& ג ההקצבות שאמורה לקבל
האוניברסיטה העברית מכוח הסכ העקרונות שנחת בינה ובי& ות"ת .להל& בטבלה ריכוז
הנתוני שמסרה ות"ת:

__________________
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53

עניי זה מצוי במחלוקת בי האוניברסיטאות לממונה כבר שני רבות.
רוב תכניות ההבראה שהגישו האוניברסיטאות לוות"ת לא היו מקובלות עליה ,ועד אמצע 2007
אושרו רק תכניות ההבראה של אוניברסיטת תל!אביב והטכניו.
לעניי החתימה של האוניברסיטאות על ההצהרות ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר
באוניברסיטאות" ,עמ' .72!70
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˘¯ÂÚÈ
˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ ÍÒÓ
50.35%
19.27%
13.63%
3.29%
4.76%
5.82%
2.88%

‰·ˆ˜‰‰
˘‡‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰¯˘Â
857
328
232
56
81
99
49
1,702

העברית
הטכניו
תל&אביב
חיפה

בר&איל
ב&גוריו
מכו ויצמ

הקצבות מיוחדות למימו תכניות ההבראה וההתייעלות של האוניברסיטאות
במיליוני ש"ח ,במחירי התשס"ה.
‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‰˙È˘ ‰·ˆ˜‰‰
2007 È‡Ó „Ú
563
209
143
16
24
29
15

100%

‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰

¯ÂÚÈ˘‰
˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰ ÍÒÓ
56.36%
20.92%
14.32%
1.60%
2.40%
2.90%
1.50%
999

Î"‰Ò

100%
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יצוי& כי כשוות"ת נתנה לאוניברסיטאות בשני  2000 1994הקצבות מיוחדות לצמצו
גירעונותיה& היא הקפידה לשמור על עקרו& השוויו& כדי שלא להיטיב דווקא ע אוניברסיטה
שחרגה מתקציבה וצברה גירעונות .לפיכ( חלקה של כל אוניברסיטה בהקצבות המיוחדות שוקלל
על פי חלקה בהקצבות הישירות 54לאוניברסיטאות.
אילו נהגה ות"ת כ( ג בחלוקת ההקצבות המיוחדות לשני התשס"ד התשס"ח והקצתה לכל
אוניברסיטה את ההקצבות האלה על פי חלקה בהקצבות הישירות לשנת התשס"ד ,הייתה החלוקה
כדלהל& :האוניברסיטה העברית  ;22%הטכניו&  ;16.6%אוניברסיטת תל אביב ;20.8%
ואוניברסיטת חיפה  .7.8%ואול ות"ת הסבירה למשרד מבקר המדינה כי הפע חילקה את
ההקצבות בדר( אחרת :לאוניברסיטאות שיש לה& גירעו& אקטוארי ניכר והוצאות גבוהות בגי&
תשלומי פנסיה תקציבית )העברית ,תל אביב והטכניו&( היא הקצתה סיוע של כמחצית
מהוצאותיה& השוטפות בגי& הפנסיה התקציבית ,ואילו לאוניברסיטאות שנהוגה בה& פנסיה צוברת
ולאוניברסיטת חיפה )שהוצאותיה בגי& הפנסיה התקציבית קטנות יחסית( הקצתה סיוע עבור
התייעלות ,לאחר שחלקה של כל אוניברסיטה שוקלל על פי חלקה בהקצבות הישירות שקיבלו
האוניברסיטאות האלה.
.¯·Ú· ˙"˙Â ‰„ÈÙ˜‰ ÂÈÏÚ˘ ,ÔÂÈÂÂ˘‰ ÔÂ¯˜Ú ÌˆÚ· ¯Ó˘ ‡Ï ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
Ô˜ÏÁÓ ÔË˜ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰· ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â ·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘ Ô˜ÏÁ
·˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰· ÔÂÈÎË‰Â ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ì˜ÏÁ ÂÏÈ‡Â ,˙Â¯È˘È‰ ˙Â·ˆ˜‰
‚„Â˙È˘ ˙Â·ˆ˜‰‰ È¯ÂÚÈ˘ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ¯˜ÈÚ· ËÏÂ· .˙Â¯È˘È‰ ˙Â·ˆ˜‰· Ì˜ÏÁÓ ÏÂ
˙Â·ˆ˜‰‰Ó 22% ˙ÓÂÚÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â·ˆ˜‰‰Ó 50.3%-Î - ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï
.˙Â¯È˘È‰
ות"ת כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי לא כל הקצבה ייעודית חייבת להיות מחולקת לפי
מודל ההשתתפות הישירה ,ומאחר שיש לה הסמכות להקצות הקצבות מיוחדות על פי הצור( ועל
פי כללי שוויוניי ,היא החליטה הפע לחלק את ההקצבות באופ& שונה.
˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ˙"˙Â Ï˘ ˙È„ÂÚÈÈ ‰·ˆ˜‰ ÏÎ ‡Ï Ì‡ Ì‚ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â·ˆ˜‰‰ Ï˘ ‚È¯Á‰ ¯ÂÚÈ˘‰ È¯‰ ,‰Ï˘ ‰¯È˘È‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰‰ Ï„ÂÓ ÈÙÏ ˙˜ÏÂÁÓ
ËÏÂ· ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‰‚‰˘ - ˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ‡˜ÂÂ„ ˙"˙Â ‰˙˘ ˙Â„ÁÂÈÓ‰
·- ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÂÚ¯È‚ ‰¯·ˆ ÔÎÏÂ ˙Â„ÂÚÈÏ ÌÈÙÒÎ ‰˘È¯Ù‰ ‡Ï˘ ‰„ÈÁÈ‰ ‰˙ÂÈ‰
.Ô˙È ‡Ï ÂÏ ‰È‰ ·ÂËÂ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÈÏÈÏ˘ ¯ÒÓ ˙ÈÁ·· ‡Â‰

