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 משרד התשתיות הלאומיות

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

, במשרד האוצר, ברשות ההגבלי� העסקיי�, במשרד התשתיות הלאומיות
ובעיריית חיפה נבדקו " מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע"בחברה הממשלתית 

הפעולות לשיפור התחרות במשק הדלק ולפיתוח התשתית של יבוא הדלקי� 
ה נעשו במשרד התחבורה והבטיחות בדיקות השלמ .המזוקקי� דר� נמל חיפה

חברת "בחברה הממשלתית , במשרד הפני�, במשרד להגנת הסביבה, בדרכי�
וברשות החירו� הלאומית שבמשרד להגנת " מ"נמלי ישראל פיתוח ונכסי� בע

� .העור

 

 

 התחרות ותשתית היבוא במשק הדלק 

 תקציר

הכוללת (שתית ת, ייצור וזיקוק: משק הדלק מורכב משלושה תחומי� עיקריי�
 החל יישומה של רפורמה במשק 1988בשנת . ושיווק ללקוח) הולכה ואחסו�, נמלי�
הותר לחברות הדלק לייבא תזקיקי�, בי� השאר, ובתו  כ , הדלק

1
במסגרת . 

 לקד� את התחרות בענ& 2004 ובדצמבר 1999הרפורמה החליטה הממשלה באוגוסט 
, ) בז�)להל� " (מ"י זיקוק לנפט בעבת"הזיקוק על ידי פיצול החברה הממשלתית 

בית זיקוק "ול) ח" בז)להל� " (בית זיקוק חיפה"ל, שהייתה מונופול בתחו� זה
על פי עמדת רשות ההגבלי� . ועל ידי הפרטת שני בתי הזיקוק האלה" אשדוד

כדי לשמר וא& להגביר את התחרות בתחו� התזקיקי� , 2009העסקיי� מנובמבר 
במרחב חיפה מרוכזת תשתית . את תשתית יבוא התזקיקי�יש לשמר , שבמשק הדלק

 .רחבה של יבוא תזקיקי� לצד תשתיות חשובות אחרות ולצד פעילות עירונית

 

 פעולות הביקורת

בדק משרד , לסירוגי�, ) מועד סיו� הביקורת)להל�  (2011 ועד אפריל 2009ממר( 
 התשתית של יבוא מבקר המדינה את הפעולות לשיפור התחרות במשק הדלק ולפיתוח

. 2011חלק מהבדיקות עודכנו לחודש יולי . הדלקי� המזוקקי� דר  נמל חיפה
ברשות ההגבלי� , ) המשרד)להל� (הביקורת נעשתה במשרד התשתיות הלאומיות 

__________________ 

 ).ל" דס�המשמש בעיקר דלק סילוני� (סולר להסקה וקרוסי� , סולר לתחבורה, כגו� בנזי�  1
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תשתיות נפט "בחברה הממשלתית , במשרד האוצר, ) הרשות)להל� (העסקיי� 
 בדיקות השלמה נעשו במשרד .ובעיריית חיפה) �" תש)להל� " (מ"ואנרגיה בע

במשרד להגנת הסביבה , ) משרד התחבורה)להל� (התחבורה והבטיחות בדרכי� 
, )י" חנ)להל� " (מ"חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי� בע"ב, )ס" המשרד להג)להל� (

 .במשרד הפני� וברשות החירו� הלאומית שבמשרד להגנת העור&

 

 עיקרי הממצאי�

ובכלל� בתי ,  הרשות מגופי� רבי� במשק האנרגיה ביקשה2009באוקטובר  .1
נתוני� שתכלית� הייתה לבחו� את מצב התחרות במשק הדלק לאור , הזיקוק

משרד האוצר והמשרד לא השלימו את דיוניה� במסקנות , הרשות. התמורות שחלו בו
השלמת הדיוני� נדרשת כדי שהרשות . ובהמלצות העולות מממצאי הבדיקה

, כל אחד בתחומו, של משק הדלק יוכלו לשקול) הרגולטורי�(י� והמשרדי� המאסדר
 . את הפעולות הנחוצות לצמצו� החסמי� שנותרו בפני מימוש התחרות במשק הדלק

קידו� התחרות " בעניי� 2009ממאי ) 176' מס(בעקבות החלטת הממשלה  .2
ועדה  2009מינו שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות ביוני " והתשתיות במשק הדלק

תחרותיי� , חסמי� וכשלי� פיזיי�"שתפקידה לבחו� )  הוועדה)להל� (משרדית )בי�
על המלצות הוועדה . בפני קידו� התחרות והתשתיות במשק הדלק" וביורוקרטי�

עד מועד סיו� .  יש מחלוקת ע� משרדי� וע� גופי� ממשלתיי� אחרי�2010מינואר 
א הגישו שר האוצר ושר התשתיות ל, כשנה וחצי לאחר הגשת המלצותיה, הביקורת

, השיהוי נבע מהיעדר האיזו�. הלאומיות לממשלה הצעת החלטה ליישו� ההמלצות
בי� צורכי קידו� התחרות והתשתית במשק , המתחייב ממסקנותיה ומהמלצותיה

צורכי פיתוח נמל חיפה וצורכי , הדלק לבי� צורכי הפיתוח והתכנו� של העיר חיפה
 .חב זההבטיחות והסביבה במר

 עד מועד סיו� הביקורת לא הביא משרד התחבורה הצעת החלטה לממשלה  .3
הכוללת הצעה למיקומו ולפיתוחו של נמל , בדבר פיתוחה של תשתית הנמל בחיפה

 . דלק חדש ולגודל האניות שהוא יותא� לה�

בשל התמשכות השלמתו של סקר הפליטות של מזהמי� לאוויר שנדרשה חברת  .4
ס ובשל השתהות המשרד "על פי הדרישות המקצועיות של המשרד להג� להכי� "תש
 שלא קיד� את תהלי  האישור במקביל להשלמת התנאי� האמורי� על ידי )ס "להג
� להקמת חוות מכלי� " נדחתה בשנה וחצי לפחות הפקדת התכנית של תש)� "תש

 ").קרקעות הצפו�"אתר (חדשה במרחב חיפה 

לא השלי� משרד האוצר את חובתו על פי החלטת שרי�  עד מועד סיו� הביקורת  .5
 בדבר העקרונות והמימו� להעתקת חוות המכלי� במרחב חיפה אל אתר 2004מאפריל 

בדיקה . משרד האוצר ג� לא בדק את הכדאיות הכלכלית של מיז� זה. קרקעות הצפו�
פשר זו אמורה לשמש בסיס להמלצתו על הפעולה המועדפת ועל דר  מימונה ובכ  לא

 . למשרד להביא הצעת החלטה לממשלה בנוגע להעתקת חוות המכלי�

כחלק מתכנית , 2007 למרות המתחייב מהסכ� בי� המדינה לבי� בז� מינואר  .6
כמאסדר מטע� (לא אכפו מינהל הדלק שבמשרד , הפיצול וההפרטה של החברה

יר למדינה ח להעב"על בז) כמופקד על נכסיה(והחשב הכללי במשרד האוצר ) המדינה
 "). Fמסדרו� ("את החזקה שקיבלה על תשתית צנרת הדלקי� במרחב חיפה 
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� לאג& הרישוי בעיריית חיפה את כל " עד מועד סיו� הביקורת לא הגישה תש .7
הנתוני� שדרש על מנת שישקול את מת� היתר הבנייה להקמת שני מכלי דלק כדי 

עד מועד סיו� הביקורת לא . פהשיחליפו מכלי� פגומי� בחוות אחסו� דלק בנמל חי
אשר יאפשרו " קו הבניי�"� את נתוני "העבירה מחלקת ההנדסה בעיריית חיפה לתש

 . שהיא תנאי בתהלי  בקשת היתר הבנייה, לחברה להשלי� את מפת המדידה

היעדר תיאו� והתנגשות סמכויות מתקיימי� זה שני� רבות בי� גופי הממשל  .8
בשל כ  מתעכבת הקמת� של . התשתיות במרחב חיפההרבי� המופקדי� על פיתוח 

ומתעכב מימוש , מוגבל/ת אפשרויות היבוא של הדלקי�, תשתיות דלקי� חדשות
תכניות הפיתוח של תשתיות לאומיות נוספות במרחב חיפה לצד פיתוחה העירוני של 

 . העיר

 

 סיכו� והמלצות

תיות הלאומיות על משרד האוצר ועל משרד התש, על רשות ההגבלי� העסקיי�
להשלי� את הדיוני� במסקנות מעיבוד� ומניתוח� של הנתוני� בנוגע למצב התחרות 

כדי להמלי( לממשלה על הצעדי� הנדרשי� לצמצו� חסמי התחרות , במשק הדלק
 .כל אחד בתחומו, במשק הדלק

ה� . השפעת� של תכניות לפיתוח תשתיות חורגת מתחומי המיזמי� הכלולי� בה�
, על פעולות אחרות ועל מתקני תשתית אחרי�,  חותמ� על הסביבהמטביעות את

חוסר ההכרעה . וייתכנו ג� השפעות גומלי� בי� מיזמי� שוני� התלויי� זה בזה
, משרד התחבורה, משרד האוצר,  המשרד)במחלוקות בי� הגופי� הנוגעי� בדבר 

ההזרמה של  עיכבה עד כה את פיתוח תשתית האחסו� ו)� "י ותש"חנ, עיריית חיפה
. את פיתוח תשתית נמלי הי� והתעופה ואת פיתוח המרחב העירוני של חיפה, דלקי�

ואי� להשלי� ע� עיכוב כה ממוש  של פיתוח , יש למצוא פתרונות בתו  פרק זמ� קצר
 .תשתיות חיוניות למדינה

מ� הראוי , כדי לייעל את המשק ולהטיב את איכות החיי� של תושבי המדינה
� דרכי� להכרעה במחלוקות בעניי� פיתוח� של תשתיות חיוניותשהממשלה תבח

2
על . 

, הממשלה לדאוג להכרעה המאזנת בי� כל הצרכי� והתכניות של פיתוח מרחב חיפה
 . לאחר שתיבדק כדאיות� למשק, לרבות אלה של משק הדלק

 

♦ 
 

__________________ 

וש של תכניות פיתוח ייזו� ומימ"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , בהקשר זה ראו ג� מבקר המדינה  2
 .16' עמ, "בתחו� התשתית
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 מבוא

ולתפקודו , 3הההיק� הכספי של פעילות משק הדלק בישראל הוא עשרות מיליארדי שקלי� בשנ
 4במשק הדלק. היעיל של משק הדלק השפעה רבה על הפעילות הכלכלית של מדינת ישראל

באשדוד , באשקלו�, באילת: במדינה ארבעה נמלי דלק. 6 והשיווק5התשתית, הזיקוק: נכללי�
 פעילי� בתחו� יבוא הנפט הגולמי וביבוא � נמל אשקלו� ונמל חיפה �כיו� רק שניי� מה� . ובחיפה

 .לחברות שיווק הדלק)  תזקיקי��להל� (לקי� לאחר זיקוק ד

 הממשלה היא שהסדירה את משק הדלק והייתה מעורבת בכל 1988מאז קו� המדינה ועד אוגוסט 
 לחברה הממשלתית 8בזיקוק של הנפט הגולמי למוצריו השוני� היה מונופול. 7שלבי הטיפול בדלק

 בעקבות רפורמה במשק הדלק החלה בז� לייבא �1988וב; ) בז��להל� " (מ"בתי זיקוק לנפט בע"
ובאשדוד ) ח" בז�להל� (בז� פעלה במפעליה בחיפה . נפט גולמי והפכה למונופול ג� בתחו� זה

תשתיות "בתחו� שירותי התשתית פעלה הממשלה באמצעות החברה הממשלתית ). א" בז�להל� (
 באמצעות �קרקעית �� הצנרת התתובתחו� האחסו� ובתחו; )�" תש�להל� " (מ"נפט ואנרגיה בע

