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הבדיקה נעשתה במשרד .  כביש אגרה�נבדק פרויקט סלילת הנתיב המהיר 
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 ".מ"נתיבי איילו� בע"ובחברת 
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  כביש אגרה�פרויקט הנתיב המהיר 

 תקציר

" נתיב מהיר" החליטה הממשלה להקי� ולהפעיל באמצעות זכיי� פרטי 2002ביולי 
למחל  ) ג" נתב"להל� (בקטע שבי� מחל  נמל התעופה ב� גוריו� שבלוד , 1' בכביש מס

כדי לצמצ� את עומסי התנועה הכבדי� בכניסה , ) הנתיב המהיר"להל� (קיבו$ גלויות 
הוחלט להקצות )  הפרויקט"להל� ג� (ב המהיר במסגרת פרויקט הנתי. לתל אביב

נתיב אחד לנסיעת כלי רכב ציבוריי� וכלי רכב פרטיי� שתפוסת� גבוהה ללא תשלו� 
וניתנה ג� האפשרות לכלי רכב פרטיי� שתפוסת� נמוכה לנסוע בנתיב תמורת , אגרה

 כלי רכב בשעה שמהירות נסיעת� לא 1,600"הנתיב מיועד לשרת כ. תשלו� אגרה
 כלי רכב סמו) 2000"ולרשות הנהגי� בנתיב יועמד מתח� חניה ל, ש" קמ70"חת מתפ

נהגי� אשר ישאירו את רכב� בחניו� "). מתח� חנה וסע ""להל� (למחל  שפירי� 
יוכלו ליהנות משירות הסעות חינ� לאזור הקריה בתל , הפועל ללא תשלו�, שבמתח�

)BOT(מגזר הפרטי הפרויקט מתבצע בשיתו  ה. אביב והבורסה ברמת ג�
1

באוגוסט . 
מ" הוכרז כי חברת הנתיב המהיר בע2006

2
החברה . היא הזוכה במכרז)  הזכיי�"להל�  (

בחוזה הזיכיו� נכללה אופציה . ח" מיליו� ש182הציעה לשל� למדינה תמלוגי� בס) 
 .בכניסה לירושלי�" נתיב מהיר"להפעלת 

 

 פעולות הביקורת

ק משרד מבקר המדינה את נושא הקמת פרויקט  בד2011אוגוסט "בחודשי� ינואר
 משרד "להל� (הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� . הנתיב המהיר

"מ''ענבל חברה לביטוח בע"במשרדי חברת , )התחבורה
נתיבי איילו� "ובחברת  3

 ".מ"בע

 

 עיקרי הממצאי�

מו מכרז משרדי האוצר והתחבורה החלו לקד� את הפרויקט ובכלל זה פרס .1
. לביצוע הפרויקט עוד לפני שהושלמה מלאכת החקיקה שעליה התבססו תנאי המכרז

את הלי) המכרז ואת יישו� , מהבחינה הכלכלית והמשפטית, היה בכ) כדי לסכ�
 .ג� א� בפועל סיכו� זה לא התממש, הפרויקט

במשרד האוצר ובמשרד התחבורה לא נמצאו מסמכי� המלמדי� כי נבדק מהי  .2
ח " מליו� ש100(בי� סכו� האומד� שקבעה המדינה , ח" מליו� ש282ה לפער של הסיב

ח שהזכיי� " מליו� ש182(ובי� סכו� ההצעה הזוכה ) שהמדינה התכוונה לשל�
 . וכי הופקו לקחי� בנושא, )התחייב לשל� למדינה

__________________ 

1  BOT-Build Operate and Transfer 
 .מ" נקראה החברה שפיר נתיב מהיר בע2010ר עד אוקטוב  2

 .חברת ענבל ריכזה את הפעילות של הפרויקט עד שלב סיו� הקמת הנתיב  3
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 כל הגורמי� 2002בעת שהוחל בגיבוש הפרויקט להקמת הנתיב המהיר בשנת  .3
היו , משרד האוצר ומשרד התחבורה, ובה� מתכנני הפרויקט, ת המכרזשקידמו א

חופ  בחלקו לתחו� רצועת ,  שנה לפני כ�40"שהוק� כ, 1' ערי� לכ) שכביש מס
וכי הפעלת הנתיב המהיר בתוואי זה עלולה לפגוע בפיתוח תוואי , מסילת הרכבת

, א  על פי כ�. יבעתידי של מסילת רכבת בי� צפו� האר$ לדרומה שתעבור דר) תל אב
פעלו להקמת הנתיב בלי שניסו למצוא פתרו� יסודי , משרד האוצר ומשרד התחבורה

במקו� זאת ה� התחייבו להוציא סכומי� גדולי� להעתקת חלק מהנתיב . לבעיה
בלא שציינו את מקור התקציב , המהיר בעת שיוחלט להקי� את המסילה הרביעית

 .שיידרש למימו� העתקתו

צר ומשרד התחבורה יצאו למכרז לסלילת הנתיב המהיר בלי שחלקי� משרד האו .4
.  הנמצאי� בשטח הפרויקט הוסדרו מהבחינה התכנונית והסטטוטורית1' מכביש מס

וכתוצאה מכ) , הדבר גר� להפסקת העבודות ולסכסו) בי� הזכיי� ובי� המדינה
הקמת הפרויקט , כמו כ� על פי החוזה. להגדלת רשת הביטחו� לזכיי� מעבר למתוכנ�

אול� בפועל הפרויקט , 2010הייתה אמורה להסתיי� עד הרבעו� הראשו� של שנת 
 .2011בינואר , החל לפעול רק כשנה לאחר מכ�

, מודיעי�, הנהני� העיקריי� מהנתיב ה� כלי רכב המגיעי� מכיוו� ירושלי� .5
 לנהגי� המבקשי�.  לפני מחל  שפירי�1' רמלה ולוד המתחברי� לכביש מס

 מצפו� או מדרו� וכלי רכב 4 מצפו� או מכביש 412להשתלב בנתיב המהיר מכביש 
ג אי� גישה ישירה לנתיב זה ועקב כ) נפגע פוטנציאל השימוש בנתיב "שיוצאי� מנתב

 .והכנסותיו

קו סובב הקריה : ניתני� שירותי הסעות בשני קווי� בלבד" חנה וסע"במתח�  .6
מערכת הסעה " חנה וסע"אי� במתח� .  ג�בתל אביב וקו למתח� הבורסה ברמת

לנוסעי� שצריכי� להגיע למקומות המרכזיי� אחרי� בתל אביב כגו� התחנה 
חנה "והדבר מצמצ� את מספר הנוסעי� שכדאי לה� להחנות במתח� , המרכזית

 .ולנסוע בנתיב המהיר באמצעות ההסעות" וסע

,  הנתיב המהירבמסגרת אישור והסדרת הקטע הסופי של, 2009בספטמבר  .7
התנתה הוועדה המחוזית לתכנו� ולבנייה את קידו� התכנית בכ) שהמדינה תתחייב 
לתת לה שיפוי מלא על סכו� הפיצויי� שהיא תידרש לתת בעתיד לגורמי� שייפגעו 

משרד האוצר ומשרד התחבורה הסכימו לדרישת הוועדה בלי . מביצוע הפרויקט
 . צטרכו לשל� בעתידשבדקו ביסודיות את היק  הפיצויי� שי

 

 סיכו� והמלצות

 החל לפעול הנתיב המהיר אשר הוק� בעקבות החלטת ממשלה 2011בינואר 
הנתוני� מלמדי� כי ממועד . שמטרתה לצמצ� את עומס התנועה בכניסה לתל אביב

הוא " חנה וסע"הפעלת הנתיב המהיר מספר� הממוצע של כלי הרכב החוני� בחניו� 
 ש ועוברי� בו " קמ93מהירות הנסיעה הממוצעת בנתיב היא ,  כלי רכב ביו�900"כ