__________________

54

הקצבותיה של ות"ת לאוניברסיטאות נחלקות לשני סוגי :עיקר ההקצבות ה הקצבות ישירות !
הקצבות הניתנות על פי התפוקות של האוניברסיטאות בתחומי ההוראה והמחקר ומחושבות על פי
מודל מיוחד שפיתחה ות"ת .מקצת ההקצבות ה הקצבות ייעודיות ! הקצבות למימו פעולות
מסוימות וייחודיות.
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הוועדה לבחינת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל
)ועדת שוחט(55
בדוח ועדת שוחט ,שהוגש ביולי  ,2007ציינה הוועדה כי היא הוקמה על רקע המשבר המתמש
שבו שרויה מערכת ההשכלה הגבוהה ,שנבע בעיקר ,לדברי הוועדה" ,מהגידול הרב במספר
הסטודנטי שלווה בהפחתת שכה"ל לאוניברסיטאות בכ ...26%כמו כ" ,בכמה מהמוסדות
האוניברסיטאיי נוצרו גירעונות‰ÈÒÙ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙ÂÏ„‚Â ˙ÂÎÏÂ‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ·˜Ú ¯˙È‰ ÔÈ· ,
˙˜ˆ ...˙È·Èובשל הוצאות נוספות" )ההדגשה אינה במקור(.
הוועדה המליצה ,בי" היתר" ,להגדיל את משאבי מערכת ההשכלה הגבוהה בהדרגה עד לתוספת
שנתית של כ 2.5מיליארד שקלי בתשע"ג ] .[20132012המקורות לכ יהיו תוספות מתקציב
המדינה ] 1.491מיליארד ש"ח[ ,בצד עדכו" שכר הלימוד ] 0.834מיליארד ש"ח[ ותגבור ההכנסות
העצמיות ] 0.150מיליארד ש"ח[" .הגדלת המשאבי תיעשה ,בי" היתר ,על ידי הקצאת "200
מיליו" שקלי לבסיס התקציב עד שנת תשע"ב ] 56[20122011בגי" תכניות הבראה למוסדות אשר
בי" השאר נהוגי בה תשלומי פנסיה תקציבית‡˘Â· ÛÈ˜Ó ÌÂÎÈÒ· ‰˙Â˙ ÂÊ ˙ÙÒÂ˙˘ ıÏÓÂÓ .
 .˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙ÂÈÒÙ‰ ˙ÂÏÚ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰הסיכו ייער בי" העובדי ,המעסיקי ,ות"ת ומשרד
האוצר ,ובמסגרתו יוגדר חלק של הצדדי במימו" עלות זו" )ההדגשה אינה במקור(.
˙‡ Â·Ò‰ ‡Ï ËÁÂ˘ ˙„ÚÂÂ· ÂÙ˙˙˘‰˘ ˙"‚‡ Ï˘Â ˙"˙Â Ï˘ ÌÈ‚Èˆ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
