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 אגודה שיתופית לתחבורה בישראל �" אגד

 מ"בע

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

במשרד להגנת הסביבה ובמשרד , במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי�, באגד
נבדקו היבטי� של . האוצר נעשתה ביקורת בנושא הצטיידות אגד באוטובוסי�

התקשרויות ע� חברות להרכבת , בחירת יצר� לאספקת שלדותתהליכי 
 .אוטובוסי� וניהול קר� הצטיידות המשותפת לממשלה ולאגד

 

 הצטיידות באוטובוסי�

 תקציר

תחבורה מפעילה )  אגד�להל�  ("מ"אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע �אגד "
  לבתי ספר,לי�למפע( נסיעות מיוחדות עירונית ועירונית ומקיימת�בי�ציבורית 

 ).ב"וכיו

 נקבע כי הממשלה תממ� הצטיידות 2005בשנת שנחת� ע� אגד הסובסידיה הסכ� ב
 באגד וזאת מתו! תקציב  להבטיח את חידוש צי האוטובוסי�אוטובוסי� כדי

הסכו� חושב על פי המנגנוני� המפורטי� בנספח שמצור$ . הסובסידיה השוט$
התקציב השנתי לרכישת ). הצטיידות נספח קר� ה�להל� (להסכ� הסובסידיה 

 .ח" מליו� ש230 היה 2009אוטובוסי� בשנת 

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול ברכישת 2010בחודשי� מרס עד אוגוסט 
, במשרד התחבורה, הביקורת נעשתה באגד. 2002�2009אוטובוסי� על ידי אגד בשני� 

 . � שבמשרד האוצרבמשרד להגנת הסביבה ובאג$ התקציבי

 

 עיקרי הממצאי�

אי� באגד נוהל להסדרת הליכי ההצטיידות באוטובוסי� ע� פירוט תהלי! בחירת  .1
משרד . קבלת הצעות מחיר וניהול משא ומת� ע� סוכני ייבוא ובוני מרכבי�, היצר�

התחבורה לא חייב את אגד במסגרת ההסכ� ע� הממשלה לפעול על פי נורמות 
ולא פיקח על הלי! , ל זה ביצוע הליכי רכש תחרותיי� ופומביי�ובכל, ציבוריות

 .הצטיידותה
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כי שיעור האוטובוסי� באגד שפועלי� ,  עולה2010מנתוני משרד התחבורה ביוני  .2
גבוה יחסית למפעילי אוטובוסי� , או בתק� יש� יותר" 3יורו "בתק� זיהו� אוויר 

לפי הסברי אגד הסיבה . אחרונותשרכשו את צי האוטובוסי� שלה� בשני� ה, אחרי�
לכ! היא שחלק ניכר ממפעילי התחבורה החדשי� הצטיידו באוטובוסי� לאחר שתק� 

נמצא כי משרד התחבורה והמשרד להגנת . היו כבר בתוק$" 5יורו "או " 4יורו "
 .הסביבה לא גיבשו עמדה אחידה לאכיפת תק� זיהו� אויר לרכב ציבורי

גד כמעט את כל האוטובוסי� העירוניי� מיצר� אחד  רכשה א2003�2009בשני�  .3
ורק שבעה '  אוטובוסי� מפרקיי� מיצר� א�249 אוטובוסי� עירוניי� ו745: בלבד

 ִ.ְלדות 55 הזמינה אגד 2010במסגרת הצטיידות שנת . 'אוטובוסי� עירוניי� מיצר� ב
 .'אוטובוסי� עירוניי� נמוכי רצפה מיצר� ב

 של המשא ומת� ע� המציעי� לא נית� לוודא כי בחירת מאחר שאי� באגד תיעוד .4
כי ניתנה לכל המתמודדי� בכוח הזדמנות ,  הייתה הוגנת2004יצרני השלדות משנת 

ג� משרד התחבורה . שווה וכי ההלי! נוהל כ! שהובטח לאגד תועלת כלכלית מרבית
 .לא עמד על כ! שאגד תתעד את המשא ומת� ע� המציעי�

 שבתוספת להסכ� הרכישה ניתנו לה 1להנהלת קר� ההצטיידותאגד לא דיווחה  .5
  אירו 350,000שערכו " 4יורו "קומתי ע� מנוע �ללא תשלו� אוטובוס תיירותי דו

; ח" ש�500,000ושלושה מנועי אוטובוס ללא תשלו� שערכ� כ) ח" מיליו� ש�1.9כ(
ת המדינה סכו� זה לא הופחת מסכו� השתתפו. ח" מליו� ש�2.4סכו� ההטבה היה כ

 � סובב ירושלי� � 99בקו יצוי� כי האוטובוס התיירותי יועד לשירות . בהצטיידות אגד
 . שמופעל על ידי חברת בת של אגד ואינו שירות של אגד עצמה

 על א$ � 2ִ.ְלדות אוטובוסי� להרכבה וֲעָרכ1ת'  שלח יצר� א2007�2009בשני�  .6
אגד , והתעכבה הרכבת האוטובוסי�,  חסרו חלקי� לחלק מהשלדות2007שכבר בשנת 

ולא , 2009המשיכה להתקשר ע� אותו יצר� לאספקת ִ.ְלדות אוטובוסי� עד שנת 
דרשה ממנו פיצוי בגי� הפיגורי� שגר� לה באספקת האוטובוסי� א$ שהדבר מעוג� 

 .בהסכמי�

נקבעי� בי� היתר ) 'ג�ו' ב'  חברה א�להל� (בהסכ� ע� חברות הרכבה ישראליות  .7
, תנאי התשלו�, מחיר מרכב האוטובוס, הדג� והמספר של האוטובוסי� שהוזמנו

מועדי האספקה של האוטובוסי� המוגמרי� ותשלו� קנס פיגורי� על , תנאי האחריות
 במסירת �2009 ו2007פיגרה בשני� ' חברת הרכבה א. עמידה במועד האספקה�אי

 . אגד לא דרשה פיצוי בגי� הפיגורי�. אוטובוסי�

אגד לא השוותה את הצעות המחיר להרכבת אוטובוסי� של חברות הרכבת  .8
ל וג� לא השוותה את מחיר האוטובוס "אוטובוסי� ע� הצעות מחיר של חברות מחו

באגד אי� מסמכי� . ל"המוגמר שמרכבו מתוצרת האר5 ע� מחיר אוטובוס מוגמר מחו
כללי בקרה על פי  כראוי, המעידי� על ניהול משא ומת� מסודר ע� חברות ההרכבה

התחבורה לא דרש משתי משרד .  פרוטוקולי� של המשא ומת� את� לרבותנאותי�
, חברות ההרכבה באר5 למסור את פירוט חשבונות ההוצאות שלה� לבניית המרכבי�
 .א$ שבדיוני� שקיי� עמ� המשרד ה� הסכימו לפתוח בפניו את ספרי החשבונות שלה�

__________________ 

ידיה שבי� המדינה לאגד נקבעו מנגנוני� לתקצוב רכש אוטובוסי� לרבות סדרי בנספח להסכ� הסובס  1
 .ניהול קר� ההצטיידות והרכב הנהלת הקר� וסמכויותיה

 .חלקי� לבניית מרכב האוטובוס  2
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 מידיבוסי� וחתמה עמה 12 2006 � ו2005בשני� ' אגד הזמינה מחברת הרכבה ב .9
, האחריות, האספקה, בהסכ� לא פורטו תנאי הרכישה: על הסכ� שנוסח באופ� כללי

 א$ כי בששת המידיבוסי� הראשוני� שהתקבלו היו תקלות .'אספקת חלקי חילו$ וכו
שנה לאחר רכישת� מכרה אגד את . הזמינה אגד שישה נוספי�, רבות מיד ע� קבלת�

נגר� , מאחר שרכישת� מומנה מכספי קר� ההצטיידות.  המידיבוסי� בהפסד12
 .ח" מיליו� ש�2.5למדינה הפסד כספי של כ

אגד לא נתנה לנציגיה . חברי הנהלת קר� ההצטיידות מתכנסי� רק פע� בשנה .10
לא  החברי הנהלת. בניגוד לתקנו� הקר�, מכתבי מינוי כחברי הנהלת הקר� מטעמה

 הפרוטוקולי� לא פירטו את מהל! הדיו� שבו .ת� את הפרוטוקולי�בחתימאישרו 
 . התקבלו ההחלטות

 

 סיכו� והמלצות

ונמצא , בדוח זה הועלו ליקויי� משמעותיי� בעניי� ההצטיידות של אגד באוטובוסי�
  המשקיע בכל שנה מאות מיליוני שקלי� בציוד אגד באוטובוסי��כי משרד התחבורה 

 . ובקרה נאותי� על רכישת האוטובוסי� אינו מקיי� פיקוח �

 רכשה אגד כמעט את כל האוטובוסי� העירוניי� 2003�2009מהדוח עולה כי בשני� 
נוכח , לדעת משרד מבקר המדינה. ללא הלי! תחרותי ומסודר, מיצר� אחד בלבד

ההיק$ הגדול של העסקאות שבה� מדובר והעובדה שהמימו� מקורו כמעט כולו בקופה 
, ג� במסגרת הסכ� הסובסידיה, היה על משרד התחבורה לחייב את אגד, הציבורית

ובכלל זה לבצע הליכי רכש תחרותיי� ופומביי� באופ� ; לפעול לפי נורמות ציבוריות
 . הוג� שיבטיח שוויו� הזדמנויות למתמודדי� ואת מרב התועלת הכלכלית לאגד

רכישת האוטובוסי� על משרד האוצר ועל אגד לעמוד על כ! ש, על משרד התחבורה
ועמידה בתקני� , חיסכו�, תעשה על פי סדרי מינהל תקיני� תו! הקפדה על יעילות

ועליה� להסדיר הלי! תחרותי פומבי לרכישת אוטובוסי� ולעמוד על , הנדרשי�
 .ביצועו ולפקח עליו

 

♦ 
 

 מבוא

�בורית בי�תחבורה צימפעילה )  אגד�להל�  ("מ" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע� אגד"
  הואיל והממשלה).ב" וכיו לבתי ספר,למפעלי� (נסיעות מיוחדותת ועירונית ומקיימת עירוני

בהבטחת רמת שירות נאותה במחירי� ותקיני� וסדירי� ציבוריי� מעוניינת בקיו� שירותי הסעה 
במערכת מעוגני� הסדרי התמיכה . תקציבה בתחבורה הציבוריתומכת מהיא ת, שהיא קובעת