 . בממוצע,  כלי רכב בשעה בשעות השיא1,200"כ

נמצאו ליקויי� בהקמתו של פרויקט זה כדוגמת היעדר תכנו� מוקד� של הפרויקט 
א  שהגורמי� , זאת ועוד. תיאו� בי� כל הגורמי� המשתתפי� בהקמתו"ואי

 " 1 האוצר ומשרד התחבורה ידעו שחלק מכביש האחראי� על הפרויקט ובה� משרד
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ה� לא ,  חופ  לתוואי מסילת רכבת עתידי"שבאחד ממסלוליו הוק� הנתיב המהיר 
פעלו לפתרו� יסודי של הבעיה אלא התחייבו להוציא סכומי� גדולי� להעתקת חלק 

 . מהנתיב המהיר בעת שתוק� מסילת הרכבת

הליקויי� האמורי� שהעלתה הביקורת על משרדי התחבורה והאוצר להפיק לקחי� מ
עליה� לבחו� , כמו כ�. כדי למנוע את הישנות� בעתיד, בנוגע לאופ� הקמת הפרויקט

 ונוכח הצור) לפנות את הנתיב שעליו 1' דרכי� לתיקו� המצב נוכח הצרת כביש מס
 . המסילה הרביעיתלמיועדת להיסל

 

♦ 
 

 מבוא

 ובי� �9:30 ל6:30בי� : בעיקר בשעות השיא, תנועהבכניסה לתל אביב ולירושלי� נוצרי� עומסי 
נתיב " החליטה הממשלה להקי� ולהפעיל באמצעות זכיי� פרטי 2002ביולי . �19:00 ל15:00
כדי לצמצ� את עומסי התנועה )  הנתיב המהיר�להל� ( בכניסה לתל אביב 1' בכביש מס" מהיר

הנסיעה בנתיב מהיר כרוכה , ) החוק�להל�  (�2000ס"התש, לפי חוק נתיבי� מהירי�. האמורי�
מטרת הפרויקט היא עידוד השימוש . בתשלו� אגרה וניתנת בו עדיפות לנסיעת רכב ציבורי

בתחבורה הציבורית והגדלת החלק היחסי של מספר הנוסעי� בה והקטנת השימוש במכוניות 
נתיב אחד לנסיעת במסגרת הפרויקט הוקצה . פרטיות בלי להקטי� את מספר הנכנסי� למרכזי הערי�

וניתנה ג� לכלי רכב פרטיי� , תפוסה ללא תשלו� אגרה�כלי רכב ציבוריי� וכלי רכב פרטיי� רבי
הנקבעת בהתא� , אפשרות לנסוע בו תמורת אגרה) פחות משלושה נוסעי�(שתפוסת� נמוכה 

 ת שמהירות נסיעת� לא תפח,  כלי רכב בשעה�1600הנתיב מיועד לשרת כ. לעומס התנועה בנתיב

 בעומס תח והמקסימאלי" ש7 עמדה על תבמועד סיו� הביקורת האגרה המינימאלי. ש" קמ�70מ
וההכנסות , 4"אגרת גודש"התשלו� עבור הנסיעה בנתיב נקרא . ח" ש75 �מרבי עשויה להגיע ל

עלות הנסיעה מחושבת בהתא� לעומס התנועה על מנת . מהאגרה נועדו לממ� את תפעול הפרויקט
 . כ+ גדל סכו� האגרה, ככל שגדל העומס בנתיב המהיר; ר כלי הרכב בנתיבלווסת את מספ

בחניו� שבמתח� זה . הפועל במחל, שפירי�, "חנה וסע"כמו כ� לרשות הנהגי� בנתיב עומד מתח� 
בחינ� עד ") שאטל("יכולי� הנהגי� להחנות את רכב� הפרטי ללא תשלו� וליהנות משירות הסעות 

בשעות העומס . או לתחנת רכבת מרכז והבורסה ברמת ג�, ריה בתל אביבלמרכז עזריאלי וסובב הק
 . יוצאות ההסעות מדי חמש דקות

__________________ 

 .  אינו נהוג במדינות אחרות והוא ייחודי לפרויקט הזהתיצוי� כי תשלו	 אגרה דינמי  4



 62דוח שנתי  956

ע
ס

ה ו
חנ

חניו� 
ר ו

הי
מ

ה
ב 

תי
הנ

ת 
פ

מ
 

 



 957 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי	

.  בדק משרד מבקר המדינה את אופ� הקמת פרויקט הנתיב המהיר2011אוגוסט �בחודשי� ינואר
במשרדי חברת , )משרד התחבורה �להל� (הבדיקה נעשתה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� 

 .מ"ובחברת נתיבי איילו� בע מ''ענבל חברה לביטוח בע

 

 

 המכרז לבחירת הזכיי�

נקבע כי תקופת , �2000ס"התש, )הוראת שעה) (נתיבי אגרה(בחוק נתיבי� מהירי� לרכב ציבורי 
מכרז ,  פרס� אג, החשב הכללי שבמשרד האוצר2004למרות זאת במר- .  שני�5הזיכיו� תהיה 

במכרז נקבע כי תקופת  .למיו� מוקד� של זכייני� אפשריי� להקמת נתיב מהיר בכניסה לתל אביב
 .  שנה30הזיכיו� תהיה 

 של פרויקט הנתיב המהיר בדקה את 5ועדת המכרזי�. למכרז הוגשו הצעות של ארבע חברות
. תמודד במכרזהאיתנות הפיננסית והיכולת ההנדסית של המציעי� ומצאה כי כול� מתאימי� לה

הקריטריו� .  והשתתפו בו שלוש מארבע החברות האמורות2005המכרז הסופי פורס� במר- 
באמצעות , המדינה קבעה. לבחירת החברה הזוכה במכרז היה סכו� המענק שהיא תדרוש מהמדינה

 2006באוגוסט . ח" מיליו� ש100כי סכומו המרבי של המענק שיוענק לחברה הזוכה הוא , אומד�
לא זו בלבד שהחברה . כזוכה במכרז)  החברה או הזכיי��להל�  (6מ"רזה חברת הנתיב המהיר בעהוכ

ח " מיליו� ש182אלא שהיא הציעה לשל� למדינה תמלוגי� בס+ , ויתרה על קבלת מענק מהמדינה
 . ח מסכו� האומד�" מיליו� ש�282דהיינו סכו� ההצעה הזוכה היה גדול ב, עבור הפעלת הנתיב

‡‰ „¯˘Ó· ¯ÚÙÏ ‰·ÈÒ‰ ‰˜„·� ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó·Â ¯ˆÂ
 Ï˘282˘ ÔÂÈÏÓ "Á , ‰�È„Ó‰ ‰Ú·˜˘ Ô„ÓÂ‡‰ ÌÂÎÒ ÔÈ·)100˘ ÔÂÈÏÓ " ‰�È„Ó‰˘ Á

ÌÏ˘Ï ‰�ÂÂÎ˙‰ ( ‰ÎÂÊ‰ ‰Úˆ‰‰ ÌÂÎÒ ÔÈ·Â)182˘ ÔÂÈÏÓ " ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ˙‰ ÔÈÈÎÊ‰˘ Á
‰�È„ÓÏ( ,‡˘Â�· ÌÈÁ˜Ï Â˜ÙÂ‰ ÈÎÂ. 

