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אביב-תלהעממיתהאוניברסיטה

נלך

העמותותיחוקלפיכעמותהרשומה("האוניברסיטה"-להלן)אביבתלהעממיתהאוניברסיטה.1

.1980-ט"התשמ

.ברביםוהפצתםוהשכלהחינוךהןהאוניברסיטהמטרות.2

מפגשבמסגרתהמתקיימיםמקורסיםהחלבתשלוםקורסיםשלרחבמגווןמציעההאוניברסיטה

.שבועייםמפגשים26הכולליםבקורסיםוכלהבודד

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

לעדכוןשוסףבאופןפועלת(ואילך-נ18הגילאיםמכלסמודנמיםלמשוךבממרההאוניברסימה"

משנתהחל.שונהאורךבעליקורסיםלמצואניתןבמגוון,השוקדרישותלפיהקורסיםוהתאמת

66שהינםשבועות33בןהתעמלותקורסהאוניברסימהמפעילה8/2007ח"תשסהלימודים

".מפגשים

לשנותהנרשמיםמספרכיעולהבאוניברסיטהותוכניותקורסיםמרכזתשהועברממסמך.3

)כדלקמןהיה2005-72007הבאותהלימודים

תלמידיםמספרשנה

200527426

200627483

200727456

.הקבועיםהאוניברסיטהעובדיעלנמניםשאינםחיצונייםמרציםידיעלמועבריםהקורסים

7091-נכהמרציםרוב...")כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

שעותמספרבחישובשכרבתלושהמועסקיםהאוניברסימהעובדיהינם(הפעיליםמהמרצים

ניתןוכהוכחההפופולרייםהמרציםאתלשמרדואגתהאוניברסימהכילצייןישעוד.הלימוד

.האוניברסימהעםרבותשניםשעובדיםמרציםלמצוא

הפקתכנגדמבוצעוהתשלוםחוזיתהינהעימםההתקשרות(3091-נכהמרציםליתרתבאשר

".זוהתקשרותצורתפסולישכיסבורההאוניברסימהאיןזאתעם,חשבונית
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("ק

)הארגוניהמבנהלהלן.5

.2008פברוארעד2007אוקטוברהחודשיםבמהלךנערךהביקורתלדוחהממצאיםאיסוף

)הבאיםהנושאיםאתהשארביןכללהלהביקורת.6

)הבאיםבמסמכיםהיתריביןעיוןי.א

;האגודהתקנון*

;2005-2006לשניםפניםביקורתדוחות*

;2005-2006לשניםמבוקריםכספייםדוחות*

;חובותגיולדוח*

;2004-2007לשניםדירקטוריוןמישיבותפרוטוקולים*

;2004-2007לשניםביקורתווועדתכספיםועדתישיבותשלפרוטוקולים*

;האוניברסיטהעובדישלאישייםעבודהחוזי*

;2005-2006לשניםהאוניברסיטהעובדישל106טפסי*

;האוניברסיטהשלועלוניםידיעונים*

;קטנהקופהמסמכי*

;דירקטוריםרשימת*

;תלמידיםרשימת*

;העמותותמרשםתקיןניהולאישור*

;לאומילביטוחמהמוסדמסמכים*
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.התקשרותהסכמי*

.2005-2006לשניםמגנטיתמדיהעלחשבונותהנהלתקבציניתוח.ב

;לית"מנכהקודםלהאוניברסיטהל"מנכ)באוניברסיטהשוניםגורמיםעםשנערכושיחות.ג

.קורסיםאחראית;הביתאב;גזברית;חשבונותמנהלת

ממצאים

רקע

כחלקהאוניברסיטהמופיעה("העירייה"-להלן)יפו-אביבתלעירייתשלהאינטרנטנאתר.7

.העירייהשבבעלותהתאגידיםמרשימת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

,העירונייםמהתאגידיםכחלקיפואביב-תלעירייתשלהאינמרנםבאתרמופיעההעמותהאכן"

מהווההעירוניתהתאגידיםלשכתכאשרעצמאימעמדהינוהאוניברסימהשלמעמדהאולם

".העמותהלמוסדותתפקידיםבעלימינויעלוממליצהמקצועיתסמכות

בעתעירייהעובדיהיוהאוניברסיטהבתקנוןשמצויןכפיהאוניברסיטהממייסדיממחציתיותר.8

.היווסדה

ביןנרשםל("94שנתביקורתדוח"-להלן)דאזהעירייהמבקרשל1994משנתביקורתבדוח.9

)כדלקמןהיתרי

החינוךלמינהלששייכיםהתרבותממפעליאחדכיוםמהווהאביב-בתלהעממיתהאוניברסימה"

אופיבעלכמפעל.לתושביהלתתמבקשתשהעירייההעירונייםמהשירותיםוכחלק,העירוני

כעמותהועצמאיתנפרדתמשפמיתכיישותהעממיתהאוניברסימהאתלנהלהוחלם,ייחודי

המדיניותעלמלאהשלימהשלעירייהכךהעירייהנציגיהינםהעמותההנהלתחברירוב.רשומה

".באוניברסימהוהניהול

)כדלקמןהיתריביןהייתהלבעירייהדאזהתאגידיםלשכתמנהלהתייחסות.10

לאהעמותהתקנון.בעמותההמניןמןחבראפילואובעליםשלסממוסלעירייהאיןכיום..."

סיבאתנאמנהמייצגואינונכוןאינוזהמצבלדעתי...נושאבשוםכמעםהעירייהאתמזכיר

וליועצתהעמותהל"למנכחודשיםמספרלפניכברפניתילפיכך.לעמותההעירייהביןהקשר

מוצעותסיומותשתיגובשו...החברהבתקנוןשינוייםמספרלערוךוהצעתישלההמשפמית

הקשרהידוקעלממליץאניכאמור...הקרוביםבימיםיימשךעליהןוהדיוןהתקנוןלהחלפת

ידיעלהעמותהבתקנוןימוסדזהשקשרומציע,לעמותההעירייהביןמעשי-והניהוליהפורמלי

נציגי"מינוי,הכלליותבאספותמיוחדותהצבעהזכויותau,בעמותהכחברההעירייההכנסת

".ועוד"עירייה
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לביןהעירייהוביןבעירייהמקיףדיוןלקייםישכיהייתהדוחבאותוהביקורתהערת.11

הגומליןקשרישלהמעשיתלמשמעותובאשרהאחרונהזושללמעמדהבאשרהאוניברסיטה7

.הגופיםשנישבין

באחריות"כיהיתריבין794משנתהביקורתלדוחבנוגעדבריםבסיכוםכתבדאזהעירייהל"מנכ.12

."...האוניברסיםהשלמעמדהלהסדירהמשפמיהשירות

היועצתכינרשם71995אפרילמחודשהאוניברסיטה7שלהכלליתהאסיפהמישיבתבפרוטוקול.13

תיקוניםהוצעובהםהאוניברסיטהבתקנוןהסעיפיםאתסקרההאוניברסיטהשלדאזהמשפטית

חברילפיהבהצעהעסקשנדחה7התיקוניםאחד.בעירייההעירוניותהחברותלשכתידיעל

בתפקודלפגיעהמחשש"זאתהעירייה7מועצתאוהעירייהראשידיעלגםימונוהאוניברסיטה

."העמותה

שבמינהלכלכלייםופרוייקטיםלחברותהלשכהעובדשכתב71996ביוניי10מתאריךממכתב.14

נותןאינוהקייםהתקנוןכיעולהבעירייה7המשפטיבשירותדיןלעורכתבעירייההכספים

והיועצתל"המנכעםבתיאוםיזם7ל"הנ1995בשנתוכיבאוניברסיטהמעמדשוםלעירייה

טעויותלתקןאמוריםהיואלהשינויים.בתקנוןשינוייםשלשורההאוניברסיטה7שלהמשפטית

.".העמותהבניהולמהותימעמדולנציגיהלעירייהלתת"וכןשנפלו

מהתיקוניםחלקרקאימצוהכלליתוהאסיפההאוניברסיטההנהלתכיהיתריביןנרשם7במכתב.15

בעמותהכחברההעירייההכנסתדהיינו,לנוהמהותייםהנושאיםאתמתוכםעיקרה"אךשהוצעו

בנכסשימושזכותנותנתהעירייה..."כינרשםעוד.".המנהללועדכחבריםהעירייהנציגיומינוי

,העממיתבאוניברסימהלנעשהבאחריותשונותבצורותומעורבתתקציביםמעבירה,...עירוני

העמותהשלהכלליתהאסיפההחלמתלאחר...בעמותהבנעשהלשלוםממשיתאפשרותללא

.".בנושאנוספתעמדהנקמנולא95באפריל

מועןאליהבעירייה7המשפטיבשירותהדיןעורכת)ג'בפע6.12"ידלבכתבנרשםהמכתבעל.16

.".להתערבלאהחלימה(במקורלא-המכתב

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההתאגידיםלשכתמנהלת

,דאזהחברותלשכתמנהל,ח-מידרידיעלנכתב14בסעיףהמוזכרהמכתב:16-14סעיפים"

המוזכרתההחלמה.החברותלשכתכראשתפקידהמתוקף,מועצהחברת,הגלד"לעוומוען

החברותמדיניותעלהממונההמועצהכחברתתפקידהמתוקףהגד"עוי"עהתקבלה16בסעיף

.".העירוניות
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כאחדכאגודה7האוניברסיטהשלההתאגדותבתקנוןשרשוםכמיהקודם7האוניברסיטהל"מנכ.17

עלהשליטהכילביקורתמסרבעירייה7דאזתרבותאגףמנהלסגןהיותומתוקףממייסדיה7

מפלגתממקימיה7האוניברסיטהרכשההעירייהלדבריו7.העירייהבידיהינההאוניברסיטה

רכישההסכםהעירייהשלהמשפטיהשירותביחידתאיתרהלאהביקורת.וההסתדרותהעבודה

.הצדדיםביןשנחתם

היאהיוםהנוהגתהפרקמיקה"כיהינהלביקורתישנמסרהכפיבעירייה7המשפטיהשירותעמדת.18

הינו(מייסדיהרשימת,חבריה,ממרותיהפ"נעהעממיתהאוניברסימהשלמהסוגתאגידיםכי

.".עליהםיחול(תאגידיםנהקמתהעיריותצואשרתאגיד

בהחברהאושהקימהעמותה)"עירוניתעמותה"כהעמותותברשםנרשמהלאהאוניברסיטה.19

עירונילתאגידשנקבעוהתנאיםלגביהומתקיימיםאזורית7מועצהאומקומיתמועצהעירייה7

.(עמותהמסוג

אוקרןמוסדימפעליתאגידיכליחשבמבוקרעירוניכגוףהעיריות7לפקודת(ב)170אסעיףלפי.20

אותקציבשנתאותהלגבימעשיריתיותרכדיהשנתיבתקציבםמשתתפתהעירייהאשרגוף

.הנהלתםבמינוימשתתפת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הסעיפיםאתהעבירההעמותה,לעיל7לסעיףבהתייחסותינוכאמור")8-20לסעיפיםביחס

אתלהציגהצדדיםכליוזמנובודיוןיכונסדעתוה11תולכשתתקבלהמשפמייועצהשללעיונו

שיציעהעקרונותאתלדחותאולאמץותבחרתכריעהכלליתהאסיפההחלמת.עמדתם

.".ש"היועם

)2007תקציבלשנתהאוניברסיטהבתקציבהעירייההשתתפותלהלן.21

ח"ש

275697300האוניברסיטהתקציב

)העירייההשתתפות

1087000העירייההקצבת

7247464שוכנתהיתהלולשלםצריכההיתהשהאוניברסיטהד"שכ

(')בתשלוםשכורבמבנה
2837411ארנונהתשלוםקיזוז

171157875

%43העירייהשלהשתתפותהאחוז

חודשים12ר7"מ17677ר7"למח"ש36שלממוצעדירהשכרלפי



הליטשה..1'העמנקר,כ'-אגד,הת"י'יArNS-אי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

-כשלבסךארנונההוצאותסעיףהופיע20061-2007לשניםהאוניברסימהבתקציבי"

.ח"100ש,000

במסגרת4אנמוקולסקיברחובהמבנהאתהאוניברסימהלרשותהעמידהיפואביב-תלעיריית

.כלשהוך11חלממרתולאאביב-תלוגמלאיתושבימבוגריםוהשכלתהעשרהלמובתשאילהחוזה

ללאזאת,אביב-תלוגמלאילתושביתקדיםחסרותהסבותותעניקמעניקה,העניקההעמותה

משמעותיתבצורהגבוהיםבשיעוריםהינןאלוהמבותכילצייןישמהעירייההחזרכלקבלת

.".התאגידיםמשאר

נסיעתועקבכימסרדאזל"המנכ72007במאי207מתאריךהכלליתהאסיפהישיבתבפרוטוקול.22

לשכתמנהלת).גי"עהומלץ",לדבריו.מחליףלולמצואמהעירייהביקשל"לחוהצפויה

'גבמקומיאתלמלאשתבוא(במקורלא-מנהלועדחבר).וש(במקורלא-בעירייההתאגידים

.(הדוחבהמשךפירוטראה)".פע

)("ר"תב"-להלן)רגילבלתיתקציב.23

מהעירייהשהתקבלרגילהבלתיהתקציבבהצעתרים"התבתקציבאתשמפרטמהעירייה7במסמך

)כדלקמןהתחלקילאוניברסיטההעירייהר"תב2005בשנתכינכתב2005-72006בשנים

ח"ש
1507000לאומילביטוחהמוסדבשיתוףמעליתהתקנת

000.40שירותיםשיפוץ

1907000כ"סה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

auמשותףבפרויקםהתקינהנגישותקשיילהםלאוכלוסיותמענהלתתבממרה,האוניברסימה"

מבקרידיעליבדקזהננושאהסמודנמיםאתהמשרתתמעליתלאומילבימוחוהמוסדהעירייה

בממרהבנוסף.(זהביקורתדוחמרםעודהעבודהמתוכניתכחלק2009שנתבמהלךהעמותה

בסךשיפוץבוצעהשירותיםמתקנימצבולאורחדשיםלקהליםלמוסדהמשיכהאתלהגדיל

.".ח"ש000,40

ח"ש607000שלסךעלנוסףסכוםכלל2005בשנתר"התבכילביקורתנמסרמהאוניברסיטה.24

.בטיחותדרישותעקבהמבנהישיפוץבגין

כיעולההביקורתיווועדתהמנהלהוועדהדירקטוריוןיישיבותשלבפרוטוקוליםמעיון.25

החלטותיבקבלתמעורבתוהלשכהבעירייההתאגידיםלשכתהנחיותפיעלפועלתהאוניברסיטה

)שלהלןבדוגמאותכמפורט
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נתבקשההאוניברסיטהכינרשם71994בפברואר97מתאריךהמנהלהוועדישיבתבפרוטוקול

.מכרזיםועדתלהקיםהעירוניתהתאגידיםלשכתידיעל

י(בפרוטוקולשנרשםכפי)מסרי72005בספטמבר297מתאריךהמנהלהוועדישיבתבפרוטוקול

שהינםחדשיםחבריםמינויעלהמליצההתאגידיםלשכתכיבעירייה7התאגידיםלשכתמנהלסגן

.בכיריםעירייהעובדי

התאגידיםלשכתמנהלסגןהודיע72005במרע20מתאריךהכלליתהאספהישיבתבפרוטוקול

אנו.שנים5-לאחתחשבוןרואהלמנותישהתאגידיםלשכתלנוהלבהתאם"כיבעירייה

."...חלחשבוןרואהמינויעלממליצים

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

אכןהיתרבין,העמותההפעלתבנושאהתאגידיםמלשכתרבy1u1מקבלתבתפקודההעמותה"

.".חשבוןלרואההלשכההמלצתאתהמנהלהועדקיבל

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההתאגידיםלשכתמנהלת

נלהלהתאגידיםלשכתנציגי"

~

הוועדבישיבותכמשקיפיםלעתמעתמשתתפים(הלשכה-

במהלך.(העמותהנלהלןאביבתלהעממיתהאוניברסימהעמותתשלהכלליתוהאסיפההמנהל

המדיניותעלהלשכהנציגיומעדכניםמעירים,המנהלהועדחברילשאלותבמענה,הישיבות

.".שוניםבנושאיםהעירונית

האוניברסיטהעלחלותהתאגידיםלשכתהנחיותכילביקורתמסרלשעברהאוניברסיטהל"מנכ.26

.העירייהבבעלותהיותהמתוקף

שוניםשינוייםאושרוכיעולה71995באפריל257מתאריךהכלליתהאסיפהישיבתמפרוטוקול.27

בהרכבעסקוהשינויים.בעירייההתאגידיםלשכתביוזמתהועלואשרהאוניברסיטה7בתקנון

.השוטפתפעילותהלצורךמינהלייםשינוייםוכןומוסדותיההאוניברסיטהחברי

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".25לסעיףהתייחסותינוראה"

האוניברסיטהמבנה

רקע

זולפיוהאוניברסיטה7לביןהעירייהביןשאילהחוזהנחתם71998בפברואר87בתאריך.28

יותרמוקדםחוזהשלתוקפו)לעירייההשייךמנכסחלקהאוניברסיטהלרשותתעמידהראשונה

.2002באוגוסט297לתאריךועד71997באוגוסט317מתאריךתקףהחוזה.(1992בשנתפג

.תמורהללאהיתההשאילה
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

העירייהממיפולהנובעשיהויקייםלצערנו,שניםלכמהאחתמתחדשאכןהשאילהחוזה"

ליוםעדותוקפוחדשהסכםנחתם08/12/21בתאריךאולם,חדששאילהחוזהעלבחתימה

2010/8/29.".