˙˘˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÂÚ¯È‚· ÏÁ˘ ¯ÎÈ‰ ÏÂ„È‚Ï ‡Ï ‰·Ï ˙ÓÂ
Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ ÍÎÏ ˘È˘ ‰ÚÙ˘‰Ï ‡Ï ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÏÚ Ô‰È˙Â‡ˆÂ‰·Â
,È„„ˆ-„Á ÔÙÂ‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ˙‡ Â‚È‰‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ÍÎÏ ‡ÏÂ ,˙ÙËÂ˘‰
˙"˙Â È‚Èˆ .ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˘¯„ ‰È‰˘ ÏÎÎ ,˙"˙Â ÌÚÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÌÚ ÌÂ‡È˙ ‡ÏÏ
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Â‚È‰‰˘ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ È¯„Ò‰ ÈÎ ‰Ï Â¯È‰·‰ ‡Ï Ì‚ ‰„ÚÂÂ· ˙"‚‡Â
˙Â¯È˘· ÌÈ‚Â‰‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ È¯„Ò‰· Û‡ ÌÈÏ·Â˜Ó ÌÈ‡˘ ÌÈÙ„ÚÂÓ ÌÈ‡˙ ÌÈÏÏÂÎ
˙Â„ÂÚÈÂ ˙Â„Â˙ÚÏ Â˘È¯Ù‰ ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÏ‰‰˘ Â¯È‰·‰ ‡Ï Ì‚ Ì‰ .‰È„Ó‰
‰„ ‡Ï ÍÎ ·˜Ú .·ÈÈÁ˙ÓÎ ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÓÈ‡˙Ó
.‰Ï‡ ÌÈÈÈÚ· ‰„ÚÂÂ‰
בתשובתו למשרד מבקר המדינה מספטמבר  2007הבהיר יו"ר ועדת שוחט כי הוועדה "לא נכנסה
להסטוריה ולאחריות המוסדות ביצירת הגירעו" האקטוארי .ע זאת ...כול כאחד הסכימו שיש
להגיע להסכמה על חלוקת נטל הגירעו" האקטוארי בי" הממשלה ,האוניברסיטאות והפנסיונרי 
אלו המקבלי כבר פנסיה ואלו הצפויי לקבלה בעתיד .בלי הסכמה כזו לא תבוצע המלצה
וכאמור היא מותנית בכ" .שרת החינו פרופ' יולי תמיר ,שהייתה שותפה למינוי הוועדה,
הבהירה בתשובתה למבקר המדינה מאותו חודש כי היא "שותפה לעמדת משרד ]מבקר המדינה[,
לפיה על האוניברסיטאות לבצע פעולות ממשיות בעניי" גירעונותיה" האקטואריי ...בהתא
להמלצת ועדת שוחט ראוי כי פתרו" כולל וארו טווח בעניי" זה יגובש בי" האוניברסיטאות ,ות"ת
ומשרד האוצר .כמו כ" ,יש לתת את הדעת ,במסגרת הסכ זה ,לתקציב" המאוז" של
האוניברסיטאות ועמידת" בסטנדרטי של הוראה ומחקר".
__________________