כ� הזיכיו� בי� מדינת ישראל באמצעות אג, החשב הכללי שבמשרד  נחת� הס2006בספטמבר 
, תנאי לחתימת החוזה, בעקבות כ+ הציג הזכיי� הסכ� מימו�).  הסכ� הזיכיו��להל� (לזכיי� , האוצר

והזכיי� , ובכלל זה תקופת ההקמה,  שנה30תקופת החוזה היא .  נחת� החוזה הסופי2007ובאוגוסט 
תנאי .  בתו+ שנתיי� וחצי ממועד מסירת מקרקעי הפרויקט לידוהתחייב לסיי� את העבודות

הקמת ; ההתקשרות ע� הזכיי� כללו מימו� הקמתו והפעלתו של הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב
אופציה להפעלת נתיב מהיר בכניסה לירושלי� על חשבו� נתיב קיי� ; והפעלתו" חנה וסע"חניו� 

במתח� שפירי� " חנה וסע"שירותי הסעות מחניו� הפעלת ; ) נתיב מהיר לירושלי��להל� (
 .הפעלה ותחזוקה של מערכת האגרה, תכנו�; לירושלי�

'  החל הזכיי� בהקמת הפרויקט שכלל את עבודות הסלילה של נתיב נוס, בכביש מס2007בספטמבר 
 על פי. 1' הקמת חניו� במחל, שפירי� והקמת דרכי גישה ומחלפי� לחיבור החניו� לכביש מס, 1

אול� בפועל , 2010הקמת הפרויקט הייתה אמורה להסתיי� עד הרבעו� הראשו� של שנת , החוזה
 ).ראו להל� (2011בינואר , הפרויקט החל לפעול רק כשנה לאחר מכ�

 

__________________ 

מ "איילו� בעמחברת נתיבי , צ"ממע, ממשרד התחבורה, בוועדה השתתפו נציגי	 ממשרד האוצר  5
 .מ"ומחברת כביש חוצה ישראל בע

 .מ"מ לחברת הנתיב המהיר בע" שונה ש	 החברה משפיר נתיב מהיר בע2010באוקטובר   6
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 היעדר חקיקה מתאימה בנוגע לפרויקט

ד� כמו כ� במקביל היה צרי+ לק; במסגרת הלי+ החקיקה היה צור+ לתק� את חוק נתיבי� מהירי�
, 2004בישיבת ועדת המכרזי� שהתקיימה בפברואר .  להקמת הנתיב�את האישורי� הסטאטוטוריי

ציינה היועצת המשפטית של חברת כביש חוצה ישראל , חודש לפני פרסו� המכרז למיו� מוקד�
הלי+ : שני ענייני� טר� הושלמו"בנוגע לפרויקט כי )  חברת כביש חוצה ישראל�להל� (מ "בע

עוד ציינה כי לפני שתוסדר החקיקה לא יהיה אפשר לפרס� את " לי+ הסטאטוטוריהחקיקה והה
 �להל� ( שלח העוזר הראשי של היוע- המשפטי לממשלה 2004בדצמבר , זאת ועוד. המכרז
סיכו� ישיבה בנושא הליכי מכרז " שכותרתה 2004סיכו� ישיבה מנובמבר ) ש לממשלה"היועמ

בישיבה הבהיר היוע- המשפטי לממשלה כי לא ראוי ". יבלפרויקט נתיב מהיר בכניסה לתל אב
וכי יש , שהממשלה תקד� הליכי מכרז ובד בבד תפעל לשינוי חקיקה שבהתבסס עליה יתבצע המכרז

ש לממשלה מסרה " נציגת היועמ2004עוד עולה מסיכו� הישיבה כי כבר בספטמבר . להימנע מכ+
אי� לפרס� מכרז בנסיבות בה� הוראות "ש לממשלה "למשרד האוצר כי לפי עמדתו של היועמ

הדר+ הנכונה לפעול במצבי� ... מהותיות במכרז מתבססות על הצעת חקיקה שטר� אושרה בכנסת
, למרות זאת". ולאחריה לצאת למכרז, מעי� אלו היא להגיש הצעת חוק וחקיקה במהירות הנדרשת

והאוצר מפחיתות בנסיבות העניי� תיקוני� שהוצגו על ידי משרד התחבורה ]ה[ההבהרות ו"ציינה כי 
 ולאור העובדה כי �את הפגיעה בהלי+ החקיקה לפיכ+ נוכח חשיבות הפרויקט למשרדי� הרלבנטיי

 ".נית� לפרס� את המכרז, המשרד החל את הלי+ המכרז

דהיינו המכרז פורס� .  שנה30 התקבל בכנסת תיקו� לחוק לפיו תקופת הזיכיו� תהיה 2005בדצמבר 
כמו כ� מלאכת התקנת תקנות האגרה .  חודשי� לפני השלמת מלאכת החקיקהשנה ושמונה

, 2010א "התשע, )אופ� החיוב בתשלו� האגרה ואכיפת תשלומי�(תקנות נתיבי� מהירי� , הדינמית
המאפשרות לזכיי� לגבות אגרה מהנוסעי� בנתיב הושלמה שש וחצי שני� , על ידי משרד התחבורה

 .ימי� ספורי� לפני פתיחת הנתיבלאחר פרסו� המיו� המוקד� ו

 ‰ÏÁ‰Â ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯Ù ‰�È„Ó‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
Ê¯ÎÓ‰ È‡�˙ ÂÒÒ·˙‰ ‰ÈÏÚ˘ ‰˜È˜Á‰ ˙Î‡ÏÓ ‰ÓÏ˘Â‰˘ È�ÙÏ „ÂÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ Ì„˜Ï ; Û‡

 ¯‡Â¯·Ù· ¯·Î ‰ÚÈ¯˙‰ Ï‡¯˘È ‰ˆÂÁ ˘È·Î ˙¯·Á Ï˘ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ˙ˆÚÂÈ‰˘2004 Ô˙È� ‡Ï˘ 
¯ÙÏ‡˘Â�‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÈÏ· Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÌÒ . È„Î ÍÎ· ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÔÎÒÏ ,˙ÈËÙ˘Ó‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙‡Â Ê¯ÎÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ , ÏÚÂÙ· Ì‡ Ì‚
˘ÓÓ˙‰ ‡Ï ‰Ê ÔÂÎÈÒ. 

נלקח , במסגרת תהלי+ ניהול סיכוני� בפרויקט" נאמר כי 2011בתשובת משרד התחבורה מספטמבר 
כפי , תוחלת הנזק של אי לקיחת הסיכו� היתה גדולה יותר מזו של לקיחתו. ידתי ומחושבסיכו� מ

הפרסו� במקביל לחקיקה בוצע בהתייעצות , בנוס,. שנראה מלכתחילה וכפי שנית� לראות בדיעבד
 . השיב באופ� דומה2011משרד האוצר בתשובתו מאוקטובר ". ובאישור היוע- המשפטי לממשלה

 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ , ·˘ÂÁÓÂ È˙„ÈÓ ÔÂÎÈÒ ÔÎ˙Ò‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ËÈÏÁ‰ Ì‡
ÔÈÎ‰Ï ÂÈÏÚ ‰È‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù· ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ ÏÂ‰È� ÍÈÏ‰˙ ˙¯‚ÒÓ· , È„È ÏÚ ¯˘Â‡ÓÂ Ë¯ÂÙÓ ÍÓÒÓ

ÔÂÎÈÒ‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ÔÈÈˆÓ‰ ÍÎÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ , ˙‡Â ˘ÓÓ˙È ‰Ê ÔÂÎÈÒ˘ ˙Â¯·˙Ò‰‰ ˙‡
ÔÂÎÈÒ‰ ˘ÓÓ˙È ÔÎ‡ Ì‡ ‰· ˙‡˘Ï ÈÂÙˆ „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÏÚ‰, ¯ÂÓ‡Î ÍÓÒÓ ‡ˆÓ� ‡Ï ÌÏÂ‡ 

„¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰˘. 