72004באוגוסט307מתאריךנוספתלתקופההשאילהחוזהחודש72005בספטמבר97בתאריך.29

.2007באוגוסט287לתאריךועד

)כדלקמןהשאריביןנקבעיבחוזה

וביתרבבניין'בבקומהבאולםמשותףושימוש'אקומהיועמדוהאוניברסיטהלרשות.א

-להלן)יפו-אביבתלשלהאקדמיתהמכללהעםבחצרייחסיחלקכוללשבנכסהמבנים

.("המכללה"

בקומהבאולםמשותףושימוש'גקומהשלשאילהרשותהעירייהידיעלהוענקהלמכללה.ב

.האוניברסיטהעםהדדיתהסכמהתוךשבנכסיהמבניםוביתר'ב

ההדרכהמרכזלרשותיועמדהאוניברסיטהבשימוששיהיוהחדריםמתוךאחדחדר.ג

.בגינותשלוםכלללאהעירוני7

הסכמהלכךלקבלמבליאחרתלמטרההמושאלבנכסלהשתמשלאוניברסיטהאסור.ד

.מהעירייהובכתבמפורשת

תחילהקיבלהאםאלאלאחריחלקו7אוכולוהנכסילהשכיררשאיתאינההאוניברסיטה.ה

.מהעירייהלכךהסכמה

ולבניהלתכנוןהמקומיתמהוועדהאישורקבלתלאחררקיעשהבנכסתוספתאושינויכל.ו

.הנכסכבעלתהעירייהוהסכמת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

בעלההסכמה.הספורםבאולםשיפוץלביצועהעירייההסכמתאתקיבלההאוניברסימה"

העירייהקיבלהובמקומה,בומלהעירוניהדרכהמרכזלמובתבחדרשימושמתןבדברפה

לשימושבאשרבנוסף.השלישיתבקומההממוקםמחשביםבחדרתשלוםללאשימוש

נוספיםבחדריםבשימושהעירייהמצדהוצאותהחזרהסדרקייםאחריםבחדרים

.".השאילההסכםבמסגרתלהשהותרמזהחורגשימושמבצעתלאהאוניברסימה

במקוםמבנהיהאוניברסיטההוסיפה1994בשנתכילביקורתמסרההאוניברסיטהגזברית.30

האוניברסיטהח7"ש171007000-בכלדבריה7הסתכמה7הבנייהעלות.במקוםשהיוצריפים

.העירייההשתתפותללאהמימוןבנטללבדהנשאה
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ממצאים

)מבניםבשנימדוברכיעולההאוניברסיטהשוכנתבובנכסמסיור.13

;האוניברסיטהבשימוש'בוקומה'אקומה.החוזהקייםלגביו-ישןמבנה.א

שייכת'אקומה)והמכללההאוניברסיטהידיעל1994בשנתשהוקםמבנה-חדשמבנה.ב

.למכללהמושאלותהקומותויתרלאוניברסיטה

החוזהכיהעירייהנכסיאגףלמנהלהאוניברסיטהלית"מנככתבה72007בספטמבר107בתאריך.32

החוזהשלתוקפוהארכתהעירייהמוסדותלאישורלהביאמתבקשהואוכימכברזההסתיים

.נוספותשניםבעשר

.2010באוגוסט297ליוםעדותוקפוחדשהסכםנחתם72008בדצמבר21בתאריך.33

wana

מנתעלהעירייהלגזבריפנהכיר"היומסר72004נובמברמחודשהמנהלהוועדבישיבת.34

."ולתושביהאביבתללעירייתשתורםגוף"היותהעקבמארנונהפטורתקבלשהאוניברסיטה

2005מרץבחודש.למכללההעירייהידיעלהושכרהאוניברסיטהשוכנתבוהמבנהמשטחיחלק.35

כךהאוניברסיטה7לביןהמכללהידיעלבמבנההמוחזקיםהשטחיםביחסשינויהעירייהביצעה

.בארנונהחיובלצורךר"מ400נוספוהאחרונהשלזו

רשאיהציבורלשירותשמתנדבמוסד71999פברוארמחודשהפניםמשרדל"מנכחוזרלפי

פנייהכינמסר2005דצמברמחודשהאוניברסיטהשלכלליתבאסיפה.מארנונהפטורלבקש

כמוסדבאוניברסיטההכרהבאמצעותמארנונה7לפטורבבקשההפניםבמשרדהמחוזיתלוועדה

תאגידהאוניברסיטההיותעקבבארנונהלהנחההעירייהלגזברפנייה.בשלילהנענתהמתנדבי

.נענתהטרםעירוני

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

זאת,2007בשנתמהארנונה10091שלבשיעורהעירייההשתתפותלקבלהחלההאוניברסימה"

09/2/16מיוםבישיבתההעירייהמועצת.עירונייםוגופיםלחברותההשתתפותמתןבמסגרת

.".2009בשנתגם,10091שלהשתתפותהעממיתלאוניברסימהאישרה

הארנונהמסך3/2-בלהשתתףהעירייהשלהכספיםבוועדתהוחלט2006דצמברבחודש.36

.2005-2006בשניםהאוניברסיטהעלהמוטלת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".35לסעיףהתייחסותינוראה"
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בלבד3/1לשלםהאוניברסיטהנדרשה2004שנתעדכילביקורתמסרההאוניברסיטהגזברית.37

עלעונהאינהשהאוניברסיטהבטענהמלאלתשלוםדרשההעירייה2005משנתורקהחיובמגובה

.ספרבתישלהקריטריונים

הארנונהסכוםמלואישולםשאםבטענהמהחוב3/1רקלשלםהמשיכההיאהגזבריתילדברי

.להתקייםתוכללאהאוניברסיטה

.העירייההשתתפותכנגדהארנונהחיובכללקוזז2007בשנת.38

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".35לסעיףהתייחסותינוראה"

אתמחייבתהעירייהכיעולהבארנונהלחיובלצורךהאוניברסיטהשטחהמפרטבמסמךמעיון.39

)להלןכמפורטהמכללהלאתלכאורהלהמשמשלבשטחהאוניברסיטה

הסברשטחלפיקרמההחרזהלפיקרמה
ר"במתרשיםהישן

שתריבמדידרת
ביתרהעירייה

עושיםהמכללהתלמידיהגזבריתלדברי100קרקעקומתמצויןלא
200ששטחו)הספורטבאולםשימוש

יתר"שנרשםבחוזה.תמורהללא(ר"מ

משותףבשימושהינם"בנכסהמבנים

משותףהינובאולםהשימושהחוזהלפי125קומה'בקומה
ולמכללהלאוניברסיטה

המכללהשלבלעדיבשימוש1144קומה

(*)העירוניההדרכהמרכזבשימושחדר15.39קומה

'בשבקומהלחדריםהתייחסותאיןבחוזה1171קומה
לשימושלמעטי(ר"מ342הכלסך)

יתר"להתייחסותיש.באולםמשותף

משותףבשימוששהינם"שבנכסהמבנים

גזברית.אותורקישמשהעירוניההדרכהמרכזלטובתשיועמדהחדרהאםרשוםלאבחוזה

שימושעשתההעירייהרקהחוזהשלתוקפופקיעתלמועדעדכילביקורתמסרההאוניברסיטה

.זהבחדר

בחדרישימושעושההמכללהכילביקורתמסרההאוניברסיטהגזבריתבחוזהללקבועבניגוד.40

לרובשעושהזוהיאהמכללהלדבריהל.המכללהבחדריהאוניברסיטהגםוכךהאוניברסיטה

מועדיםלקבלהביקורתשלבקשתה.תמורהללאהינוזהשימוש.האוניברסיטהבחדרישימוש

.כךעלרישוםנערךלאכינענתהלמכללהחדריםהאוניברסיטההשאילהבהם
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

השמחיםחלוקתלאופןבאשרהארנונהחיוביאגףמולבירור2005בשנתערכההאוניברסימה"

.זהיוםעדבתוקףהינושהושגההסדר.האקדמאיתוהמכללההאוניברסימהבין

באופןמחשביםחדרלרשותהומעמידהלאוניברסימהמסייעתהאקדמיתהמכללהכילזכוריש

הוצאותאתמגדילההייתהשהיאכלתשלוםדרישתכילצייןנלמותרנוסףחיובללאקבוע

האוניברסימהומנגד,(אביב-תלהעירוגמלאילתושבינוחמחירמתןעלומקשההאוניברסימה

.'וכומבחניםלקיוםכיתותלמספרנדרשיםבהםזמןבנקודותלמכללהמסייעת

בתהליךהאולםשכןהמכללהמצדשימושכלמבוצעלאכיוםהספורםבאולםלשימושבאשר

קבלתau,למכללההאוניברסימהביןהיחסיםמערכתאתיבקרהעמותהמבקראולם,שיפור

כחלקנבחרהנושאכילצייןנישבפרמיכליצויינו1החלמ1תי1המנהלבועדממצאיוידונוהדוח

.".(זהביקורתלדוחקשרוללאהשנתיתעבודתומתוכנית

שלקורסיםכיעולהממנההלימודילכיתותושיבוץשבועיתמערכתקיבלההביקורת.41

)להלןכמפורטהמכללה7בכיתותקבועבאופןהתקיימוהאוניברסיטה

;"דיגיטאליצילום"קורס-11)00שעה7'איום

;"המודרניבעידןאימפריאליזם"קורס-9)15שעה7'גיום

."באירופההיהודים"קורס-9)15שעה7'גיום

714)11-00)00בשעות7'ד-ו'גבימיכיעולה2008/2007לשניםהאוניברסיטהבמידעוןמעיון.42

מתקיימיםמהקורסים12כיעולההשעותבמערכתמעיון.זמניתבושוניםקורסים15הוצעו

.בפועל

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הפקתביןהזמןמהפרשנובעהינובפועלשנפתחוהקורסיםמספרלעומתהידיעוןביןהפער"

לבין(האוניברסימהלהצעותהסמודנמיםקהלוחשיפתשיווקיותממרותלשמשנשנועדהידיעון

קורסיפתחלאשמתחתיותחתוןרףלהציבלנכוןראתההאוניברסימההנהלת.בפועלהענותם

.".גרעונילמצבלהביאלאכדיזאת

השוכןמחשביםבחדרתמורה7ללאשימושילעשותלאוניברסיטהמאפשרתהמכללהכן7כמו.43

.המחשביםבתחוםקורסיםמציעהזוכיעולההאוניברסיטהבמידעוןמעיון.'גבקומה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".40-39לסעיפיםהתייחסותינוראה"

י"עהמבנהשליותרכלכלילניצוללפעול"הומלץ94משנתהעירייהמבקרשלביקורתבדוח.44

.".הקיץבתקופתבעיקר,חוץלגורמיבבנייןחדריםהשכרת



הליחשה..1'העמנקר,כ'-אגף,הת"י'יArNS-אי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

התזריםמצבאתלשפרשממרתהעסקיתתוכניתהציעאביב-תלעירייתבתמיכתהמנהלהועד"

בממרהזאת,חוץלגורמיחדריםהשכרתהייתהשנבחרוהדרכיםיתרבין,האוניברסימהשל

הנהלתלנגדעומדזהנושא.האוניברסימהשלהפעילותובשעותמעברהחדריםניצולאתלשפר

.".2009/2008הנוכחיתהלימודיםשנתיעדיביןונמצאהאוניברסימהועובדי

האוניברסיטה7במבנההחדריםהשכרתבנושאשנערכוישיבותשלפרוטוקוליםאיתרההביקורת.45

)להלןכמפורטנעשה7לאדברהנראה7ככלמשנהייותרבמשךשבפועלילמרות

המנהלהוועדמחבריאחדהציע72006במרץי27מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.א

המתקןבערב")שמאחרהערבבשעותבמבנההפעילותאתלהגדילהאפשרותאתלבדוק

."...המוחלםברובופנוי

בישיבהכיהנוכחיםאחדמסר72006באוקטובר227מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.ב

האוניברסיטהל"מנכ.הצהרייםאחרבשעותחדריםהשכרתעלדוברשנערכההקודמת

.הצהרייםאחרבשעותחדשיםקורסיםלפתוחמנסיםכלקודםכיזובישיבהמסרדאז

לגבימההנוכחיםאחדשאל72006בדצמבר137מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.ג

העניין"כידאזהאוניברסיטהל"מנכידיעלונענההצהרייםאחרבשעותחדריםהשכרת

."במיפול

לראותרוצה"היהכיהנוכחיםאחדמסר72007במרץ17מתאריךהמנהלהוועדבישיבת.ד

(.לינפונהאבל.הכלכלימצבנואתלשפריכולזהחדריםנשכיראם,החדריםתפוסתאת

.".חדריםהשכרתשלמדיניותשאיןלינאמר(במקורלא-דאזל"המנכ)

,שנית,חדריםלהשכירלנומותראםבדקנולאראשית"כיהיתהדאזל"המנכשלתשובתו.ה

עלעינייםלומשתהעירייה.חדריםמשכיריםשאנושידעולנומובלאזההעירייהכלפיגם

."העירייהלעובדימחשביםכיתתלבנותחדרלנולקחוכבר,שלנוהמקום

בשעותחדריםלהשכירניתןהאםלבדוקכדאיבאמתואוליכיאמרהאוניברסיטהר"יו.ו

.".פעילותאיןשלנו

באשרנעשהמההנוכחיםאחדשאל72007במאי207מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.ז

בעניין")כינענהכךעל.בעברכברביקשאותהבדיקהחדרים7להשכירלאפשרות

.".העממיתלאוניברסימהמתאיםלאזה,חדריםהשכרת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".44לסעיףהתייחסותינוראה"
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המפצהשיפוץ

.לנכיםנגיששיהיהמנתעלהישןהמבנהלשפץהחליטההאוניברסיטההנהלת.46

.לנכיםשירותיםוהתקנתמעקיםבנייתמעליתיהתקנתלכלולאמורהשיפוץ

השוכנתהמכללה7גםכיהינההמשמעות.הישןבמבנההקומותשלושאתלשרתאמורההמעלית

.התקנתהבעלותמשתתפתאינהשהיאלמרותממנהתהנה7'גבקומה

העדרכינרשם72005באוגוסט227בתאריךלאומילביטוחלמוסדהמכללהל"מנכשכתבבמסמך.47

.'גבקומההממוקמיםמחשביםובמעבדותבספריהלהשתמשנכיםלסטודנטיםמאפשראינומעלית

מעלות%80-כהמהווהח"ש3897292שלבסכוםהשתתפותואישרלאומילביטוחהמוסד.48

.השיפוץ

יושאלשהמבנהלכךאישורמהעירייהלקבלמהאוניברסיטהדרשלאומילביטוחהמוסד

אגףמנהלכתב72006נובמברבחודש.לפחותשניםעשרשלנוספתלתקופהלאוניברסיטה

.בהתאםהתחייבותבעירייהנכסים

לביטוחמהמוסדכספיתהשתתפותהאוניברסיטהקיבלההמכללהבזכותרקהגזבריתילדברי.49

זכאותהמקנה"חינוךמוסד"שלבהגדרהעומדתאינהשהאוניברסיטהמאחרזאת.לאומי

.כןשהמכללהבעודבשיפוצים7להשתתפות

העבירלאומילביטוחהמוסדהגזבריתילטענת.הסתייםטרםהשיפוץהביקורתעריכתלמועדנכון.50

.בעירייההנדסהבמחלקתמעוכבהנושאאךהכסףי

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

מדוייקיםאינםהדבריםאולם,בנגישותקושיבעלילמובתנמרצותפועלתכאמורהאוניברסימה"

(הביקורתדוחמהוצאתחודשיםנ20084אוגוסםמחודשהחלשכן,הדוחהוצאתליוםנכון

.".לנכיםהנגישותפרויקםכלהושלם

72008פברוארועד2007אוקטובר7שביןלתקופהמתייחסבדוחהאמורהביקורתלתגובת

.הביקורתממצאיאיסוףנערךבמהלכה

השפורטפילס

.ר"מ270-כשלבשטחספורטאולםהעירייהידיעלהועמדהאוניברסיטהלרשות.51

האחרונהזושללשימושהבנוגעהאוניברסיטהלביןהעירייהביןהסכםאיןהגזבריתילדברי.52

.הספורטבאולם

.תשלוםללאבאולםשימושעושיםהמכללהתלמידיכילביקורתמסרההגזברית
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

."28לסעיףהתייחסותינוראה"

.ולמופעיםלהרצאותתכליתי7לדוולהפכוהספורטאולםלשפץהחליטההאוניברסיטה.53

.2008שנתבמהלךהנראה7ככלומתוכנןיהחלטרםבאולםהשיפוץכילביקורתמסרההגזברית.54

.המכללהתלמידישלספורטלפעילויותמשמשהספורטאולםהשיפוץיטרם

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

אותוספת,שינויכלללארבותשניםשנותרמהאולםרבהתועלתלהפיקבממרה,האוניברסימה"

ואףהשיפוץפירותאתלראותניתןאלהבימים,2009שנתבראשיתבשיפוץהחלה,השקעה

,הספורםבאולםהמכללהתלמידישימושלגבי.חוץגורמיידיעלהאולםלהשכרתהזמנותהחלו

."39-40בסעיפיםתשובתנוראה

לספרייהחדרהשברת

)כדלקמןהשאריביןדאז7ל"המנכמסר72004בנובמבר247מתאריךהמנהלהוועדבישיבת.55

אחדחדרתקצההעממיתשהאוניברסימהסוכםולפיכךנסגרגרץ'ברחהעירוניההדרכהמרכז"

...ההדרכהמרכזשלהקורסיםעבור

אחזקתהוצאותלכיסויסכוםכלמהעירייהקבלנולא2004בשנתההסכםקיוםשלבחודשים

לכיסוישנתיח"ש000,24,לחודשח"ש000,2שלסכום2005בתקציבלכלולבקשנואנו.החדר

.".העירייהשבשימושחדרים/החדרבגין,'וכומים,חשמל,ניקיוןהוצאות

:כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

5.4-כמלפנילפרומוקולשהתייחסותכך,הסדרקייםלעירייה26לסעיףבהתייחסתונוכאמור"

.".רל11נמיאינושנים

סעיףכיהאוניברסיטהגזבריתהודיעה72005במרץי20מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.56

הגזבריתילדברי.ח"ש57000שללסךהוקטןהעירוניההדרכהלמרכזחדריםמהשכרתההכנסות

.במבנהחדריםפחותשכרהשהעירייהלאחרבוצעהשינוי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

בחדריםשימושביצעההעירייהבעבר,תשלוםללאאחדחדרבשעתוהוקצהלעירייהכאמור"

הכנסהסעיףהקמנתעל,האוניברסימההגזבריתשלהודעתהכןועלפחתהשימושאולם,נוספים

.".בתקציבזה

העירוניההדרכהמרכזכיבעירייהאנושמשאביאגףמנהלכתב72005במאי237בתאריך.57

לפיהאוניברסיטהששלחההמחירהצעתאתמאשרכןועלנוספותבכיתותקורסיםלבצעמעוניין

.ליוםלכיתהח"ש80שלחישוב

14
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

כאמור1מק1דםממופלהנושאכיזם,רל11נמיתאינה2005בשנתשנשלחההמחירהצעת"