 שני� �10לחת� בי� הממשלה לבי� אגד הסכ�  נ2005בסו� דצמבר . �3 בי� הממשלה לאגדהסכמי
בי� היחסי� ולהסדרת אוטובוסי� ה שירותי ההסעה בקווי להסדרת )2015 עד דצמבר 2006מינואר (

לביקורת  אגד עומדת). ההסכ� � להל�(תשלומי סובסידיות ל בכל הנוגע לתעריפי� והממשלה ואגד

__________________ 

 .440'  עמ41' דוח מבקר המדינה דוח שנתי מס  3
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כגו� הנתמ( בידי , ]נוסח משולב [�1958ח"התשי, לחוק מבקר המדינה) 8(9עי� המדינה לפי ס
 .הממשלה

 חידוש צי האוטובוסי�תממ� הצטיידות אוטובוסי� כדי להבטיח את כי הממשלה בהסכ� נקבע 
נקבעו , ) נספח קר� ההצטיידות�להל� (נפרד מההסכ� �בנספח להסכ� שהוא חלק בלתי .באגד

מקורותיה , עוד נקבעו בנספח מטרות הקר�. חישוב תשלומי הסובסידיההמנגנוני� המפרטי� את 
הרכבה , סדרי מינוי הנהלתה; עדכו� סכומי התקציב השנתי והתשלומי� החודשיי�; ודרכי ניהולה

 .ואופ� קביעת תכנית ההצטיידות שנתית; וסמכויותיה

רת כספי העבל במקביל, תשלומי� חודשיי� שווי� מתקציב הקר� ב92%הממשלה מממנת 
 .הקר� מתקציב 8% אגד מממנת .השוטפת הסובסידיה

 ועל הסובסידיה 2005�2009להל� מוצגי� נתוני� על סוגי האוטובוסי� שאגד רכשה בשני� 
 .שהמדינה העבירה לקר� ההצטיידות באות� שני�

 )על פי שנות ייצור (2005�2009מספר האוטובוסי� שנרכשו על ידי אגד בשני� 

�˘ ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ‚ÂÒ˘Î¯ 

‰Ò"Î 

ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ È˜¯ÙÓ È�Â¯ÈÚ È�Â¯ÈÚ�È· 

‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ 

)˘ È�ÂÈÏÈÓ·"Á( ‰�˘‰ 

101 12 55 34 209 2005 

225 67 48 110 209 2006 

315 60 42 213 210 2007 

201 27 49 125 210 2008 

182 63 83 36 212 2009 

1,024 229 277 518 1,050 ‰Ò"Î 

 .  מאות אוטובוסי� מסוגי� שוני�2005�2009מהשני� מהטבלה עולה כי אגד רכשה בכל אחת 

 בדק משרד מבקר המדינה את הטיפול ברכישת אוטובוסי� על ידי 2010 אוגוסט �בחודשי� מרס 
במשרד להגנת הסביבה ובאג� , במשרד התחבורה, הביקורת נעשתה באגד. 2002�2009אגד בשני� 

 . התקציבי� שבמשרד האוצר

 

 

  ההצטיידותתקציב קר�

 אגד שנתית המוסכמת בי� הספי הקר� משמשי� לרכישת אוטובוסי� חדשי� על פי תכנית רכישכ
משרד התחבורה וקר� ההצטיידות צריכי� לאשר מראש את סוגי האוטובוסי� ; לבי� הממשלה

  .שיירכשו ואת מספר�

 כב היה מור2005ההצטיידות לשנת השנתי של קר�  תקציבבנספח קר� ההצטיידות נקבע כי בסיס ה
סכו� זה היה מכפלת המחיר התקני של  .קוד�בנספח קר� ההצטיידות בהסכ� שאושר מהסכו� 

  היה הסכו� 2005בשנת (ח " מיליו� ש10בניכוי , אוטובוס במספר האוטובוסי� שאושר כל שנה

 .שני� קודמותעודפי הכספי� שלא נוצלו בבתוספת ו) ח" מיליו� ש�208כ
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 מ� הסכו� יוצמדו 65%:  יהיו בתשלומי� חודשיי� צמודי�עוד נקבע כי העברות המדינה לקר�
ותהיה תוספת ,  יוצמדו למדד המחירי� לצרכ�35%, י בנק ישראל"לשער האירו היציג כפי שיקבע ע

נקבע שמקורות הקר� יופחתו בהתא� לפרסו� מכרזי� . �2006 למרכיב מטבע החו/ החל מ2%של 
. יה ופרותיה של הקר� ישמשו לרכישת אוטובוסי�נכס, וכספיה, על קווי� שהיו בעבר קווי אגד
 30% כי לכספי הקר� יתווספו  ג�נקבעההצטיידות קר� בנספח . הכספי� יושקעו במוסד בנקאי

 .  שני��12שבי� מועד ייצור� למועד מכירת� חלפו פחות מבגי� מכירת אוטובוסי� אגד מתקבולי 

 .ח" מיליו� ש230היה  תקציב קר� ההצטיידות לרכישת אוטובוסי� 2009בשנת 

 

 

 התאמת אוטובוסי� לתקני יורו

1.  �לא : "נקבע).  החוק למניעת מפגעי��להל� (�1961א"תשכ, לחוק למניעת מפגעי�) א(4בסעי
או עשוי , א� הוא מפריע, מכל מקור שהוא, סביר של האוויר�יגרו� אד� לזיהו� חזק או בלתי

 זיהו� �לעניי� סעי� זה , זיהו� אוויר) ב. (שבי�לאד� המצוי בקרבת מקו� או לעוברי� ו, להפריע
השר רשאי  "� לחוק למניעת מפגעי� 7על פי סעי� ". אבק וכיוצא בזה, אדי�, גזי�, על ידי עש�

תקנות כאמור ; 4 או 3, 2על הצעדי� שיש לנקוט למניעת כל הפרה של סעיפי� , בתקנות, להורות
רשאי להורות , השר או מי שהשר מינהו לכ(", )א(8לפי סעי� ". יכול שיהיו כלליות או לסוגי�

על פי החלטת ". 4או , 3, 2לאד� פלוני על הצעדי� שעליו לנקוט למניעת כל הפרה של הסעיפי� 
מחויבת מדינת ישראל לייש� את דרישות התקינה העדכניות של , 1999משנת ) 156מספר (ממשלה 

מפרסו� האיחוד האירופי . יהו� האווירמדינות הקהילה האירופית בתחו� בטיחות כלי הרכב וז
יחולו מאוקטובר " 4יורו " עולה כי הדרישות להפחתת זיהו� אויר המכונות בישראל 2000בתחילת 

 .2008 מאוקטובר �" 5יורו "ודרישות , 2005

השר , 2001חת� ביוני , על מנת להפחית את זיהו� האוויר בערי� שמקורו באוטובוסי� העירוניי�
צו הוראות אישיות לקואופרטיב אגד "ה מכוח סמכותו לפי חוק למניעת מפגעי� על להגנת הסביב

 .2001הצו נכנס לתוקפו ביולי ).  הצו האישי�להל�" (למניעת מפגעי זיהו� אוויר מאוטובוסי�

 �חויבה אגד לרכוש אוטובוסי� העומדי� בדרישות העדכניות ביותר של ,  לצו האישי2על פי סעי
של ) הוראות(כפי שה� מתפרסמות מעת לעת בדירקטיבות , פות בעת רכישת�התק� האירופי התק

בנספח שצור� לצו האישי לאגד פורטו נתוני . הצו האישי הוא לאגודה ולמנהליה. האיחוד האירופי
 ". �3 ו2, 1יורו "זיהו� האוויר המותרי� על פי תקני 

ולפיה התק� המכונה ) אשונה הדירקטיבה הר�להל� ( התקבלה דירקטיבה אירופית 1999בדצמבר 
 פורסמה דירקטיבה 2005בסו� ספטמבר . �1.10.05ב, ייכנס לתוק� שש שני� מאוחר יותר" 4יורו "

לגבי דגמי� חדשי� יחל ביו� " 4יורו "ולפיה יישו� תק� )  הדירקטיבה השנייה�להל� (נוספת 
עוד נקבע כי . 2006בר נית� לייצר ולשווק עד סו� ספטמ) ישני�(א( דגמי� ממשיכי� , 1.10.05

 .4הדירקטיבה השניה אינה חלה על כלי רכב המיועדי� ליצוא למדינות שאינ� באירופה

 שמורכבי� באר/ לפי 5 ייבוא שלדות לאוטובוסי�2006אג� הרכב במשרד התחבורה התיר ביולי 
שוי את יש לרשו� במשרד הרי) 282תקנה (על פי תקנות התעבורה . 2007עד סו� מר/ " 3יורו "תק� 

משרד התחבורה לא נקב , כלומר.  חודשי� לאחר מועד ייצור השלדה24האוטובוסי� האמורי� עד 
". 3יורו "בתקנות במועד סופי מחייב שלאחריו לא נית� לרשו� אוטובוסי� שהורכבו לפי תק� 

 .2005באוקטובר " 4יורו "דרש מאגד לעבור לתק� , לעומת זאת, המשרד להגנת הסביבה

__________________ 

 .שיצור$ נמש# באירופה לשיווק לארצות שלישיות  4
 .$ שכוללות מנועשלדות אוטובוסי  5
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החוק הסדיר את הטיפול . 2011 ונכנס לתוק� בינואר �2008 נחקק ב�2008ח"התשס, נקיחוק אוויר 
המשרד להגנת הסביבה , על פי החוק החדש. בגורמי זיהו� האוויר השוני� במסגרת חוקית אחת

מאחר . הוא הגור� המוביל ה� מבחינת האחריות וה� מבחינת הסמכויות במניעת מפגעי זיהו� אוויר
 .לא נבדק באגד יישו� החוק החדש, 2010מה באוגוסט שהביקורת הסתיי

להל� המועדי� שנקבעו באירופה ליישו� תקני� למניעת זיהו� אוויר הנוגעי� לאוטובוסי� לעומת 
המועדי� האחרוני� שבה� התיר משרד התחבורה את רישומ� של האוטובוסי� העומדי� בתקני� 