 

 



 959 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי	

 תוואי רצועת מסילת הרכבת על המהיר  סלילת הנתיב

, 7 ונסלל על תוואי רצועת מסילת הרכבת1' בשנות השבעי� של המאה העשרי� הוסט כביש מס
, שבוצע כארבעי� שנה לאחר מכ�, פרויקט הנתיב המהיר. ועקב כ+ נוצר רצ, של ליקויי� תכנוניי�

 1' והנתיב המהיר נסלל בחלק משטחו של הנתיב הדרומי של כביש מס,  מאות� ליקויי�הושפע
 ).שממילא נבנה על רצועת מסילת הרכבת(

בתוואי מסילת הברזל מלוד עד צומת גלילות שחלקו עובר לאור+ נתיבי איילו� עובדות כיו� שתי 
 של חברת רכבת ישראל 2000התוכנית הרב שנתית משנת . מסילות ובחלק מהתוואי שלוש מסילות

קובעת כי כדי למנוע צוואר בקבוק בתנועת הרכבות בתוואי זה יש )  רכבת ישראל�להל� (מ "בע
 החלה רכבת ישראל בתכנו� הוספת מסילה 2000כבר בתחילת שנת . להקי� בו ארבע מסילות

כבר נבנו שתי באותו מועד (עד ללוד ) תחנת האוניברסיטה(שלישית ורביעית שיגיעו מנתיבי איילו� 
 ). מסילות

È‡ÂÂ˙ Â˙Â‡·Â ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ÔÂ�Î˙ ÌÚ „·· „· Úˆ·˙‰ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎ ‡ˆÓ� . 

 כתב מנהל אג, תכנו� פיתוח ומקרקעי� ברכבת ישראל למנהל אג, תכנו� 2002כבר בפברואר  .1
 ולמהנדס הראשי בחברת כביש חוצה ישראל כי 8)מחלקת העבודות הציבוריות(צ "מוקד� במע
, נוס, על כ+. ל מקדמת תכנו� מוקד� של ארבע מסילות בקטע שבי� דרו� תל אביב ללודרכבת ישרא

 למהנדס הראשי של חברת 2002מאפריל ' במכתבו של האחראי לתכנו� הרכבת מטע� חברה א
במסגרת התפתחות של המערכת הארצית של מסילות הרכבת משרדנו "כביש חוצה ישראל נאמר כי 
; " מחל, שפירי��א מרכז "פת מסילה שלישית ורביעית בקטע תחנת תמתכנ� מול רכבת ישראל הוס

 כדי לאפשר את הקמת המסילות ואת 1' ולפיכ+ הוא ביקש לבדוק א� אפשר להעתיק את כביש מס
 .הוספת נתיב האגרה

 כי ממדידה שבוצעה עולה כי בניית 9' ציי� מתכנ� הנתיב המהיר מטע� חברה ב2002באוקטובר 
י� גנות לשפירי� מגיעה עד קצה השוליי� הקיימי� של המסלול הדרומי של המסילה הרביעית ב

 .והדבר עלול ליצור בעיה בהקמת המסילה הרביעית המתוכננת; 1' כביש מס

 ¯‡Â¯·Ù· ¯·Î ÂÚ„È ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ Ë˜ÈÂ¯Ù È��Î˙Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ2002 , È�ÙÏ ÌÈÈ˙�˘Î
¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙Ó˜‰Ï Ì„˜ÂÓ‰ Ê¯ÎÓ‰ ÌÒ¯ÂÙ˘ ,¯‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÈÎ „Á‡ ‰�˜· ˙ÂÏÂÚ Ô�È‡ ˙·Î

¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÚ ,ÒÓ ˘È·Î· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÚË˜· ÈÎÂ '1 ˙È˙ÈÈÚ· ‰ÙÈÙÁ ˘È 
¯È‰Ó‰ ·È˙�Ï Ô�ÎÂ˙Ó‰ ˘È·Î‰ ÔÈ·Â ˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ È‡ÂÂ˙ ÔÈ· . ·È˙�‰ ÔÂ�Î˙ ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏ

‡˘Â�‰ ¯„ÒÂ‰˘ ‡Ï· Í˘Ó� ¯È‰Ó‰ . 

ל תכנו� וכלכלה במשרד "ציי� סמנכ 2005בישיבת ועדת המכרזי� של הנתיב המהיר במר-  .2
. 1'  לפרויקט בכביש מס10כי יש קשר בי� הנחת מסילה רכבת רביעית, ארלי סלומו�'מר צ, התחבורה

, הוא הוסי, כי בתכנית הפיתוח של הרכבת הועלתה הבעיה של קיבולת רכבות בכניסה לתל אביב
התחזיות יהיה צור+ בהנחת לפי . וכי מהנדסי� המליצו ליזו� תכנית להנחת המסילה הרביעית

__________________ 

 . מקרקעי� בשימוש הרכבת ה� למסילות קיימות וה� למסילות עתידיות!רצועת מסילת הרכבת   7

,  כיחידת סמ$ של משרד התחבורהצ" ננקטו פעולות להפסקת פעילותה של מע2004! ו2003בשני	   8
 .מ" החברה הלאומית לדרכי	 בישראל בע! מעצ –וסמכויותיה הועברו לחברה ממשלתית 

 .חברה הנדסית שנשכרה על ידי משרד התחבורה לתכנ� את הנתיב המהיר  9
 .פרויקט הנתיב המהיר מאפשר הנחת מסילה שלישית  10
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ויהיה צור+ להעתיק את הנתיב המהיר כבר בשני� , 2012 לשנת 2009המסילה הרביעית בי� שנת 
 . הראשונות של הפעלתו

קטע הכביש "כי , מר שי ברס, ל חברת נתיבי איילו�" כתבה מתכננת מחוז תל אביב למנכ2007במאי 
בתחו� רצועת מסילת הרכבת על פי , אוהקיי� בפועל נמצא בחלקו ובקטעי� מסוימי� במלו

 ".התכניות המאושרות

ל לשעבר של משרד "למנכ, מר שמאי אסי,,  פנה מנהל מינהל התכנו� שבמשרד הפני�2007ביוני 
 בקטע 1' בנושא הנתיב המהיר והמסילה הרביעית בכביש מס, מר גדעו� סיטרמ�, התחבורה

י� על ידי משרד התחבורה לפחות שני בימי� אלה מקודמ"הוא ציי� כי . תל אביב�שפירי�
פרויקטי� אלו טר� נבחנו במשולב בראייה , על פניו. הפרויקטי� בתו+ אותו מסדרו� תחבורתי

ולפיכ+ אינ� מבטיחי� פתרו� מערכתי ארו+ , סביבתי וסטאטוטורי, הנדסי, כוללת בהיבט תנועתי
יג עמדה תומכת לקידו� העדר ראייה תכנונית משולבת תקשה על מוסדות התכנו� להצ. טווח

תאו� תכנו� , נדרשת הצגת בדיקה תחבורתית לנחיצות הנתיב המהיר. פרויקטי� אלו ולאישור�
". ניתוחי� סטטוטוריי� ומשולבי� והתאמה לתוכניות תקפות, וביצוע ע� פרויקט המסילה הרביעית

שלא נמצאו פתרונות א, , עוד ציי� כי בינתיי� נודע לה� כי כבר פורס� מכרז להקמת הנתיב המהיר
לנוכח האמור לעיל נדרש תיאו� בי� התכנו� והביצוע של הנתיב . לחלק מהבעיות הכרוכות בהקמתו

מר , ל לשעבר של משרד התחבורה" השיב המנכ2007ביולי . המהיר ושל מסילת הרכבת הרביעית
קיקת חוק והממשלה יזמה ח, כי כבר פורס� מכרז לביצוע פרויקט הנתיב המהיר, גדעו� סיטרמ�

 יישו� פרויקט המסילה �ויתרה מזו ; כי משרד התחבורה אינו מתכוו� לבטל את הפרויקט; בנושא
 .הרביעית אינו בשל והוא נמצא בשלבי תכנו�

מר יצחק , ל רכבת ישראל"למנכ, ל לשעבר של משרד התחבורה" כתב המנכ2007בדצמבר  .3
 המסמ+ התכנוני תוא� ע� המשרדי� ,כי על פי הסכמות ביניה� בנושא הנתיב המהיר, הראל