55
56

124

על ועדת שוחט ראו לעיל בפרק "הפיקוח על תנאי השכר באוניברסיטאות" ,עמ' .7675
הכוונה לתוספת שנתית שתגדל בהדרגה עד שנת התשע"ב ,ובה תגיע לס של  200מיליו! ש"ח.
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ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰‰ ÈÎ¯„ ¯·„· ÛÈ˜Ó‰ ÌÂÎÈÒ‰ ˙‡ Â˘·‚È˘ ˙Ú· ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘ Ô˙ÂÈ¯Á‡Ï ÚÈ¯ÎÓ Ï˜˘Ó ˙˙Ï ˙"˙ÂÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÂÏÚ
‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ‰·ÂÁ‰˘ ˘È‚„‰ÏÂ Ô‰Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÁÂ„‰ ˙ÂˆÏÓ‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ .Ô‰ÈÏÚ ‰Â˘‡¯·Â ˘‡¯· ˙ÏËÂÓ
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ·Èˆ˜˙‰ ÒÈÒ·Ï ‰˘ ÏÎ· Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 200 ˙‡ˆ˜‰˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â·ÈÈÁ˙‰· ‰˙Â˙ ,‰„ÚÂÂ‰ ‰ˆÈÏÓ‰˘ ÈÙÎ ,‰ÈÒÙ‰ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙Ù Ì˘Ï
È˙˘‰ ÌÂÎÒ· ·Â˜Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ Ô‰È˙ÂÂÚ¯È‚ ÔÈÈÚ· ˙ÂÈ˘ÓÓ ˙ÂÏÂÚÙ Úˆ·Ï
ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ .ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰ÏÂ ÔÂÚ¯È‚‰ ÈÂÒÈÎÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ‰ˆ˜˙˘
Ì‡ ÂË˜ÈÈ˘ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡ ÚÂ·˜ÏÂ ‰Ï‡ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÌÂ˘ÈÈ ÔÈÈÚ· ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎ ÚÂ·˜Ï
.Â¯ÙÂÈ

