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 הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה 

 של תשתיות לאומיות 

 

 

 קידום תכניות וסדרי מינהל

 תקציר

 -להלן  (1965-ה"התשכ,  יזם משרד האוצר תיקון לחוק התכנון והבניה2002בשנת 
. כדי לייעל את הליכי התכנון של תשתיות לאומיות, )החוק או חוק התכנון והבנייה

 מיוחדים לתשתיות אלה והוקם מוסד תכנון ארצי בתיקון לחוק נקבעו הליכי תכנון
 הוועדה או -להלן ( הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות -חדש 

תשתיות לאומיות הוגדרו בחוק . שהוסמכה לדון בתכניותיהן, )הוועדה לתשתיות
שר האוצר ושר הפנים , באמצעות רשימה של סוגי תשתיות ובתנאי שראש הממשלה

).  הליך ההכרזה-להלן (ו במשותף על כל אחד מהם כבעל חשיבות לאומית הכריז
החברה , פיתוח תשתיות אלה עשוי לתרום להשגת יעדים לאומיים בתחומי הכלכלה

 .ואיכות הסביבה

הוועדה לתשתיות מצויה בראש המדרג של מוסדות התכנון ומעמדה דומה למעמדה 
בסמכותה לאשר ). המועצה הארצית -להלן (של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 

תכניות גם אם הוראותיהן סותרות הוראות של תכניות מתאר ארציות תקפות מבלי 
הוסמכה הוועדה לתת , כמו כן. להידרש לשם כך לאישורה של המועצה הארצית

הרכבה , עם זאת. היתרי בנייה מכוחן של תכניות לתשתיות לאומיות מאושרות
היא פועלת . צית ויש בו רוב לנציגי הממשלהמצומצם מזה של המועצה האר

ולפיה היא מקבלת סיוע מקצועי מיועצים , שנקבעה אף היא בחוק, במתכונת מיוחדת
להלן (היא מקבלת שירותים מחברת ניהול פרטית , נוסף על כך. שאינם עובדי מדינה

בדיקת (שירותים מקצועיים בתחום התכנון , בין היתר, הכוללים)  חברת הניהול-
 .ובתחום ניהול המשרד) תכניות

בחוק התכנון והבנייה נקבעו הוראות כלליות בנוגע לפעולותיהם של מוסדות התכנון 
חלק מהוראות אלה חלות על עבודת הוועדה ועל . ובנוגע לתכניות כמשמעותן בחוק

נקבעו בחוק הוראות פרטניות בנוגע , נוסף על כך. התכניות שבתחום סמכותה
, נקצבו בו לוחות זמנים מקוצרים לעבודתה, ולמתכונת עבודתהלסמכויות הוועדה 

 ימים 60לעומת ( יום 30-והתקצר משך הזמן שבו הציבור יכול להשיג על התכניות ל
 ).שבמהלכם אפשר להתנגד לתכניות בוועדות אחרות

 תכניות לתשתיות לאומיות 88- טיפלה הוועדה ב2008מאז הקמתה ועד סוף שנת 
לתחנות כוח ולמתקני תשתית , למסילות רכבת,  תכניות לדרכים41: באזורים שונים
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 -להלן ( תכניות נקודתיות להפרדת מפגשים בין דרכים למסילות ברזל 47-אחרים ו
 ).הפרדה מפלסית

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את מצב הקידום של 2010ינואר -2009בחודשים יולי 
, את בדיקת התכניות והדיון בהן, 2002-2008ם תכניות בוועדה לתשתיות בין השני

מקצת הנתונים עודכנו ; את הפיקוח על הקמת התשתיות ואת סדרי המינהל בוועדה
בלשכות התכנון , בדיקות השלמה נעשו במינהל התכנון במשרד הפנים. 2010במאי 

, כמו כן. המחוזיות של מחוז ירושלים ושל מחוז מרכז ובמזכירות המועצה הארצית
, באגף התקציבים במשרד האוצר, שו בדיקות השלמה במשרד ראש הממשלהנע
)  החברה הלאומית לדרכים-להלן  (1"מ"החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"ב

 ). חברת הרכבת-להלן  (2"מ"חברת רכבת ישראל בע"וב

  