; וכי התכנו� לא יחרוג מתכניות הדרכי� והמסילות המאושרות בתכניות תקפות, �הרלוונטיי
" הנתיב המהיר"תכנו� פרויקט ; הפרויקט שנמסר לזכיי� כולל א+ ורק נתיב כניסה מיוחד לתל אביב

ביצוע מסילה רביעית ; מאפשר את הנחת המסילה השלישית בלא שינוי ברצועת הדר+ המאושרת
וכי על מנת לקבל , 1' בעתיד יחייב הוספת נתיב או ביטול של אחד הנתיבי� הקיימי� של כביש מס

נמסרו לראש מינהל התכנו� במשרד , היתר לשימוש חורג בנתיב המהיר בחלק מרצועת המסילה
ת ישראל ל תכנו� ופיתוח ברכב"בהמש+ אותו החודש הודיע סמנכ. הפני� ההסכמות האמורות

לממונה על מחוז תל אביב במשרד הפני� כי רכבת ישראל מסירה את התנגדותה ליישו� תכנית 
לאור הכרת משרד התחבורה ומשרד האוצר בחשיבות פרויקט המסילה "זאת , הנתיב המהיר

הרביעית באיילו� ולאור התחייבות משרד התחבורה ומשרד האוצר לתקצוב הקמת המסילה 
 ".הרביעית באיילו�

 התחייבו משרד התחבורה ומשרד האוצר לפני הוועדה המחוזית לתכנו� ובנייה 2008באפריל  .4
ובשל כ+ תידרש העתקתו או ביטולו , תל אביב כי א� יוחלט לבצע את פרויקט המסילה הרביעית

מבירור שעשה משרד מבקר . ה� יפנו את השטח ויישאו בעלויות הכרוכות בכ+, של הנתיב המהיר
בת ישראל ובמשרד החשב הכללי במשרד האוצר עולה כי המסילה הרביעית של המדינה ברכ

והיא לא עברה את שלב בדיקות , עוד לא הוחלט על הקמתה; הרכבת נמצאת בשלבי תכנו� מוקדמי�
ספק רב א� הקמת המסילה , לפי דברי מנהל מחלקת התכנו� של רכבת ישראל. ההיתכנות ההנדסית

בעת . 11דסית בשל הצור+ להסדיר את בעיות הניקוז לנחל איילו�הרביעית תתאפשר מהבחינה ההנ
ההרחבה יהיה צור+ להרוס את הנתיב המהיר שנבנה ולסלול אותו בתוואי אחר או להעתיקו לנתיב 

 .והדבר ייקר את עלות הפרויקט, קיי�

__________________ 

על מנת לבנות מסילה רביעית על הרכבת למצוא , כבתנחל איילו� בחלקו עובר בסמיכות למסילת הר  11
 .דבר המקשה את בניית המסילה הרביעית מבחינה הנדסית, פתרו� לבעיית הניקוז של הנחל
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 ˙�˘· ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙Ó˜‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˘Â·È‚· ÏÁÂ‰˘ ˙Ú· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ2002 
¯Â‚‰ ÏÎÊ¯ÎÓ‰ ˙‡ ÂÓ„È˜˘ ÌÈÓ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ È��Î˙Ó Ì‰·Â ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,

ÒÓ ˘È·Î˘ ÍÎÏ ÌÈ¯Ú ÂÈ‰ '1 ,Î Ì˜Â‰˘-40ÔÎ È�ÙÏ ‰�˘  , ˙ÚÂˆ¯ ÌÂÁ˙Ï Â˜ÏÁ· ÛÙÂÁ
˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ ,‰Ê È‡ÂÂ˙· ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎÂ , È„È˙Ú È‡ÂÂ˙ ÁÂ˙ÈÙ· ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ

Ú˙˘ ‰ÓÂ¯„Ï ı¯‡‰ ÔÂÙˆ ÔÈ· ˙·Î¯ ˙ÏÈÒÓ Ï˘·È·‡ Ï˙ Í¯„ ¯Â· .ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ , Ì˙Â‡
ÌÈÓ¯Â‚ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ì‰·Â , ‡ÂˆÓÏ ÂÒÈ�˘ ÈÏ· ·È˙�‰ ˙Ó˜‰Ï ÂÏÚÙ

‰ÈÚ·Ï È„ÂÒÈ ÔÂ¯˙Ù . ˜ÏÁ ˙˜˙Ú‰Ï ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ ‡ÈˆÂ‰Ï Â·ÈÈÁ˙‰ Ì‰ ˙‡Ê ÌÂ˜Ó·
˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÏÈÒÓ‰ ˙‡ ÌÈ˜‰Ï ËÏÁÂÈ˘ ˙Ú· ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰Ó , ·Èˆ˜˙‰ ¯Â˜Ó ˙‡ Â�ÈÈˆ˘ ‡Ï·

È˘Â˙˜˙Ú‰ ÔÂÓÈÓÏ ˘¯„È. 

 כי עדיי� לא ברור מה החלופה 2011משרד האוצר ציי� בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
אי� ספק שא� ;  א� מצפו� למסילה הנוכחת או מדרומה�התכנונית הנבחרת של המסילה הרביעית 

חלופה שבה ה. ניהול הסיכוני� יתבצע כהלכה יפיק הציבור תועלת מהפרויקט במש+ שני� רבות
 .יוסט הנתיב המהיר צפונה עלותה שולית לעומת עלות הפרויקט

 ˙ÂÈ‰Ï ˙·ÈÈÁ ÌÈ�ÂÎÈÒ ÏÂ‰È�· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ ÈÎ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò
ÔÂÎÈÒ ÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÚ‰Â ÂÁ˜Ï�˘ ÌÈ�ÂÎÈÒ‰ Â�ÈÂˆÈ Â·˘ Ë¯ÂÙÓ ÍÓÒÓ· ‰ÂÂÏÓ . ÍÎ˘ ‡ˆÓ� ‡Ï

‰˘Ú� .ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,Ó‰ ˙Ó˜‰ ÏÚ ËÏÁÂÈ ¯˘‡Î¯„È˙ ˙ÈÚÈ·¯‰ ‰ÏÈÒ˘ ˙ÈÙÒÎ ˙ÂÏÚ 
 ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÓ ‰‡ˆÂ˙Î Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ˙ÙÒÂ� ˙È˙ÂÚÓ˘Ó

ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ . 

 

 

 הקטע הסופי של הנתיב המהיר 

לפני מחל, , נמצא בכניסה לנתיבי איילו�,  מטרי��600שאורכו כ, הקטע הסופי של הנתיב המהיר
לקראת חתימת החוזה . ב ע� שלושת הנתיבי� האחרי� של הכבישוהוא אמור להשתל, קיבו- גלויות

ולכ� המצב הסטטוטורי , לא חלה על קטע זה) ע"תב(בי� המדינה לזכיי� התברר כי תכנית בינוי עיר 
 טעות זו מקורה בשנות השבעי� .של הקטע לא עלה בקנה אחד ע� התכנית לביצוע שנמסרה לזכיי�

מאחר ששכונת עזרא בדרו� תל אביב נבנתה על : 1' מסבעת שהוק� כביש , של המאה העשרי�
, הוסט הכביש ונבנה על רצועת הרכבת,  בכניסה לתל אביב מכיוו� ירושלי�1' התוואי של כביש מס

 .ע המאשרת זאת"בלא שהייתה תב

 לנוכח דרישת משרד הפני� לפתור את הבעיה התכנונית בקטע האמור של הנתיב 2007ביולי 
וכל , ל לשעבר של משרד התחבורה"יבה דחופה בנושא בהשתתפות המנכהתקיימה יש, המהיר

קיצור הנתיב בכקילומטר באופ� : בישיבה הועלו שלושה פתרונות חלופיי�. הגורמי� הנוגעי� בדבר
סלילת ; קיצור הנתיב בכמה מאות מטרי� נוספי� באופ� קבוע; זמני עד לחזרה לתכנו� המקורי