 .אלה בישראל

 באירופה ובישראל" יורו"יישו� תקני 

Ï‡¯˘È· ÌÂ˘ÈÈ ‰ÙÂ¯È‡· ÌÂ˘ÈÈ  

���  Â¯ÂÈ3  30.9.05עד  

 * דג$ ממשי# Â¯ÂÈ3  30.9.06עד  31.12.08 �דג$ ממשי# עד

����1.10.05�החל מ   Â¯ÂÈ4 דג$ חדש  

1.10.06�עד 30.9.11 �עד   Â¯ÂÈ4 #דג$ ממשי  

����1.10.08�מ   Â¯ÂÈ5 דג$ חדש 

על פי הדירקטיבה השנייה לא . 30.9.05ר תקינה אירופי לפני  דגמי אוטובוס שקיבלו אישו�דג$ ממשי#  *
, "3יורו "המדובר בדגמי אוטובוסי$ בתק) . 2006הותר לשווק דגמי$ אלו באירופה אחרי ספטמבר 

 ".4יורו "ולאחר מכ) דגמי 

". 3יורו " שלדות להרכבת אוטובוסי� שעמדו בתק� 170'  מיצר� א2006אגד הזמינה באוגוסט 
על אספקת ' גד הזמינה שלדות של אוטובוסי� עירוניי� והגיעה להסכ� ע� יצר� אהתברר כי א

 .2008�2009בשני� " 4יורו "שלדות של אוטובוסי� בתק� 

 אגד השיבה למשרד מבקר המדינה כי היא איננה פועלת בחלל ריק ותלויה ביצרני 2010בדצמבר 
� במועדי� שבה� היא מעוניינת השלדות אשר לא תמיד יכולי� לספק את הדגמי� שאגד רוצה בה

 .לקבל�

התקיי� תאו� "... למשרד מבקר המדינה כי 2010המשרד להגנת הסביבה ציי� בתשובתו מדצמבר 
המשרד להגנת . בי� המשרד להגנת הסביבה לבי� משרד התחבורה בנוגע לדרישות החובה כלפי אגד

הרלוונטיי� ועדכ� אות� ה� הסביבה העביר את דרישותיו במלוא� לידיעת אנשי משרד התחבורה 
א( לדברי המשרד להגנת הסביבה ". פ לגבי הדרישות שנקבעו בצו ומועד יישומ�"בכתב וה� בע

 ". משרד התחבורה בחר להתעל� מדרישה זו"

למשרד התחבורה " למשרד מבקר המדינה כי 2010משרד התחבורה ציי� בתשובתו מדצמבר 
המשרד להגנת . מקור� בדרישות התקינה האירופאיתהנחיות מפורטות מאוד לתקינת אוטובוסי� ש

פעל באופ� חד צדדי והוציא צווי� למפעילי , שהיה חלוק ע� משרד התחבורה בנושא, הסביבה
 ".התחבורה הציבורית ללא תאו� ע� משרד התחבורה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï  , ‰„ÓÚ ˘·‚Ï ‰·È·Ò‰ ˙�‚‰Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
ÏÚ ÛÂÎ‡ÏÂ ‰„ÈÁ‡ ·Î¯Ï ¯ÈÂÂ‡ ÌÂ‰ÈÊ Ô˜˙ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ ‰¯Â·Á˙ ˙Â¯·Á ÏÚÂ „‚‡ 

È¯Â·Èˆ. 

 נית� היה 2009לדג� חדש ועד אוקטובר " 5יורו " נכנס לתוק� באירופה תק� 2008באוקטובר  .2
אג� הרכב במשרד התחבורה פרס� הנחיה כללית שעל פיה ". 4יורו "לייצר ולמכור דג� ממשי( של 
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המוגדר כדג� ממשי( עד " 4יורו " בתנאי שמותק� בו מנוע העומד בתקני יותר יבוא שלדת אוטובוס
 .2009סו� ספטמבר 

לפי הפרסו� , 2000היה ידוע לכל העוסקי� בענ� עוד בשנת " 5יורו "מועד כניסתו לתוק� של תק� 
 . של הדירקטיבה האירופית

אירופה דיווחו לחברה  והודיע שיצרני הרכב ב2008ר אגד פנה למשרד להגנת הסביבה באוגוסט "יו
בנובמבר . 2009לפני אפריל " 5יורו "שאי� באפשרות� לספק אוטובוסי� עירוניי� שעומדי� בתק� 

 אוטובוסי� העומדי� 2009 אגד ביקשה מהמשרד להגנת הסביבה אישור לרכוש עד אוקטובר 2008
י� לא ערוכה עדיי� שממנה קונה אגד אוטובוסי� עירוניי� ומפרקי' כיוו� שיצר� א, "4יורו "בתק� 

ל המשרד להגנת הסביבה אישר לאגד בנובמבר "המשנה למנכ". 5יורו "לאספקת אוטובוסי� בתק� 
 .  את הבקשה2008

כי שיעור האוטובוסי� באגד שפועלי� בתק� זיהו� אוויר ,  עולה2010מנתוני משרד התחבורה ביוני 
שרכשו את צי האוטובוסי� שלה� , רי�גבוה יחסית למפעילי אוטובוסי� אח, או יש� יותר" 3יורו "

 אגד הסבירה כי הסיבה לכ( היא שחלק ניכר ממפעילי אוטובוסי� 2010בדצמבר . בשני� האחרונות
ולא היו לה� , היו כבר בתוק�" 5ויורו " "4יורו "אחרי� הצטיידו באוטובוסי� לאחר שתק� 

 . כלל" 3יורו "אוטובוסי� בתק� 

המרכב לִשְלדות אלה . ל ומייבאת אות� לאר/"י� מיצרני� בחואגד רוכשת ִשְלדות אוטובוס .3
נקבעי� בי� היתר הדג� ) 'ג�ו' ב'  חברה א�להל� (בהסכ� ע� חברות הרכבה ישראליות . נבנה באר/

מועדי , תנאי האחריות, תנאי התשלו�, מחיר מרכב האוטובוס, והמספר של האוטובוסי� שהוזמנו
 .עמידה במועד האספקה�תשלו� קנס פיגורי� על איהאספקה של האוטובוסי� המוגמרי� ו

על חברת ההרכבה , חדש" יורו"כאשר אגד מייבאת דג� חדש של אוטובוס או שלדה בעלת מנוע 
לפי נתוני אחת מחברות ההרכבה . לתכנ� מרכב מתאי� על פי תכונות השלדה ועל פי דרישות אגד

 .ח בודדי�"תה מליוני ש היי2007עלות פיתוח מרכב לדג� חדש של אוטובוס בשנת 

 החליטה קר� ההצטיידות כי בהמש( להלי( תחרותי של רכישת אוטובוסי� 2005באוקטובר 
 תבצע אגד ניסוי בחמישה דגמי אוטובוסי� מוגמרי� Low Entry("6" ("נמוכי כניסה"עירוניי� 

' � ג הזמינה אגד מיצר2006 ובמהל( שנת 2005בסו� אוקטובר . שהוחלט לרכוש אות� לש� כ(
ואחת " 3יורו "אחת שמנועה מתאי� לתק� : ח שתי שלדות נמוכות רצפה" ש800,000בעלות של 

 ".4יורו "שמנועה מתאי� לתק� 

3יורו " למשרד מבקר המדינה כי בתארי( הזמנת השלדה שעומדת בתק� 2010אגד השיבה בדצמבר 
אגד ; רצתה לעכב את הניסויוהיא לא , "4יורו "שלדות שמתאימות לתק� ' עדיי� לא היו ליצר� ג" 

שהשינויי� שתידרש חברת הרכבה לעשות בשלדה ' י יצר� ג"שנתמכה ע, יצאה מנקודת הנחה
 "."3יורו "יהיו מינוריי� בהשוואה לשלדה שמתאימה לתק� " 4יורו "שמתאימה לתק� 

מונה למנהל דאז של אג� המשק באגד וציי� כי מזה ש' ל חברת הרכבה א" פנה מנכ2006עוד ביולי 
ובפיתוחו , "נמוכת כניסה"לשלדה " 3יורו "חודשי� מפתחת החברה מרכב חדש שיתאי� לתק� 

זמ� רב מ� , הפיתוח יאר( תשעה חודשי� נוספי�, וכי לדעתו,  שעות עבודת מהנדסי�6,000הושקעו 
 נראה לו כי ההשקעה, "4יורו "הוא מנוע בתק� " כיו�"הוא ציי� כי מאחר שהתק� הנדרש . המתוכנ�

שמנועה " נמוכת הכניסה"תרד לטמיו� ולכ� ביקש להעביר לאגד את השלדה " 3יורו "במנוע בתק� 
שנה ושלושה חודשי� , 2007בישיבת הנהלת קר� ההצטיידות שהתקיימה בספטמבר ". 3יורו "בתק� 

 .הועלה הנושא לסדר היו� ולא התקבלה החלטה', לאחר פניית חברה א

__________________ 

 .ובחלק האחורי יש מדרגה, הכניסה והחלק הקדמי של האוטובוס נמוכי רצפה  6



 ב61דוח שנתי  1350

למבקר המדינה כי עלויות הפיתוח של מרכבי האוטובוסי�  למשרד 2010אגד השיבה בדצמבר 
וכי בשל רצונה לחסו( בעלויות קר� , למיניה� שוקללו במחיר המקורי שנקבע ע� יצרני המרכבי�

ובכלל זה עלויות פיתוח המרכבי� , ההצטיידות אגד אינה מעוניינת להכיר בעלויות פיתוח נוספות
 .של דגמי הניסוי

ככל שמסכימי� ע� הביקורת בדיעבד יש לקחת " כי 2010שובתו מדצמבר משרד התחבורה ציי� בת
תהלי( פיתוח מרכבי האוטובוסי� הינו תהלי( שיש בו סיכוני� טכנולוגיי� וסיכוני לוח , בחשבו� כי

 ".זמני� שבמקרה זה לא עלו יפה

 ËÒÂ‚Â‡ „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010 , ˙Â„Ï˘‰ È˙˘ Ï˘ Ô˙˘ÈÎ¯ ¯Á‡Ï ÌÈ�˘ ˘ÓÁ
"Î ˙ÂÎÂÓ�‰ÒÈ�" ,·Î¯Ó Ô‰Ï ‰�·� ‡Ï . Â‡ Ô¯ÎÓÏ „‚‡ ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï ‰È˙Â�ÂÈÒÈ� ˙Â¯ÓÏ

ÌÈÙÏÁÎ Ô‰È˜ÏÁ· ˘Ó˙˘‰Ï . 