 עיקרי הממצאים

 קידום תכניות ומשך הטיפול בהן

לב הכרחי בהקמתן כדי לאזן צרכים שונים תכנון התשתיות והדיון בו בוועדה הוא ש
 שהחלו 3 הליכי התכנון של תשתיות לאומיות41- מ24בביקורת נמצא כי . של החברה

וחלקם אף הופסקו בידי , בוועדה לא הושלמו אף שחלף זמן רב מתחילת הטיפול בהם
הפסקת קידומן של תכניות כרוכה . יוזמיהם מבלי שהתקבלה הכרעה לגביהם

. עטים בבזבוז משאבים שהשקיעו יוזמיהן בהכנתן והוועדה בבדיקתןבמקרים לא מ
הימשכות הליכי התכנון אינה רצויה כיוון שעלותה למשק המדינה נאמדת לעתים 
בעשרות מיליוני שקלים ומשום שעם חלוף הזמן התכניות עלולות לא להתאים 

 .למציאות

וחלק , צבו לפעולותיהבבדיקה נמצא כי בדרך כלל עמדה הוועדה בלוחות הזמנים שנק
ממשך הזמן שנדרש לאישור התכניות חלף בהמתנה לפעולות בתחום ) 85%-כ(ניכר 

 ובהמתנה - משרדי ממשלה וחברות ממשלתיות -אחריותם של יוזמי התכניות 
 הממצאים מלמדים שתכניות מסוימות .להעברתן של התכניות לדיון בממשלה
לקן אינן מקודמות בשל מחלוקות בין וח, הוגשו לוועדה לפני שבשלו התנאים לכך

 עוד נמצא כי לקיצור משך הזמן שבו יכול הציבור להשיג על תכניות הייתה .הרשויות
 .תרומה שולית לייעול הליכי התכנון

 

__________________ 

ועד אותה עת מולאו תפקידיה על ידי מחלקת ,  כחברה ממשלתית2003ר החברה הוקמה בספטמב  1
 . שהייתה יחידת סמך במשרד התחבורה, )ץ"מע(עבודות ציבוריות 

 . כחברה ממשלתית ועד אותה עת פעלה כיחידה ברשות הנמלים והרכבות2003החברה הוקמה בשנת   2
 .לא כולל הליכי התכנון של תכניות להפרדה מפלסית  3
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 מדיניות התכנון הלאומית של תשתיות

בבדיקה נמצא כי בוועדה מקודמות תכניות מפורטות רבות של תשתיות תחבורה 
אל אין תכנית מתאר ארצית כוללת מעודכנת לתשתיות התחבורה וחשמל אף שלישר

 .ותכנית מתאר ארצית כוללת למשק האנרגיה

 הורתה המועצה הארצית להכין תכנית מתאר ארצית 2006-2007הועלה כי בשנים 
ואולם קידומן , משולבת לתחבורה היבשתית ותכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה

לוקי דעות בין משרד הפנים לבין משרד של שתי התכניות מתמהמה בשל חי
כתוצאה מכך קבלת החלטות בנוגע לתכניות . התחבורה ומשרד התשתיות הלאומיות

אינה מבוססת על ראייה , בוועדה ובמוסדות תכנון אחרים, מפורטות בתחומים אלה
, כוללת ומעודכנת של הצרכים ועלולה להביא להחלטות שגויות מהבחינה הסביבתית

 .הכלכלית ומן הבחינה התפקודיתמן הבחינה 

 

 בקרת התכניות והדיון בהן

ה י נ ו י ד ב ם  ת ו ח כ ו נ ו ה  ד ע ו י  ר ב ח י  ו נ י  מ
הן קובעות אמצעים . בחוק נקבעו הוראות בנוגע להשתתפות חברי הוועדה בדיוניה

בביקורת . שעל יושב הראש שלה לנקוט במקרה של היעדרויות רבות או רצופות
 -לק מחבריה מישיבות רצופות רבות שלה  נעדרו ח2006-2009נמצא כי בשנים 

 .בייחוד בלט בהיעדרו נציג שר התשתיות הלאומיות

יושבי ראש הוועדה כמעט לא התריעו בפני חבריה ושולחיהם על היעדרויות אלה על 
חברותם , הלכה למעשה, ונמצא כי לא פקעה, אף חובתם הקבועה בחוק לעשות כן