החלופה . ומעבר מהפרדה פיזית להפרדה בצבע במקטע הבעייתיהנתיב המהיר בכל אורכו המקורי 
 . האחרונה היא שהתקבלה לבסו,

המדינה לא הצליחה להפקיע את הקטע האמור ולשנות את ייעוד הקרקע שהייתה מיועדת להקמת 
הוועדה המחוזית לתכנו� ובנייה לא אישרה ביולי , עקב כ+ .מסילת רכבת לטובת הנתיב המהיר

משרד האוצר ומשרד התחבורה התחייבו לפני הזכיי� לטפל באישור . ות בקטע זה את העבוד2008
ע והחלו בתהלי+ לקבלת היתר לשימוש חורג לצור+ מסירת הקרקע לזכיי� בהתא� לחוזה "התב

שכ� לא היה אפשר לבנות מעקה הפרדה בי� קטע זה ובי� , הדבר לא צלח. להמש+ ביצוע הפרויקט
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ו� ביניי� ולפיו ההפרדה בי� השניי� לא תהיה מסיבית אלא תתבצע ולכ� נקבע פתר, 1' כביש מס
ולדעת הזכיי� הדבר עלול להאט את תנועת , עקב כ+ הוצר הקטע. באמצעות עמודי� גמישי�

ומממני הפרויקט עצרו את , על רקע זה התגלעו חילוקי דעות בי� המדינה לזכיי�. המכוניות במקו�
 . מימונו

והוא ביקש להפסיק בהסכמה את ההתקשרות בינו ובי� ; את העבודות הזכיי� הפסיק 2009במאי 
המדינה שנקבעה בהסכ� הזיכיו� וציי� כי א� תסרב המדינה להפסיק את ההתקשרות הוא ינקוט את 

 .כדי להביא להפסקתה, על פי הדי� ועל פי הוראות הסכ� הזיכיו�, כל האמצעי� העומדי� לרשותו

ד התחבורה ולאג, החשב הכללי כי בשל האופ� שבו המדינה  הודיע הזכיי� למשר2009בדצמבר 
תכננה וביצעה את פרויקט הנתיב המהיר היה עליו להשקיע סכומי� גדולי� מהנדרש מהונו העצמי 

וכי אי� ביכולתו , שכ� הגופי� המממני� את הפרויקט הפסיקו לממנו, לתכנו� מחדש של פרויקט זה
 .להשקיע כספי� נוספי� במימו� הפרויקט

והזכיי� פנה לבוררות בבקשה לביטול ,  עדיי� לא הגיעו הצדדי� לידי הסכ�2009בסו, דצמבר 
הזכיי� ביקש שהדיו� . בהתא� להוראות הסכ� הזיכיו� בעניי� זה, הסכ� הזיכיו� ע� המדינה

רק לאחר שהבוררי� יתבקשו לעשות , בתביעותיו הכספיות שמקור� בהפרת ההסכ� יתבצע בנפרד
 . החל תהלי+ הבוררות בי� הצדדי�2010בינואר . כ�

חתמו ממשלת ישראל והזכיי� על הסכ� , בעקבות הסדר שהושג בתהלי+ הבוררות, 2010במר- 
 לשיעור מרבי 12שעיקרו הגדלת רשת הביטחו� שתינת� לזכיי�, פשרה בגי� עיכוב בניית הנתיב בשנה

שלו� בס+ שליש מהפדיו� ח מהווני� והבטחה כי הזכיי� יקבל מהממשלה ת" מיליו� ש�65של כ
 .השנתי של השנה הראשונה להפעלת הפרויקט

 ÈÏ· ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙ÏÈÏÒÏ Ê¯ÎÓ ÂÚˆÈ· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
ÒÓ ˘È·ÎÓ ÌÈ˜ÏÁ˘ '1 ˙È�Â�Î˙‰ ‰�ÈÁ·‰Ó Â¯„ÒÂ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÁË˘· ÌÈ‡ˆÓ�‰ 

˙È¯ÂËÂËËÒ‰Â .ÔÈ·Â ÔÈÈÎÊ‰ ÔÈ· ÍÂÒÎÒÏÂ ˙Â„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰Ï Ì¯‚ ¯·„‰‰�È„Ó‰  , ‰‡ˆÂ˙ÎÂ
Ô�ÎÂ˙ÓÏ ¯·ÚÓ ÔÈÈÎÊÏ ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘¯ ˙Ï„‚‰Ï ÍÎÓ .‰ÊÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ , Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰

 ˙�˘ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÚ·¯‰ „Ú ÌÈÈ˙Ò‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰2010 , ÏÁ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÚÂÙ· ÌÏÂ‡
ÔÎÓ ¯Á‡Ï ‰�˘Î ˜¯ ÏÂÚÙÏ , ¯‡Â�È·2011. 

 

 שיפוי לוועדה המחוזית 

קרוב בחלקו הצפוני אל מבני ,  מטרי��600ורכו כאמור כשא, הקטע הסופי של הנתיב המהיר
לפיכ+ נבחנו . וחלקו המזרחי עובר בשטח חקלאי ששיי+ למקווה ישראל, המגורי� של שכונת עזרא

) ת"תדמ(חלופות להכשרת הנתיב המהיר ולהרחבתו בקטע האמור ובכלל זה תכנית דרכי� ארצית 
 . הייעוד של הכביש שנבנה על תוואי הרכבת שנועדה להסדיר את הסטייה של הכביש ואת2013

שלא , נפגעו על ידי תכנית: "נקבע כדלהל�, �1965ה"התשכ, לחוק התכנו� והבניה) א(197בסעי, 
מי שביו� תחילתה של התכנית , מקרקעי� הנמצאי� בתחו� התכנית או גובלי� עמה, בדר+ הפקעה

בכפו, , עדה המקומית לתכנו� ולבנייההיה בעל המקרקעי� או בעל זכות בה� זכאי לפיצויי� מהוו
 ". 200לאמור בסעי, 

__________________ 

12
 

מדובר בהתחייבות של המדינה לשל לזכיי� שעורי מסוימי מההפרשי בי� יעד הפדיו� השנתי  
  .עד לגובה מכסימלי שנקבע, ועלשנקבע בהסכ ההתקשרות עמו ובי� הכנסות הזכיי� בפ
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לחוק התכנו� והבנייה קובע הסדר מיוחד לחלוקת האחריות בתשלו� פיצויי� עבור ) א(ד 119סעי, 
הוגשה תכנית דר+ בידי המדינה או : "תכניות דר+ שמוגשות על ידי המדינה או אחר מטעמה

שהוקמה לפי די� שאינה רשות מקומית או ועדה או בידי רשות ) 1(ב119מטעמה כאמור בסעי, 
ישפה מגיש ,  עקב אישור התכנית197וחויבה ועדה מקומית בתשלו� פיצויי� לפי סעי, , מקומית

הגורמי� הנושאי� , ע� זאת".  אחוזי� מסכו� הפיצויי��70ב, התכנית כאמור את הוועדה המקומית
 .  שיפוי שוני�בתשלו� יכולי� לקבוע ביניה� הסדר תשלומי� או הסדר

 שהכי� היוע- המשפטי של הפרויקט נאמר כי על פי החלטת המשנה ליוע- 2009במזכר מספטמבר 
על הוועדה המחוזית להוכיח כי אי� ביכולתה לממ� תשלו� פיצויי� לפי סעי, , המשפטי לממשלה

ע על מנת שתוכל לקבל פטור מהשתתפות בפיצוי הנפגעי� מביצו,  לחוק התכנו� והבנייה197
 הוועדה 2009 דרשה בספטמבר 1' במסגרת אישור והסדרה של הטעות בכביש מס. הפרויקט

 לחוק 197לפי סעי, , 100%המחוזית כי הפקדת התכנית תותנה בכ+ שהיא תקבל שיפוי בשיעור 
 . א� הנפגעי� מביצוע הפרויקט יתבעו ממנה פיצויי�, התכנו� והבנייה

¯„Ï ÂÓÈÎÒ‰ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ‰˙Â‡ ˙ÂÙ˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙˘È100% 
„È˙Ú· ÌÏ˘Ï Í¯Ëˆ˙˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ Û˜È‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· Â˜„·˘ ÈÏ·. 