.".חדריםהשכרתלענייןהנוגעיםהאחריםלסעיפיםבהתייחסות

שלאנושמשאביאגףלמנהלהאוניברסיטהשלהכספיםמנהלתכתבה72005ביולי207בתאריך.58

.ח"ש27320שלסךעללימודחדריבארבעהשימושבגיןחובקייםההדרכהלמרכזכיהעירייה

-2007דצמברבחודשהביקורתממצאיאיסוףלמועדנכוןכיעולההביקורתשערכהמבדיקה.59

.שולםהסכום

מנהלוועדכלליתאסיפה

רקע

משנתהאוניברסיטהתקנותאתבעירייההמשפטיומהשירותמהאוניברסיטהקיבלההביקורת.60

.("האגודהתקנות"-להלן)1971

)כדלקמןהשאריביןנרשם7האגודהבתקנות.61

.בשנהאחתפעםלפחותתתכנסזו.הכלליתהאסיפההינההאוניברסיטהשלהעליוןהמוסד

.המנהלהוועדבידייהיוורכושהכספיההאוניברסיטהענייניהנהלת

בישיבת)המנהלהוועדבישיבותחוקימנייןתהיההמנהלהוועדחברימביןשלושהנוכחות

חוקימנייןקביעתנוהלהוצע-בתקנותתיקוןאושר1995אפרילמחודשהכלליתהאסיפה

עקבהאוניברסיטהבהנהלתחברותלהפסקתנהליםהוצעוכןיכמו.(המנהלהוועדלישיבת

.הכלליתהאסיפהמישיבותרצופההיעדרות

מחודשהכלליתהאסיפהבישיבת)שניםשלושהיאהמנהלהוועדשלכהונתותקופת

.(שניםחמשתהאהמנהלהוועדכהונתמשך-בתקנותתיקוןאושר1995אפריל

בצירוףהמנהליהוועדידיעללכךשיוסמכוהמנהליהוועדחברימביןשנייםחתימת

הסכמים7חוזים7עלבחתימהלרבותהאוניברסיטה7אתיחייבוהאוניברסיטה7חותמת

.וכדומההתחייבויות

נציגכיהשאריביןנרשם720067-ו"התשסי(העירוניבתאגידהעיריהנציגי)העיריותבתקנות.62

מששאוהמנהלהגוףשלרצ1פ1תישיבותמארבענעדר"אםהמנהלבגוףלכהןיחדלעירייה

ה11תקבלתלאחר,להיעדרותמוצדקתסיבהשהיתהקבעההמועצהאםזולתשנהבתוךישיבות

.".לעירייההמשפמיהיועץשלדעתו
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

כיהעירונייםהתאגידיםלשכתידיעלהונחולאאולםהאוניברסימהלהנהלתמוכרזהנוהל"

.".זהלדוח61בסעיףכמפורםהאוניברסימהלתקנוןשמאאוזהלנוהלמחוייבים

כיהיהראויבפניו7הוצגזהכימראההנוהלהכירכיהמבוקרטענת)הביקורתתגובת

.התאגידיםלשכתמולהנושאתבחןהאוניברסיטה

כהונתותקופתבעירייה7התאגידיםלשכתשל"עירונייםבתאגידיםדירקטוריםמינוי"נוהללפי.63

.נוספותשניםלשלושלהארכהניתנתזותקופה.שניםשלושהינהדירקטורשל

)להלןכמפורטדירקטורים7עשרשלושהלאוניברסיטההביקורתיעריכתלמועדנכון.64

בעמרתהתפקידהדירקטררשם

הכספיםועדתוחברהמנהלהוועדר"יו.מ.ו

המנהלהוועדחברנ.ו

הכספיםועדתר"ויוהמנהלהוועדחברי.א

המנהלהוועדחברת.י.ס

הביקורתועדתוחברתעמותהחברת.צ.ג

הביקורתועדתר"ויועמותהחברת.ש.ג

עמותהחבר.פ.ק

המנהלהוועדחבר.י.נ.ב

עמותהחבר.א.ר

המנהלהוועדחבר.ש.מ

המנהלהוועדחבר.אב

המנהלהוועדחברת.מ.י

המנהלועדחברת.כ.פ

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ישיבתבפרומוקולמעיון,בנוסף.2008מאוגוסםהחלהביקורתועדתר"יואינה.ש.גהעמותהחברת"

נזח"רו,לאוניברסימהפניםמבקרשקייםהעובדהלאורהוחלםכיעולה2008/8/3מיוםהמנהלהועד

.".פוזרהכןועלביקורתועדתלקיוםהדרישהאתמחליף
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ממשמרם

שבקדנציההדירקטוריוןחברירשימתכילביקורתמסרההעירייהל"מנכועוזרתהמועצהמזכירת.65

.העירייהמועצתלאישורהובאהלאהנוכחית

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

,העירייהמועצתידיעלדירקמוריםומינוילאישורנדרשהלאמעולםהעממיתהאוניברסימה"

לאישורוהובאוהתאגידיםלשכתידיעלהומלצו(עירייהנציגינשהינםהמנהלהועדחבריאלא

.".העממיתהאוניברסימהשלהכלליתוהאסיפההמנהלהועד

ידיעלמונוהעירייהמטעםהמנהלהוועדחבריכילביקורתמסרלשעברהאוניברסיטהל"מנכ.66

.בעירייההתאגידיםלשכת

)להלןכמפורטדירקטוריםכלוליםמהאוניברסיטהלביקורתשהועברהדירקטוריוןחבריברשימת.67

;יפואביבתלעירייתמועצתחבר.1

;יפואביבתלעירייתראשמקוםממלא.2

;בעירייהמבוגריםלהשכלתמחלקהמנהלתעירייהלעובדת.3

;העירוניהתכנוןעלהממונהעירייהלעובד.4

;בעירייהחוץקשרימנהלעירייהלעובד.5

;העירוניבתכנוןובקרההערכהמרכזתעירייהלעובדת.6

.תקציביםמאגףתקציבבוחןעירייהלעובד.7

החינוךמשרדעובדידירקטוריםושניגימלאיציבורינציגישלושהנכלליםבנוסףי.68

.2001בינוארל7מתאריךהואהאוניברסיטהשלהחתימהמורשינקבעושבוהאחרוןהפרוטוקול.69

האוניברסיטהחותמתבצירוףקבוצהלמכלאחדוחתימתקבוצותשתינקבעוכיעולהמהפרוטוקול

.האוניברסיטהתחייב

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

מורשירשימתהגדירה2008/2/10מיוםבאסיפתההעממיתהאוניברסימהשכןרלוונמילא"

נראה.תשלומיםביצועעלהבקרהנאותותעללשמורכדיזאת,קבוצותלפימעודכנתחתימה

.".('גנספח

שלשמוואתלשעברהאוניברסיטהגזברשלשמואתכוללת'אקבוצהכיעולהברשימותמעיון.70

.באוניברסיטהכדירקטורעודמשמששאינוהעירייהלנציגכוללת'בקבוצה.דאזל"המנכ
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".69לסעיףהתייחסותינולאוררלוונמילא"

הסכמיםלשנילמעטכינמצאבאוניברסיטההקבועיםהעובדיםשלהעסקההסכמיבעשרהמעיון.71

כילאמורבניגודוזאת(אקבוצה)האוניברסיטהוגזבריתל"המנכידיעלחתומיםההסכמיםכל

.האוניברסיטהאתתחייבהחברהחותמתבצירוףקבוצהלמכלאחתחתימותשתי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הסכמיעלחתימהמורשיולהחתמת,הליקוילתיקוןאלהבימיםפועלתהאוניברסימההנהלת"

.".העסקה

תפסקהאוניברסיטהשלהמנהלבוועדחברכלשכהונתלכךהתייחסותאיןהאוניברסיטהבתקנון.72

בוועדמקומםלפנותמתבקשיםאינםהחבריםמכךליוצאכפועל.בעירייהתפקידוסיוםעם

בוועדחבריםהביקורתיעריכתלמועדנכוןאיתרהלהביקורת.בעירייהמקומםלממלאיהמנהלי

)להלןכמפורטרבותישניםבתפקידםהמשמשיםהאוניברסיטהשלהמנהל

מינריתאריךשם

1994פברואר.מ.ו

1984ינואר.נ.ו

1971ינואר.י.א

2000ספטמבר.י.סד"עו

1986.צ.ג

1995אפריל.ש.ג

2001מרץ.פ.קר"ד

בכלכיעולה2004-2007לשניםהאוניברסיטהשלהמנהלהוועדישיבותשלמהפרוטוקולים.73

.כללהתכנסלאשבמהלכה72006בשנתלמעטלשנהלאחתהמנהלהוועדהתכנסמהשניםאחת

.הןחד"הכלליתהאסיפה"ו"המנהלהוועד"ישיבותהאוניברסיטהלגזבריתלדברי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

2008משנתאולם,כנדרשפרומוקוליםנוהלולאהמוסדותביןוההבדלההבנהחוסרלאורבעבר"

מתקנוןכמתחייבהכלליתואסיפההמנהלהועדלישיבותנפרדיםפרומוקוליםלנהלהחלו

.".האוניברסימה
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.כלליותאסיפותחמשנערכו2004-2006בשניםכיעולהלביקורתשהועברומהמסמכים.74

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".73לסעיףהתייחסותינוראה"

ישיבותבארבענכחלא(.פ.טר"ד)המנהלהוועדחברשהינומהדירקטוריםאחדלכאורה75.7

.והנעדריםהנוכחיםברשימותרשוםאינושמוהישיבותביתר.(כלליתואסיפהמנהלועד)רצופות

.מהאוניברסיטהלביקורתשהועברהדירקטוריםברשימתכלולאינוזהדירקטור

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

מהוועדהתפמרותהאתרשמיבאופןשתסדירבבקשה.פ.מלדרפנתההאוניברסימההנהלת"

.".נענולאונשנותחוזרותבקשותאולם,המנהל

נרשמולאבהםפרוטוקוליםקיימים.ישיבהמכלוהנעדריםהנוכחיםשמותנרשמיםבפרוטוקולים.76

)להלןכמפורטהרלוונטית7בתקופהכיהנואשרדירקטוריםשמות

ישיבהתאריךשם

2006/6/22(*).י.סד"עו

2006/12/13(*)י.סד"עו

.נ.ו

2007/5/20(*).י.סד"עו

ישיבותבששנכחהלאהכולבסךכיהינההמשמעותאלו7בישיבותנכחהלא.סד"עואכןאם'

.(2005-2007)הכלליתהאסיפהשלרצופות

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".המנהלהועדבישיבותוהחסריםהנוכחיםאתלצייןתקפידהאוניברסימההנהלת"

)כדלקמןהמנהליהוועדחברמ7.ימרמסר72004במרקי28מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.77

.אביבתלבעירייתתרבותאגףכמנהלשרותימתוקףהמנהלהוועדחבראני"

התפמרותיאתלהגישהריני,העירוניתלמערכתמחוץנמצאמשנתייםלמעלהואנימאחר

.".העממיתהאוניברסימהשלהמנהלמהוועד

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההתאיגידיםלשכתמנהלת

העמותהמחבריהעמותהמורכבת,העמותהותקנוןהעמותותלחוקבהתאם-77-65סעיפים"

נהמסתמכיםהלשכהשללרישומיםבהתאם.המנהלהוועדכחברילשמשמתמניםגםשחלקם

ל"מנכלבקשת.המנהללוועדחברים10מונומתוכםחברים16בעמותה(העמותהדוחעל

4למנותעמותהשלהמנהללוועדהעירמועצתהמליצה,העמותהר"1י1הקודםהאוניברסימה

אישר(העמותהלתקנון6נסעיףהעמותהלתקנוןבהתאם.בעמותהכחבריםלשמשעירייהעובדי

1ב11עדבעמותהכחבריםהעירייהעובדיארבעתשלחברותםאתהעמותהשלהמנהלהועד
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שלהמנהלהועדאישורמתוקףהינההעירייהעובדישלבעמותהחברותכי,יצויין.המנהל

.".העירייהמועצתמינוימתוקףולאהעמותה

ועדות

רקע

פועלותבאוניברסיטהכינרשם71994בפברואר97מתאריךהמנהלהוועדישיבתבפרוטוקול.78

.השקעותועדת;הוראהועדת;כספיםועדת)ועדותשלוש

מבקרח"רובעמותהוישהיות"כיישיבה7באותההדירקטוריםאחדמסרביקורתילוועדתבאשר

."...נפרדתבקורתבועדתצורךאין,פניםמבקרוכן

בעירייההתאגידיםלשכתמנהלידיעלנתבקשההאוניברסיטהכינמסרמכרזיםלוועדתבאשר

נוהלותכתובמכרזיםכוועדתגםתשמשהכספיםועדתכיהציעהדירקטוריםאחד.זוועדהלהקים

.המנהלהוועדלאישוריובאאשררכישותלביצוע

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

קיומהאתאישרהעממיתהאוניברסימהשלהמנהלהועד-והתקשרויותכספיםועדת".א

מזומנותלעיתיםנפגשתהועדה,2008/4/13ביוםבישיבתווהתקשרויותכספיםועדתשל

.צורךפיעל

.ב
~

תכנוןהואהועדהאחריותעיקרשכן,צורךפיעלמתכנסת-ותוכניותהוראהעדת

.הבאלסמסמרהלימודיםמערכת

העמותהחברתשלהתפמרותהאתקיבלהאוניברסימהשלהמנהלהועד-ביקורתועדת.ג

המבקרכגורם(האוניברסימהשלהפניםנמבקר.נ.זח"רואתלמנותבחרכןועל.ש.ג

.".2008/8/3מיוםהחל,העמותותבחוקכמצויןהביקורתועדתבמקום

ממשוום

)להלןכמפורטועדותימספרבאוניברסיטהפועלותהביקורתעריכתלמועדנכון.79

;מכרזיםוועדתהשקעותכוועדתגםמשמשת-כספיםועדת.א

;ביקורתועדת.ב

.ותוכניותהוראהועדת.ג

2006-ו2005מהשניםאחתבכלהתכנסהכספיםועדתכיעולהלביקורתשהועברומהמסמכים.80

דירקטוריםשניכללהוועדההרכבכיעולההוועדהחבריברשימתמעיון.בלבדאחתפעם

.האוניברסיטהעובדיושלושה
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כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הועדה,בתיעודחוסרקייםכןעלמסודרבאופןפרומוקוליםניהלהלאהעממיתהאוניברסימה"

.".האוניברסימההוצאותובחינתתקציבהכנתלשםלצורךבהתאם20051-2006בשניםהתכנסה

וחידושחדשותלימודלתכניותועדהלהקיםהוחלט2007מאימחודשהכלליתהאסיפהבישיבת.81

.פעולהתכניתוחצייחודשתוךלהכילנתבקשההוועדה.האוניברסיטה

.הקמתהאישרו2007בשנתשרקלמרותרבותשניםכברפועלתתוכניותועדתהגזבריתילדברי

הינוהוועדהתפקיד.ע.ר'וגב.ג.א7.ב.ס'גב7.ק.פר"ד1.7.ממרבראשותהינוהוועדהפורום

לאמעולםזולוועדההקורסים7רכזתלדברי.באוניברסיטההנלמדיםלקורסיםתכניםקביעת

.ישיבותפרוטוקולינערכו

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

תוכניתהםהועדהתוצריכימוסעתתפיסהמשום,לישיבותיהםפרומוקוליםערכהלאהועדה"

מסודרפרומוקולתנהלהועדההערתכםמקבלת,המנהלהועדבפנישהוצגההלימודים

.".לישיבותיה

הוראהועדתלקייםצריך"כיהנוכחיםאחדמסר72007במרץ17מתאריךהמנהלהוועדבישיבת.82

ועדתלזמןשכדאיומסרהוסיףד"היו.".למקוםפדגוגיחשיבהצ11תשיהיהצריך,הבאהל"לשנה

.הוראה

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

לסעיפיםהתייחסותינוראה,הוראהועדתקיימתשאכןהעובדהולאורהישיבהבפרומוקולמעיון"

81-80.".

.2006דצמברובחודש2005מרץבחודשהתכנסהביקורתועדת.83

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הועדבישיבתהתפמרותהאתהגישההביקורתועדתר"יוהקודמותבהתייחסותינוכאמור"

הבאההכלליתבאסיפה,המבקרכגוףהפניםמבקרמונהובמקומה2008/8/3מיוםהמנהל

.".1980-ם"תש,העמותותלחוק(נב.19לסעיףבהתאםזהמינוייאושרר

האוניברסימהשלהתקנוןלפי"כינכתב2006דצמברמחודשביקורתועדתישיבתבפרוטוקול.84

הבקשותאתויבדקושיקבלוהלימודשכרוהחזריההנחותועדתאתלהחיותצורךישהעממית

.".לישיבותפרומוקולוירשמובכךוידונו
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כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".ל"שכוהחזריההנחותועדתשלדיוניםצורךפיעלמקיימתהאוניברסימה"

.מתכנסתאינהוהחזריםהנחותועדתכימצאההביקורת.85

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

,לוועדהפרומוקליםנערכולאאךצורךפיעלמתכנסתהועדה84לסעיףבהתייחסותינוכאמור"

.".תוקןהנושאהביקורתהערתלאור

הנחות

רקע

חלקמחיריעלהנחותלקבלזכאיםהאוניברסיטה7חשבתודבריהאוניברסיטהשללמידעוןבהתאם.86

השארלביןמהקורסים7

נהנהשאינוזוגבןרישוםאחדימקורסליותרשרשוםמיתושבישאינוגמלאיא7"תתושב

;(הנחה%15)-נוספותמהנחות

;(הנחה%20)המוריםאירגון/ההסתדרותחבריוגננותמוריםא7"תעירייתוגמלאיעובדי

;(הנחה%25)"חבר"וחבריא"תתושביגמלאי

ואשרנכותתעודותיציגואשרונכיםל"צהנכי7(זוגובניהורים)שכולותמשפחותבני

;(הנחה%40)%40מעלהיאדיןכלפיעלנכותם

;(הנחה%20)השנילקורסהנחהקורסים7משניליותרהנרשםגמלאי7שאינוא"תתושב

;(הנחה%100)האוניברסיטהלעובדיבשנהאחדקורס

.(הנחה%70)לעיווריםהנחה

.תלמידיםרישוםאתהעורכתהפקידהידיעלניתנותלתלמידיםהנחות

אתמחדשלבחון"ישכיהיתריביןבהמלצותינרשם94משנתהעירייהמבקרשלביקורתבדוח.87

רמתעללשמורהצורךלביןהשווקיהכליביןהנכוןהאיזוןאתלמצואבמגמהההנחותמדיניות

.".עממיתמחירים

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ארגוןולערוךלדוןלנכוןראתהבהשנערכושוספותביקורותבמסגרתהאוניברסימההנהלת"