 .�9"שהיא חברת בת של תש, )ד" קמ�להל� " (מ"קו מוצרי דלק בע"

ובמסגרתה הותר לחברות הדלק לייבא , 10 החל יישומה של רפורמה במשק הדלק1988בשנת 
לפעול ליצירת תחרות בי� בית ) "126' החלטה מס( החליטה הממשלה 1999באוגוסט . 11תזקיקי�

 החליטה 2004בדצמבר ". תו( הפרדת הבעלות עליה�, לבי� בית הזיקוק באשדודהזיקוק בחיפה 
 . להפריט את בז� באמצעות פיצול ומכירה של שני בתי הזיקוק12ועדת השרי� לענייני הפרטה

ובעקבותיו היא נמכרה לחברת , א"במקביל התקיי� מכרז למכירת בז. 2006בז� התפצלה בסו� יוני 
 �להל� (רונית ק� ' רה הממונה על רשות ההגבלי� העסקיי� דאז גב איש2006באוקטובר ". פז"

ח באמצעות הצעת מכר לציבור "לאחר ההתפצלות הופרטה בז. 13"פז"א ע� "את מיזוג בז) הממונה

__________________ 

, 2007המתבססי� על נתוני שנת , 2011על פי נתוני מינהל הדלק שבמשרד התשתיות הלאומיות ממאי   3
שה� , ח" מיליארד ש�40במשק הדלק הייתה כ) סכו� התוצר(ס% הפעילות הכלכלית הכוללת השקעות 

 �8% במגזר שיווק הדלק ו42%,  במגזר הזיקוק50% מה� � מכלל הפעילות הכלכלית במשק �4.5%כ
 היה 2010השינוי בפעילות הכלכלית עד סו+ שנת , על פי נתוני מינהל הדלק. במגזר תשתיות הדלק

 .מועט מאוד
ולא בדלק גזי ) כפח�(לא בדלקי� מוצקי� ,  לא בנפט הגולמי�דוח זה ד� רק במוצרי הנפט המזוקקי�   4

 ).כגז טבעי(

 .אחסו� וניפוק של מוצרי נפט למכליות כביש, הזרמה של מוצרי הנפט, קה והטענה בנמלי�הכוללת פרי  5

שבעיקרו הוא , הכולל את השיווק הישיר הסיטונאי לצרכני� גדולי� ואת השיווק הקמעונאי לכלי רכב  6
 .בתחנות התדלוק

 .לרבות ביבוא הנפט הגולמי באמצעות שלוש חברות לשיווק דלק שפעלו באותה עת  7

 ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת הנכסי� או מת� השירותי� או מכלל רכישת� של �" מונופולי�"  8
 ריכוז שעל קיומו יכריז הממונה על ההגבלי� העסקיי� �שני אלה בידי אד� אחד או בידי חברה אחת 

חר המס, המונופולי� יכול שיהיה באזור מסוי� או א� יקבע שר התעשייה. בהודעה ברשומות
כי בנוגע לנכסי� מסוימי� או לשירות מסוי� ייראה כמונופולי� ריכוז , לפי המלצת הממונה, והתעסוקה

וזאת א� ראה השר כי למי שבידיו הריכוז האמור יש השפעה מכרעת בשוק , בשיעור נמו% ממחצית
 ).�1988ח"התשמ,  בחוק ההגבלי� העסקיי�26סעי+ (בנוגע לנכסי� או לשירותי� אלו 

טיפול ; � לתת שירותי תשתית של אחסו� נפט גולמי ודלקי� ואספקת� לכל רחבי המדינה"קיד תשתפ  9
הקמה ותחזוקה , ד הוא תכנו�"תפקיד קמ. וניפוק הדלק למכליות כביש; במוצרי דלק גולמי ותזקיקיו

 .קרקעית�של מערכות הולכת הדלקי� בצנרת תת
 .105�119' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„40) 1990 , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  10

 ).ל" דס�המשמש בעיקר דלק לסילוני� (סולר להסקה וקרוסי� , סולר לתחבורה, כגו� בנזי�  11
 .�26.12.04 מ20/החלטת ועדת השרי� לענייני הפרטה מח  12
 � 2006מאוקטובר , �1988ח"התשמ, לחוק ההגבלי� העסקיי�) ב(21הודעה על מיזוג חברות לפי סעי+   13

 . 791' עמ, 2006מבר  מנוב5602פ "י
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מפעלי� פטרוכימיי� "ו" מ"החברה לישראל בע"את גרעי� השליטה רכשו במשות� . על פי תשקי�
 ".מ"בישראל בע

 להטיל על שר התשתיות הלאומיות ועל שר האוצר למנות ועדה 14שלה החליטה הממ2009במאי 
, משרדית לנושא קידו� התחרות והתשתיות במשק הדלק מתו( בחינת חסמי� וכשלי� פיזיי��בי�

לראשות הוועדה התמנה ביוני ). משרדית או הוועדה� הוועדה הבי��להל� (תחרותיי� וביורוקרטי� 
והוחלט שהיא תתבסס על עבודתה של , תיות הלאומיות מנהל מינהל הדלק שבמשרד התש2009

ובו המלצותיה לשרי� )  דוח הוועדה�להל� ( הגישה הוועדה את הדוח 2010בינואר . חברת ייעו,
 .דוח זה טר� הובא לדיו� הממשלה ולאישורה. האמורי�

מדינה בדק משרד מבקר ה, לסירוגי�, ) מועד סיו� הביקורת�להל�  (2011 ועד אפריל 2009ממר, 
את הפעולות לשיפור התחרות במשק הדלק ולפיתוח התשתית של יבוא הדלקי� המזוקקי� דר( נמל 

ברשות ההגבלי� העסקיי� , ) המשרד�להל� (הביקורת נעשתה במשרד התשתיות הלאומיות . חיפה
. 2011חלק מהבדיקות עודכנו עד יולי . � ובעיריית חיפה"בתש, במשרד האוצר, ) הרשות�להל� (

במשרד , ) משרד התחבורה�להל� (קות השלמה נעשו במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� בדי
 �להל� " (מ"חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי� בע"ב, )ס" המשרד להג�להל� (להגנת הסביבה 

 .15)ל" רח�להל� (במשרד הפני� וברשות החירו� הלאומית שבמשרד להגנת העור� , )י"חנ

 

 

 התחרות במשק הדלק

 רשות ההגבלי� העסקיי�פעולות 

הא� פיצול בתי הזיקוק והפרטת� והסרת הפיקוח של המדינה על , משרד מבקר המדינה בח� .1
מחירי התזקיקי� שמוכרי� בתי הזיקוק הביאו לידי תחרות במחירי התזקיקי� בי� שלושת 

 כי עד מנתוני מינהל הדלק עולה. ל"א והיבוא מספקי� בחו"בז, ח"בז: בתחו� הזיקוק" השחקני�"
רכשו חברות הדלק תזקיקי� , 2007 והסתיי� בפברואר 2006הלי( שהחל ביוני , פיצול בז� והפרטתה

היק� . או ייבאו תזקיקי� ושיווקו אות�) ממלאי שה� מאחסנות באר,(מיובאי� מחברות סחר זרות 
כוש  הפסיקו חברות שיווק הדלק לר2008בשנת . יבוא זה היה כשליש מס( הצריכה של משק הדלק

ה� רכשו את כל הכמות , 2010אוקטובר , ומאז ועד מועד עריכת הביקורת, תזקיקי� מיובאי�
 .שנדרשה לה� רק בשני בתי הזיקוק במדינה

הבעלי� של  (16"פז"א הופנתה לצורכי חברת "מרבית התפוקה של בז, על פי נתוני מינהל הדלק
יתרת הייצור של . �26% כ�ק הדלק שהיא בעלת הנתח הגדול ביותר של תחנות התדלוק במש, )א"בז
. או באמצעות חברות דלק ישראליות אחרות" פז"א נמכרה ברובה לרשות הפלסטינית באמצעות "בז

 �65% שבבעלות� כ17ובכלל� שלוש החברות הגדולות האחרות, לפיכ( לכל שאר חברות הדלק
__________________ 

 ממאי 128' במסגרת החלטת ממשלה מס" קידו� התחרות והתשתיות במשק הדלק" בעניי� 176החלטה   14
 ". 2009�2010רפורמות מבניות לשני� " בעניי� 2009

בהחלטת .  כיחידה במשרד הביטחו�2007 מדצמבר 43/ל הוקמה בעקבות החלטת ממשלה ב"רח  15
להעביר את שטח הפעולה של רשות החירו� הלאומית "ה הממשלה  קבע2011 ממר� 3048ממשלה 

 ". ממשרד הביטחו� למשרד להגנת העור+) ל"רח(

 ועד 2009מתחילת . ל"סולר לתחבורה ודס,  אוקט�95בנזי� : א הוא של דלקי� קלי�"מרבית הייצור בבז  16
 מהסולר �100%ל ו" מהדס�89%כ;  מהבנזי� שיצרה�92%כ" פז"א ל" מכרה בז2010אוקטובר 
 .לתחבורה

 ".דור אלו�"ו" סונול", "דלק"החברות   17
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 2008משנת . ואח והיב"בז: נותרו שני מקורות אספקה אפשריי� בלבד, מתחנות התדלוק במשק
 .ח"רוכשות חברות הדלק את הדלקי� הקלי� בעיקר מבז

עיקר החשיבות התחרותית נעוצה "כי , 2009הרשות הסבירה למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
 לחברות הדלק לייבא תזקיקי� מספקי� באג� הי� המאפשרת, בקיומה של זרוע יבוא אפקטיבית

 של זרוע יבוא בקיומהאיו� היבוא קשור ... את מחיריה�התיכו� במקרה שבתי הזיקוק בישראל יעלו 
 ).ההדגשות במקור" ( בה בפועל בכל רגע נתו�בשימושבת קיימא ולאו דווקא 

... במסגרת בדיקת רוחב שיזמה"כי , 2009הממונה הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר  .2
להעביר , לל� בתי הזיקוקובכ, גורמי� רבי� במשק האנרגיה] 2009באוקטובר [נדרשו לאחרונה 

 ". נתוני� אלה יוכלו לשפו( אור ג� על יבוא התזקיקי�. 18נתוני� בקשת רחבה של ענייני�

שהרשות סיימה את בדיקתה בנוגע , 2011 הודיע למשרד מבקר המדינה במר, 19הממונה בפועל
� בתו( לערו( דיו� בממצאי� ע� גורמי� מקצועיי"ובהמש( בכוונתה , למצב התחרות במשק הדלק

בהמש( "עוד כתב הממונה בפועל כי ". ככל שיעלה הצור(, ומחו, לממשלה ולעדכנ� בדברי�
וא� לאתר ) בממצאי�(תהלי( העיבוד יהיה נית� לבסס או לשלול הסברי� לתופעות המפורטות 

כי במר, ,  הודיעה הרשות למשרד מבקר המדינה2011ביוני ". תופעות נוספות הנוגעות למשק הדלק
יא קיימה דיוני� נפרדי� ע� המשרד וע� אג� התקציבי� במשרד האוצר בעניי� המסקנות  ה2011

מהסברי מינהל . הרשות לא צירפה למכתבה את סיכומי דיוני� אלו. וההמלצות שעלו מבדיקותיה
ולפיכ( לא השלימו שלושת ,  עולה כי הרשות לא הציגה למשרד נתוני� מפורטי�2011הדלק מיוני 

 .  את הדיוני�הגופי� האמורי�

ÌÈ�Â˙�‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ „¯˘ÓÏ ‚Èˆ‰Ï ˙Â˘¯‰ ÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ; „¯˘Ó ÏÚÂ
 ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÏ˘‰Ï ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó· ˜Ï„‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰

‰˜È„·‰ È‡ˆÓÓÓ ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂˆÏÓ‰·Â ˙Â�˜ÒÓ· . ˙Â˘¯‰˘ È„Î ˙˘¯„� ÌÈ�ÂÈ„‰ ˙ÓÏ˘‰
ÏÎÂÈ ˜Ï„‰ ˜˘Ó Ï˘ ÌÈ¯„Ò‡Ó‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ÂÏÂ˜˘Ï Â ,ÂÓÂÁ˙· „Á‡ ÏÎ , ˙ÂÏÂÚÙ‰ ˙‡

˜Ï„‰ ˜˘Ó· ˙Â¯Á˙‰ ˘ÂÓÈÓ È�Ù· Â¯˙Â�˘ ÌÈÓÒÁ‰ ÌÂˆÓˆÏ ˙Â˘¯„�‰ . 