סיכו
ÌÈ‚· ˙Â„È˜ÙÓ ÔÈ‡ Ì˙Â‡ Â‚È‰‰˘ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘ ,˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ È¯„Ò‰
ÈÓÈ¯Ê˙ ÏË ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÌÈÏ˜Ó ,ÌÈ„·ÂÚ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙ÁË·‰Ï ÌÈÙÒÎ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙Â„ÂÚÈ·
Í¯„· ˙‚‰Â˘ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ÌÏÂ‡Â .ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏË ˙‡ „È˙ÚÏ ÌÈÁÂ„Â ‰ÂÂ‰· ÌÈÓÂÊÓ‰
˙ÂÂÚ¯È‚‰Â ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ Â¯ˆÈÈ ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË·˘ ˙ÂÈ‰ ,È‡¯Á‡ ‡Ï ÔÙÂ‡· ˙ÏÚÂÙ ÂÊÎ
ÏÎÂ˙ ‡Ï ,‰È„Ó‰Ó „ÁÂÈÓ ÚÂÈÒ Ï·˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰·Èˆ˜˙ ÏÚ „·Î ÈÙÒÎ ÏË ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰
.˙ÈÏÎÏÎ ‰ÈÁ·Ó ÒÂ¯˜Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰Â ,˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙÓ ˜ÏÁ ÌÈÈ˜Ï
- ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó Ú·¯‡ ÈÎ ¯·Ú· ÌÈÓÚÙ ‰ÓÎ ÚÈ¯˙‰ ‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Â‚È‰‰ - ‰ÙÈÁ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡Â ÔÂÈÎË‰ ,·È·‡-Ï˙ ˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡ ,˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
‡ÏÏÂ È„„ˆ-„Á ÔÙÂ‡· ˙Â‚È¯Á ˙Â·Ë‰ ÌÈ„·ÂÚÏ Â˜ÚÂ‰ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ
Ô‰ ÈÎÂ ,(˙"˙ÂÂ ,ÍÂÈÁ‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó) ÔÈÈÚÏ ˙ÂÚ‚Â‰ ‰È„Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯ ˙Â·¯ÂÚÓ
.ÌÈ¯ÎÈ ÌÈÓÂÎÒ· ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡ ˙ÂÂÚ¯È‚ ‰È‚· Â¯·ˆ
,ÏÂ„‚Ï ÂÎÈ˘Ó‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰ ÈÎ ‡ˆÓ ˙ÈÁÎÂ‰ ˙¯Â˜È··
ÏÚ „Â‡Ó „È·ÎÈ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ÔÈ‚· ˙È˙˘‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÏË ,Ô‰È„È·˘ ˙ÂÈÊÁ˙‰ ÈÙ ÏÚÂ
ÌÈ˘„Á ÌÈ„·ÂÚ ,‰Ï˘ÓÓ‰ ‰ÏÈ·Â‰˘ ÍÏ‰ÓÓ ˜ÏÁÎ ÌÓ‡ .˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó· Ô·Èˆ˜˙
ÍÎ· ÌÏÂ‡ ,˙¯·Âˆ ˙ÈÂˆÈÁ ‰ÈÒÙ· ÌÈÁËÂ·Ó ‰Ï‡‰ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· „Â·ÚÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó˘
ÔÈ‡Â ˙ÂÈ¯Á‡ ¯ÒÂÁ· ‚Â‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ô‰ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ô˙ÈÈÚ· ‰¯˙Ù ‡Ï
Ï˘ „·Î‰ ÏË· „È˙Ú· „ÂÓÚÏ ÂÏÎÂÈ˘ È„Î - ÏÏÎ· Ì‡ - Í¯Âˆ‰ È„ ÌÈÙÒÎ ˙Â˘È¯ÙÓ
ÚÂÈÒ (˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ „ÂÁÈÈ·) ÍÎ Ì˘Ï ÂÏ·È˜˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ˙‡ÊÂ ,‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙
˙Â·Ë‰ ˜ÈÚ‰Ï ˙ÂÎÈ˘ÓÓ Ì‚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó ˜ÏÁ .¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÓÂ ˙"˙ÂÂÓ „·Î