 

 

 מגבלות הנתיב המהיר

1. ¯ È ‰ Ó ‰  · È ˙ � Ï  ‰ ˘ È  מנמל 1' בנתיב המהיר נית� להשתלב מכיוו� מזרח בכביש מס :‚
לבאי� מכביש . ג� מצומת בית ד412ובכלל זה מכביש , )ג" נתב�להל� (התעופה ב� גוריו� שבלוד 

אי� גישה ישירה לנתיב המהיר אלא יש צור+ לנסוע עד משמר ) מכיוו� אור יהודה( מצפו� 412
 מצפו� או מדרו� 4ג� כלי רכב המגיעי� מכביש . 1' השבעה ולחזור במעגל התנועה לכביש מס

חה  אינ� יכולי� להשתלב ישירות בנתיב המהיר ועליה� לנסוע מזר1' המשתלבי� ע� כביש מס
ג אינ� יכולי� "כמו כ� כלי רכב היוצאי� מנתב. במחל, שפירי�" חנה וסע"ממחל, גנות עד מתח� 
עומדת בפניה� האפשרות לנסוע דר+ מחל, לוד או לנסוע עד מחל, ; להשתלב בנתיב המהיר

 . שפירי� ולחזור למתח� חנה וסע

 תויקט נעשו ניסיונו כי בשלב התכנו� של הפר2011משרד התחבורה הסביר בתשובתו מספטמבר 
א+ הפתרונות נמצאו ,  להשתלב בנתיב המהיר באזור מחל, גנות4' לאפשר לנוסעי� בכביש מס

 . יקרי� מאוד

 כי מתוכנ� מחל, שיאפשר כניסה ישירה מכביש 2011משרד האוצר הסביר בתשובתו מאוקטובר 
 .  לנתיב המהיר ללא צור+ בנסיעה למשמר השבעה ובחזרה412

¯˜ÈÚ‰ ÌÈ�‰�‰ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂÂÈÎÓ ÌÈÚÈ‚Ó‰ ·Î¯ ÈÏÎ Ì‰ ·È˙�‰Ó ÌÈÈ ,ÔÈÚÈ„ÂÓ , „ÂÏÂ ‰ÏÓ¯
ÒÓ ˘È·ÎÏ ÌÈ¯·Á˙Ó‰ '1ÌÈ¯ÈÙ˘ ÛÏÁÓ È�ÙÏ  .¯ÂÓ‡Î , ·È˙�· ·Ï˙˘‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ‚‰�Ï

 ˘È·ÎÓ ¯È‰Ó‰412 ˘È·ÎÓ Â‡ ÔÂÙˆÓ 4·˙�Ó ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ·Î¯ ÈÏÎÂ ÌÂ¯„Ó Â‡ ÔÂÙˆÓ " ÔÈ‡ ‚
Ï‡Èˆ�ËÂÙ Ú‚Ù� ÍÎ ·˜ÚÂ ‰Ê ·È˙�Ï ‰¯È˘È ‰˘È‚ÂÈ˙ÂÒ�Î‰Â ·È˙�· ˘ÂÓÈ˘‰ . 

 ממחל, גנות עד גשר קיבו- גלויות מתבצעת בחלק מהכביש 1' הכניסה לתל אביב בכביש מס .2
כדי לפנות . בחלקו בארבעה ובסופו בשלושה נתיבי� עד נתיבי איילו�, באמצעות חמישה נתיבי�
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 1'  של כביש מס המטרי� האחרוני� של הנתיב המהיר צומצמו שלושת הנתיבי�100מקו� לסלילת 
 .והדבר גר� לצוואר בקבוק בכניסה לנתיבי איילו� לאלה שלא משתמשי� בנתיב המהיר, לשניי�

3. ˙ · Î ¯ ‰  ˙ � Á ˙  Ï Â Ë È היה תחנת , עוד מתחילתו, אחד הרכיבי� העיקריי� בפרויקט :·
הקמת התחנה במתח� לא נכללה , למרות התכנו�". חנה וסע"הרכבת שתוכננה להיבנות במתח� 

ד ותחנת "תחנת כפר חב: מאחר שכבר פועלות בקרבת מקו� שתי תחנות רכבת, המכרזבמסמכי 
הייתה עשויה להגדיל את הביקוש לנסיעה ברכבת " חנה וסע"יצוי� כי הקמת התחנה במתח� . ג"נתב

ומכא� שהקמתה של תחנת , ומצד אלו שהגיעו ללא רכב" אגרת גודש"מצד אלו שלא ירצו לשל� 
השקעה , נוס, על כ+. שרת לשפר את שירותי התחבורה הניתני� לציבוררכבת במתח� הייתה מאפ

תאונות דרכי� או חסימות של אחד :  בנתיב המהיר כגו�ובתחנת רכבת יכולה לפתור בעיות שייווצר
הפעלת הרכבת הייתה יכולה לאפשר גיבוי לפעילות של שירותי ההסעה ללא תשלו� או . הנתיבי�

ששירותי ההסעה ללא , פיזור ליעדי� נוספי� כדוגמת תחנת ההגנהשל התחבורה הציבורית ותאפשר 
 . וליעדי� נוספי� מחו- לתל אביב, תשלו� אינ� מגיעי� אליה

 כלי רכב בשעה במהירות נסיעה שלא �1,600בהסכ� הזיכיו� נקבע כי הנתיב מיועד לשרת כ .4
מהדוח שהכי� הזכיי� .  כלי רכב2,000תהיה תפוסה של " חנה וסע"וכי במתח� , ש" קמ�70תפחת מ

 �900כ" חנה וסע" עולה כי חנו במתח� 2011יולי �בנושא הפעילות בנתיב המהיר בחודשי� ינואר
 �1,200וכי בנתיב נסעו כ, ש" קמ93כי מהירות הנסיעה הממוצעת הייתה , כלי רכב ביו� בממוצע

 .כלי רכב בשעה בממוצע

5. ˙ Â Ú Ò ‰ ‰  È „ Ú È: ÌÁ˙Ó· "ÚÒÂ ‰�Á " È˙Â¯È˘ ÌÈ�˙È�„·Ï· ÌÈÂÂ˜ È�˘· ˙ÂÚÒ‰ :
Ô‚ ˙Ó¯· ‰Ò¯Â·‰ ÌÁ˙ÓÏ Â˜Â ·È·‡ Ï˙· ‰È¯˜‰ ··ÂÒ Â˜ . ÌÁ˙Ó· ÔÈ‡"ÚÒÂ ‰�Á " ˙Î¯ÚÓ

 ‰�Á˙‰ ÔÂ‚Î ·È·‡ Ï˙· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÊÎ¯Ó ˙ÂÓÂ˜ÓÏ ÚÈ‚‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ˘ ÌÈÚÒÂ�Ï ‰ÚÒ‰
˙ÈÊÎ¯Ó‰ , ÌÁ˙Ó· ˙Â�Á‰Ï Ì‰Ï È‡„Î˘ ÌÈÚÒÂ�‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÌˆÓˆÓ ¯·„‰Â"ÚÒÂ ‰�Á "

 ¯È‰Ó‰ ·È˙�· ÚÂÒ�ÏÂ˙ÂÚÒ‰‰ ˙ÂÚˆÓ‡·. 