 

 

 חוק משק הדלק

ובמש( שני� המשרד מטפל ,  החליטה הממשלה להגיש הצעת חוק בנושא משק הדלק1997בינואר 
 להסדיר את מטרתו.  הכי� המשרד תזכיר מעודכ� להצעת החוק2007בינואר . 20בהצעת חוק זו

הבטיחותיי� והצרכניי� ולקבוע משטר של , מכלול הפעילויות במשק הדלק מ� ההיבטי� הכלכליי�
הצעת החוק כוללת ג� הסדרי� בנוגע ליצירת תחרות במשק . מתאימה) רגולציה(רישוי ושל אסדרה 

 .הדלק ולשמירה עליה

__________________ 

מגוו� השחקני� , רמת המחירי�, נתחי שוק ומצב הריכוזיות במקטעי המשק השוני�: "בכלל זה  18
נתוני� רלוונטיי� , קיומ� של מבצעי�, נגישות ושימוש בתשתיות השונות, והמוצרי� במקטעי� השוני�

וחסמי התרחבות במקטעי� השוני� או של חוליות בעייתיות בהיבט לשאלת קיומ� של חסמי כניסה 
שבהצטבר� יכולי� לשפו% אור על מצב התחרות במקטעי הפעילות ...התחרותי בשרשרת המוצר

 ".השוני� במשק הדלק
ר שלומי "המסחר והתעסוקה את הכלכל� הראשי של הרשות ד,  מינה שר התעשייה2011בתחילת מר�   19

) 3155' החלטה מס( החליטה הממשלה 2011באפריל . על עד למינוי ממונה קבועפריזט לממונה בפו
 .�18.4.11תוק+ המינוי מ. למנות את מר דיויד גילה לממונה על ההגבלי� העסקיי�

 . 338' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„ 54‡) 2003 ,מבקר המדינה  20
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 החליטה 2009במאי .  על התמשכות הטיפול בהכנת חוק זה21משרד מבקר המדינה כבר העיר
 לאישור 1.10.09להגיש עד ליו� ) " השר�להל� (הממשלה להטיל על שר התשתיות הלאומיות 

". על בסיס תזכיר החוק שהופ, בעניי� זה, ועדת השרי� לענייני חקיקה את טיוטת חוק משק הדלק
דאו ר עוזי לנ"כי באותו חודש מסר השר ד,  השיב המשרד למשרד מבקר המדינה2011בינואר 

למזכיר הממשלה את טיוטת חוק משק הדלק וביקשו להניחה על שולח� ועדת השרי� לענייני 
 .חקיקה

כי לאחר שנקבע מועד ,  הודיעה הלשכה המשפטית של המשרד למשרד מבקר המדינה2011במאי 
להבאתה של טיוטת חוק משק הדלק לאישור ועדת השרי� האמורה התקבלו במשרד הערות 

 . ממשרדי ממשלה אחרי�ובקשות לתיקוני� 

 È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‰˘‚Â‰ ˜Ï„‰ ˜˘Ó ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰˙�Î‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰ „¯˘Ó‰˘ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ Ú·¯‡Î ‰˜È˜Á , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˙‡Ê ˙Â¯ÓÏÂ

‰Ï˘ÓÓ· ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ ‰¯˘Â‡ ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ . 

 

 


 משרדית לקידו� התחרות והתשתיות במשק הדלק�הוועדה הבי

להטיל על שר התשתיות , לפי הצעת משרד האוצר, 22 החליטה הממשלה2009במאי , כאמור .1
. משרדית לקידו� התחרות והתשתיות במשק הדלק�הלאומיות ועל שר האוצר למנות ועדה בי�

בי� , תחרותיי� וביורוקרטי� ולהגיש את המלצותיה, הוועדה התבקשה לבחו� חסמי� וכשלי� פיזיי�
 :ההיתר בנושאי� האל

לרבות שדרוג יכולת היבוא ,  בחינת חסמי� בפני יבוא דלקי��מקטע יבוא הדלקי�  . א"
 . בנמלי� ובמקשרי� והמלצות ביחס ליצירת חלופה כדאית ליבוא בצפו� האר,

,  בחינת כושר המיכול הקיי� והתאמתו לצרכי המשק הצפויי��מקטע התשתית  . ב
 ". האחסו�הניפוק ו, הסדרת הרגולציה על מקטע ההזרמה

. משרדית�ר יובל שטייני, את הוועדה הבי�"ר עוזי לנדאו ושר האוצר ד" מינו השר ד2009ביוני 
נציגי� מדרג הביניי� : וחברי הוועדה יהיו כלהל�, ר יהיה מנהל מינהל הדלק במשרד"נקבע שהיו

ת נציגי� מרשות החברות הממשלתיות המטפלי� בחברו, נציג נוס� מהמשרד, של מינהל הדלק
בעקבות בקשת השר אישרה הממשלה לוועדה . י ונציג אג� התקציבי� במשרד האוצר"� וחנ"תש

והוועדה הגישה אות� לשרי� האמורי� בינואר ,  לדחות את מועד הגשת המלצותיה2009בנובמבר 
2010. 

שיש להרחיב את היכולת לייבא תזקיקי� למדינה ואת , בי� השאר, משרדית קבעה�הוועדה הבי�
לבדוק את האפשרות לייבא תזקיקי� דר( נמל דלק ; יבוא בפועל כדי להגביר את התחרותהיק� ה

לשפר את התשתיות בנמלי� ולהעמיק את נמל הדלק של חיפה כדי ; שיוק� באזור נמל אשדוד
ניתוח יישימות הנדסית בשי� לב "וזאת מתו( , להגדיל את מעמס האניות הפוקדות את הנמל

להרחיב ; "תועלת למשק הלאומי�ולוחות הזמני� ליישומ� וניתוח עלותי "לתכניות הפיתוח של חנ
ראו ,  או החווה23 אקרס20 מתח� �להל� (את היק� האחסו� במכלי תזקיקי� בתחו� נמל חיפה 

__________________ 

 . �1227 ו1226' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„58·) 2008 , מבקר המדינה  21

 ".קידו� התחרות והתשתיות במשק הדלק"בעניי�  176החלטה   22
 .שטח החווה השתרש ככינויו של מתח� זה.  יחידת מדידה בריטית לשטח�) ACRE(אקר   23
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למימוש ההמלצות האלה נדרשות השקעות של . כל עוד לא הוק� מתק� חלופי) 1המפה בנספח 
 .24מאות מיליוני דולרי�

, לתכנית המתאר הארצית, ה והמלצותיה נוגעות להיבטי סביבה ובטיחותמסקנות הוועד .2
ראו להל� ג� בפרק (המחוזית והמקומית לאזור העיר חיפה ולפיתוח מיזמי� המתוכנני� במרחב זה 

במפר, חיפה יש ריכוז נרחב של תשתיות תזקיקי� שהוקמו ). על תשתיות הדלק במרחב חיפה
תשתית תזקיקי� זו ). בזמ� שלטו� המנדט הבריטי(דמת בעיקר בשנות השלושי� של המאה הקו

בית ;  בחלקו המזרחי יש מעג� דלק לאניות מכל ובקרבתו מכלי אחסו��את נמל חיפה : כוללת
קרקעית להזרמת הדלקי� בי� �משאבות וצנרת תת; מכלי אחסו� בגדלי� שוני� במרחב חיפה; זיקוק

 . האתרי� השוני�

חיפה ממוקמות ברוב� בקרבת ריכוזי אוכלוסי� ומרכזי מסחר תשתיות הדלק הלאומיות במפר, 
 עולה 26 ומדוחות קודמי� של מבקר המדינה3025א "מתמ, מתסקירי ההשפעה על הסביבה. ותעסוקה

, ולכ� יש צור( לאז� בי� צורכי העיר, שמתקני הדלק המצויי� באזור חיפה מסוכני� לסביבת�
 . ת של משק הדלק הלאומיהבטיחות והסביבה לבי� צורכי הכלכלה והתשתי

באמצעות "בי� היתר , משרדית המליצה לקד� את התחרות בי� נמלי הדלק במדינה�הוועדה הבי�
 20אשר למתח� האחסו� של חוות ". כדי לשפר את אפשרות היבוא... שדרוג כושר הפריקה בחיפה

תק� אחסו� שהוא ימשי( לפעול כמ"הוועדה ממליצה , אקרס שבסמיכות למעג� הדלק בנמל חיפה
� תפעל להגדלת כושר "תש. כל עוד לא הוק� מתק� חלופי, לצרכי יבוא ויצוא של מוצרי דלק

העומדת , 30א "לרבות תמ, הממשלה לא תאשר תכנית מתאר ארצית. האחסו� בתו( המתח�
הוועדה זימנה לישיבותיה חברות וגופי� שוני� או ביקשה לקבל בכתב את ". בסתירה להחלטה זו

מרשימת החברות והגופי� האלה נפקדו עיריית חיפה והמשרד ; בעניי� טיוטת הדוחעמדותיה� 
 .27ס"להג

שטיוטת הדוח של , משרדית�ר הוועדה הבי�" הודיע מינהל התכנו� במשרד הפני� ליו2009בדצמבר 
טר� תואמו ע� מינהל התכנו� במשרד הפני� ולא נבחנו מול "הוועדה על מסקנותיה והמלצותיה 

אינ� מקובלות וחסרות התייחסות לכלל מערכת ... צה הארצית לתכנו� ובניההחלטות המוע
: משרדית�ר הוועדה הבי�"משרד התחבורה הודיע באותו מועד ליו". השיקולי� המתחייבת

העבודה בתחו� תשתיות והגברת התחרות הושלמה מבלי מעורבות ממשית של הגופי� השוני� "
 ".בענ� התחבורה

הגישה את "משרדית �כי הוועדה הבי�,  למשרד מבקר המדינה2010בר ל המשרד השיב בדצמ"מנכ
ר ומרכזת הוועדה "יו. ... המלצותיה לאחר שקיימה פגישות רבות ע� כל הגורמי� הרלבנטיי� לעניי�

א( נעתרו רק פע� , פנו מספר פעמי� לנציגי משרד הפני� והזמינו אות� להשתת� בדיוני הוועדה
 ".אחת

משרדית �כי הוועדה הבי�, 2011הפני� הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר מינהל התכנו� במשרד 
חלק� סותרות את מדיניות התכנו� שקבעה המועצה הארצית לתכנו� . לא תיאמה עמו את המלצותיה

להבטיח תנאי� תכנוניי� וסביבתיי� נאותי� לפיתוחו של מפר, "שמטרתה , 30א "ולבנייה בתמ
פוליניי� ולקבוע מנגנוני� לצמצו� ההשפעות הסביבתיות של חיפה לשימושי� לאומיי� ומטרו

__________________ 

על דוח של חברה פרטית שנעשה על פי הזמנת המשרד , בי� היתר, משרדית מבוסס�דוח הוועדה הבי�  24
 ). 2009אפריל  (Ï‡¯˘È· ˜Ï„‰ ˜˘Ó-˙ ÌÈÏ˘Î ÁÂ˙È� ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈÈ˙Â¯Á ושמו , ומשרד האוצר

 .תכנית מתאר ארצית לדרו� מפר� חיפה  25

‰Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ , מבקר המדינה: וכ� דוח מיוחד; 53�84' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„54·) 2004 , מבקר המדינה  26
‰ÈÈ�˘‰ ÔÂ�·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â) 2007( ,111�142' עמ. 