˙‡ ÛÈ¯ÁÓ ‰Ê ¯·„Â ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ· ÔÈÈ„Ú ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ˜È˙ÂÂ‰ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‚È¯Á
.Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ „·Î‰ ÏË‰ ˙‡Â ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰
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È‡ˆÓÓ .ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ÈÏÎÏÎ‰ ÔÒÂÁÂ Ô˙Â·ÈˆÈ ˙¯ÈÓ˘Ï ˙ÂÈ‡¯Á‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙ÂÏ‰‰
˙ÂÂÚ¯È‚· ÏÂÙÈË‰ ˙‡ Ô‰Ó ˜ÏÁ ÂÁÈÊ‰ ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó·˘ ÌÈ„ÈÚÓ ˙¯Â˜È·‰
„¯˘ÓÓ Û‡Â ˙"˙ÂÂÓ ¯ÈÒ‰Ï È„Î ÍÎ· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡Â .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰
‰ÙÈ„ÚÓ ˙"˙Â ÈÎ Ì˘Â¯‰ ¯ˆÂ .‰Ê ·ˆÓÏ Ì˙ÂÈ¯Á‡ ˙‡ (¯Î˘‰ ÏÚ ‰ÂÓÓ‰Â ˙"‚‡) ¯ˆÂ‡‰
,È„ÚÏ· ÔÙÂ‡· ÂÈÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰˘ ÌÂÁ˙ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ·Èˆ˜˙‰ ˙˜ÂÏÁ· „˜Ó˙‰Ï
,‰È„È˜Ù˙ ˙‡ ‰¯È„‚‰˘ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÓÓ ˘¯„Î ,Í¯Âˆ‰ È„ ˙ÏÚÂÙ ‰È‡Â
.˙Â‚È¯Á Â‡ ˙ÂÂÚ¯È‚ ÚÂÓÏ È„Î ÂÏÂˆÈ ÔÙÂ‡ ÏÚÂ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ·Èˆ˜˙ ÏÚ Á˜ÙÏ È„Î
.˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ ÌÈÏÂ„‚‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰ Â¯ˆÂ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÍÎ ·˜Ú˘ ÔÎ˙ÈÈ
‡Ï ˙"˙ÂÂ˘ ‰ËÈ˘ - ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ˙ËÈ˘ ˙‚‰‰ ·˜Ú ,„ÂÚÂ ˙‡Ê
Ï˘· ,ÔÎ˘ .˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ¯ÂÓÁ ÈÙÒÎ ¯·˘Ó Ì¯‚È‰Ï ÏÂÏÚ - ‰ÏË·Ï È„Î ÔÓÊ· ‰ÏÚÙ
Ï˘ ÈÙÒÎ‰ Ô·ˆÓ˘ Ì˘Â¯‰ Ï·˜˙‰ ,„È˙ÚÏ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÈÈÁ„ ÏÚ ˙ÒÒÂ·Ó‰ ,ÂÊ ‰ËÈ˘
È¯‰˘ ,˙Â‡˘· ‰¯Â˜Ó˘ ‰ÈÏ˘‡ ‡Ï‡ ÂÊ ÔÈ‡ Í‡ .˙Ó‡· ‡Â‰˘Ó ·ÂË ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
.ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ ÏÎ ˙‡ ÌÏ˘Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂˆÏ‡ÈÈ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ·
ÏÚ „Â‡Ó „È·Î‰Ï ÏÂÏÚ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ÈÓÂÏ˘˙ Ï˘ „·Î‰ ÈÙÒÎ‰ ÏË‰
¯‡˘ÈÈ ‡Ï˘ ÁÈ‰Ï ¯È·Ò ,ÂÊ ‰¯ËÓÏ ‰ˆ˜ÂÈ Ô·Èˆ˜˙Ó ÏÂ„‚ ˜ÏÁ˘ ¯Á‡Ó :˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
˙Ó¯ ¯ÂÙÈ˘ ,ÌÈ¯ÈÚˆ ÌÈ¯˜ÂÁ ÒÂÈ‚ ˙‡Ê ÏÏÎ·Â ,‰·Â˘Á‰ ˙ÙËÂ˘‰ Ô˙ÂÏÈÚÙÏ ·Èˆ˜˙ È„ Ô‰Ï
,ı¯‡‰Ó "˙ÂÁÂÓ ˙ÁÈ¯·" ˘Á¯˙‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ ÏÚÂÙÎ .¯˜ÁÓ· ‰ÎÈÓ˙Â ‰‡¯Â‰‰
˘ÈÁ¯˙ Â‡ÂÏÓ· ˘ÓÓ˙È Ì‡˘ ˘˘Á ˘È .˙¯ÎÈ ‰„È¯È ˙„¯Ï ‰ÏÂÏÚ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Ó¯Â
.˙ÈÏÎÏÎ ‰ÈÁ·Ó ÒÂ¯˜Ï ˙ÂÏÂÏÚ Û‡ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ,‰Ê