 

 

 רכישת אוטובוסי� על ידי אגד

1. ¯ È Á Ó  ˙ Â Ú ˆ ‰  ˙ Ï · כי אגד תקיי� הלי( ,  סוכ� בי� אגד לממשלה2002 בשנת :˜
תפנה לחברות נקבע כי בשלב הראשו� אגד . תחרותי לרכישת אוטובוסי� מכספי קר� ההצטיידות

אגד תבח� את . המייצרות שלדות אוטובוסי� בבקשת הצעת מחיר ראשונית למפרט האוטובוסי�
לאחר דירוג ההצעות בהתא� לעלויות ובהתא� לצפי חיי האוטובוס , המפרט של האוטובוסי�

לאחר . היא תזמי� משלוש החברות שהצעותיה� תהיינה הטובות ביותר אוטובוסי� לניסוי, אצלה
 תוצאות הניסוי תישמר לאגד האופציה לנהל משא ומת� ע� חברות אשר השיגו בניסוי ניתוח

 .ההערכה הכללית תחולק לשבע קבוצות ולכל קבוצה יינת� משקל. תוצאות טובות

 ˙�˘Ó ˙Â˘ÈÎ¯ ˙˜È„·Ó2004 È‚Èˆ� Ï˘ ˙ÂÚˆ‰‰ ˙ÁÈ˙Ù· ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰Ó˘¯ ‡Ï „‚‡ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙Â„Ï˘ È�¯ˆÈ ,�Â˙� ÔÈ‡ ÔÎÏÂÂÁ˙Ù� Ô‰ Ì‰·˘ ÌÂ¯ÂÙ‰ ÏÚ ÌÈ . Ï‰È�˘ ˙ÂÂˆ‰ Ì‚

ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ì˘¯ ‡Ï ÌÈÚÈˆÓ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó , Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ Ì‡ ˙Ú„Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ
ÌÈÚÈˆÓ‰ ÌÚ ,˙Â„Ï˘‰ Ô¯ˆÈ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ‰ËÏÁ‰‰ „Ú , ÍÈÏ‰· ÌÈÚÈˆÓ‰ ÏÎ ÌÚ Ï‰�˙‰

ÛÂ˜˘Â È�ÂÈÂÂ˘. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Â ‡˘Ó‰ Ï˘ „ÂÚÈ˙ „‚‡· ÔÈ‡˘ ¯Á‡Ó ‡Ï ÌÈÚÈˆÓ‰ ÌÚ Ô˙Ó
 ˙�˘Ó ˙Â„Ï˘‰ È�¯ˆÈ ˙¯ÈÁ· ÈÎ ‡„ÂÂÏ Ô˙È�2004˙�‚Â‰ ‰˙ÈÈ‰  , ÌÈ„„ÂÓ˙Ó‰ ÏÎÏ ‰�˙È� ÈÎ

˙È·¯Ó ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÏÚÂ˙ „‚‡Ï ÁË·Â˙˘ ÍÎ Ï‰Â� ÍÈÏ‰‰ ÈÎÂ ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó„Ê‰ ÁÂÎ· . „¯˘Ó Ì‚
ÌÈÚÈˆÓ‰ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙‡ „Ú˙˙ „‚‡˘ ÍÎ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰. 

2. Î ¯ Ó  Ï ˘  È Ò Á È ‰  Ï ˜ ˘ Ó ‰  È Â � È ˘Ò Â · Â Ë Â ‡ ‰  ¯ È Á Ó  · È: 2007 ביולי 
תמהיל "דוח על )  יחידת התכנו��להל� (הגישה יחידת תכנו� ופיתוח באג� משאבי אנוש באגד 

ובו הציעה כי לש� ביצוע הלי( תחרותי , " הקיי� והמומל/�הסוגי� ומגוו� האוטובוסי� באגודה 
 ומיונ� על מנת לגבש אגפית לבחינת ההצעות שיתקבלו מיצרני השלדות�תוק� באגד ועדה בי�

בדוח המליצה יחידת התכנו� לשנות את . המלצה לגבי היצרני� שמה� תרכוש אגד את השלדות
בד בבד החליטה היחידה . �2002 ב20% לעומת 25% �משקל הקריטריו� של עלות התפעול ל

המשקל שנית� לעלות , לש� השוואה. �5% ל�20%להקטי� את משקל הקריטריו� של עלות הרכש מ
 . רכש זהה למשקל שנית� לטיב השירות של היבוא� או להקמת תשתית תחזוקהה
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 ÈÙÎ ÌÎÏ‰Ó ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ÌÈ�ÂÈ„· ‰Ó˘¯ ‡Ï ‰„ÚÂ‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜· ÈÎÈÏ‰ ÌÈÈ˜Ï ·ÈÂÁÓ˘ ÛÂ‚Î ˙Â˘ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰˘. 

˘Ó˘ ‰�˜ÒÓÏ ‰ÚÈ‚‰ ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ „‚‡ ‰˘È‚‰˘ ÌÈ�Â˙�‰Ó Ï˘ ÂÏ˜
˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ÓÂÚÏ ÁÈ�Ê ÒÂ·ÂËÂ‡ ˙˘ÈÎ¯ ¯ÈÁÓ , ˜¯ ˙ÒÁÈÈÓ ‡È‰˘ ¯Á‡Ó8% ¯ÈÁÓÓ 

‰˘ÈÎ¯‰7˘Î¯‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÔÂÈ¯ËÈ¯˜Ï ‰„Ï˘‰ Ï˘ . 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï˘ ¯ÈÁÓ‰ ‡ÂÏÓ ˙ÏÏÎ‰ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰
˙ÏÏÂÎ‰ ‰‡ˆÂ‰‰ ÏÂÏ˜˘· ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙„Ï˘ ,˙ Â�ÓÓ˘ Ô¯ˆÈ‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰· ˙‡ ˘ÂÎ¯

˙Â„Ï˘‰ . 

 החליטה ועדת ההצטיידות של אגד כי בשני� שלאחר מכ� היא תתקשר ע� שתי �2007רק ב .3
 . עירוני�עירוני ובי�: חברות לכל סוג אוטובוס

 ÌÈ�˘·2003-2009„·Ï· „Á‡ Ô¯ˆÈÓ ÌÈÈ�Â¯ÈÚ‰ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÚÓÎ „‚‡ ‰˘Î¯  :
 ‰˙�˜ ‡È‰745Â ÌÈÈ�Â¯ÈÚ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ -249Â·ÂËÂ‡ ‡ Ô¯ˆÈÓ ÌÈÈ˜¯ÙÓ ÌÈ�Â¯ÈÚ ÌÈÒ ,' ˜¯Â

· Ô¯ˆÈÓ ÌÈÈ�Â¯ÈÚ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ‰Ú·˘' . 

טענה אגד כי על פי תקנות שוויו� זכויות לאנשי� , 2010בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
תקנות  "�להל� (�2003ג"התשס, )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית(ע� מוגבלות 

 �להל� (1998 �ח "התשנ, חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלותשהותקנו מכוחו של , ")ההנגשה
יש להנגיש לבעלי מוגבלות כל אוטובוס משנת ייצור , ")חוק שוויו� זכויות לאנשי� ע� מוגבלות"

אגד הסבירה כי עד .  מקומות ישיבה35 ואיל( שפועל בקו שירות עירוני אשר יש בו לפחות 2002
 שעברו בהצלחה את 8ייצר שלדות של אוטובוסי� נמוכי רצפההיחיד ש'  היה יצר� א2009שנת 

יצרני המרכב בישראל לא ששו להיכנס לפיתוח מרכב של . הניסוי באגד והותק� לה� מרכב בישראל
אגד . ח"שכ� כל פיתוח של מרכב על שלדה חדשה עולה מיליוני ש, אוטובוס נמו( רצפה נוס� באר/

אשר ' וטובוס עירוני נמו( רצפה מיצר� שאיננו יצר� אשל א 5ְִלדהעשתה מאמצי� רבי� לרכוש 
'  ע� הסכמת חברה ג2009אשר לטענה נשאו פרי רק בשנת , מאמצי�. המרכב שלה ייבנה בישראל

 של 5ְִלדות 55 הזמינה אגד 2010ובמסגרת ההצטיידות לשנת . 'לייצר מרכב לשלדה מתוצרת יצר� ב
 .'אוטובוסי� עירוניי� נמוכי רצפה מיצר� ב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ô¯ˆÈÓ ˜¯ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ Í˘Ó· ÌÈÈ�Â¯ÈÚ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ˙˘ÈÎ¯
„Á‡ ,¯„ÂÒÓ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ ,‰�È˜˙ ‡Ï ˙ÂÏ‰�˙‰ ¯„‚· ‡È‰ .„‚‡ ÏÚ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ�· , ÏÚ

 ˙˘ÈÎ¯Ï È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ Ï˘ ÚÂˆÈ· ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ¯È„Ò‰Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó
�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰˙ ÏÚ Á˜ÙÏÂ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ÔÂ , ‡„ÂÂÏ ˙�Ó ÏÚ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜Â ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú

˘¯„�Î ˙Ï‰�˙Ó ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ˙Â„ÈÈËˆ‰‰˘ . 

4.  Ì È � ˘ ·  ‰ „ Ï ˘  È � ¯ ˆ È  ˙ ¯ È Á ·  Í È Ï ‰2 0 0 2-2 0 0  סוכ� בי� 2002בשנת  :5
נקבע כי . כי אגד תקיי� הלי( תחרותי לרכישת אוטובוסי� מכספי קר� ההצטיידות, אגד לממשלה

הפנייה תופ/ ; דות אוטובוסי� בבקשת הצעת מחיר ראשוניתבשלב הראשו� אגד תפנה ליצרני 5ְִל
בעיתונות המקצועית ולכל יצרני האוטובוסי� בתק� האירופי ולאחר סינו� יידרשו המתאימי� להגיש 

 .'האחריות וכו, הצעת מחיר הכוללת פירוט של מחירי החלפי�

__________________ 

  .92%השתתפות המדינה בקר) ההצטיידות היא   7

 .וריצפת האוטובוס לאורכו בגובה אחיד, הכניסה לאוטובוס נמו# רצפה היא בגובה המדרכה  8
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אל ) עובד הבכיר ה�להל�(עובד בכיר מהמחלקה הכלכלית באגד , 2003ממכתב ששלח בפברואר 
כי במקביל לפרסו� , מנהל פרויקטי� ובקרה באג� תחבורה ציבורית שבמשרד התחבורה עולה

ל שלה� נציגי� באר/ בקשה לקבלת "בעיתונות באר/ שלח העובד הבכיר ליצרני שלדות בחו
 .הצעות מחיר

È‰ ˙¯ÈÁ· ÍÈÏ‰ ËÂ¯ÈÙ ÌÚ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· ˙Â„ÈÈËˆ‰Ï Ï‰Â� „‚‡· ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰Ô¯ˆ ,
ÌÈ·Î¯Ó È�Â·Â ‡Â·È È�ÎÂÒ ÌÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È�Â ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ˙Ï·˜. 