 הוא החל לבצע תכנית �2008ומ, וויר במפר� חיפהס קבע לו ליעד את הפחתת זיהו� הא"משרד הג  27
לש� כ% הטיל משרד זה על מפעלי� ועל אחראי� למתקני� שוני� במרחב חיפה לפעול . להשגת יעד זה
 .על פי הנחיותיו
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כל מהל( שיפגע בעקרונות התכנו� ויביא לעיכוב התכנית בממשלה יפגע בתכנו� אזור . ... תשתיות
 ". רגיש ורווי סיכוני� זה

שהוועדה לא נפגשה ע� ,  הודיע ראש עיריית חיפה מר יונה יהב למשרד מבקר המדינה2011בינואר 
ולפיכ( מסקנותיה והמלצותיה בדוח שהגישה לשר , עירייה וע� גופי התכנו� הנוגעי� בדברנציגי ה

ולשר האוצר התקבלו ללא התייעצות ע� גופי� אלו ומתו( התעלמות מהתכניות הקיימות 
 .ומהסיכוני� שייגרמו לסביבה בעקבות יישו� ההמלצות

... בע הדברי� עיריית חיפהמט" כי 2011ל המשרד הסביר למשרד מבקר המדינה בינואר "מנכ
, לעומת זאת, הוועדה. מתמקדת במרחב העירוני ושמה דגש על מזעור היק� התשתיות במפר, חיפה

, ]ההדגשה במקור [בקידו� תשתיות במקומות שבה� קיימות מערכות תשתית בסיסיותמעוניינת 
מלצות הוועדה באו כי בה, ל המשרד"עוד הסביר מנכ". בניסיו� למצות את התשתית באתרי� קיימי�

א( ,  אקרס20לידי ביטוי החלופות הרלוונטיות בנוגע לתכנית קרקעות הצפו� ולטיפול במתח� 
ל הסביר "המנכ. שכ� בכ( מטפלות ועדות התכנו� והבנייה, הוועדה נמנעה מלעסוק בתכנו� המפורט

המעוניינת "הצגת עמדתה של עיריית חיפה , )שהוא מנהל מינהל הדלק(ר הוועדה "עוד שלדעת יו
ליישו� מסקנות ,  לא הייתה מועילה כהוא זה לקידו� התחרות�בצמצו� מרבי של מתקני התשתית 
 ". הוועדה או לצמצו� חילוקי הדעות

È‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘Â ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ Ì‰È˙Â„ÓÚ ˙ÚÈÓ˘" Ò
ÔÂ�Î˙‰ ÈË·È‰ Ï˘ Ì·ÂÏÈ˘· Ú‚Ù , ‰È˙Â�˜ÒÓ· ˙ÂÁÈË·‰Â ‰·È·Ò‰‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙ÂˆÏÓ‰·Â .

 ˜Ï„‰ ˜˘Ó ÈÎ¯Âˆ ÔÈ· ˘¯„�‰ ÔÂÊÈ‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ˙ÂÙÂÏÁ ÏÚ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰ˆÈÏÓ‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏ
‰ÙÈÁ ·Á¯ÓÏ ˙ÂÚ‚Â�‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙· ÂÚ·˜�˘ ÈÙÎ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ·Â . È˜ÂÏÈÁ Ï˘·

 È�ÈÈ�ÚÏ ÌÈ¯˘‰ ˙„ÚÂ ¯Â˘È‡Ï ‰ËÏÁ‰ ˙Úˆ‰ Ï˘ ‰˙�Î‰ ˙‡ ˙Â‰˘‰Ï „¯˘Ó‰ ıÏ‡� ˙ÂÚ„‰
‰ÏÎÏÎÂ ‰¯·Á,ÌÈÓÒÁ‰ ˙˙ÁÙ‰·Â ˙Â¯Á˙‰ ¯ÂÙÈ˘· ˘¯„�‰ ÏÂÙÈË‰ ·ÎÚ˙‰Â . 

 הודיע השר באמצעות מזכיר הממשלה לוועדת השרי� לענייני חברה וכלכלה כי 2010במאי  .3
במהל( החודשי� הקרובי� ובהתבסס על ההמלצות בדוח נגבש הצעה להחלטת ממשלה "

... . בהתא� להמלצות, ממשלהאשר תקבע מסגרות ולוחות זמני� לפעילות משרדי ה, אופרטיבית
בצירו� דברי ההסבר נשלחה למשרדי� הנוגעי� בדבר לצור( קבלת , טיוטת הצעת ההחלטה שבנדו�

יותר משנה לאחר שהוועדה , 2011משרד מבקר המדינה העלה כי עד מחצית פברואר ". התייחסות�
 . משלהטר� הגישו השר ושר האוצר את הצעת ההחלטה למ, הגישה את המלצותיה לשרי�

כי לנוכח תגובות משרד הפני� ומשרד , 2011ל המשרד השיב למשרד מבקר המדינה בינואר "מנכ
כל . ... צרי( לקיי� דיו� מקי� בנושאי� שבמחלוקת ולהעביר את ההכרעה לידי הממשלה"התחבורה 

ל ציי� "המנכ". פעולה אחרת לא רק שלא תקד� את הלי( אישור המלצות הוועדה אלא תעכב אות�
מרשה לעצמו לפעול באופ� עצמאי הוא הגור� ) משרדי ממשלה או עירייה(העובדה שכל גו� "י כ

 ".ולא עצ� הגשת המלצות בטר� פתרו� המחלוקות, המרכזי לעיכוב ביישו� מסקנות הוועדה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Î�Ó ˙·Â˘˙" ÔÂ¯˙Ù ˘·‚Ï È˙Â‰Ó È˘Â˜ ˘È˘ ‰„ÈÚÓ „¯˘Ó‰ Ï
„˜Ï Í¯Âˆ‰ ÔÈ· ÔÊ‡Ó‰ ÏÏÂÎ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ·Ï ˜Ï„‰ ˜˘Ó· ˙È˙˘˙‰ ˙‡Â ˙Â¯Á˙‰ ˙‡ Ì

‰Ê ·Á¯Ó· ‰·È·Ò‰Â ˙ÂÁÈË·‰ ÈÎ¯ÂˆÂ ‰ÙÈÁ ÏÓ� Ï˘Â ‰ÙÈÁ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰Â28. 

 

__________________ 

משרד , את תשובותיה� של מינהל התכנו� שבמשרד הפני�) נמל הדלק בחיפה(ראו בפרק הבא   28
 .מדות שהבעיה מהותית כל התשובות מל�י "התחבורה וחנ
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 תשתיות הדלק במרחב חיפה

 נמל הדלק בחיפה

 בדבר תכנית פיתוח לנמלי� ובהתבסס על השלב הראשו� 199529בהמש� להחלטת הממשלה מיולי 
החליטה הממשלה במאי , ) תכנית האב�להל�  (2007חיפה ואשדוד מינואר של תכנית האב לנמלי 

לגידול הצפוי בתנועת ... לתת מענה"שיש ,  בעניי� התכנית לפיתוח נמלי אשדוד וחיפה200730
תו� איזו� של מכלול הצרכי� , בדר� היעילה ביותר, הבינוני והארו�, המטעני� בטווח המיידי

ותו� מת� , י לפיתוח התשתיות הלאומיות בנמלי אשדוד וחיפהתו� מת� מענה מיטב... והמגמות
פיתוח , על פי תכנית האב". מענה הול� לאינטרסי� הביטחוניי� האסטרטגיי� של מדינת ישראל

נמל חיפה לטווח הארו� יתבסס בשלב הראשו� על הקמת רציפי� חדשי� מצפו� לפתח נמל הקישו� 
ימוק� רצי) דלק חדש שנועד , י"על פי תכניות חנ, בה�ו) 2ראו המפה בנספח ,  נמל המפר'�להל� (

ל משרד התחבורה "ל המשרד ממנכ" ביקש מנכ2007בנובמבר . להחלי) את רצי) הדלק הקיי�
את צורכי משק האנרגיה מתו� ראייה , שמכינה ועדת היגוי, לשלב בתכנית האב לנמלי ישראל

שדרוג מער� שינוע "להכי� דוח בנושא י " סיימה חנ2009בדצמבר . כמפורט במכתבו, ארוכת טווח
, כאמור. 31כחלק מתכנית הפיתוח של נמלי חיפה ואשדוד" הדלקי� הנמלי כמענה לצרכי משק הדלק

שיש להרחיב את היכולת לייבא תזקיקי� , בי� השאר, 2010משרדית קבעה בינואר �הוועדה הבי�
 .תועלת�בהתחשב בהיבטי עלות, למדינה כדי להגביר את התחרות

 לייבוש הי� 1/ב/13) א"תמ( להכי� תכנית מתאר ארצית 32 החלה ועדת עורכי�2009�ב .1
 א " הורתה המועצה הארצית לתכנו� ולבנייה להכי� תמ2010ובספטמבר , ולהקמת נמל חדש

ובה תיכלל תכנית מפורטת להקמת מסו) מכולות חדש ,  למבני� ימיי� במפר' חיפה1/1ב/13
באוגוסט . הדנה בדרו� מפר' חיפה, 30א "כניות משיקות לתמשתי הת. ולהקמת רצי) דלק חדש

לאישור ועדת ) שכאמור כבר אושרה במועצה הארצית לתכנו� ולבנייה (30א " הובאה תמ2009
סיכ� ואמר כי הדיו� ) שר הפני� מר אלי ישי(ר ועדת השרי� "יו. השרי� לענייני פני� ושירותי�

שהסיבה ,  עולה2011התחבורה ומשרד הפני� מינואר מתשובות משרד . א זו יידחה בחודשיי�"בתמ
 .33י וחברת נמל חיפה להוראות התכנית"לדחיית הדיו� הייתה התנגדות חנ

 ביקש שר הפני� ממזכיר הממשלה להעלות על סדר יומה של ועדת השרי� לענייני 2010בפברואר 
 לחוק 53 לפי סעי) בתוק) סמכות הממשלה"וזאת , 30א "פני� ושירותי� הצעת החלטה לאישור תמ

".  דרו� מפר' חיפה� 30/א" תמ�לאשר את תכנית מתאר ארצית , 1965 �ה "התשכ, התכנו� והבניה
 . לא הועלתה הצעת החלטה זו לדיו� בוועדת השרי�2011נמצא שעד מאי 

ל משרדו "משרדית בראשות מנכ�' ועדה בי�" מינה שר התחבורה מר ישראל כ2010באפריל  .2
לקידו� פיתוח� של תשתיות תחבורה במרחב נמל ) ל הקוד�" המנכ�להל� (נות דאז מר יעקב ג

__________________ 

 .5879' החלטת ממשלה מס  29

 .1710' החלטת ממשלה מס  30

 כלל המלצות לממשלה בעניי� ההשקעות 2010משרדית מינואר �ג� דוח הוועדה הבי�, כנאמר לעיל  31
 .הנדרשות בתשתית יבוא הדלקי� בנמלי הדלק במדינה

המועצה הארצית רשאית להורות על  ":�1965ה"התשכ,  לחוק התכנו� והבניה51,50על פי סעיפי�   32
עריכת תכנית המיתאר הארצית חלקי� חלקי� לפי שטחי� שוני� של המדינה או לפי העניני� שה� 