,  נבחרו לאחר בחינה מקצועית מעמיקה� נמסר כי הקווי2011בתשובת משרד התחבורה מספטמבר 
וכי במועד סיו� הביקורת נעשתה בדיקה נוספת ובעקבותיה הוחלט להפעיל קו נוס, שיעדו שדרות 

 .13 לירושלי�100נוס, על כ+ החל לפעול קו ; רוטשילד

 

 

 עלות הפרויקט

לתחזוקה ולביצוע , ח למימו� תשלו� ליועצי�" מיליו� ש�115השקיעה בפרויקט כמדינת ישראל 
ע� זאת המדינה קיבלה מהזכיי� תמלוגי� בס+ . להפקעת מקרקעי� ועוד, לתשתיות, עבודות שונות

 פנה הזכיי� למדינה בתביעה לקבלת �2011 ו2010בשני� . ח בגי� הפעלת הכביש" מיליו� ש250
ובכלל זה הוצאות על עבודות נוספות שביצע , ח לכיסוי הוצאותיו"ו� ש מילי�200תשלו� בס+ כ

על ביצוע תעלת ניקוז , ח" מיליו� ש�38.3לטענתו עבור רכבת ישראל במסגרת הקמת הנתיב בס+ כ
 מיליו� �51כ, ח והוצאות על ביצוע עבודות תחזוקה בתקופת הבנייה" מיליו� ש�41.38כ, מבטו�

 .ח"ש

__________________ 

היה על הזכיי� להקי קו הסעות ממתח חנה וסע לאזור קריית הממשלה , על פי הסכ הזיכיו�  13
קו (לאחר שהדבר לא צלח העביר משרד התחבורה לאגד את הזכות להפעלת הקו האמור . בירושלי

100 ( ולנסוע בתחבורה ציבורית להחנות את הרכב בחינ, אפשר להגיע למתח חנה וסע. בתשלו
 .לירושלי
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בתו למשרד מבקר המדינה כי תביעותיו הנוספות של הזכיי� נמצאי� בהלי+ משרד האוצר ציי� בתשו
 .בוררות

 

 

 הנתיב המהיר בכניסה לירושלי� 

אול� א� מדובר , שר התחבורה מוסמ+ לקבוע כי נתיב תחבורה ישמש נתיב מהיר, על פי החוק
, ינוי זההרי שוועדת הכלכלה של הכנסת נדרשת לאשר ש, בשינוי ייעודו של נתיב שכבר הוק�

 .להכריז על הנתיב כנתיב אגרה ולהתקי� תקנות בנושא

 הוחלט לאחד בי� פרויקט הנתיב המהיר לירושלי� לפרויקט הנתיב המהיר 2005בשנת , כאמור
 בכניסה לתל אביב ולאפשר לזכיי� להקי� ולהפעיל נתיב מהיר לתחבורה הציבורית ולגבות אגרה 

 נחת� ע� 2007באוגוסט , כאמור.  בעלי תפוסה נמוכהעל יתרת הקיבולת בנתיב מרכבי� פרטיי�
 ועד צומת 1מוצא בכביש מאזור  שבי� היתר מקנה לו זכות להפעיל נתיב מהיר �הזכיי� הסכ� הזיכיו

כמו כ� להפעיל שירותי ; ע� סיו� הקמת הנתיב המהיר לתל אביב, גינות סחרוב בכניסה לירושלי�
 .רי� עד לקריית הממשלה בירושלי�במתח� שפי" חנה וסע"אוטובוסי� מחניו� 

ÌÎÒ‰· ˙ÂÏÂÏÎ ÂÈ‰ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ¯È‰Ó ·È˙� ˙Ó˜‰Ï ˙Â„Â·Ú‰˘ Û‡ , ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
 ËÒÂ‚Â‡·2011 ,ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙Ó˜‰· ÏÁÂ‰ ‡Ï. 

משרד התחבורה מסר בתשובתו כי הנושא נמצא בטיפול משרד התחבורה לקראת הגשתו לאישור 
ב השמאלי בכניסה לירושלי� מיועד כיו� לתחבורה ציבורית ובכדי היות והנתי. ועדת הכלכלה

 . להסב אותו לנתיב אגרה יש לקבל את אישור ועדת הכלכלה

 נקבע כי א� לא תאשר ועדת 2010במסגרת הסכ� פשרה שנחת� בי� המדינה ובי� הזכיי� במר- 
ה בעל הזיכיו� יהי, הכלכלה של הכנסת את הבקשה להסב את הנתיב השמאלי בכניסה לירושלי�

ההפעלה של הנתיב המהיר בכניסה �זכאי לתשלו� פיצוי� בגי� אבד� ההכנסה אשר נגר� לו עקב אי
 .2019 למאי 2011לירושלי� בגי� פרק הזמ� שבי� מאי 

 

 

 סיכו� 

 Ì„˜ÂÓ ÔÂ�Î˙ ¯„ÚÈ‰ ˙Ó‚Â„Î ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Â˙Ó˜‰· ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··
È‡Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘- ÔÈ· ÌÂ‡È˙Â˙Ó˜‰· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÏÁÂ‰˘ ˙Ú·

ÒÓ ˘È·Î˘ ÍÎÏ ‰¯Ú ‰�È„Ó‰ ‰˙ÈÈ‰ ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰ ˙Ó˜‰Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˘Â·È‚· '1 , Ì˜Â‰˘ 
Î-40ÔÎ È�ÙÏ ‰�˘  ,˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ ˙ÚÂˆ¯ ÌÂÁ˙Ï Â˜ÏÁ· ÛÙÂÁ , ÁÂ˙ÈÙ· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰Â

˙ÈÚÈ·¯‰ ˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ Ï˘ È„È˙Ú È‡ÂÂ˙ . ‰ÏÚÙ ‡Ï ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï˘ È„ÂÒÈ ÔÂ¯˙ÙÏ ‰�È„Ó‰
 Ì˜Â˙˘ ˙Ú· ¯È‰Ó‰ ·È˙�‰Ó ˜ÏÁ ˙˜˙Ú‰Ï ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÓÂÎÒ ‡ÈˆÂ‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰ ‡Ï‡ ‰ÈÚ·‰

‰¯ÂÓ‡‰ ˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ . 
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 ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰ ÔÙÂ‡Ï Ú‚Â�· ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ,‡ Ì˙Â�˘È‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ È„Î Ì

„È˙Ú· ÌÈÓÂ„ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÚ ËÏÁÂÈ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙¯ˆ‰ ÁÎÂ� ·ˆÓ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ
ÒÓ ˘È·Î '1ÏÒÈ‰Ï ˙„ÚÂÈÓ ÂÈÏÚ˘ ·È˙�‰ ˙‡ ˙Â�ÙÏ Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ�Â ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎÏ Ï ‰ÏÈÒÓ‰ 
˙ÈÚÈ·¯‰. 

 ˘ÂÓÈ˘Ï ˙˘¯„� ·È·‡ Ï˙Ï Â�ÓÓ ‰ÒÈ�Î‰Â ‰�È„Ó· ÈÊÎ¯Ó ‰ÚÂ�˙ ¯Èˆ ‡Â‰ „Á‡ ¯ÙÒÓ ˘È·Î
Ó· ¯Â·Èˆ‰ ÏÏÎ‰ÓÓÈ‰ ˙ÂÚ˘ ÏÎ Í˘ . ‡Ï ˙ÈÙÒÎ ˙ÂÏÚ ˘¯Â„ ¯È‰Ó‰ ·È˙�· ˘ÂÓÈ˘‰

Â· ˘Ó˙˘‰Ï ÌÈ�ÈÈ�ÂÚÓ‰ ÌÈÈË¯Ù ÌÈÁ¯Ê‡Ó ˙ÏËÂ·Ó , ‰¯Â·Á˙· ˘ÂÓÈ˘ Ï˘ ‰ÙÂÏÁ‰ „ÂÚ·
‰‡È˘· ‰�È‡ ˙È¯Â·Èˆ . ÌÈÓÂ„ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÂÏ˜˘ÈÈ˘ ˙Ú· ˙Ú„‰ ˙‡ ÍÎ ÏÚ ˙˙Ï ÌÂ˜Ó ˘È

„È˙Ú·. 

 