בוצעהלאהנראהככל,בעברכילצייןישעוד.באוניברסימהההנחותמדיניותבנושאמחדש

אתוכןהידעאתלשמרבממרההנוכחיתההנהלה,ביקורתדוחותשלהמלצותישוםבדיקת

.".הידעשימורבפרויקםהחלההביקורתמסקנות
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ממשמרם

ביקורתדוח"להלן)"לימודשכר"בנושאביקורתדוחלאוניברסיטההוגש2002אפרילבחודש.88

מתןנושאהיתריביןכלליהדוח.האוניברסיטהשלהפניםמבקרידיעלנערךהדוח.("2002פנים

מהמקריםבשנייםכיהעלווממצאיוהנחותמתןשלמקריםשבעהדגםהפנימיהמבקר.הנחות

.תקינותהיולאלכאורה7שהתקבלו7ההנחות

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ההנחותמתןנאותותמבחינתהן,ההנחותלנושארבהחשיבותמייחסתהעממיתהאוניברסימה"

מביןההנחותנושאאודות2002בשנתבדיקהערךהעמותהמבקרכאמור,אודותןהבקרהוכן

המבקרהמלצות.ההנחהמתןבתהליךפגםנפלמתוכםמקריםשבעאותרוהסמודנמים400,3

ההנחותמדיניותאודותנוספתבדיקההמבקרביצע2008בשנתוכןיושמוהביקורתולקחי

,ההסבהלזכאותההוכחהלשמירתדרישהלמצואניתןהמלצותיובין,באוניברסימה

זכאותלמתןהדרושותהאסמכתאותאתלהסדירנמרצותאלהבימיםפועלתהאוניברסימה

.".ההנחה

אתמצייניםלאאךלתלמידישניתןההנחהאחוזנקבעללימודיםהרישוםבעתכימצאההביקורת.89

.ההנחהניתנהבגינההסיבה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

במידהכאשר,הרושםהעובדידיעלזכאותונבדקתחדשלתלמידלאוניברסימההרישוםבמהלך"

.".הממוחשבתהמידעבמערכתמתועדהנושאאחרתזכאותבעלאונכה,בגמלאיומדובר

תיעודלהשאירמעונייניםאינםשאנשיםרגישיבנושאהמדוברהאוניברסיטה7חשבתלדברי.90

.לקורסיםההרשמהבעתפיסיתהינההבדיקהלכןבנושאי

לסעיףבהתייחסותינושציינוכפי")כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".להעניקהמנתעלהזכאותתעודתצילוםדורשיםהאוניברסימהעובדי88

אוטומטיתרביםבמקריםעוברותהניתנותהנחותכינמצא72002משנתפניםביקורתדוחלאור.91

הביקורת.לקבלהאסמכתהמצורפתלאאלהבמקריםולכןנוספותבדיקותללאלשנה7משנה

ההנחות2007בשנת72002משנתהפניםביקורתדוחהערותלמרותכיומצאהמקרים7דגמה

)להלןכמפורטלשנהמשנהוהועברואוטומטיותהיו

ישח"בשהנחהמספרקבלההתלמידשם
אסמכתארת

לא2441703שר

שבר

לא2442468ט

לא2443804רד
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* בשהנחהמספרקבלההתלמידשם
ישח"

אסמכתארת

לא2444441חב

לא2445441מר

לא2446352שא

לא24471024אה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ותעודותאסמכתאותלצרף2008לשנתפנימיתביקורתדוחבמסגרתהחלימההאוניברסימה"

.".והנחותהסבותנתנותבהםבמקריםזכאות

לנרשמיםשניתנוההנחותסכוםכיעולה2006-ו2005לשנים"הנחהקודלפיסטטיסטי"מדוח.92

)כדלקמןהיהבקורסיםשהשתתפו

)2005בשנתהנחות.א

הנחהכ"סהנרשמיםכ"סהכ"סהתאררשנה
ח"בשהנחהשקיבלרנרשמים

439365427375קיץסמסטר2005

5995311347434אסמסטר2005

4674461077629בסמסטר2005

8187543127696שנתי2005

270965977134'200527323לשנתכ"סה2005

השונותבמערכותהמופקיםמהדוחותהעולההנרשמיםמספרהקורסים7אחראיתלדברי'
.זההאינו

)2006בשנתהנחות

הנחהכ"סהנרשמיםכ"סהכ"סהתאררשנה
ח"בשהנחהשקיבלרנרשמים

499422357494קיץסמסטר2001

7056431467299אסמסטר2001

497446857426בסמסטר2001

7416762877795שנתי2001

272075557014'200627442לשנתכ"סה2001

השונותבמערכותהמופקיםמהדוחותהעולההנרשמיםמספרהקורסים7אחראיתלדברי'
.זההאינו
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

בבירורנמצאזהנושא,החשבונותהנהלתמחלקתלביןהמידעמערכתביןפערנמצאאכן"

.נעדכנםתשובתןלכשתתקבל,המערכתמפתחיידיעלומיפול

,רבותשניםוקייםידועהדבראולם,הנחותמקבלישלרבמספרניכרכילצייןישכןכמו

משכהואכןיפואביב-תלהעירגמלאילקהלבעיקרהאחרונותלשנתייםעדכיוונההאוניברסימה

.".ההנחותהיקףכןעל,גמלאיםשלמבוסללאמספר

בישיבותפעמיםמספרנדוןיפו-אביבתלהעירלתושביהניתןההנחותנושאכיאיתרההביקורת.93

)הכלליתוהאסיפההמנהלהוועד

העירוגמלאילתושביהניתנותההנחותכידאזל"המנכמסר71994בפברואר97בתאריך.א

.לאוניברסיטההעירייהשלהישירהההקצבהעלבהיקפןעולות

כיבעירייההתאגידיםלשכתמנהלסגןמסר2004נובמברבחודשהמנהלהוועדבישיבת.ב

כיהשיבההאוניברסיטהגזברית.מאודגבוהותהעירלתושבישניתנותההנחותלדעתו

מדיניותלשנותשכדאיחושבתואיננההאוניברסיטהשלהדגלהינןהעירלתושביההנחות

.זו

החזרים

)שלהלןבמקריםיבוצעלתלמידיםהחזרהאוניברסיטה7מידעוןלפי.94

;רישוםודמילימודדמיהחזר-האוניברסיטהידיעלקורסביטול.א

)התלמידידיעלביטול.ב

;בלבדלימודדמיהחזר-הלימודיםתחילתלפניימים10הפחותלכלהודיע(1

;הלימודמדמי%90יוחזרו-הלימודיםפתיחתלמועדעדימים10הודיע(2

%70יוחזרו-ראשוניםשיעוריםשלושהועדהלימודיםשנתפתיחתלאחרהודיע(3

.החזריםיבוצעולאזהמועדאחרי.הלימודמדמי

שלסךלתלמידיםהוחזר2005בשנתכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותבהנהלתמעיון.95

.ח"ש1227408שלסךהוחזר2006ובשנתח"ש1357892

.הלימודשכרשולםבותשלוםאמצעיבאותוניתןההחזרכילביקורתמסרההחשבונותמנהלת.96

.קטנהמקופהבמזומןההחזרמקבליםבמזומןהלימודשכרששילמותלמידיםכלומר7

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ההחזרוגובהבמזומןששילמונשורקאךבמזומןהחזרלבצעהונחתההחשבונותמנהלת"

.".בלבדלמוסבשיקיםבאמצעותיבוצעוההחזריםכלבעתיד,ח"ש50עלעולהאינו
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("ק

קורסיםבגיןהחזריםקיבלוכימהמסמכיםעולהלגביהםאשרתלמידים10-לפנתההביקורת.97

.מהאוניברסיטהכסףלהםהוחזרלאכיחלקםידיעלנענתההביקורת.בהםהשתתפושלא

)להלןכמפורט

המתעדמסמךהמציאההאוניברסיטהמהאוניברסיטה7החזרקיבללאלדבריו7-.ז.גמר.א

.ז.גמרידיעלנחתםלאהמסמךאולםקטנה7מקופהח"ש75שלהסךהחזרת

בכתבלהימסרחייבתבלימודיםהשתתפותלביטולבקשהכלכינרשםהאוניברסיטהבמידעון.98

להחזרבקשהלכלכןיכמו.בפועלההשתתפותמהפסקתשבועייםתוךהאוניברסיטהלמזכירות

.הבקשהתטופללאבלעדיה-המקוריתהקבלהאתלצרףישלימודדמי

זיכוייםכוללממושכתיהיעדרותבגיןרפואייםאישוריםסמךעלרקיאושרווהחזריםביטולים

.בגינם

.לנהליםבהתאםשלאהחזריםשבוצעולהןידועבאוניברסיטהוהגזבריתהכספיםמנהלתלדברי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הקפדהעלהנחתההיתרביןשםעובדיםאסיפת08/12/17בתאריךערכההאוניברסימהל"מנכ"

.".הנהליםאחר

(2005-2006בשנים)לתלמידיםכספיםהחזרישלמקרים24מדגמיבאופןבדקההביקורת.99

כךשבמידעוןילנוהלבניגודהחזריםאותרוהביקורתשלבבדיקה.להחזראסמכתאותשכללו

בהםהמקריםבכלהחשבונותימנהלתלדברי.המקוריתהקבלהצורפהלאמהבקשותאחתשלאף

.מקוריתקבלהנדרשהלאהחזריםבוצעו

)במידעוןשנקבעהמועדלאחר72006בשנתכספיםלהחזרדוגמאותמספרלהלן.100

."פיסול"קורסהחל72006בנובמבר17בתאריך(1

להחזרהתלמידבקשתהוגשההקורסיתחילתלאחר72007בינואר57בתאריך(2

.רפואיאישורצורףלאבריאותיות7מסיבות

.ח"ש17410-כשלבסכוםהלימודדמישלמלאהחזרקיבלהתלמיד(3

.צ.א

."חייםמחזור-מעברים"קורסהחלה72006באוקטובר307בתאריך(1

שעוריםמשלושהלמעלהכברשהתקיימולאחר72006בנובמבר167בתאריך(2

ידיעלבקורסההשתתפותבגיןהחזרוקבלתלביטולבקשההוגשההקורסימתחילת

.התלמידה

.ח"ש630שלסך"חייםמחזור"הקורסעלשילמההתלמידה(3
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.ח"ש420-כשלבסכוםהלימודמדמי%70שלהחזרקיבלההתלמידה(4

.מ.א.ג

."2דרגה-מחשבים"קורסהחלה72006באוקטובר297בתאריך(1

עקבהתלמידהידיעלהקורסלהפסקתבקשההוגשה72006בנובמבר67בתאריך(2

.לרישוםעוברהאוניברסיטה7במזכירותלטענתהלהשנמסרמטעהמידע

.רישוםדמיכוללמלאהחזרקיבלהזותלמידה(3

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

בענייןהחלימהוהיאוההחזריםההנחותועדתבדיקתאתעברה'הגבשלבקשתה-ם.א"

בוצעכןועללסמודנמיתהקורסאודותהמידעבהעברתמעותחלהדנןבמקרה,זה

.".ההחזר

.ע.א.ד

."שניביתבימיוהתחדשותשינויים"קורסהחלה72006באוקטובר297בתאריך(1

בקשההוגשהשעורים7שניכברשהתקיימולאחר72006בנובמבר57בתאריך(2

אחדבשיעורולוהשתתפהלאהתלמידה.התלמידהידיעלהקורסלהפסקת

.מהקורס

.הלימודדמישלמלאהחזרהמהווהח"ש570שלבסכוםזיכויקיבלהזותלמידה(3

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

בקשתהלאור(2הכלנבסךמהשעוריםאחדמאףנכחהלא'הגבזהבמקרה-.א.ע"

.".'בבסמסמרהשתמשהבוזיכוילהניתןדעתשיקולהפעלתולאחר

שיקולהאוניברסיטהמעובדילחסוךנועדומפורטיםנוהליםשלקיומםהביקורתלתגובת

.הנוהלמהוראותמהותיתחורגשלעיתיםהחלטותילקבלתכבסיסעצמאידעת

.א.א.ה

."5רמהאנגלית"קורסהחל72006בנובמבר17בתאריך(1

להפסקתבקשההוגשההקורסיתחילתלאחר72006בדצמבר37בתאריך(2

.בקורסהתלמידשלהשתתפותו

לרבותח7"ש17232שלסךעלששילם7הלימודדמישלמלאהחזרקיבלזהתלמיד(3

.הרשמהדמיבגין
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)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הקשהומחלתובקשתולאורמהשעוריםאחדמאףנכחלאהאדוןזהבמקרה-א.א"

.".החזרלוניתןותיקבתלמידשמדוברבעובדהוהתחשבותדעתשיקולהפעלתולאחר

.לעיל.א.עבתלמידהעוסקבסעיףהביקורתתגובתראה)הביקורתתגובת

.ב.ש.ו

."ציור"קורסהחלה72006באוקטובר317בתאריך(1

בקשההוגשהאחדישיעורכברשהתקייםלאחר72006בנובמבר57בתאריך(2

.התלמידהידיעלהקורסלהפסקת

.הלימודדמישלמלאהחזרקיבלהזותלמידה(3

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

'לגבניתןהתאמתהחוסרלאור,הסמודנמיםלכלשניתןהתנסותבשיעורמדובר-.ב.ש"

.".הרישוםדמיבניכויהחזר

)כיהממצאיםבטיוטתלסעיףבהתייחסותוהוסיףהאוניברסיטהל"מנכ

עברמבוסללאחלקנכאשרמבוגריםאנשיםהינםבאוניברסימההלומדיםהסמודנמים"

לומאפשרתאינוהסמודנםבריאותבהםבמקריםההחזריםמתןהקשחת,(75גילאת

סמודנםכלשכן,האוניברסימהבתזריםופגיעהדרממיתלירידהבהכרחתגרורהקורססיום

נכנסולתפקידכניסתימאזזאתעםיחד.מושלםבריאותיומצבבכושראינוהמדוברבגיל

.".האמוריםבמקריםהפעולהדרכיהקובעיםברוריםנהלים

למגבלותשיותאמוהקריטריוניםלהגמישלנכוןמוצאתשהאוניברסיטהבמידה)הביקורתתגובת

ויאושרושידונוומתחשבים7גמישיםנוהליםלהתקיןעליההמדובריהיעדקהלשלהגיל

.לקיימיםבניגודלפעולולאבמוסדותיה

)הנרשםמהתלמידההרשמהבעתמלאהכספיםגבייתבוצעהלאבולמקרהשאותרהדוגמאלהלן.101

.א.ר

."הזכרוןשיפור"קורסהחלה72006באוקטובר317בתאריך(1

הקורסימתחילתשעוריםבשלושההשתתפותלאחר72006בדצמבר147בתאריך(2

.התלמידהידיעלהקורסלהפסקתבקשההוגשה

לאחרהקורסעלותח"ש840)ח"ש714ברישוםלשלםצריכההיתההתלמידה(3

.(הנחה%15

.".להחזירמהאיןשקל174שולם")ידבכתבנכתבהבקשהעל(4

."הזיכרוןשיפור"קורסבגיןהחזרקיבלהלאהתלמידההאמורלאור(5
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כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

לאבהםבודדיםמקריםישנם,השוניםהתלמידיםאתאישיבאופןמכיריםהאוניברסימהעובדי"

יפתחהקורסהאםברורשלאמצביםישנםנשכןהרישוםבעתהקורסכלבגיןמלאתשלוםנלקח

אתלהשליםהייתהיכולהלאולכןחלתה'הגבזהבמקרה,(לקורסהסמודנםהתאמתתאו

שלבסךלהחזרזכאיתהייתהח"ש714שלבסךל"שכמלואאתמשלמתוהייתהבמידה,הקורס

.".נוסףלהחזרזכאיתהייתהלאח"ש174ששילמהבעובדהבהתחשבאךח"ש214

ענייניםלניחראורה*חשש

רקע

ידיעלאושר)בעירייההתאגידיםלשכתשל"עירונייםבתאגידיםדירקמוריםמינוי"בנוהל.102

נתקייםאםעירוני7בתאגידדירקטוראדםימונהלאכינרשם7(2002אוקטוברבחודשהמועצה

השארעביןבו7

;כדירקמורתפקידיועםענייניםניגודראשונהמדרגהלקרוביואולו.ז"

או,כדירקמורתפקידועםענייניםניגודליצורעלוליםאויוצריםהאחריםעיסוקיואותפקידיו.ח

.".כדירקמורלכהןביכולתולפגוםכדיבהםישאשר

לכהןכשךאינואדםכינרשם2006-ו"תשס7(עירוניבתאגידהעירייהנציגי)העיריותבתקנות.103

עםענייניםבניגוד,בעקיפיןאובמישרין,להימצאעלול"הואאםעירוניבתאגידעירייהכנציג

.".אחרעניןעםאוהעירוניהתאגידשלהמנהלבגוףכהונתו

ממשוום

מכהןל"הנ.האוניברסיטהשלהמנהלהוועדחברהינוהעירייהראשמקוםממלא1.7.נמר.104

.1984ינוארמחודשהחלכדירקטור

זומכללה.לגמלאיםהמכללה-.מאת2002בשנתהקימה.ומרשלזוגתובת.ו-.ד.ב'גב.105

.הגמלאיםלקהלהמיועדיםקורסיםשלמגווןמציעה

המכללה"כיהשאריביןמצויידי.ונמרשכתב72006ביוניי29מתאריך.מאודותבכתבה.106

לא.רביםשאלהסימניעםאךבלברבהאמונהעם,.ד.ב,המנהלתשלהברוכהביוזמתהנפתחה

התגובהתהיהומהובהרצאותבלימודיםמעונייןהוותיקהציבורהאם,זופעילותתוביללאןידענו

."...זולפעילות

נענתהלמבוגרים7לימודיםמוסדעלהמלצהבדברהגמלאיםסיעתלעובדתהביקורתשלפנייתה.107

כיהעלהגורדון7סניףהגמלאיםסיעתבמשרדיהביקורתעובדביקור."מ"ללפנייהבהמלצה

."מ"שללחלוקהעלוניםמצוייםבמקום
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קייםכיסברואחריםמשתתפיםאו/ו.ו.נמרכיהישיבותשלבפרוטוקוליםאיתרהלאהביקורת.108

.לאוניברסיטהמתחרהגוףמנהלתזוגתובתבעודועדכחברבפעילותוענייניםניגוד

דאז7האוניברסיטה7ל"מנכמסר72004בנובמבר247מתאריךהמנהלהוועדישיבתבפרוטוקול.109

)כדלקמן

,.ממצדתחרותבייחוד,המבוגרלקהלקורסיםהמציעיםאחריםגורמיםמצדתחרותקיימת..."