המועצה הארצית תפרס� בדר% ... ודי� כל חלק כאמור כדי� תכנית המיתאר הארצית, נושא התכנית
והוראות אלה יבוצעו ,  לעריכתההנראית לה את נושא התכנית שעומדי� לערו% וכ� תת� את ההוראות

 ".על ידי מי ששר הפני� מינה לכ% או על ידי מי שזכה לכ% במכרז שפירס�
ואשר חלוקת האחריות ( ששטחי� שבבעלות� 30א "י וחברת נמל חיפה התנגדו לקביעה בתמ"חנ  33

י� של יועדו לשימושי� עירוני) עליה� אמורה להיקבע כחלק מתהלי% הרפורמה וההפרטה של הנמלי�
 .עיריית חיפה
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לאפשר קידומ� של תכניות ] על מנת[מ "לגבש המלצות אופרטיביות ע"הוועדה התבקשה . חיפה
קידו� תכנית אב לאומית למשק הדלק , 34'ועדת יערי'יישו� המלצות , הפיתוח של נמל המפר'

כל זאת תו� מענה תפעולי לצורכי הגופי� , של עיריית חיפהומימוש יעדי הפיתוח העירוניי� 
בעקבות הקמתה של ועדה זו החליט מנהל מינהל .  יו�60וזאת בתו� , "הנמליי� הפועלי� במרחב

ב /13א "התכנו� של משרד הפני� דאז לדחות את ישיבותיה� של ועדות העורכי� הנגזרות מתמ
 הודיעה 2010בנובמבר .  לחודשי� שלאחר מכ�שתוכננו, )כאמור לעיל(והנוגעות לנמל חיפה 

ל לא "משרדית בראשות המנכ�שהוועדה הבי�, ל הקוד� למשרד מבקר המדינה"לשכתו של המנכ
 .תתכנס עד לקבלת הנחיות נוספות משר התחבורה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â· ˙Â¯Á˙‰ ˙‡Â ˜Ï„‰ ˜˘Ó ˙È˙˘˙ ˙‡ Ì„˜Ï Í¯Âˆ‰ ÁÎÂ�Ï
ÈÏÓ�‰Â ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯Âˆ ÁÎÂ�ÏÂÌ ,È‡·ˆ‰Â ÈÁ¯Ê‡‰ , È¯„Ò ˙‡ Ú·˜˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙ÂÈ�Î˙‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯Âˆ ÏÎÏ Ú‚Â�· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰35ÏÓ�‰ Ï˘Â ‰ÙÈÁ ı¯ÙÓ Ï˘  , ‰˘Â·È‚ ÍÂ˙Ó
ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏÂ ÌÈ„ÚÈ ÔÂ�Î˙ ÍÂ˙ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰Ú˜˘‰ ˙È�Î˙ Ï˘ , ÌÈÎ˘ÂÓÓ‰ ÌÈ·ÂÎÈÚ‰ ÔÎ˘

 ‡Â·È ˙È˙˘˙ ÏÎ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙‡Â ÔÂ�Î˙‰ ˙‡ ÌÈ˘·˘Ó ‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰ÙÈÁ ·Á¯Ó· ÌÈ˜Ï„‰
ı¯ÙÓ‰ ·Á¯Ó Ï˘Â ‰ÙÈÁ ¯ÈÚ‰ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È�Î˙ ˙‡Â. 

על דעת , משרדית למשרד מבקר המדינה�ר הוועדה הבי�"ל הקוד� ויו" הודיע המנכ2011בינואר 
כי לאחר כמה חודשי פעילות הוועדה הוא ביקש משר , ל משרדו הנוכחי"שר התחבורה ומנכ

שלא נית� היה לגבש לגביה� , שלובות זו בזו, מספר סוגיותלנוכח "התחבורה להקפיא את פעילותה 
כי תכנית הקמתו של נמל הדלק אינה בטיפול משרד , ל הקוד�"עוד הסביר המנכ. 36"מענה

י הסבירה למשרד מבקר "חנ". כל עוד משרד התשתיות לא גיבש את מדיניותו בסוגיה"התחבורה 
להקמת נמל הדלק החדש במרחב נמל כי היא הציעה למשרד חלופות , 2010המדינה בדצמבר 

 .א� המשרד טר� גיבש עמדה סופית ומוסכמת, חיפה

 

 

 קרקעות הצפו�

 דונ� ממזרח למתח� בית זיקוק חיפה 600�� תכנית להקצאת שטח של כ" הכינה תש1990�ב .1
חווה זו נועדה . 37להקמת חוות דלק אחודה) 1ראו המפה בנספח ,  תכנית קרקעות הצפו��להל� (

 שנה ויותר הסמוכי� למתחמי� 70אכסניה חלופית לשלושה מתחמי אחסו� דלק גדולי� בני לשמש 
חוות , חוות המכלי� של מסו) קריית חיי�: עירוניי� ולריכוזי אוכלוסי� צפופי� במרחב מפר' חיפה

� " הגישה תש2001באוגוסט .  אקרס20והמכלי� שבמתח� ) ליד קריית טבעו�(מכלי אלרואי 

__________________ 

. ידידיה יערי ובהרכב נציגי משרד הביטחו� ועיריית חיפה' ל האלו� במיל"ל רפא"ועדה בראשות מנכ  34
 4347/07 שמספרו הואמ "עת (2009הוועדה הוקמה לפי החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה בינואר 

הנמל הצבאי ממיקומו כדי לבדוק את ישימות הצעתה של עיריית חיפה להעתיק את , )$15.1.09מ
התאמה . א: בשי( לב לכל הנושאי( הבאי("הנוכחי בנמל חיפה אל שטח הנמל החדש המתוכנ� 

לרבות , תכנונית$היתכנות פיזית. ב. מבצעית מלאה לדרישות המבצעיות שיוגדרו על ידי מפקד חיל הי(
 .2009הוועדה הגישה את מסקנותיה באוגוסט ". היתכנות תקציבית. ג. איכות הסביבה

 .16' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , ראו מבקר המדינה  35

שטחי( שעל ; המישק בי� קידו( פיתוחו של נמל המפר- החדש לבי� תהלי, הרפורמה והפרטת הנמלי(  36
פיתוח אורבאני " הוא 30א "ואילו ייעוד( לפי תמ, פי הגדרת הממשלה נועדו לתפעול של נמל חיפה

של בסיס חיל ) בנמל המפר-(רכת הביטחו� בעניי� השטח החלופי המישק בי� החלטת מע; "ומסחרי
 . הי( לבי� שדה התעופה בחיפה והנמל העתידי

 .40$43' עמ, )2000דצמבר („ÌÈ„Â‚È‡ ÏÚ ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ , ראו מבקר המדינה  37
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ביולי . 38את תכנית קרקעות הצפו�)  הוועדה המחוזית�להל� (ת לתכנו� ולבניה חיפה לוועדה המחוזי
 ואת תכנית המתאר המחוזית של 30א " אישרה הוועדה המחוזית כי התכנית תואמת את תמ2009

, �" ולדרוש מתש39את הפקדת התכנית היא החליטה להתלות בכמה תנאי�. 6מ " תמ�מרחב חיפה 
 . בשיתו) גופי� נוספי�2010ד ינואר למלא� ע, מגישת התכנית

פעמי� , על פי סמכותו בחוק התכנו� והבנייה, ר הוועדה המחוזית"� דחה יו"לבקשת תש .א
ר הוועדה " סיכ� יו2010ביולי . מספר את תארי� היעד להשלמת התנאי� שנקבעו להפקדת התכנית

� "ואותו הגישה תש, תחו' מהשלמות לסקר הפליטו, � מילאה את מרבית התנאי�"המחוזית שתש
� הארכה נוספת עד סו) מר' " ניתנה לתש2010בנובמבר . ס" לאישור המשרד להג2010באוגוסט 

ר "ס לשעבר ד"ל המשרד להג" כתב מנכ2010בדצמבר ). ראו להל�( לצור� בדיקה משלימה 2011
קיר � בדיקה משלימה לתס"כי מחוז חיפה במשרדו דרש מתש, יוסי ענבר למשרד מבקר המדינה

נוכח החשיבות , על א) שתסקיר ההשפעה על הסביבה לא הושל� כנדרש"וכי ; השפעה על הסביבה
המשרד להגנת הסביבה יוציא חוות דעת ביניי� עד תחילת , )קרקעות הצפו�(של קידו� התכנית 

 ".י היזמי�"וכבר החל לבדוק את נוסח הוראות התכנית שהוכ� ע) 2011(ינואר 

כי , למשרד מבקר המדינה) קארו(ד אלונה שפר "ס עו"לית המשרד להג"נכ השיבה מ2011בפברואר 
אבל היא נדרשה להשלמות נוספות , �" נית� אישור חלקי לתסקיר שהכינה תש2010בסו) דצמבר 

. כדי לעמוד בתנאי הסביבה המחמירי� המתחייבי� מהקמתו של מיז� דלקי� זה במיקו� שנקבע
שכ� , ס"� להטמיע את כל דרישות המשרד להג"ה תש לא סיימ2011הועלה שעד תחילת מאי 

 .ל"ולחלק מהנתוני� נדרשת בדיקת מומחי� מחו, להשלמת� נדרשת השקעת כספי� רבי�

˘˙Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ô , ¯˜Ò Ï˘ ˙ÂÙÒÂ�‰ ˙Â˘È¯„‰ ˙‡ ÌÈÏ˘‰Ï ‰ÈÏÚ˘
‚‰Ï „¯˘Ó‰ Ú·˜˘ ÈÙÎ ˙È�Î˙· Ì˙ÚÓË‰ ˙‡Â ˙ÂËÈÏÙ‰"Ò , ÌÈÈ˙�˘Î Â¯·Ú ¯·Î ÔÎ˘

‰ÓÌÈ‡�˙· ‰„˜Ù‰Ï ˙È�Î˙‰ ˙‡ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯˘È‡ Â·˘ „ÚÂÓ , ÌÈÈÓÚÙ Í¯‡Â‰Â
ÌÚÂˆÈ·Ï „ÚÈ‰ ÍÈ¯‡˙ .‚‰Ï „¯˘ÓÏ Ì‚ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ò , ¯Â˘È‡‰ ·ÂÎÈÚ ÈÎ

Î�Ó‰ ˙·Â˘˙ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â�È‡ ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÓÏ˘‰Ï Â˙˘˜· ˙Â·˜Ú· ˙È�Î˙‰ ˙„˜Ù‰Ï" Ï
 ¯·Óˆ„Ó ¯·Ú˘Ï2010 .ÂËÈÏÙ‰ ¯˜Ò ˙ÓÏ˘‰· ÈÂ‰È˘‰ Ì¯Â‚Â ˙È�Î˙‰ ˙„˜Ù‰ ˙‡ ·ÎÚÓ ˙

 ˙¯�ˆ‰ ÈÂÂ˜ Ï˘Â ‰ÙÈÁ ı¯ÙÓ ·Á¯Ó· ÌÈÏÎÓ‰ ˙ÂÂÁ Ï˘ ‰¯·Ú‰Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ ˙ÈÈÁ„Ï ÍÎ·
ÔÂÙˆ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ¯˙‡ Ï‡ Ì‰ÈÏ‡ . Ï˘ ˙Â¯Á‡ ÁÂ˙ÈÙ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ ˙‡ Ì‚ ·ÎÚÓ ÈÂ‰È˘‰

ÔÂÙˆ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙È�Î˙Ï ˙Â˜È˘Ó‰ ‰ÏÓ�Â ‰ÙÈÁ. 

