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בס"ד
יום חמישי כ"ג אלול תשע"ז
14/09/17

לכבוד
מפקד אגף חקירות ומודיעין
ניצב מני יצחקי
שלום וברכה,

הנדון :תלונה דחופה – התכנית המשולבת לפילוסופיה כלכלה ומדעי המדינה

מכובדי,
הריני מתכבד לפנות אליך ,בשם מרשתי עמותת לביא [ע"ר  ,]580624724הפועלת למען מינהל
תקין בישראל ,בנוגע להפעלת 'תכנית פילוסופיה כלכלה מדע המדינה' [להלן' :התכנית'] באונ'
העברית והסמכת מאות בוגרי התכנית ללא אישור המל"ג ,כאשר רבים מבוגרי התכנית השתלבו
לאחר לימודיהם בתפקידים בכירים במשרדי הממשלה.
הח"מ סבור כי הליקויים שנפלו בהסמכת בוגרים אלו ,עולים כדי עבירות פליליות ,כדוגמת רישום
כוזב במסמכי תאגיד ,הוצאת דבר במרמה ,ועבירות נוספות ,ולפיכך מתבקשת חקירתם הפלילית
של מפעילי התכנית פרופ' דני אטאס; פרופ' אבנר דה-שליט; פרופ' נתן זוסמן ,והכל כמפורט
להלן.
 .1התכנית המשולבת ב'פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה' [פכ"מ] פועלת באוניברסיטה
העברית מאז שנת .1998
 .2תכנית פכ"מ הסמיכה מאות בוגרים ,ופעלה מאז הקמתה ועד לאחרונה ,מזה כ 15-שנים,
ללא אישור המועצה להשכלה גבוהה ,וכפי שהודיעה המל"ג" :התכנית פועלת למעלה מ-
 15שנה ולאחרונה נודע לנו כי היא נפתחה שלא באישור המל"ג ,והיא מעניקה לבוגריה
תעודת בוגר ללא הסמכה לכך"i.
 .3את הקושי בהכשרתם של הלומדים בתכנית היטיב לתאר ראש התכנית עצמו –דני
אטאס– שכתב כבמלאת עשור לתכנית" :מי שבוחר ללמוד בתכנית זו ,לא בוחר בדרך
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הקלה .הוא יודע שיצטרך ללמוד שלוש שפות שונות ,היא יודעת שתצטרך להפנים שלוש
דרכי חשיבה" את בוגרי התכנית תיאר" :הבוגרים עתידים להיות פילוסופים שחשים
בנוח עם נתונים אמפיריים ,כלכלנים המודעים להקשר הפוליטי של ניתוחיהם ,וכן חוקרי
ומעצבי מדיניות המבינים את ההשלכות הכלכליות של מרשמיהם ,וערים לסוגיות
האתיות הכרוכות במבניהם של המשטר והמשק" .iiעל טיב הלימודים בתכנית זו יצאו
עוררים כאשר לדבריהם תכנית פכ"מ הינה "תכנית כללית מדי ,שתלמידיה לומדים מעט
מכל דבר ולא מתעמקים בשום תחום"iii.
 .4אין צורך להכביד במילים על חשיבות פיקוח המל"ג על מוסדות אקדמאיים ,על תכניות
המסמיכות את בוגריהן ועל הענקת תארים אקדמאיים.
 .5חומרה יתירה נודעת להתנהלות ראשי התכנית דנן בהפעלת התכנית ללא אישור המל"ג
משום שרבים מבוגרי התכנית מכהנים בתפקידים בכירים בשירות הציבורי במשרדי
ממשלה שונים ,כך לדוגמא לפי עדותו של ראש אגף התקציבים באוצר [מר אודי ניסן]
בשנת  2009בוגרי התכנית היוו כ 15%-מכלל עובד אגף התקציבים באוצר iv.ובאתר
התכנית הרשמי מתהדרים בכך שקבוצה גדולה מבוגרי התכנית נמצאת במגזר הציבוריv,
ומפרסומי האונ' עולה כי כ 40-אחוז מכלל הבוגרים מועסקים במגזר הציבוריvi.
 .6מצב דברים זה שעובדי מדינה בכירים פועלים ללא שהמל"ג אישר את הסמכתם
ככלכלנים ואת תכנית לימודיהם מעלה חשש כי תשלומי המשכורות שניתנו לאורך השנים
בהתאם ל'תואריהם' של העובדים ניתנו שלא כדין .כן עולה חשש כי שירות הציבור נפגע
כאשר עובדי השירות לא הוסמכו בהתאם לדרישות המל"ג ,ומשכך נראה כי מנהלי תכנית
זאת גרמו במעשיהם ו/או במחדליהם לנזק לאוצר המדינה ולשירות הציבורי במדינת
ישראל .מעשים אלו עולים לכאורה אף כדי עבירות פליליות של הוצאת דבר במרמה
ורישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות מרמה והונאה נוספות.
 .7בהתאם לתבחינים שנכתבו בנוהל מספר  300.20.228שהוציא אח"מ של משטרת ישראל
['ממשקי העבודה של מ"י ונציבות שירות המדינה ניתוב תיקים וכללי דיווח'] ,סעיפים
(4א)(4 ,1א)(4 ,2א)(4 ,3א) ,4מקום בירור פרשה זו במשטרת ישראל ,ולא על ידי נציבות
שירות המדינה .ובפרט כאשר בפרשה דומה בת"פ  260/08המכונה 'תיק הרבנים' השית
בית המשפט המחוזי בירושלים עונשי מאסר כבדים על מנהלי התכנית.
 .8הח"מ פנה בעניין זה למל"ג ולמחלקת יעוץ וחקיקה בלשכת היועמ"ש ,והסב את תשומת
ליבם להיבטים הפליליים של פרשה זו ,וביקשם להעביר את הטיפול בפרשה לחקירת
משטרת ישראל.
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 .9ברם ,מתשובתם שהגיעה כעת כשנה לאחר פנייתי ,נמצאתי למד כי הטיפול בפרשה זו
טרם הועבר למשטרת ישראל ,ומשכך אין מנוס מלפנות אליך ישירות ,ולבקשך לפעול
לאלתר בהתאם לסמכותך ולהורות למשטרת ישראל לחקור את מייסדי תכנית זו :פרופ'
דני אטאס; פרופ' אבנר דה-שליט; פרופ' נתן זוסמן ,וכן את כל האחראים להפעלת
התכנית ולחלוקת ה'תארים' למעלה מ 15-שנים ללא אישור מל"ג כנדרש על פי דין ,בגין
חשד לעבירות הפליליות שפורטו.
 .10על טיפולך בפרשה זאת ותשובתך אלי על מנת שאוכל לכלכל את צעדי ,אודה.

בברכת שנה טובה ומבורכת
עו"ד דורון ניר-צבי

 iראה לדוגמה:
https://web.archive.org/web/20161021011416/http://glz.co.il:80/1064 -88863-HE/Galatz.aspx
 iiראה דבריו באתר האונ' העברית באמצעות מערכת ארכיב.
https://web.archive.org/web/20151212230634/http://social.huji.ac.il/content/newsletter/Januar
y/PEP%20first%20pages.pdf
 iiiראה לדוגמה:
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3465962,00.html
 ivדבריו של מר ניסן נאמרו בתכנית בחצי היום ברשת ב' ב 30-בדצמבר .2009
 vראה באתר התכנית בכתובת האינטרנט
http://ppe.huji.ac.il/book/%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
 viראה באתר האונ' בכתובת האינטרנט
https://web.archive.org/web/20151212230630/http://social.huji.ac.il/content/newsletter/Januar
y/pakam.htm