ר אגד למשרד מבקר המדינה כי נת� הוראה לגורמי� " הודיע יו2010בעקבות הביקורת בדצמבר 
 .המוסמכי� באגד לכתוב נוהלי עבודה בעניי� ההצטיידות של אגד

ל החברות האירופאיות אשר  היא פנתה לכ2007אגד הסבירה למשרד מבקר המדינה כי בשנת 
יצויי� כי ברחבי . י סוכני� באר/ כדי לקבל מה� הצעות מחיר לרכש שלדות אוטובוסי�"מיוצגות ע

 .אליה� אגד לא פנתה, העול� פועלות חברות נוספות לייצור אוטובוסי�

 למשרד מבקר המדינה שעל פי הוראות משרד התחבורה בנוגע לייבוא 2010אגד השיבה בדצמבר 
לא נית� ליבא לישראל שלדת אוטובוס של יצר� שאי� לו סוכ� מקומי שעומד בכל הדרישות , רכב

, מחלקה טכנית, מוס( מרכזי ומוסכי רשת: הכוללות בי� היתר את אלה, של משרד התחבורה
עוד הסבירה כי . ב"מער( תביעות אחריות וכיוצ, מערכת לוגיסטית לאספקת חלפי�, מחלקת שירות

ואגד רכשה שלדות , שישה יצרני שלדות לאוטובוסי� אשר יש לה� סוכני� בישראלבאירופה יש רק 
 .מחמישה מה�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰�È‡ ‰ÙÂ¯È‡Ó ˙Â„Ï˘ È�¯ˆÈ Ï˘ ÌˆÓÂˆÓ ¯ÙÒÓÏ ˜¯ ‰ÈÈ�Ù
ÌÈ�¯ˆÈ Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓÏ ˙Â�ÙÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯Â ‰�È˜˙ .‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ , ÏÚ

Ï ÏÂÚÙÏ „‚‡ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ‰ÏÂÎÈ „‚‡ Ì‰ÈÏ‡˘ ÌÈ�¯ˆÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ ÏÈ„‚‰Ï ÈÂÁÈ„ ‡Ï
˙Â�ÙÏ . 

¯Â·Èˆ‰ ÏÎÏ ‰¯Â·Á˙ ˙Â¯È˘ ‰ÏÈÚÙÓ „‚‡ , È„È ÏÚ ÔÓÂÓÓ ‰Ï˘ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ Èˆ ˘Î¯˘Î
 ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó)Î Ï˘ ÌÂÎÒ·-210˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰�˘ ÏÎ· Á( ,‰È‰ ÈÂ‡¯ ÔÎÏÂ , „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ,ÌÎÒ‰‰ ˙¯‚ÒÓ· „‚‡ ÏÚ ÏÈÁÈ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÓ¯Â� ‰ÓÚ 

˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·¯Ï È¯Â·Èˆ‰ ËÙ˘Ó‰ ÌÂÁ˙Ó. 

 ‰„·ÂÚ‰Â ¯·Â„Ó Ô‰· ˙Â‡˜ÒÚ‰ Û˜È‰ ÁÎÂ� ÈÎ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· Â¯Â˜Ó ÔÂÓÈÓ‰ ¯˜ÈÚ˘ ,ÌÈÈ�„Ù˜Â ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜· ÈÏÏÎ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„ÎÂ , ÏÚ

·ÂËÂ‡ ˘Î¯ ‡˘Â�· ÏÂÚÙÏ „‚‡Ó ˘Â¯„Ï „¯˘Ó‰˙ÂÈ¯Â·Èˆ ˙ÂÓ¯Â� ÈÙÏ ÌÈÒÂ . ÈÎÈÏ‰ ‰Ê ÏÏÎ·
 ˙‡Â ÁÂÎ· ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·È˘ Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ·ÓÂÙÂ ÌÈÈ˙Â¯Á˙ ˘Î¯

„‚‡Ï ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó . ÂÈÏÚ ÈÎ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ „ÂÚ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
� ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‚ „‚‡ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ ‰Ê ‡˘Â� ¯È„Ò‰Ï ˙ÂÓ¯Â

‰Ï‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ . 

 כי המשרד הנחה את אגד כבר בשנת 2011משרד התחבורה הודיע למשרד מבקר המדינה בינואר 
ע� זאת נוכח מש( הזמ� שעבר מאז ולנוכח הערת .  לקיי� הלי( תחרותי לרכישת אוטובוסי�2002

רות מבקר המדינה הנחה המפקח על התעבורה את אגד להלי( תחרותי מחודש שבו ייושמו הע
המשרד הודיע כי יקיי� מעקב צמוד אחר ההליכי� שיתקיימו באגד כדי  .משרד מבקר המדינה

תו( הקפדה על כללי מינהל תקיני� ובדר( שבה תהיה , שוויוני, להבטיח כי ה� ייערכו באופ� הוג�
 .מרב התועלת הכלכלית לציבור
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 ניהול משא ומת�

על מנת לנהל משא ומת� , רה פנימיי� נאותי�� וכללי בק"הוראות התכ, לפי תקנות חובת מכרזי�
שוויוני יש לציי� במסמכי הפנייה למציעי� את הקריטריוני� שעל פיה� תתקבל ההחלטה ואת 

ולרשו� כל , יש להקפיד לתת הזדמנות הוגנת ושווה לכל מציע, כמו כ�. המשקל של כל קריטריו�
סקה והיקפה יכול היה משרד נוכח אופי הע. שלב במשא ומת� בפרוטוקול שישק� את תוכנו

 . נהלי� ברוח זו, במסגרת ההסכ�, התחבורה להחיל על אגד

היה על משרד התחבורה , מעבר לקביעה שלפיה יש לתת הזדמנות שווה והוגנת למשתתפי� בו
כדי למנוע . לדרוש מאגד לקבוע סדרי� ונהלי� ברורי� בקשר לניהול המשא ומת� והגשת ההצעות

ת ההצעות ולשמור על תקינות ההלי( היה צרי( לקבוע שההצעות יוגשו אפשרות להפרת סודיו
 .במעטפות סגורות ולרשו� פרוטוקול מלא במעמד פתיחת�

Ó ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ˙Â˘ÈÎ¯·-2004 ˘¯„ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ 
·Ï˘ ˙‡Â ÌÈ�¯ˆÈ‰Ó ˙ÂÚˆ‰‰ ˙Ï·˜ È·Ï˘ ˙‡ ‰Ï‰È� ‡Ï „‚‡Â ÂÏ‡ ÌÈÏÏÎ ÌÈÈ˜Ï „‚‡Ó È

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÏÎ‰ ÈÙÏ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ .Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÏ ÌÈÏ‰� ÂÚ·˜� ‡Ï , ‰ÁÈ˙Ù ¯„Ò Ú·˜� ‡Ï
˙ÂÚˆ‰‰ Ï˘ „ÚÂ˙Ó ,Ô˙ÁÈ˙Ù „ÓÚÓ· ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ì˘¯� ‡Ï , Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÏ ‰„ÚÂ ‰˙�ÂÓ ‡Ï

„‚‡· ,Ô˙ÓÂ ‡˘ÓÏ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ·Ï˘Ï ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù Ì˘¯� ‡ÏÂ . ˙ÂÙÈ˜˘ ¯ÒÂÁ· ‰ÏÚÙ „‚‡
‰˘ÈÎ¯Ï ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜· .Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ˙¯ , ÍÈÏ‰ ÏÚ Á˜ÈÙ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ

˙¯Â˜È· ÍÎ ÏÚ ‰˘Ú ‡ÏÂ „‚‡ ‰ÓÈÈ˜˘ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙˘ÈÎ¯ . 

 כי בכוונתו לקיי� מיד 2010משרד התחבורה ציי� בסיכו� תשובתו למשרד מבקר המדינה מדצמבר 
בסמו( לפרסו� הדוח הסופי דיו� מקי� בממצאיו ע� הנהלת אגד ולגבש מתווה פעולה אופרטיבי 

בהסתמ( על כל אלה יקבע המשרד עקרונות וכללי� מנחי� לרכישת . עת הישנות הליקויי�למני
 .האוטובוסי� באופ� ההול� את כללי המינהל התקי� ובדר( שתבטיח לציבור את התועלת המרבית

 

 

 תהלי� ההצטיידות

כי אגד תקבל מהיצר� ללא תמורה שלושה מנועי� '  סוכ� בי� אגד ליצר� א2006בספטמבר  .1
והיא לא דיווחה , לקבלת� ללא תמורה, באגד אי� מסמכי� ע� ההסבר. ח" ש�500,000שעלות� כ

 . על כ( להנהלת קר� ההצטיידות

 ¯·Óˆ„· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰˙·Â˘˙· ‰�ÚË „‚‡2010 ‰„Ï˘‰ È�¯ˆÈ Ï˘ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÈÎ 
ÌÈ�˘ ¯ÙÒÓ ‰Ù˜˙ . ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÏÂÏÎÓ˘ ÌÚÙ ‡Ï ‰¯Â˜)ÚÂ�Ó ÔÂ‚Î ,ÌÈÎÂÏÈ‰ ˙·È˙ ,¯Ò Ô

‰ÓÂ„ÎÂ È¯ÂÁ‡( ,˜ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó Í¯Â‡Ï „ÓÚÓ ˜ÈÊÁ‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ¯˘‡"Ó , ÍÏ‰Ó· ÌÈÏ˘ÂÎ
˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÙÂ˜˙ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ÌÈ˙·˘ÂÓ ÔÎÏÂ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÙÂ˜˙ .˙ÂÈ¯Á‡‰ È‡�˙ ÈÙ ÏÚ , ÏÚ

ÒÂ·ÂËÂ‡‰ Ï˘ ‰˙·˘‰‰ ÈÓÈ ÔÈ‚· ÈÂˆÈÙ „‚‡Ï ÌÏ˘Ï ‰„Ï˘‰ Ô¯ˆÈ . ˙‡ ÌˆÓˆÏ ˙�Ó ÏÚ
 ÌÈ¯˜Ó· Â˙ÂÈ¯Á‡ ÔÈ‚· ˙ÂÚÈ·˙Ï Â�ÂÎÈÒ‰Ï‡ ÔÈÚÓ , ¯ÙÒÓ „‚‡Ï ˜È�Ú‰Ï ‚‰Â� Ô¯ˆÈ‰

ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ Ï˘ ˙¯˙ÂÈÓ ‰˙·˘‰ Ú�ÓÈ˙˘ È„Î ÈÏÂÚÙ˙ ··ÒÏ ÌÈÈ¯˜ÈÚ ÌÈÏÂÏÎÓ . ˙�ÚËÏ
˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Ô¯˜Ï ‰ÚÈ‚� ÏÎ ÍÎÏ ÔÈ‡ „‚‡. 
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,  שלדות לאוטובוסי� עירוניי�140לרכישת '  חתמה אגד על הסכ� ע� יצר� א�26.11.08ב .2
במכתב .  ההצטיידות והמיועדי� להסעת הציבור ולא לתיירותאוטובוסי� שרכישת� מומנה מקר�

ללא תמורה אוטובוס תיירי� , התחייב היצר� לספק לאגד בנוס�, שלא צוי� בו תארי(, לוואי להסכ�
  אירו 350,000שערכו לפי מסמכיה של אגד , "4יורו "ע� מנוע העומד בתק�  קומתי מוגמר�דו

 ).ח" מיליו� ש�1.9כ(

 ‰ÁÂÂÈ„ ‡Ï „‚‡ ‡ÏÏ ‰Ï Â�˙È� ‰˘ÈÎ¯‰ ÌÎÒ‰Ï ˙ÙÒÂ˙‰ ÈÙ ÏÚ ÈÎ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Ô¯˜ ˙Ï‰�‰Ï
Â„‰ ÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÌÂÏ˘˙-È˙ÓÂ˜ ,Î ¯ÂÓ‡Î ÂÈÂÂ˘˘-1.9˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á , ÒÂ·ÂËÂ‡ ÈÚÂ�Ó ‰˘ÂÏ˘Â

Î ÌÈÈÂÂ˘˘ ÌÂÏ˘˙ ‡ÏÏ-500,000˘ "Á .‰Ò·Â"Î Ï˘ ‰·Ë‰ Î-2.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ‰Ê ÌÂÎÒ
‡ ˙Â„ÈÈËˆ‰· ‰�È„Ó‰ ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÌÂÎÒÓ ˙ÁÙÂ‰ ‡Ï„‚ . „ÚÂÈ ÌÈ¯ÈÈ˙‰ ÒÂ·ÂËÂ‡ ÈÎ ÔÈÈÂˆÈ

 Â˜· ˙Â¯È˘Ï99 - ÌÈÏ˘Â¯È ··ÂÒ - „‚‡ Ï˘ ˙Â¯È˘ Â�È‡Â „‚‡ Ï˘ ˙· ˙¯·Á È„È ÏÚ ÏÚÙÂÓ˘ 
‰ÓˆÚ . 

„‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙Ï‰�‰ÏÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ÁÂÂ„Ï ‰˙Ï‰�‰ ÏÚ ‰È‰ ÈÎ
‡ Ô¯ˆÈ ÌÚ Â˘Ú�˘ ˙ÂÙÒÂ�‰ ˙Â‡˜ÒÚ‰ ÌÂÎÒ ÏÚ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Ô¯˜ '‰ ÍÏ‰Ó· ˙Â„ÈÈËˆ‰ 

·-2006·Â -2008ÔÓÂÎÒ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ÏÂ  ,Î-2.4˘ ÔÂÈÏÓ "Á , ‰Ï ¯˘Ù‡Ï ÍÎ·Â Ô¯˜‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ó
Ô¯˜· ¯˙Â�˘ ·Èˆ˜˙‰ ÈÙ ÏÚÂ Í¯Âˆ‰ ÈÙÏ ˙ÙÒÂ� ˙Â„ÈÈËˆ‰Ï ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙Â�Ù‰Ï . ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÏÚ Á˜ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ Ì‚ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰
˘ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÚÂˆÈ· ÏÚÂ‡ Ô¯ˆÈ ÌÚ „‚‡ Ï' . 

על פניו נראה כי התנהלות אגד "ש,  למשרד מבקר המדינה2011משרד האוצר ציי� בתשובתו מינואר 
 ". בעניי� האמור אינה תקינה והינה בניגוד להסכ� ואנו נדרוש בירור יסודי בעניי� זה

 בעקבות הביקורת הורה באותו חודש משרד התחבורה לאגד להשיב את סכו� ההטבה לקר�
כ( שתקלה , והודיע כי ישנה את דרכי הבקרה ובכלל� ניהול קר� ההצטיידות, ההצטיידות ללא דיחוי

עוד הודיע משרד התחבורה למשרד מבקר המדינה כי הלקחי� . כזאת לא תוכל להתרחש שנית
 ".מיד"ייושמו 

יבת  למשרד מבקר המדינה כי הנושא יועלה ביש2010בעקבות הביקורת הודיעה ג� אגד בדצמבר 
 למשרד 2011ר מזכירות אגד בתשובה נוספת מפברואר "כמו כ� הודיע יו. קר� ההצטיידות הבאה

כי אגד , ל משרד התחבורה"המשנה למנכ,  הודעתי למר אלכס לנגר17.1.11ביו� "מבקר המדינה כי 
 ".תשיב לקר� ההצטיידות את ער( ההטבה של האוטובוס הדו קומתי

 

 

 '� אאספקת שלדות אוטובוסי� מיצר

.  על מחסור בחלקי� לבניית המרכבי�2007�2009בשני� ' אגד התריעה במכתבי� ששלחה ליצר� א
 .  ציינה במכתבה כי המחסור גור� עיכובי� בבניית המרכבי�2009בינואר 

ÌÈ˜ÏÁ· ¯ÂÒÁÓ‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ „‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,˙ÂÁÙÏ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ , ‡È‰
‡ Ô¯ˆÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰ÎÈ˘Ó‰ '˘Ï „·Ï·ÌÈÈ˜¯ÙÓÂ ÌÈÈ�Â¯ÈÚ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ˙Â„¿ÏƒL ˙˘ÈÎ¯ Ì . 

 למשרד מבקר המדינה שהיא רוכשת 5ְִלדות אוטובוסי� מיצר� 2010אגד טענה בתשובתה מדצמבר 
כמו כ� הודיעה כי הבעיה באה על פתרונה לשביעות .  ומרוצה מאוד מהקשר עמו2001מאז שנת ' א

 .רצונה



 1355 מ" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע�" אגד

יהיה פיגור במועד בהספקה של שלדה הוא ישל� פיצוי  נקבע כי א� �2006מ' בהסכ� ע� יצר� א
עוד נקבע בהסכ� כי .  ממחיר הקנייה5%ולכל היותר ,  ממחיר הקנייה לכל שבוע פיגור1%ששיעורו 

הוא ישל� ג� פיצוי בגי� נזקי� נוספי� , את האספקה יותר משלושה חודשי�' א� ידחה יצר� א
 .שנגרמו לאגד כתוצאה מהפיגור

 �להל� (עליו לצר� לכל שלדה ערכה מושלמת של חלקי� לבניית המרכב , � היצר�על פי ההסכ� ע
אי� חברות ההרכבה באר/ יכולות להשלי� את בניית מרכב , א� חסרי� חלקי�). ערכת הרכבה

 . האוטובוס

 16 השלימו חברות הרכבת האוטובוסי� בישראל את הרכבת� של 2009נמצא כי רק ביוני 
שאות� היו אמורי� לספק עד ' שה אוטובוסי� עירוניי� מתוצרת יצר� אאוטובוסי� מפרקיי� ושי

שלושה חודשי� לאחר , 2009כיוו� שהייצר� סיפק את הערכות רק בתחילת אפריל , 2008דצמבר 
ג� מהפרוטוקולי� של ועדת ההצטיידות באגד עולה ג� שבערכות שציר� . הגעת ה5ְִלדות לאר/

 חסרו חלקי� להשלמת המרכבי� שגר� לאיחור של מספר  לשלדות ששלח לאר/�2009ב' יצר� א
 .חודשי�

',  אוטובוסי� של יצר� א22לפי חישובי� שעשה משרד מבקר המדינה בעניי� הפיגורי� בהרכבת 
ח בגי� "י ההסכ� כמיליו� ש"לשל� לאגד עפ'  היה צרי( יצר� א2009 עד אפריל 2008מדצמבר 
 . הפיגורי�

 של חברת הרכבת אוטובוסי� ישראלית המייצרת 2010דצמבר מתשובתה למשרד מבקר המדינה מ
 הגיעו משלוחי שלדות בלי אות� פריטי 2007כי עוד בשנת , עולה' מרכבי� לשלדות מתוצרת יצר� א

 .ולכ� התעכבה בניית האוטובוסי�, ציוד נלווה הדרושי�

‡ Ô¯ˆÈÓ ÈÙÒÎ ÈÂˆÈÙ ˘Â¯„Ï ÌÂ˜Ó·˘ ÏÚ „‚‡Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,'˜ ‡È‰ ‰Ï·È
‰�È„Ó‰ ÌÚ ‰˙Â�·˘Á˙‰· ÈÙÒÎ ÈÂËÈ· È„ÈÏ Â‡· ‡Ï˘ ˙Â·Ë‰ Â�ÓÓ. 