כי עקב חשיבות התכנית , משרד מבקר המדינהס ל"לית המשרד להג" כתבה מנכ2011ביולי 
בזמ� תימש� �ובו, ומשמעותה החליט משרדה להמלי' לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית

 .השלמת סקר הפליטות

כי העיכובי� בהפקדת תכנית ,  עולה2010י למשרד מבקר המדינה מדצמבר "מתשובתה של חנ
וכי לדעתה העברת חוות המכלי� ,  האזרחיקרקעות הצפו� להתנגדויות מעכבי� את פעילות הנמל

ההדגשה  [לשחרורה� המפתח " אקרס לשטח קרקעות הצפו� 20של מסו) קריית חיי� ושל חוות 
 ".מרבית הקונפליקטי� במרחב] במקור

שא� , ס"לית המשרד להג"ר� למנכ�זאב צוק' ל במיל"ל תא" הודיע ראש רח2011במר'  .ב
יש לבנות למכלי האתר , לאשר את המיז� של קרקעות הצפו�ס "יחליט המשרד בשיתו) המשרד להג

__________________ 

 . 383$384' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„52·) 2002 , ראו מבקר המדינה  38

לפי )  סקר פליטות$להל� ( ושל סקר פליטות מזהמי( לאוויר כגו� השלמת הכנת( של סקר הסיכוני(  39
בדיקת ; שיועברו לקרקעות הצפו�, הכנת תכנית מפורטת לפינוי חוות המכלי(; ס"הנחיות המשרד להג

הקמת ; בדיקת מיקומה של תחנת כיבוי האש ושטחה במתח(; הגבהת( של המכלי( ושל המאצרות
 .ישתה של רשות נחל קישו�הכנת נספח ניקוז לפי דר; מתק� אימוני(
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ג� את מנהל מינהל , בי� השאר, ל יידע בהודעתו זו"ראש רח. מערכת מיגו� מפני פגיעה ישירה
 .�"ל תש"הדלק ואת מנכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Á¯ ˘‡¯ ÏÚ" ‰„ÚÂÂ‰ È�ÙÏ ˙˜ÓÂ�Ó‰ Â˙˘È¯„ ˙‡ ˙ÂÏÚ‰Ï Ï
˙ÈÊÂÁÓ‰ ,„ÓÚ ˙‡ ÏÂ˜˘˙ ÂÊ˘ È„ÎÔÂÙˆ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ˙È�Î˙ ˙‡ ¯˘‡Ï ‰‡Â·· Â˙ . 

השר ,  עולה כי שר התשתיות הלאומיות דאז2004ל המשרד מאפריל "ממסמ� של לשכת מנכ .2
שהיה מופקד באותה עת על מינהל , המסחר והתעסוקה דאז, דאז במשרד האוצר ושר התעשייה

� "בינוי מתקני תש/פינוי"� הסכימו באותו מועד על עקרונות בעניי, )י" ממ�להל� (מקרקעי ישראל 
כי המדינה תעמיד , בי� השאר, במסמ� העקרונות נקבע).  מסמ� העקרונות�להל� " (לקרקעות הצפו�

התקצוב יהיה לפי הסכ� ;  מיליו� דולר לפינוי המתקני� ולבינוי מתק� קרקעות הצפו��100 "לתש
ולפי הסכ� מפורט שייחת� , לר מיליו� דו65�י על תשלו� בס� כ"� ובי� ממ"מפורט שייחת� בי� תש

 מיליו� 35�על מימו� בס� של כ) משרד האוצר ומשרד התשתיות הלאומיות(� ובי� המדינה "בי� תש
כל ההסכמות האמורות "עוד סיכמו השרי� ש. דולר באמצעות עדכו� תעריפי� או מתקציב המדינה

ת לביצוע וניהול המתווה האחריו. ... כנדרש, הגופי� הממשלתיי� והממלכתיי�... טעונות אישור
שסיי� את תפקידו , מר אלי רונ�, דאז[ל משרד התשתיות הלאומיות "תוטל על צוות בראשות מנכ

 ". �"משרד האוצר ותש, י"ובהשתתפות ממ, ]2006במחצית שנת 

הודיע השר דאז מר בנימי� ב� אליעזר , כשנה וחצי לאחר סיכו� מסמ� העקרונות, 2005בספטמבר 
עלות , �"כי על פי הערכה הנדסית של תש, בי� השאר, 40ת דאז מר אהוד אולמרט"תמלשר האוצר וה

� מיליו� דולר 100: ואלה מקורות התקציב למיז�.  מיליו� דולר150�במיז� היא כ' הקמתו של שלב א 
ראו ( האקרס 20י עבור פינוי חלק משטח "סכו� נוס) תעביר חנ, כמפורט במסמ� העקרונות

כי אחד , עוד פירט השר במכתבו. �" מאיגרות חוב שתנפיק תש�יו� דולר  מיל50�וכ, )בהמש�
 מיליו� 100 שיבהיר כי סכו� �י "סיכו� תקציבי מול האוצר וממ"מצווארי הבקבוק בקידו� המיז� הוא 

בסיכו� מכתבו זה ביקש ". שהינו מינימו� קריטי לפרויקט, הינו אכ� הסכו� שהתחייב עליו האוצר$ 
 ".למת� הנחיות לגורמי� השוני� וקבלת החלטות במידת הצור�"ע� שר האוצר השר לזמ� דיו� 

למשרד )  אגפי האוצר�להל� (אג) התקציבי� וסג� החשב הכללי ) בנפרד( הסבירו 2011באפריל 
 אינו מסמ� מחייב מאחר שטר� ניתנו ההסכמות של 2004�כי מסמ� העקרונות מ, מבקר המדינה

הוסי) כי על ) ל" החשכ�להל� (אג) החשב הכללי . דר המימו� למיז�וטר� הוס, הגופי� הרלוונטיי�
האחריות לקידו� המיז� ולגיבוש הצעת החלטה לממשלה בנדו� הוטלה על , פי מסמ� העקרונות

2005�וכי אי� במכתבו של השר דאז מ; אבל הוא לא קיד� את הנושא, ל המשרד דאז מר אלי רונ�"מנכ 
שכ� הממשלה לא , למד שמשרד האוצר הסכי� לבצע את המיז�ת דאז כדי ל"אל שר האוצר והתמ

המלמדי� שיש " כל תימוכי� או עבודה כלכלית"עוד ציינו אגפי האוצר כי אי� . קיבלה החלטה מחייבת
ל המשרד דאז מסר למשרד מבקר המדינה ביולי "מנכ. יתרונות למשק הדלק ממיז� קרקעות הצפו�

... הצפו� טופלוו בסמכותי ובטיפולי במסגרת פרויקט קרקעות כל הנושאי� שהי"כי , בי� היתר, 2011
 ".לא קודמו כלל, ובעיקר אג) החשב הכללי, א� הנושאי� שהיו באחריות משרד האוצר

__________________ 

 .2004אחד השרי( שהשתתפו בסיכו( העקרונות באפריל   40
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 ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰„Â·Ú‰Â ÔÈÎÂÓÈ˙‰ " ˙¯·Á Ï˘ ‰˙˜È„·· ÌÈÈÂˆÓ
 ÏÂˆÈÙ ˙Â·˜Ú· ˜Ï„‰ ˜˘Ó· ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ˙Â¯Á˙‰ ·ˆÓ ÏÚ ıÂÚÈÈ‰˙Ë¯Ù‰Â ÔÊ· , ‰˜È„·

 ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÔÈÓÊ‰˘)„¯˘Ó‰ ÌÚ ( ¯‡Â¯·Ù·2008 . ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á ‰˘È‚‰˘ ÈÙÂÒ‰ ÁÂ„·
 ÏÈ¯Ù‡· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Ï2009Â‚ˆÂ‰  ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙ÂˆÏÓ‰Â ÈÏÎÏÎ ÁÂ˙È�" ˙ÂÚ˜˘‰Ï

‰Ó¯Ê‰‰Â ÌÈÏÓ�‰ ˙È˙˘˙· ˙Â˘¯„�‰" ,‰ÙÈÁ ·Á¯Ó· ˙Â·¯Ï41 , ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÌÈÒÒ·˙Ó‰
˙ÂÚ˜¯˜ ÌÊÈÓ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ÔÂÙˆ‰  . ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈ¯˘‰ Â�ÈÓ ıÂÚÈÈ‰ ˙¯·Á Ï˘ ÁÂ„‰ „ÂÒÈ ÏÚ

ÔÈ·‰-ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊÂÓ‰ ˙È„¯˘Ó ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ È‚Èˆ� Ì‚ ÂÙ˙˙˘‰ ‰·Â. 

ל לדו� עמו על מימו� המיז� וציי� כי משרד האוצר "� מהחשכ"ל תש" ביקש מנכ2009בנובמבר 
ערי� שעלות הקמתו של המיז� הוא ה".  מיליו� דולר100היק) מימו� מינימאלי של "הבטיח בעבר 

סג� . 2004 במחירי התשומות של שנת � לפי החלופות השונות � מיליו� דולר 250 עד 170�תהיה מ
למיטב ידיעתי לא ניתנה : "השיב לו) ל הקוד�" סג� החשכ�להל� (ל דאז מר אבי דור "בכיר לחשכ

ולאחר שייערכו , חר יותרמימו� הפרויקט יבח� בשלב מאו... � הבטחה כאמור ממשרד האוצר"לתש
 ".בדיקות מקיפות באשר לכדאיות הכלכלית של הפרויקט

שמסיכו� , בי� השאר, 2011ל הנוכחי מר גיל שבתאי כתב למשרד מבקר המדינה בינואר "סג� החשכ
בימי� אלה מבצע אג) החשב הכללי בשיתו) . ... שאי� מדובר בסוגיה שהוכרע בה"השרי� עולה 

ושל אופ� יישו� , ינה של הכדאיות הכלכלית הטמונה בביצוע הפרויקטגורמי� רלוונטיי� בח
ל מצוי בשלב הראשוני בלבד "הוא ציי� כי אג) החשכ". ההחלטות אשר התקבלו בעבר בקשר אליו

ולפיכ� אי� , של הפרמטרי� ושל מתווה הבדיקה, בתהלי� קביעת� של מטרות בדיקת הכדאיות
, ל" הוסי) סג� החשכ2011בפברואר . י� הכדאיות של המיז�ברשותו פרוטוקולי� מדיוני האג) בעני

� "כי החלטה על מיז� קרקעות הצפו� צריכה להיות חלק מהסדרה כוללת של פעילות חברת תש
 . 42ונכסיה במסגרת הסכ� שייחת� בי� החברה למדינה

 ¯‡Â�È „Ú Â‰˙˘‰ ¯ˆÂ‡‰ ÈÙ‚‡ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2011 ÌÊÈÓ‰ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„·· 
··ÂÂ�ÂÓÈÓ ˙�ÈÁ ,ÂÓÏÚ˙‰ Ì‰ ÍÎ·Â : ÏÈ¯Ù‡Ó ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÌÂÎÈÒÓ2004 , ¯˘ Ì‚ Û˙˙˘‰ Â·˘

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· Ê‡„ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ ; ¯·ÓËÙÒ· Ê‡„ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘Ï Ê‡„ ¯˘‰ ˙ÈÈ�ÙÓ
2005 ,ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÏÚ Ê‡„ ‰�ÂÓÓÏ Ì‚ ÁÏ˘� ‰˜˙Ú‰˘ ;˘˙ ˙ÈÈ�ÙÓÂ"Î˘ÁÏ Ô" ¯·Ó·Â�· Ï
2009 .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÂÊ ˙Â‰˙˘‰‰Ê ÌÊÈÓÏ ·Èˆ˜˙ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡ÈˆÓ· ‰Ú‚Ù  ,

 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ�Â¯ÈÚÂ ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈÓÊÈÓ ÌÂ„È˜·Â ˜Ï„‰ ˜˘Ó Ï˘ ˙ÂÈ˙˘˙‰Â ˙Â¯Á˙‰ ÌÂ„È˜·
ÌÊÈÓ‰ ˘ÂÓÈÓ· ÈÂÏ˙ ÌÚÂˆÈ·˘ ‰ÙÈÁ ·Á¯Ó· .ÔÂ¯˙Ù ˙˙Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ÂÏ‡ ÌÈÓÊÈÓ ,¯‡˘‰ ÔÈ· ,
‰ÙÈÁ ·Á¯Ó·˘ ‰·È·ÒÏÂ ˙ÂÁÈË·Ï ÌÈ�ÂÎÈÒÏ. 