באוניברסימה.חינםאחד+אחדבשימתח"ש500-כשלכוללבמחירקורסים2המציעה

.".הנחהלפניח"ש700-כהזוליםהקורסיםעוליםהעממית

)כדלקמןלי"המנכשללדבריוהתייחסבישיבה7שנכח7.נ.ומר

מציע.שבתוןבשנתלמוריםכגוןאחריםלסקמוריםגםגמוללימודיבמסלוללהתמקדמציעאני"

.".זהלמסלולנפרדפרסוםלערוך

קטנהקרן

רקע

.האוניברסיטהלרשותהעומדבמזומןהמחזורדמיאתמהווה"קטנהיקופה.110

הוצאותעבורמזומניםלתשלומיומיועדתדחופיםכספייםצרכיםעללענותנועדה"קטנהקופה".111

.והיקפןאופייןבגיןהמחאותהוצאתאוהתקשרותמצדיקותשאינןקטנים7בסכומיםפעמיות7חד

ממשמרם

הוצאותמימוןלגביכתוביםנהליםאיןכילביקורתמסרהבאוניברסיטההחשבונותמנהלת.112

."קטנהקופה"מ

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

האחרוניםבשלביםנמצאיםאלהנהלים,"קמנהקופה"התנהלותבדברנהליםאושרומרםאכן"

.".המנהלהועדלאישוריובאוולכשיסתיימולאישורם

עלעמד2005בשנת"קטנהקופה"מחזורכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותהנהלתממערכת.113

.ח"ש267000-כשלסךעל2006ובשנתח"ש257000-כשלסך

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

".בהחלםסבירהינוהפעילותבהיקףבהתחשבלחודשח"ש000,2-כשלבשיעורמחזורדמי"

.למרציםוחניהשתייהלחוגים7חומריםמשרדיצרכיבגיןהינן"קטנהקופה"הוצאותמרבית.114
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חריגותיהוצאותואיתרה"קטנהקופה"ידיעלשמומנוהוצאותשלמדגמיתבדיקהערכההביקורת.115

)שלהלןבדוגמאותכמפורטלכאורה7

)("קטנהקופה"להוצאותיחסית)ח"בשגבוהיםסכומיםהחזר.א

תאורסכוםתאריך
לעובדיםשתייה06/3/193.399
לעובדיםשתייה06/3/2797.487
מדבקות06/4/1117.532
לעובדיםשתייה06/5/16500
בעירייהתערוכההובלת06/6/5600

)לתלמידיםח"בשהחזרים

תאורסכוםתאריך
"במהחזר"06/1/24264

"תיהחזר"06/11/19300

לבזקתשלום-טלפון

ח"בשסכוםתאריך

06/2/1534.329

06/4/257.262

06/6/2035.171

06/8/2975.147

06/10/238.149

)טיוליםהוצאות

תאורסכוםתאריך
ח"בש

משוטטיםטיול07/5/717050

קאפחטיול06/4/6595

משוטטיםחוגהנקרהראשטיול06/5/8500

החולהשמורת06/10/3017104

משוטטיםטיול06/12/11450

טיולקאפח05/3/217500

משוטטיםטיול05/2/7822
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קבלה/מסחשבוניתאיתרהלאהביקורת.ח"ש600שלסך.א.מלמרשולם2006יוניבחודש

.ציודשלותליהבהובלהעזרהעבורהינוזהתשלוםהחשבונותימנהלתלדברי.זוהוצאהעבור

ומכרזיםהתקשרויות,רכיושרת

רקע

עבודותביצועלצורך(וכדומהקבלניםספקים7)חיצונייםגורמיםעםמתקשרתהאוניברסיטה.116

.עבורה

ממשמרם

.בכתבהסכמיםעלהאוניברסיטהחתמהמההתקשרויותבחלקרקוהחשבתיהגזבריתלדברי.117

.עבודהוהזמנותהתקשרויותבנושאכתוביםנהליםאיןלאוניברסיטה

)כדלקמןלרכישותיבנוגענרשם72007בינואר247מתאריךביקורתועדתישיבתבפרוטוקול

?העממיתהאוניברסימהשלהרכישותמתבצעותאיך:.ג.צ"

.העירייהנהליי"עפ:.ג.ש

.".עדכנייםנהליםבעירייהלקחת.משמבקש.ק.י

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

המנהלהועדבפנייובאועריכתםסיוםau,נהליםעריכתעלאלהבימיםשוקדתהאוניברסימה"

.".לאישורו

נ107000עלהעולהבסכוםפרוייקטבכל.118
~

.מחירהצעות3לבקשנוהגתהאוניברסיטה7

נ307000עדשלבהיקףבפרוייקט
~

מומחהבסיועהגזבריתיידיעלמבוצעההתקשרותאישור-

נ307000עלהעולהבסכוםבפרוייקטמדוברוכאשראם.הפרויקטלתחוםספציפי
~

אישור

.המכרזיםועדתידיעלמבוצעההתקשרות

)להלןכמפורטהתקשרויותימסמכימדגמיבאופןבדקההביקורת.119

מעליתהתקנת.א

עםומתןמשאלערוךובחרההמעליתלהתקנתהצעותחמשקיבלההאוניברסיטה(1

.ביותרהנמוכותההצעותבעליהמציעים
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)כדלקמןהיוההצעותיכיעולההביקורתשערכהמבדיקה(2

כרלא)ח"בשסכרםמציע-
~

b"Wb(

3327000.כ.1

3517000(').י.2

3437000.כ.3

2947120.א.4

3517000(').צ.5 .2מציעשלמזונמוכההיתה5מציעשלהצעתולפיהםנוספיםמרכיביםהיו.

3מציעשלשהצעתולמרותומתןימשאניהוללצורךנבחרו5-ו714מציעים(3

.ביותרהנמוכותההצעותשלושמביןאחתהיתה

הסכום.1מציעלביןהאוניברסיטהביןהסכםנחתם72007באוגוסט207בתאריך(4

.מוסףערךמסבתוספתח7"ש2767450-בהסתכםשנקבע

הינםאשרהמנהלהוועדר"ויוהגזבריתההסכםעלחתמוהאוניברסיטהמטעם(5

.האוניברסיטהשלהחתימהמורשימביןשניים

ספורטאולםשיפוץ

אשרהספורט7אולםמבנהשלהשיפוץכאחראי.א.דמראתמינתההאוניברסיטה(1

בינוהסכםנחתםטרםהביקורתיממצאיאיסוףלמועדנכון.חוץכקבלןמוגדרהינו

.האוניברסיטהלבין

.א.דלמרהצעותיהםהפנושוניםגורמיםכיעולהמהמסמכים(2

.נבחרוביותרהנמוכותההצעות(3

נרשמולאהשיפוץעבודותלביצועההצעותכיעולה7הביקורתשאיתרהמהמסמכים(4

)דוגמא)זההעבודהעלמדוברהאםברורלאמהמקריםובחלקאחידיםמפרטיםעל

פירוטללאגבסעבודותלביצועהצעהלעומתמפורטותגבסעבודותשכללההצעה

.(העבודה

הינםהגזבריתיידיעלנרשמיםאשרמציעלבחירתהפרוטוקוליםכיאיתרההביקורת(5

)וכולליםאחידים

;עבודהכלמהותמפרט-"דבריםסיכום"-

;ההצעהוסכוםהמציעשם-שהוגשוהצעות-

."...אתלהעסיקהוחלם"בהמתחילאחידבנוסח-החלטה-
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.אלובישיבותנכחמילדעתניתןלאל"הנמהפרוטוקולים

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

,הספורםאולםשלהראשוניהתכנוןשירותיאתסיפקא.דמר-הספורםאולםשיפוץ"

כןעליותרקמןשיפוץלערוךתקציבייםמאילוציםהחלימההאוניברסימההנהלת

.2009/1/5בתאריךהחלובאולםהעבודותכילצייןישבנוסף.עימוההתקשרותהופסקה

,ביותרהזולותבהצעותבחרהכןועלהשיפוץעלויותלהורדתפעלההאוניברסימה

.אחראימגוףכמתחייב

היועליורשמימפרםפורסםלאואכןהשיפוציםבתחוםמקצועיגורםאינההאוניברסימה

תיושםאחריםבינויבפרויקמיבעתיד,מחירםהצעתאתלצרףהמציעיםצריכים

.המלצתכם

מכניפרםואכן,ואיכותייםמקיפיםהינםהאוניברסימהגזבריתשערכההפרומוקולים

בעתידוכןבדברלנוגעיםהובהרהנושא,כנדרשמולאולא(בישיבההנוכחיםנשמות

.".הנוכחיםשמותאתגםיכילוהפרומוקולים

רמפהלבאמצעותלנכיםנגישותוהתאמתשירותיםשיפוץ.ג

.הזוכההקבלןבחירתעלדבריםסיכוםנערך72007באוגוסט97בתאריך(1

.זובישיבההנוכחיםשמותפורטובפרוטוקול

מאחרהזוכההקבלןעםומתןמשאנוהלהנראה7ככלכי7עולההישיבהמפרוטוקול(2

.".ח"ש000,2עודוהורידהמקוריתהצעתואתתקןל"הנ"כישנרשם

לישיבהעוברהאחריםהמציעיםעםומתןמשאהתנהלכילביקורתמסרההגזברית(3

.זו

1307000-כשלסךעלשעמדהביותרהנמוכהההצעהבעלהיהשנבחרהקבלן(4

.מ"מעבתוספתח7"ש

לקבלןששולםהסכוםכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותהנהלתספרימבדיקת(5

.הצעתואתתאם

משפטיויועץפניםמבקר,חשבוןרואהמינוי

לשכתשל"העירונייםבתאגידיםפניםומבקרימשפמייםיועצים,חשבוןרואימינוי"ננוהל.120

ידיעלשתמונהבחירה7ועדתידיעלימונואלהאמוןמשרתנושאיכינקבעהתאגידים

.זובוועדהחבריהיההתאגידיםלשכתמנהל.הדירקטוריון

.משרהנושאישללפחותשמותשלושהעלהמלצהלוועדהתעבירהתאגידיםלשכתהנוהלילפי.121

.התאגידשלהכלליתהאסיפהלאישוריובאהמינויהדירקטוריון7החלטתלאחר

34



לי4ש,ה..1'העמנקר,כ'-אגס,הת"י'יArNS-אי

קבלתלאחראלאשניםחמשעלהעולהלתקופהבתפקידישמשולאהמשרהנושאיכן7כמו.122

.העירייהמוסדותידיעלהתקופהלהאריךהחלטה

היתריביןנכתבי72005בינואר47מתאריךלאוניברסיטההתאגידיםלשכתמנהלתשלבמכתבה.123

)כדלקמןה70באוניברסיטההמשרהנושאישלכהונתםסיוםמועדיכי

.2004לשנתהדוחותאישורלאחרמיד)חשבוןרואה

.2005/12/31)פניםמבקר

.התפטר)משפטייועץ

ירעץמשפטי

התאגידים7לשכתמנהלתשלמכתבהלפניוחציכחודש72004בנובמבר147מתאריךבמכתב.124

בתפקידששימשהאוניברסיטהשלהמשפטייועצהכיהתאגידיםלשכתמנהלתלסגןל"המנכרשם

מועמדעללהמליץהתבקשההתאגידיםולשכתמתפקידוהתפטר72001ביוניי3מתאריךהחל

.2004בנובמבר27מתאריךהינוההתפטרותמכתב.המנהלהוועדלאישורשיובאמתאים

ועדתתוקםכיל"המנכהודיע72004בנובמבר247מתאריךהמנהלהוועדישיבתבפרוטוקול.125

.חדשמשפטייועץלבחירתאיתור

שמותלרבותמשפטיייועץלבחירתהאיתורועדתשלבפרוטוקוליםלעייןביקשההביקורת.126

כיוהגזבריתהחשבונותמנהלתידיעלונענתההתאגידיםלשכתידיעלשהוצעוהמועמדים

.איתורועדתהוקמהולאמשפטייועץמונהלאלאוניברסיטה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

לשכתי"עשהומלץ,.יד"עו.משפמייועץלאוניברסימההיהלאאכןמסוימתתקופה"

מההמנהלהועדבפרומוקול.2007יולימחודשהחל,האוניברסימהשלמשפמיכיועץהתאגידים

נספחנראה2008מינוארלחודשנש000,2בסךרמרואקמיביתחודשישכר.ילמראושר08/2/10

פשרםמשקר

התאגידיםלשכתמנהלתסגןכינכתב72006במרץי27מתאריךהכלליתהאסיפהבפרוטוקול.127

.הפניםמבקרשלכהונתוהסתיימה2005לשנתהפניםביקורתדוחטיוטתהגשתשעםמסר

שעלמסרההתאגידיםלשכתנציגתכינכתב2006דצמברמחודשהכלליתהאסיפהבפרוטוקול.128

כיהשיבל"המנכ.פניםמבקרעלשתמליץבבקשההתאגידיםללשכתבכתבלפנותהאוניברסיטה

מעיון.ישיבהלאותהאחדשםלפחותאורשימהלהביאהבטיחהתאגידיםלשכתמנהלתסגן

.בהנכחלאהאחרוןזהכיעולההנוכחיםברשימת
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כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהמנכלל

.".יפואביב-תלהעירונייםהתאגידיםללשכתזהממצאלהפנותיש"

בשמותלרבותפנים7מבקרלבחירתהאיתורועדתשלבפרוטוקוליםלעייןביקשההביקורת.129

.בכתבפרוטוקוליםנרשמולאכיונענתההתאגידיםלשכתידיעלשהוצעוהמועמדים

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".ידםעלנוהלההועדהשכן,יפואביב-תלהעירונייםהתאגידיםללשכתזהממצאלהפנותיש"

החדשהפניםמבקראתל"המנכהציג72007במרץ17מתאריךהמנהלהוועדאסיפתבפרוטוקול.130

.הפניםמבקרשלמינויואתלאשרהמנהלמהוועדביקשל"המנכ.האוניברסיטהשל

שהיונוספיםמועמדיםלרבותהאיתוריועדתשביצעההפעולותאודותמידעאיןזהבפרוטוקול

.לתפקיד

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

שכןהאיתורועדתידיעלשבוצעוהפעולותאודותמידעהמנהלהועדבפנילהציגניתןהיהלא"

.".129בסעיףשציינתםכפי,בכתבפרומוקולנרשםלא

.לשעהח"שנשהינוהפניםמבקרשלטרחתושכר.131

ח"שנישלסךהפניםלמבקרשילמהזוכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותבהנהלתמעיון.132

.2006בשנתח"שנששלוסך2005בשנת

umn1רו14ה

רואהשלכהונתוסיוםעלל"המנכהודיע72005במרץי20מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.133

.האוניברסיטהשלהחשבוןכרואהשבשהחשבון

שלהחשבוןכרואהלחןשלמינויועלהתאגידיםלשכתמנהלתסגןהמליץישיבהבאותה.134

.קודמושקיבלהשכרלפיישיבה7באותהאושרהמינוי.הבאותהשניםלחמשהאוניברסיטה

במיזכרבעירייה7התאגידיםלשכתכיהחשבוןלרואהל"המנככתב72006במאי77בתאריך.135

החיצונייםהיועציםעםבכתבשנתיתחוזיתהתקשרותעלהורתה72002בדצמבר307מתאריך

תוקף.למכתבשצורפההתקשרותעללחתוםהתבקשהחשבוןרואה.האוניברסיטהשל

ניעלעמדהטרחהשכר.2007במאי67לתאריךעד72006במאי77מתאריךהיהההתקשרות
.מ"מעבתוספתח7"ש

החשבוןכרואהלחח"רושלהמחודשמינויוהכלליתהאסיפהאישרה72007במאי207בתאריך.136

.האוניברסיטהשל
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ח"שנששלסךהחשבוןלרואהשילמהזוכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותבהנהלתמעיון.137

.מ"מעכולל720067בשנתח"שנששלוסך2005בשנת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההתאגידיםלשכתמנהלת

הנוהלפיעללפעולהעמותהלהחלמתבהתאםהתמנובעמותהמשרהנושאי:138-121סעיפים"

שלהפרופילים,משרהלנושאימועמדיםעלהלישכההמליצה,העמותהלפנייתבהתאם.העירוני

הינםהאיתורועדתשלומסמכיםהפרומוקולים.האיתורועדתחברישללעיונםהובאוהמועמדים

ש"ליועםהאיתורועדתי"עמונהידד"עו,126סעיףלעניין.ברשותהונמצאיםהעמותהמסמכי

.".העמותה

~
b"aa

עימונחתםלאכיבעירייההתאגידיםלשכתלמנהלתל"המנכהודיע72004בנובמבר227בתאריך.138

.אישיחוזה

סיכוםהמפרטמכתבבעירייהאדםכחאגףמנהלמקוםממלארשם71999באוגוסט87בתאריך.139

כמנהלוהשתלבותווהאמנויותהתרבותאגףכמנהל.ק.ימרשלתפקידוסיוםלענייןדברים

71999באוגוסט317בתאריךבעירייהתפקידויסייםכיהשאריביןנרשם7במכתב.האוניברסיטה

משכורתולקבל...ימשיך"ל"הנ.האוניברסיטהכמנהלישמש71999בנובמבר17מתאריךוהחל

חודשמדילדרושתשלומיםמחלקתבאחריות.".שינויללאתנאיםבאותםאביב-תלמעיריית

.מעבידעלויותכוללמשכורתו7תשלוםהחזרמהאוניברסיטה

.2007שנתועד1999משנתהחלהאוניברסיטהל"כמנכשימש.ק.ימר.140

)כדלקמןלי"המנכמסר72007במאי207מתאריךכלליתאסיפהבפרוטוקול.141

נסיעותשללשורההקרוביםבימיםלצאתחייבשאנילהםומסרתיהתאגידים.לר"ליופניתי"

.ג.וא.שבשיתוףנעשהזה,אותישיחליףמישהולהביאמהעירייהובקשתיל"לחוארוכות

למלאתבוא.וש.גי"עהומלץ.באחריותיעדייןהמקום(במקורלא-התאגידיםלשכתמנהלת)