 כי היה קושי בקביעת שיעור הנזק שנגר� לה 2010אגד הודיעה למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
 .ולכ� היא לא מצאה לנכו� לתבוע את היצר� בגי� האיחור

מבקר המדינה הנחה  למשרד מבקר המדינה כי לאור הערת משרד 2010עוד הודיעה אגד בדצמבר 
ר המזכירות את המחלקה הכלכלית באגד להתחיל לקיי� מעקב מסודר על אספקת שלדות "יו

 . וחלקיה�

 

 

 הרכבת אוטובוסי� בידי יצרני� ישראלי�

1. Ô ˙ Ó Â  ‡ ˘ Ó  Ï Â ‰ È אגד . מרבית האוטובוסי� המשרתי� בקווי אגד מורכבי� בישראל: �
 היא שילמה עבור 2008בשנת . � ההצטיידותמשלמת עבור הרכבת� לחברות ההרכבה מתקציב קר

אגד פנתה . ח" מיליו� ש�66 כ� 2009ובשנת , ח" מיליו� ש�71כ' ג�ו' ההרכבה לחברות ההרכבה א
 .ל "לחברות ההרכבה בבקשה לקבל הצעות מחיר להרכבת האוטובוסי� מהדגמי� שהיא מייבאת מחו

 ÌÚ ¯„ÂÒÓ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó ÏÂ‰È� ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ „‚‡·‰·Î¯‰‰ ˙Â¯·Á , ÏÚ ˘¯„�Î
ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ,ÔÓÚ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ˙Â·¯Ï. 
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2. ˙ È Ó Â ˜ Ó  ˙ ¯ ˆ Â ˙  ˙ Ù „ Ú שנער( " הצטיידות אגד"בסיכו� דיו� בנושא )  א(:   ‰
מרכיב " נקבע כי 1982משרד האוצר ואגד עצמה בפברואר , בהשתתפות נציגי� של משרד התחבורה

 ואיל( ייועד בשלמותו לרכישת 1982 בפברואר 1ל מיו� הפחת בסל התשומות הקיי� הח
על פי הנחית משרד התחבורה אגד רוכשת "ו, ..."אוטובוסי� חדשי� שמרכביה� ייבנו בישראל
על פיה השלדה מיוצרת , )ולא אוטובוסי� מוגמרי�(אוטובוסי� המיוצרי� בשיטת ייצור בשלבי� 

, אגד טענה". אצל יצר� המרכב בישראלאצל יצר� השלדה והמרכב וחיבורו לשלדה מבוצעי� 
לעודד את התעשייה הישראלית ] נועד[הסיכו� " למשרד מבקר המדינה כי 2010בתשובתה מדצמבר 

 ". ומתו( מטרה להבטיח מקומות תעסוקה לעובדי תעשיית המרכבי�

 למשרד מבקר המדינה כי יש לו מדיניות ברורה ומוצהרת 2011משרד התחבורה הודיע בינואר 
לטענת משרד התחבורה . לפיה מרכביה� ייבנו באר/, דוד רכישת אוטובוסי� תוצרת האר/לעי

ובי� היתר יתרונות , לקיו� תעשייה מקומית בתחו� האוטובוסי� יש יתרונות ברורי� לענ� התחבורה
המדיניות צריכה להיות על פי "הוא הוסי� וציי� כי . בתחו� התחזוקה והזמינות של האוטובוסי�

 ".השוק החופשי בהתא� ליתרו� הכלכלי של החברותעקרונות 

 באגד בהשתתפות מנהל אג� פרויקטי� ובקרה בתחבורה ציבורית 2008בדיו� שהתקיי� ביולי 
כי משרד התחבורה , במשרד התחבורה ומזכיר קר� ההצטיידות מהמחלקה הכלכלית באגד צוי�

 ).'ג�ו' חברות ההרכבה א(י� מבקש מאגד לחלק שווה בשווה את עבודת ההרכבה בי� שני המפעל

 הצהירו שתיה� כי 2002במסגרת משא ומת� של חברות ההרכבה ע� משרד התחבורה בשנת 
ה� הודיעו כי א� יידרשו ה� יהיו . המחירי� שה� דורשות מחושבי� לפי עלות בתוספת רווח סביר

 .מוכנות לבדיקת ספרי החשבונות שלה� להוכחת העלויות

„¯˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙ÈÈ�·Ï ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰ È�Â˙� ˙Ï·˜ ÏÚ „ÓÚ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ 
ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ È·Î¯Ó , ˙�˘· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ÌÎÒÂ‰˘ ÈÙÎ2002‰·Î¯‰‰ ˙Â¯·Á ÌÚ . 

ובאירופה יש כמה , ברחבי העול� יש יצרני שלדות אשר מוכרי� ג� אוטובוסי� מוגמרי� )ב(
לתה כי במש( שני� לא פנתה הביקורת הע. חברות המתמחות בהרכבת אוטובוסי� מסוגי� שוני�

דבר שהיה , ל בבקשה להגיש הצעת מחיר לאוטובוס מוגמר"חברת אגד לחברות האוטובוסי� בחו
מאפשר לבחו� את כדאיות ההרכבה בישראל ומאפשר ג� לקיי� משא ומת� כשוק מתחרה ע� 

 . חברות ההרכבה באר/

ÔÎ Ì‡ ,ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙˘ÈÎ¯· ˙Â¯Á˙ Â¯ˆÈ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ „‚‡ , ˙Â¯·Á ÔÈ· ˙ÂÁÙÏ
ÂÁ· ‰·Î¯‰ ˙Â¯·ÁÏ ı¯‡· ‰·Î¯‰‰"Ï ,˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï ıÈ¯Ó˙ ¯ÂˆÈÏÓ ‡ÂÙÈ‡ ÂÚ�Ó�Â . ¯ÂÓ‡Î

 ˙· ˙ÂÈ�È„Ó· ¯·Â„Ó30‰�˘  ,‰˙Â‡ ÔÂÁ·ÏÂ ·Â˘Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÁÎÂ�ÏÂ , ·˘Á˙‰·
˙ÈÓÏÂÚ‰ ‰ÏÎÏÎ· ÌÈÈÂ�È˘· . „¯˘Ó ˙ÂÈ�È„Ó ÏÚ ˜ÏÂÁ Â��È‡ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ¯‰·ÂÈ

· ‰¯Â·Á˙‰ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙Ó ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ˙˘ÈÎ¯ „Â„ÈÚ ¯·„ , ˙Â˘ÚÈ‰Ï ÍÈ¯ˆ ¯·„‰ ÌÏÂ‡
˙ÂÏÚÈÈ˙‰Â ÔÂÎÒÈÁÏ Ì‚ ‡È·È˘ È�ÂÈÂÂ˘Â È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰˙·. 

3. ‰ · Î ¯ ‰ ·  Ì È ¯ Â ‚ È Ù : בנספח להסכ� ע� חברות ההרכבה סוכמו תאריכי האספקה של
בע כי בהסכ� נק. השלדות לחברות ההרכבה ותאריכי האספקה של האוטובוסי� המוגמרי� לאגד

 יו� באספקת האוטובוסי� המוגמרי� על פי לוח הזמני� ייחשב הפרה יסודית �45איחור של יותר מ
במקרה כזה תהיה אגד זכאית לקבל לידיה את השלדות שנמסרו לחברת ההרכבה . של ההסכ�

תהיה זכאית לתבוע את , ונוס� על כ(, ל לבנות את המרכבי�"ולהסמי( יצר� אחר באר/ או בחו
 ). הישירי� והעקיפי�(רכבה על כל נזקי ההפרה חברת הה
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לעומת לוח הזמני� המפורט , עוד נקבע בהסכ� כי בעבור כל יו� פיגור במסירת אוטובוס מוגמר
 ימי� מהחודש 30מתו� , ח לכל אוטובוס" ש1,090תשל� חברת ההרכבה לאגד פיצוי של , בהסכ�

לה לתבוע מהחברות פיצוי בגי� הפיגור א� שאגד יכ. שבו היו אמורי� האוטובוסי� להימסר לאגד
 . באספקת האוטובוסי� היא לא קיימה מעקב אחר עמידת� בלוח הזמני�

 עוכב שחרור� �2009ו 2007 שלדות אוטובוסי� שהתקבלו מהיצר� בשני� 70מנתוני אגד עולה כי 
אגד  .והדבר גר� לפיגור באספקה,  ימי� למשלוח180 עד 14במש( ' י חברת הרכבה א"מהנמל ע

בשנת . אול� היא לא דרשה זאת, ח פיצוי על פיגורי�" מליו� ש�2יכלה לתבוע מהחברה לפחות כ
 . בטר� העברת� להרכבה,  ימי�180 עד 60 שלדות לתקופות של �40בנמל כ'  אחסנה חברה א2009

את סכו� '  למשרד מבקר המדינה כי לא מצאה לנכו� לגבות מחברה א2010אגד השיבה בדצמבר 
היו התחייבויות קודמות לייצור מרכבי� עבור מפעילי '  מאחר שידעה כי לחברה אהפיצוי

אשר זכו במכרזי� להפעלת קווי� סדירי� של תחבורה ונזקקו לאוטובוסי� , אוטובוסי� אחרי�
שג� היא שינתה את לוח הזמני� ולא , 2009לגבי העיכובי� בשנת , עוד הסבירה אגד. חדשי� רבי�

על ' ולכ� לא מצאה לנכו� לטעו� כנגד חברה א, יבה בהסכ� לעמוד בה�עמדה במועדי� שהתחי
 . הפרת הסכ�

לדעת משרד מבקר המדינה תשובת אגד מדגישה את הצור( לבחו� את האפשרות לרכש אוטובוסי� 
הפוגעת בשירות הנית� , העמידה בלוחות זמני� של מפעלי ההרכבה�עקב אי, ל"מוגמרי� בחו

 .לנוסעי אגד

 

 

 יבוסי� רכישת מיד

 2005בישיבת קר� ההצטיידות מאפריל . שישה מידיבוסי�'  הזמינה אגד מחברה ב�3.3.2005ב .1
 . ח" מיליו� ש�3.5אושרה רכישת שבעה מידיבוסי� ב

ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÁÒÂ�˘ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ÌÚ ‰Ó˙Á „‚‡ ; ‰˘ÈÎ¯‰ È‡�˙ ÂË¯ÂÙ ‡Ï ÌÎÒ‰·
‰˜ÙÒ‡‰ ,˙ÂÈ¯Á‡‰ ,ÌÈ¯Â‚ÈÙ ˙ÂÒ�˜Â ÛÂÏÈÁ È˜ÏÁ ˙˜ÙÒ‡. 