 

 

  לרשת הדלק הארציתחוות המכלי� בנמל חיפה וחיבורה

חוות  "�בשנות השלושי� של המאה הקודמת הוקמה חוות מכלי דלק בחלקו המזרחי של נמל חיפה 
, � עולה שתפקיד מכלי החווה בי� היתר"ממסמכי תש. בחווה מכלי דלק בגדלי� שוני�".  אקרס20

__________________ 

, )2009אפריל ( �Ï‡¯˘È· ˜Ï„‰ ˜˘Ó- ÔÂ¯˙ÙÏ ˙ÂˆÏÓ‰Â ÌÈÈ˙Â¯Á˙ ÌÈÏ˘Î ÁÂ˙È , דוח חברת הייעו-  41
 .4בייחוד פרק 

„ÁÂ , נהבעניי� זה ראו מבקר המדי. �"ההסדרה האמורה נדרשה כבר ממועד תו( הזיכיו� שהיה לתש  42
 È˙�˘52·) 2002( ,374' עמ. 
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קרובי� פיזית ומ� ההכרח שה� יהיו , 43החיוני לטעינת� ולפריקת� של אניות, הוא אחסו� ביניי�
לנוכח מצב� של , ס"על פי תסקירי ההשפעה על הסביבה שאישר המשרד להג. לרצי) הדלק שבנמל

יש צור� לשפצ� או להחליפ� למכלי� העומדי� בתקני הבטיחות )  שנה70�בני כ(מכלי החווה 
מית להריסת מכל או לבנייתו נדרש היתר בנייה מהוועדה המקו. העדכניי� לאחסו� חומרי� מסוכני�

) י"כיו� חנ( דרשה רשות הנמלי� �2001 בינואר "יצוי� כי משפקע הזיכיו� של תש. 44לתכנו� ולבנייה
דרישתה זו הביאה לידי סכסו� . � תפנה את מתקניה ואת מכלי החווה מאזור רצי) הדלק"שתש

 .45משפטי בי� שתי החברות

ת בי� כל אחד מרכיבי משרדית עולה שקיימת תלות תפקודי�� ומדוח הוועדה הבי�"ממסמכי תש
א� צורכי משק הדלק העתידיי� יחייבו להתאי� את הנמל לקליטת : מער� תשתיות זה ובי� קיבולתו

. יידרשו הרחבות ג� במער� האחסו� וההזרמה, אניות גדולות יותר או להגברת כושר הזיקוק
 . למימוש המלצות אלו נדרשות השקעות של מאות מיליוני דולרי�

ÏÁ‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,¯ÂÓ‡Î ,„¯˘Ó‰ ÛÂ˙È˘· ÔÂÙˆ‰ ˙ÂÚ˜¯˜ ÌÊÈÓ ˙ÂÈ‡„Î ˙‡ ˜Â„·Ï ;
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„ÏÂ , ˙ÂÈ�Î˙Ï Ì‚ ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ‰ÈÂÙˆ‰ Â˙ÏÚÂ˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ

˙Â¯Á‡ ÁÂ˙ÈÙ ,‰ÙÈÁ ·Á¯Ó· ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰ÏÂ ˙ÂÁÈË·Ï . ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÂÈÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
 ˙ÂÂÁ ÈÏÎÓ ˙¯·Ú‰Ó ˜Ï„‰ ˜˘ÓÏ ‰ÈÂÙˆ‰20ÂÚ˜¯˜ ¯˙‡Ï Ò¯˜‡  Ï˘ Ë·È‰‰ ÔÓ ÔÂÙˆ‰ ˙

˜Â˜ÈÊ‰ ÌÂÁ˙· ˙Â¯Á˙‰ ¯ÂÙÈ˘. 

קרקעיי� להעברת �ח באמצעות שבעה צינורות תת"רצי) הדלק בנמל חיפה מחובר למתח� בז .1
מה� ארבעה צינורות מחוברי� ; )1ראו המפה בנספח " (Fמסדרו� "צינורות המכוני� , תזקיקי�

ח אל נמל חיפה "עדה להזרמת דלקי� מבזצנרת זו נו.  למערכת ההזרמה הארצית�וממנה , 46ד"לקמ
לצורכי יצוא ואל מסופי הדלק של כמה מחברות שיווק הדלק המצויי� במפר' חיפה ולהזרמת 

 . תזקיקי� מיובאי� מהנמל אל המערכת הארצית

בי� , ח לקראת הפרטתה נקבע" שנחת� בי� מדינת ישראל לבי� בז2007בהסדר העקרונות מינואר 
. את כל זכויותיה בצנרת התזקיקי� או בנוגע אליה) �"בז(תשיב החברה , במועד החתימה: "השאר

תהיה לחברה הזכות להפעיל ) תקופת ביניי� (28.2.2010בתקופה שממועד החתימה ועד יו� ...
תעביר החברה למדינה את החזקה , 28.2.2010לא יאוחר מיו� . ...ולהשתמש בצנרת התזקיקי�

יוס) �ל הקוד� ושל מנהל מינהל הדלק מר ח� בר" החשכממכתב� של סג�". בצנרת התזקיקי�
שהמדינה נאותה להארי� את מש� ,  עולה2010מרדכי מפברואר �ח לשעבר מר ישר ב�"ל בז"למנכ

 . 2010ח בצנרת עד לסו) מאי "השימוש של בז

, ח"עדיי� בחזקת בז" Fמסדרו� "כי א) ש, 2010ל המשרד כתב למשרד מבקר המדינה בדצמבר "מנכ
אבל עד כה לא הוגשה , לא התכוונה למנוע הזרמת דלק מהנמל לחברות הדלק שיבקשו זאתהיא 

__________________ 

אפשר להזרי( את הדלק הנטע� מבית הזיקוק אל האנייה או לפרוק דלק ממנה ישירות $באופ� טכני אי  43
וזאת עקב הצור, התפעולי להתאי( בי� קיבולת האנייה לספיקות ההזרמה ולאפשר הלי, , אל הלקוח

 .מהיר של שטעונה
 .ומתקנותיוכמתחייב מחוק התכנו� והבנייה   44
� מרשות "� באה לקצה תקופת חכירת השטח על ידי תש" ע( פקיעת הזיכיו� של תש2001בינואר   45

„ÁÂ , ראו מבקר המדינה (1972וזאת מתוק� הסכ( בי� הצדדי( משנת , בנמל חיפה) י"כיו( חנ(הנמלי( 
 È˙�˘52·) 2002( ,לאחר .  מהשטח� תביעה להסתלקות"רשות הנמלי( הגישה נגד תש). 384$383' עמ

הידיינות בבית המשפט ובהסכמת הצדדי( נפסק שייעשה הלי, גישור על ידי רשות החברות 
 .במועד סיו( הביקורת טר( הסתיי( הלי, זה. הממשלתיות

 .ח ומרכזת את ההזרמה לשאר חלקי המדינה"ד צמודה למתח( בז"קמ  46
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המתבצע , 47ח את סקר הזיהומי�"ל המשרד כי רק לאחר שתשלי� בז"עוד כתב מנכ. בקשה כזאת
יבח� מינהל , ולאחר שמשרד זה יאשר את תכנית הטיפול בזיהומי�, ס"בכפו) להוראות המשרד להג

בכפו) לשיפוי כספי , למפעיל אחר" Fמסדרו� "העביר את זכות השימוש בהדלק את האפשרות ל
ח בנכס "לפיכ� בכוונת המשרד להארי� את מש� השימוש של בז. ח לגו) שינקה את הזיהו�"של בז
 .האמור

ח מטפלת בקרקע של "כי בז, בי� היתר,  למשרד מבקר המדינה2011ל בז� השיב בינואר "מנכ
עוד הוא הודיע כי בתו� תקופת התפעול . ס"תואמה ע� המשרד להגעל פי תכנית ש" Fמסדרו� "

15�ביקשה בז� מהמשרד להארי� את תקופת הרשאתה לתפעול הצנרת ב) 2010בפברואר (הראשונה  
 .2010 עד סו) מאי �חו' מההארכה האמורה , "לא התקבלה החלטה בבקשת בז�", א� לטענתו, שנה

כי עליו , 2010ח בסו) דצמבר "ל בז"נהל מינהל הדלק למנכל ומ"בעקבות הביקורת הודיעו סג� החשכ
ס ועד "בכפו) להנחיות המשרד להג" Fמסדרו� "לקבוע לוח זמני� להשלמת חובתה לטפל בזיהומי� ב

המדינה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש "ה� א) הבהירו במכתב� כי . מועד השבת הצנרת למדינה
 ". 2010 בפברואר 28 אור� התקופה שמיו� תשלומי� בגי� שימוש בצנרת התזקיקי� לכל

¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î˘Á‰˘ Û‡ ÈÎ" ÛÂÒ ¯Á‡Ï˘ ‰ÙÂ˜˙Ï ˙ÙÒÂ� ‰Î¯‡ ¯˘È‡ ‡Ï Ï
 È‡Ó2010 ,Ê· ‰¯È·Ú‰ ‡Ï"˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ˙¯�ˆ· ‰˜ÊÁ‰ ˙‡ ‰�È„ÓÏ Á . ÔÓÊ ÏÎ
Ê·˘" ˙¯�ˆ· ‰˜ÈÊÁÓ Á" ÔÂ¯„ÒÓF "˙Ó¯Ê‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙‡ ÚÂ·˜Ï ‰˙ÏÂÎÈ· 

˙¯�ˆ· ÌÈ˜Ï„‰ , ÚÈÙ˘‰ÏÂ ‰ÙÈÁ ÏÓ� Í¯„ ÌÈ˜È˜Ê˙ ÔÓˆÚ· ‡·ÈÈÏ ˜Ï„‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ˙Â˘˜‰Ï
‰· ˙Â¯Á˙‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ÍÎ· .Î˘Á‰ ÏÚ" Ì„˜‰· ÂÊ ˙¯�ˆ ˙·˘‰Ï ‚Â‡„Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ Ï

‰�È„Ó‰ ÈÒÎ�Ï ,˙È˙ÎÏÓÓ ˙È˙˘˙ ˘Ó˘˙˘ È„Î . 