.".חתימהזכותלהותוענק.פ.ע'גבמקומיאת

אשרמהעירייהמושאלתהיאוכיהסימטהתיאטרוןבמנהלתמדוברכיבפרוטוקולינרשםעוד.142

.בשכרהתישא

בממלאתולאלית"מנכבתפקידמדוברכיעולההביקורתבמהלךשנסקרוהאוניברסיטהממסמכי.143

.מקום

ל"הנובמועדיםל"לחונסיעותעקבמהאוניברסיטהנעדרכברל"המנככיעולהל"הנמהפרוטוקול.144

.מקומואתהחליפהבאוניברסיטההחוגיםרכזת
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לית"המנכביןהעסקההסכםנחתםטרם2007דצמברלחודשנכוןלביקורתנמסרמהאוניברסיטה.145

.האוניברסיטהלבין

משכורתהלשלםאמורההאוניברסיטהכילביקורתמסרולית"והמנכהחשבונותמנהלתהגזבריתי.146

ניעלעומדלית"המנכשלשכרהכילביקורתמסרההעמותהגזברית.החדשהלית"המנכשל
.שנתיח"ש

האוניברסיטהלית"מנכשכרבחינתבדברהוועדהישיבתהתקיימה72008במרץי30בתאריך.147

)הוועדההמלצותלהלןי("הוועדה")להלן)העממית

;ההטבותכלכולללחודשיח"שניעליעמודלית"המנכשלהכוללשכרה

העמותההכנסותשלבמגמהולשיפורהעיסקיותלתוצאותבהתאםייבחןלית"המנכשכר

;2008בשנת

;2008ינוארמחודשהחלישולםהמומלץהשכר

;2008לשנתהעמותהתקציבאתלעדכןיש

.הצדדיםביןהיחסיםאתהמסדירלית7"המנכלביןהעמותהביןהעסקההסכםייחתם

בכפוףית"המנכלשלהעסקתהתנאיאתאישר2008באפריל13מיוםבישיבתוהמנהלהועד.148

.לעילשפורטולהמלצות

שכרלתשלומימהמרכזהאוניברסיטהלית"למנכמכתבנשלח72008במאי157בתאריךבנוסףי.149

כיהקובעשכריללאבחופשהלית"המנכזכויותשמירתאתמסדיראשריפואביבתלבעיריית

אתלשמורבכדילחודשח"שנש)2008ממאייפויאביבתללעירייתלשלםנדרשתלית"המנכ

החשבונותימנהלתלדברי.(ח"שיששהינולפנסיההקובעמהשכר%5.18)לפנסיהזכויותיה

.בחודשוחודשבכלמהאוניברסיטהמשולםלעיליהמוזכרהסכום

אנושמשאביבאגףנמצאההסכםכי72008אפרילבחודשלביקורתנמסרהתאגידיםמלשכת.150

.זהבאגףמצויאינוההסכםהעתקכילביקורתמסראנושמשאביאגףמנהלסגן.בעירייה

שדרוגבהנחה.'הבדרוגהתאגידיםבלשכת72007אוגוסטלחודשנכוןמדורגת7האוניברסיטה.151

"תאגידיםדרוג"נוהללפיל"מנכמשכורת2000בשנתהשנים7במהלךהשתנהלאהאוניברסיטה

.לחודשח"שנישלסךעללעמודצריכההתאגידים7לשכתשל

לעירייההאוניברסיטההעבירה2000בשנתכיעולהבאוניברסיטההחשבונותהנהלתמכרטסת.152

.ל"המנכשלשכרוכהחזרח"שנש-כשלסך



("ש"ל*העירייהמבקריפו-אביבתלת"ר'עמ44ששיאושר

דאזל"המנכשלמשכורתוכינרשם2002לשנתהעירייהשלהתקציבלהצעתהסברבדברי.153

המנהלשלמשכרוחלקמחזירההעממיתהאוניברסימה"כינרשםבנוסרי.ח"שנש-בהסתכמה

חודשיםשבעהעבורמחושבההחזר.העירייהשלקבועעובדשהינו,(ס"וזנלוותהוצאותנכולל

.".לגמלאותהעממיתהאוניברסימהמנהלפרישתבעקבותבלבד

2000בשנתכינרשםהאוניברסיטהלשבספרי"2000א"עתהקצבת"חשבונותהנהלתבכרטיס.154

.ח"שנש-בהסתכמו"12/9מנהלשכרהוצ"

ננישלסךעלעמדהל"המנכשלמשכורתובאוניברסיטהלעבודתולסיוםנכון.155
~

.לחודשברוטו

עבורמימנההאוניברסיטהכיעולההגזבריתעםומשיחההחשבונותהנהלתבמערכתמעיון.156

)להלןכמפורטהוצאותידאזל"המנכ

ניידטלפון.א

שולמול"המנכשלהניידהטלפוןהוצאותכילביקורתמסרההאוניברסיטהגזברית(1

.האוניברסיטהידיעלבמלואן

-ו2005בשניםכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותהנהלתבמערכתמעיון(2

שלוסךח"ש,נ-כשלסךהניידהטלפוןהחזקתבגיןהאוניברסיטהשילמה2006

.בהתאמהחל"שנש-כ

עיתון.ב

רכישתבגיןהוצאותדאזל"למנכמימנההאוניברסיטהכילביקורתמסרההגזברית(1

.יומיעיתוןגיליון

-ו2005בשניםכיעולההאוניברסיטהשלהחשבונותהנהלתבמערכתמעיון(2

נישלוסך(בלבדדצמברחודש)ח"שנששלסךהאוניברסיטהשילמה2006
.בהתאמהחל"ש

."האוניברסימהי"עבניןאחזקת"בכרטיסהחשבונותבהנהלתנרשמהזוהוצאה(3

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".הפנימיהמבקרשללבדיקתוהועברהנושא"



"ל*העירייהמבקריפו-אביבתלת"ר'עמ44שכלאושר
("ק

ושכרעבודההסכמי

-וכאישייםעבודהבהסכמימינהלהעובדי10האוניברסיטההעסיקה2007דצמברלחודשנכון.157

.אחדסמסטרשתוקפםהתקשרותמכתבי/אישייםעבודהבהסכמימרצים80

חתומיםהמינהלהעובדישלהעסקההסכמיעשרהמתוךשנייםכיואיתרהבחוזיםעיינההביקורת.158

ההסכמיםשאר.כנדרשחתימהמורשישניידיעלולאל"המנכידיעלרקהאוניברסיטהמטעם

.(והגזבריתל"המנכ)קבוצהמאותהחתימהמורשישניידיעלהאוניברסיטהמטעםנחתמו

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

חוזי.האוניברסימהל"מנכבאחריותהינהוהעסקתם,העסקתםתנאיקביעת,עובדיםמיוז"

ולאחרהמשפמיוהיועץהפנימימבקרשללבדיקתםיועברוהאוניברסימהעובדיכללשלהעסקה

.".הנדרשותלקבוצותבהתאםהמורשיםלחתימתמכן

הסכמיעשרתבכולכיונמצאמרציםשלאישייםעבודההסכמיעשרהדגמההביקורתכןלכמו.159

המחייבתלהרשאהבניגודוזאתלי"המנכשלבלבדיאחתחתימהנחזיתהמרציםשלההעסקה

.האוניברסיטהשלמחייבמסמךעלחתימהמורשישניחתימת

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".159לסעיףהתייחסותנוראה"

וחרטוםשבדים

להלןכמפורטהביקורתיעריכתלמועדנכוןבתוקעלאאישייםהסכמיםאיתרההביקורת.160

ההסכםפקיעתתאריךתפקידשם

07/6/30גזברית.ג.ש

07/6/30תכניותרכזת.ר.ע

07/6/30רשמת-מזכירה.א.מ

07/6/30רשמת-מזכירה.א.ח

06/6/30כספיםמנהלת.פ.ר

06/6/30משקמנהלמ.ו

07/6/30שרותעובד.אב.חא

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ש"ליועםובהתאםהחוזיםפקיעתתאריכיבדברבדיקהיערוךהפנימיהמבקר158בסעיףכאמור"

.".חדשיםהסכמיםיוכנו
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העובדים.161
-

המרציםלרבות
-

נוכחותכרטיסלהחתיםנדרשים
-

.כןלעשותמקפידיםכולםלאאך

במעמדהאוניברסימהל"מנכ")כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".הנוכחותכרסיסהעברתחובתחידודאתתבקשהחדשיםהעסקהחוזיהכנת

פעמייםנוכחותכרטיסשהחתימומרציםאותרומרציםלמספר"מפורטנוכחותדוח"במעיון.162

כלומר.בכניסה
-

.הכניסהלשעתזהההיציאהשעת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

בומצביםיתכנולכן,כניסהלמצביציאהממצבהעובדשליזומההעברהדורשהנוכחותשעון"

יתכןלאלמוריםבאשר.בכניסהמדוברשכללבעודכיציאההנוכחותכרמיסאתהעובדהעביר

בימיםיופץמקרהבכל,מעביריםאותוהקורסשעותלפימבוצעהתשלוםשכןעודףתשלום

.".בכניסהרקכרמיסלהעביראמוריםהמורים.למוריםנהליםחידודחוזראלה

מלאותעבודהשעותלפימשכורתקיבלאךעקביבאופןלשיעוריםשאיחרמרצהאיתרההביקורת.163

.(.י.פ-2006ינואר)

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

שלבמקרההשלמותוביצועהיעודהבשעההמרציםהגעתעלתקפידהאוניברסימההנהלת"

.".איחור

נוכחותכרטיסלהחתמתבנוסף.164
-

.ידנינוכחותדוחלמרציםעורכתהחשבונותמנהלת

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".162לסעיףהתייחסותנוראה"

היתרביןצייןיבו"שכר"בנושאפניםביקורתדוחבאוניברסיטההפניםמבקרערך2003בשנת
-

.נוכחותכרטיסהחתמתעלמקפידיםאינםהמרציםכי

.הקבועיםהעובדיםשלובתקניםבשכרקיצוציםהאוניברסיטהביצעה2005בשנת.165

עולה2006לשנתהקבועיםהעובדיםשלהמשכורתתלושיבריכוזמעיון.166
-

)כדלקמן

.ש.ג

.בשבועיומייםמועסקת(1

ח"שנששלבשוויהבראהקיבלה(2

.ח"שנשבשווימתנותקיבלה(3

בשנהחודששללחופשהזכאיתתהאכינקבעעימהשנחתםבהסכם(4
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-

ה"1'הע

* .ר.ע

.משרה%100שלבהיקףעובדת(1

.ח"שיששלבשוויהבראהקיבלה(2

.ח"שנששלבשווימתנותקיבלה(3

2006ואוקטובריוניבחודשים.נוספותלשעותהתייחסותאיןעימהשנחתםבהסכם(4

.נוספותשעותעבורבהתאמה7ח7"שנש-וח"שנששלסךקיבלה

.(בחודשיום83.1לפי)בשנהחופשהימי22לקבלזכאית(5

.א.מ

.משרה%72שלבהיקףעובדת(1

ח"שיששלבשוויהבראהקיבלה(2

.ח"שנששלבשווימתנותקיבלה(3

ואוקטוברמאיבחודשים.נוספותלשעותהתייחסותאיןעימהשנחתםבהסכם(4

.נוספותשעותעבורבהתאמה7ח7"שנש-וח"שנששלסךקיבלה2006

זהמענק.ח"שנישלסךעלמיוחדמענקהעובדתקיבלה2006אוקטוברבחודש(5

איןכיבעירייה7התאגידיםלשכתשלתאגידיםדרוגבנוהללקבועבניגודניתן

.העירייהבתאגידילעובדיםמענקיםלחלק

2שלשכר"לעובדתלשלםאושר72006באוקטובר227מתאריךכספיםבועדת(6

.".בחגלבדעבודתהעלבונוס,לכסףהמרהעבודהימי

.(בחודשיום83.1לפי)בשנהחופשהימי22לקבלזכאית(7

.פ.ר

.משרה%48שלבהיקףעובדת(1

.ח"ש4יששלבשוויהבראהקיבלה(2

.ח"שנששלבשווימתנותקיבלה(3

.(בחודשיום83.1לפי)בשנהחופשהימי22לקבלזכאית(4

.ג.ש

.משרה%72שלבהיקףעובדת(1

.ח"שיששלבשוויהבראהקיבלה(2

.ח"שנששלבשווימתנותקיבלה(3

.(בחודשיום83.1לפי)בשנהחופשהימי22לקבלזכאית(4
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* א.ח

.משרה%68שלבהיקףעובדת(1

.ח"שיששלבשוויהבראהקיבלה(2

.ח"שנששלבשווימתנותקיבלה(3

.(בחודשיום83.1לפי)בשנהחופשהימי22לקבלזכאית(4

.מ.ו

.משרה%100שלבהיקףעובד(1

.ח"שיששלבשוויהבראהקיבל(2

.ח"שנששלבשווימתנותקיבל(3

.בשנהחופשהימי22לקבלזכאי(4

המענק.ח"שנישלסךעלמיוחדמענקהעובדקיבל2006אוקטוברבחודש(5

חדריצביעת"עבור72006באוקטובר227מתאריךכספיםבוועדתאושר

איןכיהקובעהתאגידיםלשכתלנוהלבניגודזאת7"עצמובכוחותהאוניברסימה

.העירייהבתאגידיאחריםומענקיםיובלמענקיבונוסים7לחלק

.ב.א

.משרה%100שלבהיקףעובד(1

.ח"שיששלבשווימתנותקיבל(2

.(בחודשיום83.1לפי)בשנהחופשהימי22לקבלזכאי(3

ימי2שלשכר"לעובדלשלםאושר72006באוקטובר227מתאריךכספיםבועדת(4

.(במקורלאההדגשה)".המבנהבהכנתעזרתועלבונוס,לכסףהמרהעבודה

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.ש.ג.א

הינו'הגבגיל,רבידעומקורנכסהינהשכזאתשנים8מעלהאוניברסימהעובדתהינה'הגב*

עלעולהועבודתהנוכחותהאולם,בלבדליומייםהינוהעסקההסכםולכןפרישהגילמעל

.ההעסקהבהסכםהכתוב

.עבודתהבגיןתגמולהתאובהעסקתהפסולכלנמצאלא*
.ר.ע.ב

האוניברסימהמבקרידיעלוימצאבמידה,עדכוןכןגםיעבוריובא'הגבשלהעסקתההסכם*

.העירוניתהתאגידיםלשכתמולימופלהאוניברסימהלנוהליבניגודנוספותשעותששולמו

.א.מ.ג
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האוניברסימהמבקרידיעלוימצאבמידה,עדכוןכןגםיעבוריובא'הגבשלהעסקתההסכם*

.העירוניתהתאגידיםלשכתמולימופלהאוניברסימהלנוהליבניגודנוספותשעותששולמו

לשםלעובדיםתמריציםמתןנושאאתהקרובהמנהלהועדבישיבתתעלההאוניברסימהל"מנכ*

.התאגידיםלשכתauלדיוןעמדהוגיבושבחינתו

.ם.1.ד

לשםלעובדיםתמריציםמתןנושאאתהקרובהמנהלהועדבישיבתתעלההאוניברסימהל"מנכ*

.התאגידיםלשכתauלדיוןעמדהוגיבושבחינתו

.ב.א.ה

לשםלעובדיםתמריציםמתןנושאאתהקרובהמנהלהועדבישיבתתעלההאוניברסימהל"מנכ*

.".התאגידיםלשכתauלדיוןעמדהוגיבושבחינתו

מרשים

נ2457000שלעלייההייתה72004שנתשלהכספייםחות"בדו.167
~

המרציםבשכר(%6.15)

מרציםוהעסקתסמסטריאליים7לקורסיםשנתייםמקורסיםהקורסים7בתמהילמשינוייםכתוצאה

.יותרגבוההשכרברמתחדשים

)אופניםבשנימשולםהמרציםשכר.168

;מרצים80-כ2007אוקטוברלחודשנכון-שכרתלושהפקתבאמצעות.א

.מרצים12-כ2007אוקטוברלחודשנכון-מהמרצהחשבוניתהמצאתכנגד.ב

.מעבידעובדיחסילכאורה7מתקיימים7לאחשבוניתהמפיקיםהמרציםלביןהאוניברסיטהבין.169

.חודשכלבסוףמשכורתתלושמהעמותההמקבליםלמרציםבניגודזאת

לתקופהזמניעובדלהעסקתחוזה"נחתםמשכורתתלושלהםמפיקהשהאוניברסיטההמרציםעם.170

ושכרהעבודהתקופתהמךצה7ידיעלהמועבדיםהחוגיםהשאך7בידמפוךטים7בחוזה."קצובה

.לשעה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

כלפיהמעבידחבותנושאבירוראתלהעבירהאוניברסימהל"למנכהמליץהאוניברסימהמבקר"

.".כוללמענהלספקיוכללאש"והיועםבמידהזאת,עבודהבדיניהמתמחהד"לעוהמרצים

ארעיעובדכשלזהחוזהי"עפמעמדולוהוסברכימצהירהמרצה"כינרשםבחוזהבנוסף171.7

אותומזכהואינו,העממיתהאוניברסימהבסגלבעבודהבקביעותאותומזכהאינואשר,בלבד

.".החוקי"עיקבעוזכויותיווכי,החוזהתקופתבתוםבגימלה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".170שברהתייחסותינוראה"
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ל"מנכידיעלהחתוםמכתבבחתימתםמאשריםלאוניברסיטהחשבוניתהמפיקיםהמרצים.172

ל"המנכרשםזהבמכתב.באוניברסיטהקורסבמסגרתלהוראהבהצעההעוסקהאוניברסיטה7

ההתקשרותוכי"מעבידעובדיחסיהעממיתהאוניברסימהלביןבינךשאיןלךידוע"כילמרצה

תקופתהמרצה7ידיעלהמועבריםהחוגיםמפורטיםבמכתב.שירותיםנותןשלבסיסעלהינה

.מוסףערךמסבתוספתלשעהושכרהעבודה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

הנושאהועברהאמורלאור,אחריםמבחניםאלאבלבדחוזהתלוייאינםמעבידעובדיחסיקיום"

.".האוניברסימהשלש"היועםלמיפול

.למרצהמרצהביןומשתנהקבועאינולשעההשכך.173

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ויכולתהביקושוכןההתקשרותהיקפימבחינתהןלמרצהממרצהמשתנההמרציםשכראכן"

.".המרציםלכלאחידתמחורלהיותשצריךחושבתאינההאוניברסימה.הסמודנמים"משיכת"

שכרתלושבאמצעותהמרציםלהעסיקההחלטהכילביקורתמסרוהחשבונותומנהלתהגזברית.174

.בלבדלמרציםנתונהחשבוניתבאמצעותאו

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

ההתקשרותאופןעלש"מהיועםהמלצהתתקבלהמרציםהעסקתשלהכוללתהבחינהבמסגרת"