 32ונקבע בו כי כל מידיבוס יכיל ' לאחר הזמנת המידיבוסי� סוכ� מפרט טכני בי� אגד לחברה ב
 26והמידיבוס יכול להסיע , נמצא כי הקיבולת של המידיבוס שיוצר לא תאמה את ההסכ�. מושבי�

 .נוסעי� בלבד

חה ההנ, בעת ביצוע ההזמנה" למשרד מבקר המדינה כי 2010אגד טענה בתשובתה בדצמבר 
יאפשר , לפיה� המשקל נטו אותו רשאי לשאת מידיבוס מדג� זה, התבססה על חישובי� תיאורטיי�

לאחר השלמת בניית הדגמי� הראשוני� ושקילת� התברר כי מספר , בפועל.  נוסעי�32הסעת 
 ".הנוסעי� יהא נמו( יותר

נת להחליט על טיפוס על מ�בעת רכישת דג� חדש של אוטובוס היה נהוג באגד לבצע ניסוי באב
ניסוי כזה לא התקיי� בהלי( רכישת . המש( ההצטיידות לאחר תהלי( מסודר של הפקת לקחי�

ע� קבלת� התגלו בה� . המידיבוסי� ולמרות זאת רכשה אגד והכניסה לשירות שישה מידיבוסי�
 .בעיות טכניות מרובות אשר חייבו את השבתת� לצור( תיקוני�

 ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈÒÂ·È„ÈÓ‰ ˙˘˘˘ Û‡„‚‡ Ï˘ ˙Â˘È¯„· Â„ÓÚ ‡Ï , Ò¯Ó· ‰�ÈÓÊ‰ ‡È‰2006 
‰˘È˘ „ÂÚ .˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ˙„ÚÂ· ÔÂÈ„ ‡ÏÏ ‰Ï·˜˙‰Â ‰˜ÓÂ� ‡Ï Ì˙Â‡ ˘ÂÎ¯Ï ‰ËÏÁ‰‰ . 
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הדרכה ,  כתב מנהל מחלקת תביעות2007ביולי .  התקבלו כל המידיבוסי� שנרכשו2006עד יולי 
סיכו� ביניי� של הניסוי בתריסר ב, וניסוייי� טכניי� באגד למנהל חטיבת הנדסת רכב וציוד באגד

 . כי ע� תחילת הפעלת� באגד התגלו בה� תקלות רבות, המידיבוסי�

 הפעיל עליה משרד התחבורה 2005כי בשנת ,  למשרד מבקר המדינה2010אגד הסבירה בדצמבר 
. שיופעלו בקווי� עירוניי� הנעי� בשכונות מסוימות, לח/ כבד לאספקת מידיבוסי� נמוכי רצפה

אגד . 'החליטה אגד להרי� את הכפפה ולבצע ניסוי לרכישת מידיבוסי� מחברה ב, ות זאתבעקב
אול� במקרה זה עקב הלח/ של , היא נוהגת לבצע ניסויי� באב טיפוס אחד, הסבירה ג� כי לרוב

דרשה תשלו� עבור פיתוח הדג� ' ומאחר שחברה ב, משרד התחבורה להכניס לשימוש מידיבוסי�
הושגה פשרה ולפיה בשלב הראשו� יוזמנו ,  מידיבוסי�20ת של אגד לרכוש ולחלופי� התחייבו

 .שישה מידיבוסי�

 כי הוא מעודד הכנסה של כלי 2010משרד התחבורה טע� בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
נוכח הצור( התחבורתי בהפעלת . "רכב המתאימי� לצרכי� המגווני� בתחבורה הציבורית

' על המד�'ורבניי� צפופי� ובשל העובדה כי לא נמצא כלי רכב מתאי� מיניבוסי� באזורי� א
 ".באירופה נאלצנו לפנות לפתרו� של פיתוח כלי רכב מסוג זה באר/

כי מחיר ששת ' בהמש( להזמנת ששת המידיבוסי� הראשוני� סיכמו אגד וחברה ב .2
כ� צויי� כי מחיר זה בהס. כל אחד) ח" ש�436,000כ( יורו 78,000המידיבוסי� הנוספי� יהיה 

ואול� התברר שאגד שילמה . מבוסס על מפרט מוסכ� בי� המחלקה הטכנית של אגד לבי� החברה
בגי� ' בס( הכל שילמה אגד לחברה ב). ח" ש�493,000כ( יורו 88,000לחברה בעבור כל מידיבוס 

 .ח" מיליו� ש5.962 מידיבוסי� 12

 אל� יורו לא לוותה בבדיקה �88,000 ההזמנה ל יורו לפי�78,000העלאת המחיר לכל מידיבוס מ
 .הדרושי� על פי כללי בקרה נאותי�, ובתמחור

3. · ‰¯·ÁÏ ‰¯ÊÁ· „‚‡ ‰¯ÎÓ ˙Â�˘�Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂÏ˜˙ ·˜Ú ' ˙‡12 È¯Á‡ ÌÈÒÂ·È„ÈÓ‰ 
‰�˘ ,˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Ô¯˜ ¯Â˘È‡· , ˙¯ÂÓ˙2.27˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ‰�È„ÓÏ Ì¯‚� „‚‡ È·Â˘ÈÁ ÈÙÏ

Î Ï˘ „ÒÙ‰-2.55˘ ÔÂÈÏÈÓ "˙Â„ÈÈËˆ‰‰ Ô¯˜ ÈÙÒÎÓ Á. 

היא מיישמת את מסקנותיה " בימי� אלה" למשרד מבקר המדינה כי 2010אגד הודיעה בדצמבר 
. ליצר� ולחברת ההרכבה, המשות� לה, מהניסוי לפיתוח ולייצור של מידיבוס המתאי� לתנאי האר/

� שנלמדו הלקחי"ג� משרד התחבורה הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאותו חודש כי 
מפיתוח רכב זה נלמדו ויושמו בפיתוח דגמי� מתקדמי� יותר של המיניבוסי� שהחלו לפעול 

 ".לאחרונה כ( שבסיכומו של דבר הציבור יצא נשכר

 Ï˘ ˘Î¯ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï12Î ˙¯ÂÓ˙ ÌÈÒÂ·È„ÈÓ -6˘ ÔÂÈÏÈÓ " ˙�ÈÁ· ‡Ï· Á
·‡-· „ÂÚ ÂÓÎÂÒ˘ ÌÈÏÏÎÏ „‚Â�Ó ‡Â‰ ÒÂÙÈË-2002 ,· Û‡ÂÔÈ˜˙ Ï‰�Ó ÈÏÏÎÏ „Â‚È�. 

 

 

  הצטיידותקר�ניהול 

 שלושה: ה בת חמשת החברי� הנהלתמנהלתכספי הסובסידיה להצטיידות את , לפי תקנו� הקר�
 יושב ראש .ידי הממשלה ב�  ומשרד התחבורהאוצרהנציגי משרד  �ושניי�  ,אגדידי מה� מתמני� ב

נבחר מזכיר אשר  ,קר�ל. אגד בהנהלהגי ידי נציבנבחר הוא אחד הנציגי� של אגד שהנהלת הקר� 
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. כל חבר הנהלת הקר� ימונה בכתב בידי מי שהוסמ( למנותו, על פי תקנו� הקר�. אגדמקרב עובדי 
 .הצביע בעד הממשלה ינציגאחד מהחלטות ההנהלה מתקבלות ברוב רגיל ובלבד ש

בעקבות הביקורת . בניגוד לתקנו� הקר�, נמצא שאגד לא הוציאה כתבי מינוי לחברי הקר� .1
מנהל אג� הכספי� , ר המזכירות" למנות את יו2010החליטה מזכירות אגד בישיבתה בנובמבר 

 . ומנהל אג� המשק כנציגי אגד בקר� ההצטיידות

2.  ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ Ô¯˜‰ ˙Ï‰�‰ È¯·Á Â¯˘È‡ ‡Ï Ì˜ÏÁ ÈÎÂ ‰�˘· ÌÚÙ ˜¯ ÌÈÒ�Î˙Ó
ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡ Ì˙ÓÈ˙Á· .¯ÙÓ Ì�È‡ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰ ˙‡¯˜Ï ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„‰ ÍÏ‰Ó ˙‡ ÌÈË

˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ . ¯·Óˆ„· „‚‡ ‰ÚÈ„Â‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·2010 ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 
 ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÌÚËÓ „Á‡ ‚Èˆ� Ï˘ Ì˙ÓÈ˙Á· Â¯˘Â‡È Ô¯˜‰ ˙Ï‰�‰ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù‰

„‚‡ ÌÚËÓ „Á‡ ‚Èˆ�Â ,˙Â·È˘È‰ ˙Â¯È„˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÁ·˙ Ô¯˜‰ ˙Ï‰�‰ ÈÎÂ. 

 החשב הכללי במשרד האוצר 2011ל משרד מבקר המדינה הודיע בינואר בעקבות הביקורת ש
, למשרד מבקר המדינה כי יפעל לקיו� ישיבה של הנהלת הקר� לצור( הכנת נהלי� לקר� ההצטיידות

והגברת מנגנוני הפיקוח והבקרה על , מעקב אחר ביצוע קבלת החלטות, קביעת תדירות פגישות
 . התנהלות אגד

 למשרד מבקר המדינה כי בישיבה הבאה של הנהלת 2010ודיעה אגד בדצמבר בעקבות הביקורת ה
 ".אגד תכי� נוהלי עבודה להלי( ההצטיידות"קר� תבח� מחדש סוגיית תדירות הישיבות ו
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ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· „‚‡ Ï˘ ˙Â„ÈÈËˆ‰‰ ÔÈÈ�Ú· ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÂÏÚÂ‰ ‰Ê ÁÂ„· , ÈÎ ‡ˆÓ�Â
 ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó- ‰�˘ ÏÎ· ÚÈ˜˘Ó‰  ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡· „‚‡ „ÂÈˆ· ÌÈÏ˜˘ È�ÂÈÏÈÓ ˙Â‡Ó- Â�È‡ 

ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ÌÈ˙Â‡� ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó . 

 ÌÈ�˘· ÈÎ ‰ÏÂÚ ÁÂ„‰Ó2003-2009 Ô¯ˆÈÓ ÌÈÈ�Â¯ÈÚ‰ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ÏÎ ˙‡ ËÚÓÎ „‚‡ ‰˘Î¯ 
„·Ï· „Á‡ ,¯„ÂÒÓÂ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ‡ÏÏ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂ„‚‰ Û˜È‰‰ ÁÎÂ�

 ˙Â‡˜ÒÚ‰ Ï˘˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜· ÂÏÂÎ ËÚÓÎ Â¯Â˜Ó ÔÂÓÈÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰Â ¯·Â„Ó Ô‰·˘ , ‰È‰
„‚‡ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ ÌÎÒ‰ ˙¯‚ÒÓ· Ì‚ , ˙ÂÓ¯Â� ÈÙÏ ÏÂÚÙÏ

˙ÂÈ¯Â·Èˆ ; ÔÂÈÂÂ˘ ÁÈË·È˘ Ô‚Â‰ ÔÙÂ‡· ÌÈÈ·ÓÂÙÂ ÌÈÈ˙Â¯Á˙ ˘Î¯ ÈÎÈÏ‰ Úˆ·Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â
 ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ·¯Ó ˙‡Â ÌÈ„„ÂÓ˙ÓÏ ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰„‚‡Ï . 

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ , ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡‰ ˙˘ÈÎ¯˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ „‚‡ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
˙ÂÏÈÚÈ ÏÚ ‰„Ù˜‰ ÍÂ˙ ÌÈ�È˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú˙ ,ÔÂÎÒÈÁ , ÌÈ�˜˙· ‰„ÈÓÚÂ

ÌÈ˘¯„�‰ , ÂÚÂˆÈ· ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡ ˙˘ÈÎ¯Ï È·ÓÂÙ È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰ ¯È„Ò‰Ï Ì‰ÈÏÚÂ
ÂÈÏÚ Á˜ÙÏÂ. 

 



 