, מרחב חיפהקרקעיות ב�עיריית חיפה ביקשה לקד� תכנית להקמת כמה מנהרות תשתית תת .2
שבה� יועברו צינורות , �6 " ותמ30א "על בסיס הוראות תמ, 48באמצעות החברה הכלכלית העירונית

בשלב הראשו� , על פי התכנית. מי� וגז טבעי, כגו� חשמל, תזקיקי� ותשתיות אחרות, הנפט הגולמי
�להל� . ק�וול(ט " מטר שתחצה את דר� ההסתדרות בסמו� לצומת הל300�תוק� מנהרה באור� של כ 

 צריכות 50ט"העירייה קבעה שהחברות שחויבו להשתמש במנהרת צומת הל. 49)ט"מנהרת צומת הל
� התחייבות להשתת) בעלות של חלק4 במנהרת "להשתת) בכיסוי עלותה של ההקמה ודרשה מתש

 . ח" מיליו� ש12.23ט בס� "צומת הל

שבעקבות דרישתה של , 2010ר ל המשרד בפברוא"� ומנהל מינהל הדלק הודיעו למנכ"ל תש"מנכ
� להעלות "תיאל' תש, ט"� תשתת) בעלות חלק4 בהשקעה במנהרת צומת הל"עיריית חיפה שתש

העלאה זו תגרו� לחברות הדלק להעלות את מחיר הדלק לצרכ� ולהובילו . את תערי) ההזרמה
רקטוריו�  החליט די2010בפברואר . קרקעית�במכליות על הכבישי� במקו� להזרימו בצנרת התת

� כיו� אי� א) צינור הרלוונטי לכניסה למנהרה ובוודאי שבאשר לעתיד אי הוודאות "לתש"� כי "תש
י ושל עיריית חיפה לגבי נמל הדלק "הנובע מתכנוני� ראשוניי� של חנ(� גדול "ביחס לצורכי תש

רות אחרות אי לכ� אי� להשקיע בעת הזו עבור מנהרת וולק� כמו ג� למנה) העתידי והנוכחי ועוד
 ".י עיריית חיפה"המתוכננות ע

__________________ 

שמירת , מ"בתי הזיקוק לנפט בע"בפרק , )2007ינואר  („ÌÈ„Â‚È‡‰ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ ÁÂ, ראו מבקר המדינה  47
 .20$21' עמ, "איכות הסביבה במפעל חיפה

 ".יפה נו�"חברת   48
תכנונה והכנסתה של הצנרת למנהרת התשתיות משפיעה על תכנונו של מחל� ההול, ומוק( בצומת   49

 .ט כחלק מפרויקט כביש עוק� קריות"הל
 חברת המי( $מקורות , מ"הגז הטבעי לישראל בעחברת נתיבי , מ"חברת החשמל לישראל בע, ח"בז  50

 .הלאומית ועוד
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ובעקבות זאת ,  אקרס20 נמצא זיהו� דלק בקרקע ובמי התהו� שמתחת לחוות 2008בינואר  .3
התכנית אושרה . ס ולרשות המי� תכנית לשאיבתו ולסילוקו של הזיהו�"� למשרד להג"הגישה תש

� בקי' "גרתיות שעשתה תשבבדיקות ש. � התחייבה לדווח על התקדמות הטיפול"ותש, לביצוע
בעקבות הבדיקות .  היא מצאה שדרוש טיפול בשלושה מכלי� בחווה כדי למנוע דליפה מה�2008

כדי שזו תחתו� על הבקשה , הבעלי� של שטח החווה, י"פעמי� מספר לחנ) 2008מיוני (היא פנתה 
) ועדה המקומית הו�להל� (� לוועדה המקומית לתכנו� ולבנייה חיפה "להיתר בנייה שתגיש תש

 למשרד 2010י כתבה בתשובתה מדצמבר "חנ. עבור הקמת מכלי� חדשי� במקו� המכלי� הפגומי�
אמנ� , �"כי כדי למזער את ההשפעות על הסביבה היא אישרה את בקשתה של תש, מבקר המדינה

 ". �"ככלל יינת� היתר לכל בקשה של תש"א� , לאחר שיהוי בגלל היעדר נתוני�

ל "י הנחה מנכ" דליפה בתחתית אחד המכלי� ובעקבות השתהות הטיפול של חנבעקבות גילוי
 הודיע 2009בפברואר . � לפרק את קירות המכל ולבנות במקומו מכל חדש שמידותיו זהות"תש

� כי היא "לתש)  אג) הרישוי�להל�  (51האג) לרישוי ולפיקוח על הבנייה במשרד מהנדס העירייה
לפיכ� .  יו�14בנייה כחוק והורה לה לפרקו ולפנותו מהמקו� בתו� בונה את מכל הדלק ללא היתר 

אבל מאז היא פנתה פעמי� מספר לאג) הרישוי וביקשה היתר , � מיד את בניית המכל"הפסיקה תש
, � פרטי�"הועלה כי אג) הרישוי לא ד� בבקשה להיתר ודרש מתש. בנייה כדי לטפל במכלי החווה

ואילו זה ,  איכות הסביבה�ישורי� מאיגוד ערי� אזור חיפה בה� א, 52מסמכי� ואישורי� שוני�
� בקשה נוספת " הגישה תש2010ביוני . ס מחוז חיפה"התלה את הסכמתו באישור המשרד להג

על פי הודעת עיריית . א� ג� בקשה זו לא נדונה, לאג) הרישוי להיתר שיפו' של מכל אחר בחווה
. � לא העמידה את כל הנתוני� שדרש אג) הרישוי"תש,  למשרד מבקר המדינה2011חיפה מאפריל 

� לנקוט הליכי ערעור ולקד� את התכנו� המתחייב "בהיעדר דיו� והחלטה בנוגע לבקשות נמנע מתש
 . 53לשיפו' המכלי�

כי הנתוני� שהגישה עד כה לא סיפקו את , � למשרד מבקר המדינה" הודיעה חברת תש2011ביוני 
� כי העיכוב בהגשת מפת המדידה לאג) הרישוי נובע מכ� "שעוד הודיעה ת. הוועדה המקומית

ורק לפיה� אפשר לשרטט את מפת , "קו בניי�"שמחלקת ההנדסה בעירייה משהה את נתינת נתוני 
 . המדידה כדי להגישה ולקבל את אישור מחלקת ההנדסה למפה הסופית

˘˙Ï ¯È·Ú‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÙÈÁ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙‡ Ô"Â˜ÔÈÈ�·‰  ."
˘˙Ï"‰�ÓÓ ˘¯„˘ ÌÈ�Â˙�‰ ÏÎ ˙‡ ÈÂ˘È¯‰ Û‚‡Ï Ì„˜‰· ˘È‚‰Ï ‰ÈÏÚ˘ ¯ÈÚÓ ‡Â‰ Ô .

 ÔÂ�Î˙‰ ˙Â�˜˙· Ú·˜�˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ËÈÏÁ‰ÏÂ ÔÂ„Ï ÈÂ˘È¯‰ Û‚‡Ï ¯˘Ù‡˙ ÌÈ�Â˙�‰ ˙˘‚‰
˘˙Ï ˙˙Ï Ì‡‰ ‰ÈÈ�·‰Â"‰ÈÈ�· ¯˙È‰ Ô. 

ש החלה ללא כי הקמת המכל החד,  השיב ראש עיריית חיפה למשרד מבקר המדינה2011בינואר 
כי , עבודות אחזקה"כמו כ� אי� הקמת המכל בגדר ; קבלת היתר וללא כל הליכי הרישוי הנדרשי�

אי� בה� כדי למנוע , עבודות שנעשו ללא היתר"ראש העירייה הוסי) כי ". א� הקמת מכל חדש
; "ולכ� אי� ודאות שהבקשה תאושר, שיקול דעת בדבר המיקו� של החווה והסיכוני� שהיא יוצרת

 אקרס לקרקעות 20מתיישבת ע� הכוונה להעתקת חוות "� לבניית מכל חדש אינה "וכי בקשת תש

__________________ 

 .אג� הפועל בסמכות הוועדה המקומית  51

$ל"התש, )תנאיו ואגרות, בקשה להיתר( בתקנות התכנו� והבניה 2על פי סמכות רשות הרישוי בסעי�   52
 ). תקנות תכנו� ובנייה$להל�  (1970

ל הרואה את עצמו נפגע מהחלטה של ועדה מקומית או של כ,  לחוק התכנו� והבנייה152על פי סעי�   53
רשות רישוי מקומית לסרב לתת היתר או לדחותו רשאי לערער לפני ועדת ערר בתו, שלושי( יו( מיו( 

 .שהומצאה לו ההחלטה
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לא מקובלת , תו� השארת הסיכוני�, �54"שהוצגה על ידי תש, סקיצה של פינוי חלקי בלבד. הצפו�
 ".ואינה מתיישבת ע� החזו� התכנוני

 

✯ 

 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â‡Ó ÌÈ˘˜Ó ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ˘ ¯Á‡Ó ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ „
Ì‰Ï ÂÚ·˜�˘ ˙Â¯ËÓ‰ ˙‚˘‰ ˙‡ ˘ÓÓ Ï˘ ·ÂÎÈÚ ÌÈ·ÎÚÓÂ ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ Úˆ·Ï , ÏÚ

ÌÈ�Â˘‰ ˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ Û„Ú˙ÏÂ ÊÎ¯Ï ÏÎÂÈ ¯˘‡ Ì‡˙Ó ÛÂ‚ ˙Ó˜‰ ÏÂ˜˘Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ,
ÏÓ�·Â ‰ÙÈÁ ı¯ÙÓ· ˘¯„�‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙‡ ÌÏÏÎ·Â ,˜Ï„‰ ˜˘ÓÏ ˘¯„�‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙Â·¯Ï .

¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÈÎ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÂÏÎÂÈ ‡Ï ˙Â¯È‰ÓÂ ˙Â¯Â¯· ˙ÂËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰· 
¯Â·Èˆ‰Â ˜˘Ó‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ÌÈ„È‚Â ¯ÂÚ ÌÂ¯˜Ï ˙Â�Â˘‰55 ,˜Ï„‰ ˜˘Ó ‰Ê ÏÏÎ·Â. 
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__________________ 

ד במרחב "קמ/�"תש' האסטרטגיה לפריסת חב"� מסמ, מפורט בנושא " הגישה תש2009ביוני   54
במצב : במסמ, פורטה היערכותה הכוללת של החברה בשלושה מצבי(. "המוניציפאלי של חיפה

לאחר הקמתו של מיז( ;  תחזוקת הציוד הקיי( לשימור של כשירות התפעול ושל הבטיחות$הנוכחי 
 אקרס והתאמת 20פינוי כמחצית ממכלי ,  העתקת מכלי חוות אלרואי וקריית חיי($קרקעות הצפו� 

 הקמת נמל דלק חדש בנמל המפר- שיוק( $בעתיד ; המתח( החדשהולכתה של צנרת הדלק אליה( אל 
, � הדגישה במכתבה שכל התשתית תעמוד באמות המידה שיידרשו"תש. ופריסת תשתית הדלק החדשה

 .היא תעמוד בכל הדרישות הסטטוטוריות, וכאשר יוסדרו היבטי( שוני( שאינ( בשליטתה
„È˙�˘ ÁÂ ,  מבקר המדינה$"  פיתוח בתחו( התשתיתייזו( ומימוש של תכניות"ראו את הביקורת על   55

 . 3' עמ, )2010 (·60
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ÌÈ˜Ï„‰ ˙È˙˘˙Ï ÌÈ¯Â˘˜‰ Ï˘ÓÓ ÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ˙ÂÓÈÈ˜ ‰ÙÈÁ ·Á¯Ó· , ÌÈÎ¯ˆÏÂ ÏÓ�Ï
ÌÈÈ�Â¯ÈÚ‰ ,Ô�Â¯˙Ù Í¯„ ÏÚ ‰ÓÎÒ‰ ÔÈ‡Â . ÏÂ˜˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÛÂ‚ Ï˘ Â˙Ó˜‰ ˙‡

 ÌÈÎ¯ˆ‰ ÔÈ· ˘¯„�‰ ÔÂÊÈ‡‰ ˙�ÈÁ· ÍÂ˙Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ· ‰Ú¯Î‰Ï ÔÂ�‚�Ó ˘·‚È˘ Ì‡˙Ó ÈÊÎ¯Ó
‰�È„ÓÏ ˜ÙÒÓ ‰Ê ·Á¯Ó˘ ˙È˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÓÂ‡Ï‰ , Ï˘ Í¯ÚÓ· ÏÂÙÈË‰ ˙Â·¯Ï

‰ÙÈÁ ı¯ÙÓ· ÌÈ˜Ï„‰ ‡Â·È ˙È˙˘˙ ,ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ‰ÙÈÁ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯Âˆ ÔÈ·Â , ˙ÂÁÈË·
Ì‰ÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡Â ÌÈ·˘Â˙‰.  

 ‰�È„ÓÏ ÌÈÎÈÈ˘‰ ÌÈÒÎ�‰ ˙¯ÊÁ‰Ï ‚Â‡„Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÔÊ· È„È· ÌÈ˜ÊÁÂÓ‰Â. 
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