.".המנהלהועדבפנילדיוןיבואוהענייןלאוניברסימההאופמימלי

ידיעלנערךאשך72005פברואךמחודש7"ומרציםעובדיםשכך"בנושאפניםביקורתבדוח.175

פיעלזכאיםחוזה7נחתםעמםהמרציםכיהיתריביןנרשם7האוניברסיטה7שלהפניםמבקר

.פיטוריןופיצוייהבראהדמיחופשה7ימיכגוןסוציאלייםלתנאיםבאוניברסיטה7הקייםהנוהג

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".171לסעיףהתייחסותינוראה"

)להלןכמפורטהנושאינדון72006במרקי27מתאריךכלליתאסיפהבישיבת.176

ההוראהבהוצאותנכללותהמרציםלגביפימוריןפיצויילתשלוםההוצאותהאם:.פ.א"

?לשלמןהחובהומההקבועות

פיצויימתשלוםלהימנעבממרהבלבדחשבוניותבסיסעלמרציםרקלהעסיקמציע:.ק.ב

.פימורין

.פימוריןפיצויילמרציםהמשלמותבארץקתדראותעודאיןידיעתימיסבפיעל:.ק.פ
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מתשלוםהעממיתהאוניברסימהאתתפמורלאבלבדחשבוניותבסיסעלמרציםהעסקת:.ל.ח

.העבודהמשרדשלאישורלקבלצורךישפיצוייםמתשלוםלהימנעמנתעל.פימוריןפיצויי

.".אביבתלמעירייתסבד"מעוזהבנושאדעתת11תלקבלמציע:.1.ם

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".170לסעיףהתייחסותינוראה"

מסרדאזל"והמנכהנושאנדוןשוב72006באוקטובר227מתאריךהכלליתהאסיפהבישיבת.177

אתנבדוק")הוסיףר"היו.מהאוניברסיטהפיצוייםלקבלזכאיםחשבוניותהמפיקיםשהמרצים

.".ס.ב'גבauהסוגיה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".170לסעיףהתייחסותינוראה"

ונענתהבעירייההמשפטימהשירות.ס.בד"עושלדעתחוותשלאישורלקבלביקשההביקורת.178

מינקבולאזאתלעשותהספיקולאשםלעבודשחדלהקודםהפניםמבקרעלהוטלההמשימהכי

.זאתלבצעימשיך

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".170לסעיףהתייחסותינוראה"

ביטוחודמילאומיביטוחדמיחשבוניותשמפיקיםהמרציםעבורגםלשלםנוהגתהאוניברסיטה.179

.בחוקלקבועבהתאםזאתשכירים7היוכאילובריאותי

.פיטוריןפיצוייעבורח"שנששלסךלמרציםשולם2006בשנת.180

מרצהעםהתקשרותהסכםואיתרהמרציםעםהתקשרותבהסכמימדגמיבאופןעיינההביקורת.181

סעיףידבכתבנמחקבו(2007/2-2007/6בחודשיםשהתקיימוקורסים)(.א.כ)לגנטיקה

)כדלקמןשהינוההתקשרויותייתרבכלשהופיע

מנהלשלהמוחלםדעתושיקולי"עפלהפסיקרשאיתהעממיתהאוניברסימהכילךידוע"

כךעללךתנתןכיבתנאי,הקורסתקופתבתוךגם,עתבכלעבודתךאתהעממיתהאוניברסימה

.".מראששבועייםבכתבהודעה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

היועץלבחינתיועברהמרציםהעסקתנושאכלקודמיםלסעיפיםבהתייחסותינוכאמור"

ביןיחתמוועליהםחדשיםהסכמיםיוכנוהמנהללועדוההצגההבחינהבתוםכאשר,המשפמי

.".המרציםגםהיתר
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2006ינוארבחודשכברשהגישהלחיובההוצאותמרכיבהוסיפהזומרצהכיאיתרההביקורת.182

.נסיעההוצאותלהחזרהתייחסותאיןזולתקופההרלוונטישבמכתבלמרות

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".האוניברסימהמבקרלבירורהועברזהממצא"

.נסיעותעבורהחזרשמקבליםנוספיםמרציםקיימיםכילביקורתמסרההאוניברסיטהגזברית.183

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".החשבונותומנהלת,הגזבריתמולהאוניברסימהמבקרידיעליבדקהנושא"

נסיעותבתוספתהרצאהשעותעבורששולםמסכוםמחושבבריאותודמילאומיביטוחדמיסכום.184

.(נסיעותעבורהחזרשולםבהםבמקרים)

קררסים

רקע

כילמסרדאזל"המנככיעולה72005בדצמבר57מתאריךהכלליתהאסיפהמפרוטוקול.185

אתמכסיםשאינםקורסיםנפתחלא.כלכליקרימריוןפיעלמוכתבתקורסיםפתיחתמדיניות"

ויוקרתיותיחודיותהםהשיקוליםשבהםחריגיםלמקריםפרם-זאת.הישירותהשכרעלויות

.".הלימודיםלתוכניתותרומתוהקורס

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

שלמעםשקובעת,האוניברסימהעמדתאתל"המנכהציג,08/08/3מיוםהמנהלהועדבישיבת"

.".יפתחלאלפחותח"ש000,2שלר11חישקףשלאקורסחריגיםמקרים

באוניברסיטההחוגיםרכזתכינכתב72007במרקי1מתאריךהמנהלהוועדאסיפתבפרוטוקול.186

ישבהםהקורסיםכיהוסיפהעוד.העלויותאתמכסיםשאינםקורסיםמאודמעטקיימיםכימסרה

.תלמידים7-10בממוצעישבהםופיסוליציורבעיקרקורסים7אלותלמידיםשלמועטמספר

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".185לסעיףהתייחסותינוראה"

גםלפעמים,וקורסקורסבכלרווחיםשיהיולשאוףצריכיםלאאנו"כיזובישיבהמסרר"היו.187

.".ר11חיםבהםאיןאםגםמיוחדיםקורסיםלפתוחחשוב

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".185לסעיףהתייחסותינוראה"
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נוהללקבוע"ישכיהיתריביןנרשם7דאז7העירייהמבקרשל94שנתביקורתדוחבהמלצות.188

לפקחהכספיםועדתתוכלקורסיםפתיחתעלשבהחלמותכך,כספיםלועדתל"המנכביןעבודה

מיכסותלהגדלתלפעול"דוחבאותוהומלץעוד."מפסידים"קורסיםפתיחתשלהחלמותעל

אםנגםהמקבילותהקבוצותמספרשתופחתנהכךקבוצותמספרהמקיימיםבקורסיםהתלמידים

.".תלמידיםמספרבאובדןכרוךהדבר

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".185לסעיףהתייחסותינוראה"

ממשוום

סךעללהיותהיואמורותמחוגיםהצפויותההכנסות2005בשנתכיעולה"לחוגיםמאזן"מדוחות.189

.ח"ש178497631שלסךעל2006ובשנתח"ש178857713של

בלבדרווחייםמחוגיםהאוניברסיטהרווחיסכוםאתלקבלהקורסיםמאחראיתביקשההביקורת.190

שאינהמאחרהמידעלמסורמסרבתבאוניברסיטההחשבונותמנהלתכיונענתה2005בשנת

.מדויקמידעלהפיקיכולה

קשהומתחרותלקוימשיווקהנובעתמקורסיםרווחיותשלירידהקיימתלית7"המנכלדברי.191

כיית"המנכלשלחדשההחלטההתקבלהכןיעלאשרהאוניברסיטה7פועלתבובתחוםהקיימת

נ27000שלרווחיניבשלאקורס
~

.כלליפתחלאומעלה

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".יפתחלאכללומעלהח"ש000,2שלך11חיניבשלאקורסכיהוחלם185בסעיףכאמור"

"חוגיםמאזן"מדוחותשעולהכפירווחייםלאקורסיםשלמבוטללאמספראיתרההביקורת.192

)להלןכמפורטשנתיים7

2005בשנת

הפסדהרצארתהכנסרתשעתעלרתמספרקררם
ח"בשח"בשח"בשח"בשמרצהתלמידים

עלרת)

(מרצה

(17224)(57096)615037872הקבלהסודות

(603)(27940)717527337גניגן

(17954)(57600)513037646עצים7דמויותי
בתים

(27040)(57600)512937560גרפולוגיה

(605)(57880)755.6757275רמהספרדית
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ה"1'העמגק7,נ'-1'אנחית"י'יAr-אתי

* הפסדהרצארתהכנסרתשעתעלרתמספרקררם

ח"בשח"בשח"בשח"בשמרצהתלמידים
עלרת)

(מרצה

(77540)(178801)1133047340עלירושלים

גלגלים

(17313)(67608)57295משתנהתעריף11בספרותהיבטים
ך"ובתנ

(17136)(57096)615037960הקבלהסודות

(27583)(77840)810057257מתחילים'ברידג

(17888)(107710)1421687822זכרונותכתיבת
מתקדמים

(484)(17320)836משתנהתעריף6למטבחמהגינה

(552)(17200)648משתנהתעריף7היהודיתספרד

(216)(57600)816057384נבחרותסוגיות
בפסיכולוגיה

(27270)(57712)617537442מאתגרתתקשורת

(17409)(77840)568667431רמהאנגלית

(737)(57880)14357(ממוצע)5103סדנהאנגלית
מתקדמים

(428)(77840)6725.8777412רמהאנגלית

(28)(57880)6-55.6757852שנהספרדית

7

(371)(47200)37829משתנהתעריף7גלריהסיורי
ומוזיאון

(27258)(174241)59797166לציורמצילום

(37400)(107920)43.8977520אקוורלמיםצבעי

(17454)(107500)53.8997046מופשטציור

(864)(107500)63.8997636פורטרטציור

(67422)(127180)325.8757758לרישוםסדנה

פיסולבשילוב

(636)(127180)895117544'אפיסול

(17358)(127180)795107822'אפיסול

(27242)(127180)79597938עירוםפיסול

(804)(37920)66537116באומנותהזמן

(541)(37780)613537239נשיםהתעמלות

(297)(37888)1116037591פלדנקרייז

(37480)(97240)512057760אינטרנט
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ה"1'העמגק7,נ'-1'אנחית"י'יAr-אתי

* הפסדהוצאותהכנסותשעתעלרתמספרקורס

ח"בשח"בשח"בשח"בשמרצהתלמידים
עלרת)

(מרצה

(37269)(97508)67239משתנהתעריף11משפטיותסוגיות

(547406)(2357122)1807716הכלסך

מרציםמספר*

2006בשנת

הפסדהוצאותהכנסותשעתעלותמספרקורס
ח"בשח"בשח"בשמרצהתלמידים

עלרת)ח"בש

(מרצה

(17109)(77560)66567451סדנהאנגלית

משתלמים

(765)(107752)69597987משתלמיםציור

(840)(77440)1215067600עולמימסע

אנתרופולוגי

(566)(77784)1010077218'ברידגמתקדמים

(17012)(37850)615027838תשבצאות

(834)(37776)915027942ירוקיםחלומות

(27189)(77280)1126057091סיןתרבות

(17708)(47732)512537024איטליה

(728)(57040)617012473נבחרותסוגיות

בפסיכולוגיה

(854)(57684)717547830לחציםבלישינויים

(37165)(107584)814977419לקבלההזמנה

(17112)(47851)515037739כירולוגיה

(27211)(47851)415027640אסטרולוגיה

(27182)(77560)59757378רמהאנגלית

2

(17277)(67496)56557219מתקדמיםסדנהאנגלית

(649)(107752)63.89107103מתקדמיםציור

(135)(107752)695107617בשילובלרישוםסדנה
פיסול

(17176)(107164)53.8987988עירוםציור

(17082)(107752)63.8997670פיסול

(711)(27426)1320217715סיוריבשישיאמנות
גלריות

(261)(600)12500339ענקי'וינצדהלאונרדו
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ה"1'העמנקו,נ'-1'אנחית"י'יAr-אוי

* הפסדהרצארתהכנסרתשעתעלרתמספרקררם

ח"בשח"בשח"בשמרצהתלמידים
עלרת)ח"בש

(מרצה

הרוח

(803)(27178)43.8917375ערוםציור

(129)(27358)79527229ציור

(17078)(37888)081216027810פלדנקרייז

(870)(37888)091216037018פלדנקרייז

(738)(27664)66.7917926בריאותיתהתעמלות

(488)(17800)515017312סלוניםריקודים

(17190)(77938)612067748אינטרנט

(863)(47536)612037673'ארמהמחשבים

(307725)(1727936)1427211הכלסך

וקבלתהשתתפותםוביטלושנרשמומתלמידיםנובעההפסדבאוניברסיטה7החוגיםרכזתלדברי.193

.הקורסיםלבטלשלאהחלטה

חומרי)האוניברסיטהנשאהבהןשונותהוצאותלהוסיףישאלולהפסדיםכימציינתהביקורת.194

.הוצאושבגינןהקורסעלויותעלהועמסושלא7"קטנהקופה"באמצעותלרבותי(וכדומהלימוד

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".עקיפותעלויותהיתרביןהכוללקורסלכלמוקדםתמחורמבוצעכיוםכאמור"

לכךדוגמא.רווחייםהיווחלקםאחריםבמועדיםגםנערכומהקורסיםחלקכיאיתרההביקורת.195

אליהםנוספיםמועדיםבארבעהסמסטרבאותושניתן"למתקדמיםסדנהאנגלית"הקורסהינו

.ח"ש247682היהבגינםהכוללוהרווחתלמידים49הכלבסךנרשמו

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".התמחורלנושאבהתייחסותינוהאמוראתמחזקזהממצא"



"ל*העירייהמבקריפו-אביבתלת"ר'עמא4שכלאושר
("ק

הכספייםהדרחרתיסתרח

31ליום72007בדצמבר317ליוםהמבוקריםהכספייםהדוחותעלמתבססשלהלןהניתוח.196

.2004בדצמבר317וליום2005בדצמבר317ליום72006בדצמבר7

נשללו

כוללהמנהליהוועדלהחלטתבהתאםכינרשםהכספיים7לדוחותהחשבונאיתהמדיניותבביאור.197

קודמתלימודיםשנתחצישלפעילותתוצאותמשקףכןועלקלנדריתבשנההפעילותאתהדוח

.נוכחיתלימודיםשנתוחצי

המאזן

72005-ו720072006בדצמבר31לימיםהמאזניםתמציתשלבאחוזיםהשוואתיניתוחלהלן.198

)ח"בש

שיערר05.12.31שיערר06.12.31שיערר07.12.31הסעיף
מהמאזןמהמאזןמהמאזן

374827827%75474397630%80479047475%80שוטףרכוש

171547506%25171177300%20172157984%20קבוערכוש

476377333%100575567930%100671207459%100

170977816%24173107567%24173937278%23התחייבויות

שוטפות

1947422%41737054%3597630%1עתודה

נטולפיצויים7

373457104%72470737309%73476677551%76נטונכסים

476377333%100575567930%100671207459%100

עלהמצביעדבר.השניםפניעלהמאזןבסךקיטוןשלמגמהלראותניתןשלהלןיבנתוניםמעיון.199

)2004-2007לשניםהמאזןסךהשוואתלהלן.האוניברסיטהשלהפעילותבנפחקיטון

07.12.3106.12.3105.12.3104.12.31

476377333575567930671207459678857550ח"בשמאזןכ"סה

919759756375297657091קודמתלשנהביחסקיטון

%5.16%9%11באחוזיםקיטון
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הליטשה..1'העמנקר.כ'-אגן,הת"י'יArNS-אי

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

"auבישיבת,הפעילותהיקףלגידולבתוכניתוהנהלתההאוניברסימההחלה2008שנתפתיחת

.".הפעילותלקידוםסח"רושלתוכניתוהוצגה08/8/3מיוםהמנהלהועד

שוטףרשוש

יתרותהיווהשוטףמהרכושניכרשיעור.מהמאזן%75-כהיווההשוטףהרכוש2007בשנת.200

)(ח"בש)כדלקמןגבוהה7נזילותרמתבעליכספייםסעיפים

07.12.3106.12.3105.12.3104.12.31

2771973422753974522734271117317189ושווימזומנים

מזומנים

477379407723174537727376577780קצרלזמןהשקעות

277247079374807175377957838473887969כ"סה

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

עלוכן2005-ל2004השניםבין,המזומניםסעיףשלהחדלגידולהמבקרלבתשומתאתלהסבברצוננו"

.".השניםביןהגידול

מזומניםושווימזומנים

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3000000
,,-2500000

-2000000

ך500000-
-ש

ך000000

-500000

'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-0

ר2004.72.3ר2005.72.3ר2006.72.3ר2007.72.3

-מזומניםושווימזומנים



לי4ש,ה..1'העמנקר,כ'-אגס,הת"י'יArNS-אי

ככלנובעתיזוירידה.הנזיליםהנכסיםבסךירידהשלמגמהקיימתהשניםבמשךכילראותניתן.201

הוצאותיהמימוןלצורךהשקעותילממשומהכורחהאוניברסיטהשלבפעילותהמקיטוןהנראה7

אךמזומנים7ובשוויבמזומניםגידולהשניםלאורךחלגיסא7מחד.האוניברסיטהשלהקבועות

.קצרלזמןבהשקעותיותרתלולהירידהחלהגיסא7מאידך

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

רבושו

~

יע

הרכוש2007בשנת.2006-ו2005בשניםהמאזןמסך%20-כמהווההקבועהרכושסעיף.202

.המאזןמסך%25-כמהווההקבוע

ששרטפרתהתחויבהירת

בעיקרנובעהקיטון.השניםפניעלקיטוןשלמגמהקיימתהשוטפותההתחייבויותביתרתגם.203

המיוחסהלימודישכרשלהיחסיהחלקאתמשקףזהסעיף.מראשהכנסותבסעיףמתמדתמירידה

.לימודמשכרבהכנסותירידהמבטאתזהבסעיףירידה.המאזןיוםשלאחרלתקופה

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

4טרשנמים

לגביהםקיימתשלאנטונכסיםורקאךכוללים72006בשנתהאוניברסיטה7שלנטוהנכסים.204

השניםפניעלכילהיווכחניתן.קבוערכושולרכישתלפעילויותלשמשמיועדיםוהםהגבלה7

אלהיבשניםהפעילותמתוצאותנובעתזוירידה.נטוהנכסיםביתרתירידהקיימת2004-2007

לגביהםשקיימתנטונכסיםקיימים2007בשנת.שניםבאותןההכנסותעלההוצאותעלולפיהן

נאלפי17500שלבסךזמניאופיבעלתהגבלה
~

.