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡ Ï˘Â ÏÏÎ· ‰‰Â·‚‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ˜ÏÂÁ ÔÈ‡
˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡Ï ÚÈÈÒÏ ÍÈ¯ˆ Û‡Â ÈÏÂ‡ ¯˘Ù‡ Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ· .‰È„Ó‰ ¯Â·Ú Ë¯Ù· ¯˜ÁÓ‰
ÍÂ¯Î‰ ÏË‰ ÏÎ˘ ¯È·ÒÂ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ .‰È„Ó‰ ·Èˆ˜˙Ó ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â·ˆ˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡·
ÈÙ˙Î ÏÚ ÏËÂÈ ,‰¯È˘È‰ Ô˙ÂÈ¯Á‡· Ô˜ÏÁ· ÂÓ¯‚˘ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙Ù·
.ÔÏ„ÁÓ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ˙· Â‡˘ÈÈ ‡ÏÂ ¯·„ ÂÓ¯˙È ‡Ï ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ÂÏÈ‡Â ,‰È„Ó‰
ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÍÈ¯ˆ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÔÓ ÚÂÈÒ ˘˜·Ó˘ ÈÓ - ˙ÂÈ„„‰‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ‰¯ÈÓ˘· ˙Â·È˘Á ˘È
˙ÂÏÂÚÙ ÌÂÊÈÈ ‡Ï˘ È¯Â·Èˆ ÛÂ‚· ˙ÈËÓÂËÂ‡ ‰ÎÈÓ˙Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ .˙Ú·Â˜ ‡È‰˘ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙ
.ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ˘˜·Ó ‡Â‰ ÌÏÏ‚·˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ - ÌÂˆÓˆÏ ˙ÂÁÙÏ Â‡ - ¯ÂÚÈ·Ï
ÌÈÈ¯‡ÂË˜‡‰ ˙ÂÂÚ¯È‚‰Â ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡· ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ,‰È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙"˙Â - ¯·„· ÌÈÚ‚Â‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ÍÎÈÙÏ .ÔÓÊ ˙ˆˆÙÏ ÌÈÏÂ˘Ó ‰Ó¯‚˘
˙Â˘ÈÁ· ÏÂÚÙÏ Ì‰ÈÏÚ .‰Ê ÌÂÁ˙· ˙È„ÈÓÂ ˙ˆ¯Ó ‰ÏÂÚÙ ÂË˜È - ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Â
Ï˘ Ô·Èˆ˜˙ ÏÚ „È·Î‰Ï ‰ÈÂÙˆ‰ ˙È·Èˆ˜˙‰ ‰ÈÒÙ‰ ˙ÈÈÚ· ˙‡ ¯Â˙ÙÏ È„Î ˙ÂÙÈÁ„·Â
ÍÎÏ ÌÂ¯‚Ï ˘È .˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙÏ ÌÈ‡ÎÊ ÔÈÈ„Ú Ô‰È„·ÂÚÓ ¯ÎÈ ˜ÏÁ˘ ,˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰
ÂÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰È˙ÂÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ Ô˜ÏÁ ˙‡ ÂÓ¯˙È ,˙È·¯Ó ˙ÂÈ¯Á‡· Â‚‰È ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰˘
Â‡ ˙ÂÈÓÈÙ ˙Â„ÂÚÈÏ ,˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒÙ· ÌÈÁËÂ·Ó‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ¯Â·Ú ¯„ÂÒÓ ÔÙÂ‡· ˘È¯Ù‰Ï
˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÂÓÓ‰ ÏÚ .˙¯·Âˆ ‰ÈÒÙ· ˙Â‚Â‰‰ ˙Â˘¯Ù‰‰ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ ,˙ÂÈÂˆÈÁ ˙Â¯˜Ï
·ÈÈÁ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏÂ ‰Ï‡ ÌÈ„·ÂÚÏ ˙Â‡ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰ ˙Â˜ÈÚÓ˘ ‰˘È¯Ù‰Â ¯Î˘‰ È‡˙
.Â˙˜È„·Ó
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