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

המזרמיהםבתזריםנזילרתיחס

לראותומאפשרההכנסותלביןשוטפתמפעילותהמזומניםתזריםביןהיחסאתמודדזהיחס.205

.מפעילותהכתוצאההאוניברסיטה7שלהמזומניםמצבתמונת



וליחשה..1'העמנקר,כ'-אגד,הת"י'יara-אי

)השניםפניעלהאמורהיחסהשוואתלהלן

2007200620052004

(30.0)(15.0)(22.0)(09.0)

והשקעותפיקדונותהאוניברסיטהמממשת;בהתחייבויותיהולעמודהוצאותיהאתלכסותמנתעל

ניתןאלהלמימושיםביטוי.קודמותבשניםבהשנצברוכספיםעודפיהושקעובהם;קצרלזמן

.השקעהמפעילותהמזומניםתזרימיעלבדוחלראות

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהא1ניברסימהאתשלי11ה,סשמרשללהתייחסותוהשברהנושא"

ההעשיתשהדוח

בתקופהולאקלנדאריתשנהשלבתקופההאוניברסיטהפעילותאתמשקףהפעילויותעלהדוח.206

.לימודיםשנתשל

חל"בש;2004-2007לשניםהפעילויותעלהדוחתמציתלהלן

שיעור2004שנתשיעור2005שנתשיעור2006שנתשיעור2007שנת
מההכנסותמההכנסותמההכנסותמההכנסות

ממחזור
הפעילות

3%0.100;254;2%0.100257;658;2%100130;462;2%100393;053;900מחזור
הפעילויות
2%83;705;2%92721;458;2%96425;375;2%103822;108;139עלות

הפעילויות
548%17;199%8536;86%4705;%6.2571(54;239)(הוצאות)

הכנסות
נטו

מפעילות
879%27;761%29668;808%33213;763%37745;770הוצאות
הנהלה
וכלליות

%10(331;132)%21(561;508)%29(722;174)%40(818;009)(הוצאות)
הכנסות

לפנינטו
מימון

173%5;108%4724;127%5662;89%4932;804הכנסות
(הוצאות)

נטו,מימון

%5(157;408)%17(452;846)%24(594;242)%35(728;205)(הוצאות)
הכנסות .

-..4,...- nJwT,נם
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"ל*העירייהמבקריפו-אביבתלת"ר'עמא4שכלאושר
("ק

נטובהכנסותתלולהירידהשלמגמהקיימתהמוצגות7השניםבארבעתכיעולהדלעילמהנתונים.207

%17-כשהיוומפעילויותנטוההכנסות.(הפעילויותעלותבניכויהפעילויותמחזור).מפעילויות

בשנת%4-ולכ2005בשנתהפעילותממחזור%8-לכקטנו72004בשנתהפעילותממחזור

בסךירידהחלההפעילותימחזורעלעולההפעילותעלותכילראותניתן2007בשנת.2006

הפעילותבעלות%11-כשלירידהוכןלה7שקדמההשנהלעומת%17-בכהפעילותמחזור

.2006שנתלעומת

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

השוטףהגרעון.גידולמגמתאלהשניםבארבעתניכרתהאוניברסיטהשלהשוטףהשנתיבגרעון.208

ממחזור%5-כהשנתיהגרעוןהיווה2004בשנת.ההכנסותממחזורבשיעורווהןבסכומוהןגדל

%24-כ2006בשנתהפעילותממחזור%17-כהשנתיהגרעוןהיווה2005בשנתהפעילותי

.הפעילותממחזור%35-כ2007ובשנתהפעילותממחזור

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

הפממנזרר
~
ת*ו

פניעלהאוניברסיטה7שלהפעילותבמחזורירידהמגמתקיימתכידלעיל7מהנתוניםלראותניתן.209

עיקראתהמהוותלימודימשכרבהכנסותהמתמשכתמהירידהבעיקרמושפעתזומגמה.השנים

בהכנסותירידהחלה2005בשנת.האוניברסיטהשלפעילותהעיקראתולמעשההפעילותמחזור

-כשלבשיעורירידהחלה2006בשנת72004שנתלעומת%22-כשלבשיעורלימודמשכר

שנתלעומת%7-כשלבשיעוראלהבהכנסותירידהחלה2007ובשנת2005שנתלעומת%14

.ח"שאלפי17117-כשלבסךירידהחלה2007שנתועד2004משנתהכליבסך.2006

חל"בשהאוניברסיטה7שלההכנסותהרכבלהלן

2004שנת2005שנת2006שנת2007שנתההכנסהסרג

178557520179877427273057639279727160לימודמשכרהכנסות

1087000300700016870001077460(*)מהעירייההקצבה

307464527500527500527500החינוךשבר1077הקצבה

597916122746613179911227137אחרותהכנסות

270537900274627393276587130372547257ההכנסותכלסך

בסךבארנונההשתתפות2006לשנתמהעירייהההקצבהכוללתהכספיים7בדוחותהאמורלפי(*)

.ח"שאלפי192של
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.ארנונהמתשלוםפטורההעמותה2007משנתהחל

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

-2005לשניםח"ש527500שלבסךהחינוך7ממשרדשהתקבלההקצבהכוללהפעילותמחזור.210

נ307464שלבסךהיתההחינוךממשרדשהתקבלהההקצבה2007בשנת.2006
~

.

העקיפותההוראהמהוצאותחלקלכיסוי.מהעירייההקצבההאוניברסיטהמקבלתכןיכמו

להשתתףהעירייההחליטה2005משנת.בהןלשאתהסכימהשהעירייהוכלליותהנהלהוהוצאות

שנתבגיןח"אש192הינוההשתתפותסכום.מארנונההפטורלמוסדבדומההארנונהבסכום

.מארנונהפטורההעמותה2007משנתהחל.2005שנתבגיןח"אש224-ו72006

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

הפקולטתשית

.ופרסוםושיווקעקיפותהוראההוצאותישירות7הוראהמהוצאותמורכבתהפעילותעלות.211

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

-ו%60%65-כ)2007בשנתהפעילותמעלות%63-כמהוותהישירותההוראההוצאות.212

באהלעילישהוזכרהבפעילותיהירידהמגמת.(בהתאמה72004-ו720062005בשנים%70

%16-כשלבשיעור2005בשנתירדואלההוצאות.הישירותההוראהבהוצאותביטוילידי

ירידה2007ובשנת2005שנתלעומת%11-כשלבשיעור72006בשנת2004שנתלעומת

.2006שנתלעומת%7-כשלבשיעור

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

הקיטוןכילצייןראויבאוניברסיטה7הפעילותבעלותמתונהירידהחלה2005-2007השניםבין.213

אתהקטיןשלמעשההעירייהידיעלשהוענקארנונהבתשלוםמלאמפטורנובע2007בשנת

.%33-בכהעקיפותההוראההוצאות

כילהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשנששללהתייחסותוהועברהנושא"
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("ק

89-כשלבסך72006שנתלעומת72007בשנתניכרתעלייהחלהופרסוםשיווקבהוצאות.214

.ח"אש

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"

וללירתהבהלההתמות

.2006שנתלעומת2006בשנתגידולמגמתקיימתהאוניברסיטהשלוכלליותהנהלהבהוצאות.215

שלבשיעורירידהקיימת2007בשנת.ונלוותמשכורותבסעיףמעלייהבעיקרהנובעתזומגמה

.להשקדמההשנהלעומתוכלליותהנהלהבהוצאות%6-כ

2006מהשניםאחתבכלוהכלליות7ההנהלההוצאותמסך%77-כמהווהונלוותמשכורותסעיף.216

2007בשנתכיללמודיניתןהכספיים7בדוחותהמוצגביותר7הגבוההשכרבעלימפירוט.2007-

.2006שנתלעומת%186-כשלבשיעורגדללמנהלתההוצאהמרכיב

היה2004-72007בשניםבאוניברסיטההפעילותמחזורמסךוהכלליותההנהלההוצאותשיעור.217

)כדלקמן

מהמחוררשיעררשנה

2004%27

2005%29

2006%33

2007%37

)כיהממצאיםלטיוטתבהתייחסותהמסרההאוניברסיטהל"מנכ

.".כלכליתתוכניתבהכנתהאוניברסימהאתשליווה,סשמרשללהתייחסותוהועברהנושא"
מרמרן

מימוןבהוצאותנושאתהיאאיןלפיכך7.עצמייםממקורותפעילותהאתהאוניברסיטהמממנתבעקרון7

כתוצאהנטוימימוןהכנסותלאוניברסיטהנבעו2007עד2004מהשניםאחתבכל.משמעותיות

.מהשקעותיה
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:לבלתשומת

,הממצאיםאימותבשלבהביקורתממצאילטיוטתואחריםהמבוקריםהתייחסויות

הנספחים.הביקורתמדוחנפרדבלתיחלקומהוות,הנספחיםבפרקלדוחמצורפות

.העירייהמבקרבמשרדשמורים(צורפואם)להתייחסויות

.2009.2.26העממיתהאוניברסיטהל"מנכהתהחסות-אנספח

.2009.7.28מתאריךהעירייהגזברהתייחסות-בנספח

.2009.3.29מתאריךהתאגידיםלשכתהתייחסות-גנספח

רקמת

מתייחסתהעירייהגיסא7מחדהאוניברסיטהלשלהמשפטיהסטאטוסבהגדרתבעיהקיימת.218

מאידך.ידיהעלהמותוותלמדיניותבכפוףארוכה7כזרועהפועלעירוני7תאגידכאללאוניברסיטה

סעיףפיעלעירוניכתאגידמוגדרתשאינהעצמאיתמשפטיתישותהיאהאוניברסיטהגיסא7

ההצבעהכחמחציתאוההוןמחציתבלפחותמחזיקהאינההעירייה)העיריות7לפקודת'249א

.(באוניברסיטההמנהלהוועדחברימינויסמכותבעלתואינה

ממצאי.פעילותהמקיימתבהםהעירייה7בבעלותלמבניםמתחדששאילהחוזהלאוניברסיטה.219

.באיחורנחתםהעירייהלביןהאוניברסיטהביןהשאילהחוזהכימראיםהביקורת

לשנתעדעוכבלנכיםוהנגשתוהישןהמבנהשיפוץבנושאהטיפולהממצאים7איסוףלמועדנכון.220

כברלאומילביטוחמהמוסדהתקבלהשיפוץבגיןהכספיםהעברתעלשהאישורלמרות72009

.בעירייההנדסהמינהלבשלנגרםהעיכוב.2006בשנת

הדירקטוריוןמישיבותנעדרוהאוניברסיטהשלההנהלהמחבריחלקכיעולההביקורתמממצאי.221

הביקורתילדעת.לנושאהאוניברסיטהדירקטוריוןהתייחסותללארבפעמיםמספרוהוועדות

חברים7הםבהםוהוועדותהדירקטוריוןבישיבותנוכחותםעלמקפידיםשאינםהנהלהחברי

החלטותקבלתלדרךנוגעשהדברככלהחברה7בפעילותופוגעיםובאחריותםבתפקידםמועלים

דירקטורכיהיתריביןקובעי2002משנתעירונייםבתאגידיםדירקטוריםמינוינוהל.בחברה

ישיבותמארבעאורצופותישיבות3במשךהדירקטוריוןמישיבותיעדראםבתפקידולכהןיחדל

.מוצדקתסיבהללאאחת7קלנדריתשנהבמשךשלו
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פיקוחתהליכילקבועהיאהנוהלמטרת.חתימהמורשיבנושאהקייםהנוהליישוםעלהקפדהאין.222

אותרוהביקורתבמסגרת.האוניברסיטההחלטותביצועעלהמוסמכיםהגורמיםשלובקרה

.לנוהלבהתאםשלאחתומיםהסכמים

בחסרללוקהבאוניברסיטהוהוועדותההנהלהישיבותתיעוד.223

ביןאבחנהללאאחדפרוטוקולבמסגרתהוצגוהכלליתוהאסיפההמנהלהוועדישיבות-

;הישיבות

;כנדרשהאוניברסיטהוועדותישיבותשלפרוטוקוליםנערכולא-

.שנעדרואושנכחוהדירקטוריםפרטיוחסריםחלקייםההנהלהישיבותשלפרוטוקולים-

הדירקטוריםמעורבותאחרהאוניברסיטהלשלוהבקרההפיקוחביכולתפוגעתזוהתנהלות

.האוניברסיטהבוועדותהמבוצעותוהפעילות

האםבדיקהללאלשנהלמשנהאוטומטיתרביםבמקריםעוברותלתלמידיםהניתנותההנחות.224

לאוניברסיטההכנסותאובדןלגרורועלולבבקרהכשלמהווההדבר.תקפהעדייןהתלמידזכאות

.זכאיםשאינםלתלמידיםהנחותממתןכתוצאה

הקיימיםהנתוניםלביןהאוניברסיטהלשלהמידעבמערכתהקיימיםההנחותנתוניביןפערקיים.225

להעידכדיבוישהמערכותביןשוניםנתוניםשלקיומם.האוניברסיטהשלהחשבונותבהנהלת

הפסדיםיסבואשרלטעויותלהובילועלולהנתוניםושלמותבאיכותפוגםובקרהלפיקוחחוסרעל

.לאוניברסיטה

במידעוןשנקבעולקריטריוניםבניגודלתלמידיםלכספיםהחזירההאוניברסיטהכימצאההביקורת.226

מבוקריבלתידעתבשיקולבהמלמהקבועסטייהאו/והקריטריוניםיישוםאי.האוניברסיטה

.התלמידיםביןאפליהוליצורהאוניברסיטהבהכנסותלפגועעלולים

וזאתהאוניברסיטהשלהמנהלהוועדמחבריאחדשלבכהונתולפגםטעםישכיסבורההביקורת.227

לקהלהמיועדיםקורסיםלמגווןהיאאףהמציעהמכללהאביבבתלמנהלתזוגושבתהעובדהבשל

.האוניברסיטהשלבפעילותהומתחרההגמלאים

הקופהללניהולמסודרנוהלקיוםאי.קטנהמקופההוצאותלתשלוםנוהלקייםלאבאוניברסיטה.228

אכןשהוצאוהכספיםכיולוודאמהקופהלשמומנוההוצאותלבקרהאוניברסיטהבאפשרותפוגע

.המוסמכיםהגורמיםבאישורהאוניברסיטהפעילותלצרכישמשו

.תקיןמינהללכלליבניגודעבודהוהזמנותהתקשרויותבנושאנוהלקייםלא.229
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התקשרותביצועהביקורתילדעת.בכתבהסכםחסרותמההתקשרויותלחלקכימצאההביקורת.230

האוניברסיטהבאפשרותפוגעתקיןלמנהלכללינוגדכתובלהסכםללאשירותיםנותני/ספקיםעם

לתביעותהאוניברסיטהלחשוףועלולהשירותיםנותן/הספקפעילותאחרתקיןמעקבלנהל

.כספיותולהוצאותמשפטיות

הארכתו/ההסכםחידושללאנמשכהעובדהעסקתבהםמקריםקיימיםכיעולההביקורתמממצאי.231

לחשוףעלולהנושאלעלובקרהבפיקוחליקויעללהעידכדיבוישכזהמצב.כנדרש

.מיותרותכספיותולהוצאותעובדיםמצדמשפטיותלתביעותהאוניברסיטה

עלוהבקרההפיקוחבאמצעילפגועכדיבהישזועובדה.הנוכחותכרטיסיהחתמתעלהקפדהאין.232

.השכרתשלומי

.איתםששנחתמוהעובדהחוזיבמסגרתשלאלעובדיםלותשלומיםהטבותניתנו.233

.מחייביםבנהליםמעוגנתאינהחשבוןירואי/ש"יועמ/הפניםמבקרעםההתקשרות.234

המלצות

שלהמשפטיהסטאטוסיבחנוהעירייהלהנהלתבשיתוףהאוניברסיטהלכיממליצההביקורת.235

."עירוניתאגיד"כהאוניברסיטהשלפעילותהלענייןהאוניברסיטהל

העירייהביןשההסכםלוודאהאוניברסיטהל"ומנכהעירייהנכסיאגףמנהלבאחריות.236

.במועדיחודשלעירייההשייךבמבנההשימושלזכותבנוגעלאוניברסיטה

.וועדותיוהדירקטוריוןישיבותלכללהופיעלהקפידהאוניברסיטהשלהדירקטוריוןחבריעל.237

רישוםלנהליש.החברהלדירקטוריוןשמונועירייהלעובדיבהתייחסבמיוחדאמוריםהדברים

או/ועירייהעובדדירקטוריוןחברהעדרותשלובמקרההנעדריםציוןתוךהנוכחיםשלמסודר

.תכנוןל"ולסמנכהעירייהל"למנכלדווחישמועצהחבר

האוניברסיטהמטעםהסכמיםחתימת.הקייםהחתימהמורשהנוהלישוםלאכוףהאוניברסיטהעל.238

.כנדרשההסכםבחינתלאחרהמורשיםלהגורמיםידיעלרקתבוצע

המתקיימיםהנהלהוועדותהנהלהישיבותשלדיוןלכלמסודרופרוטוקולתיעודלבצעיש.239

פירוטי(ומוזמניםנעדריםכולל)המשתתפיםפרטיהדיוןימועדהיתרלביןשיכלולבאוניברסיטה

.שנתקבלווההחלטותהנדוניםהנושאים



ה..1'העמנקר,כ'-נ"א,הת"י'יArNS-אי
ש"שלי

ביןהתייחסותיתוךוחידושםלהסכמיםעלחתימהלענייןמובנהנוהללכתובהאוניברסיטהעל.240

)הבאיםלנושאיםהיתרי

;בהסכםהחתימהמורשיחתימותקיוםאחרבקרה.א

;בהסכםהנדרשיםהמסמכיםכללקיוםבחינת.ב

.כנדרשבמועדהחוזיםחידושאחרשיפקחאחראיגורםומינויהחוזיםחידושמועדירישום.ג

.לסטודנטהנחהניתנהבומקרהבכלהנדרשותלהאסמכתאותכללהמכילמסודריתיעודלערוךיש.241

.ההנחהנתנהבגינוהסעיףבמערכתירשםהנחהלמתןשלמקרהבכלבנוסףי

המקניםהסעיפים)לרבותהמותרותיההנחותשיגדירמעודכןנוהללקבועהאוניברסיטההנהלתעל.242

הנחהלאשרהמורשיםהגורמיםיקבעוהנוהלבמסגרתבנוסףי.הנדרשותהאסמכתאותהנחהל
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.הקופההתנהלותאחרומעקבתיעודלרישוםלהקשורבכלתפקידיםלהפרדתלדאוגהאוניברסיטה
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