 לא 2007מאז יולי . אף שכך קובע החוק, ותרבוועדה של הנציגים שנעדרו יותר מן המ
 .כנדרש, מכהן בוועדה נציג ציבור ואין בקרב חבריה ייצוג הולם לנשים ולערבים

מינוי נציג ציבור הרכבה - של חלק מחברי הוועדה ומאיםכתוצאה מהיעדרויותיה
ועל כן מתעורר חשש כי עניינים שהמחוקק מצא , בפועל שונה מההרכב הקבוע בחוק

 .ן שיבואו לידי ביטוי בעת דיון בתכנית לתשתית לאומית אינם מיוצגיםלנכו

 

ת ו י נ כ ת ל  ש ת  מ ד ק ו מ ה  ק י ד  ב
 אינו מקפיד תמיד על כך שתכניות המוגשות לוועדה 4בבדיקה נמצא כי צוות הוועדה

ולמעשה יש תכניות שהיא מקבלת אף , כמתחייב מנהליה, יכללו את כל המסמכים
במקצת המקרים לא כללו התכניות .  עצמה קבעהשאינן עומדות בתנאי הסף שהיא

ובמקרים אחרים הן , שהן מסמך בסיסי ומחייב, "הוראות התכנית"שהוגשו לה את 
כתוצאה מכך לא ניתן היה לקבוע אם התכנית ; לא כללו דברי הסבר בנוגע לצורך בהן

 .המוצעת הולמת את הצרכים

 
__________________ 

הכולל על פי החוק שני עובדי , וות מקצועי המסייע לעבודת הוועדה בבדיקת התכניות והערכתןצ  4
 .מדינה ויועצים מהמגזר הפרטי



 דוח על הביקורת בשלטון המקומי

616 

ת ו פ ו ל ח ת  נ י ח  ב
כי יובאו בחשבון כל השיקולים הנוגעים קבלת ההחלטות בתחום התכנון מחייבת 

בביקורת נמצאו ליקויים בהליכי בחינתן של . לנושא לרבות בחינה של חלופות
נמצא כי הוועדה אינה נוהגת לבחון את : חלופות במסגרת הדיון בתכניות בוועדה

בבדיקה נמצא .  על אף המידע החיוני שניתן להפיק מבחינה כזו5חלופת המחדל
 יועצי הוועדה ממגישי התכנית לבחון את חלופת המחדל בתסקיר שפעמיים ביקשו

כיוון , ואף על פי כן לא דנה הוועדה בממצאי התסקיר בעניין, השפעה על הסביבה
בחירה של חלופה בשלב מוקדם מבלי . שבחירת החלופה המועדפת נעשתה קודם לכן

עשית למראית לדון בממצאי התסקיר בעניין עלולה להותיר את הרושם כי הבדיקה נ
ומשום כך עלול להיפגע אמון הציבור בתקינות הליך קבלת ההחלטות של , עין

נמצא כי הדוחות שמעביר צוות הוועדה לחבריה בנוגע לבחינתן , נוסף על כך. הוועדה
אינם מפורטים די הצורך ועל כן לא ניתן ללמוד ) בשלב גיבוש התכנון(של החלופות 

כתוצאה מכך מתעורר . ינתן ועל משקלן היחסימהם על אמות המידה שיושמו לבח
קושי להשוות בין החלופות ולבחון את דרך קבלת ההחלטות בעניין בחירתה של 

 .החלופה המועדפת

 

ה ד ע ו ו ה ת  ד ו ב ע ת  ו פ י ק  ש
יש לציין בחיוב כי הוועדה נוקטת פעולות שונות כדי להגביר את שקיפות הליכי 

פעולות אלה עולות בקנה . על פי החוקמעבר לנדרש , התכנון ואת שיתוף הציבור בהם
אחד עם החשיבות של שיתוף הציבור בתכנון של תכניות שהשפעתן גדולה והן 

 .מעוררות עניין ציבורי

 

ח ו כ ת  נ ח ת ל  ש ת  י נ כ ת ם  ו ד י  ק
בביקורת נמצאו ליקויים מהותיים בדרך קבלת ההחלטות בנוגע לתכנית של תחנת 

להלן ( שהוסמך להגיש תכניות לוועדה שקודמה על ידי יזם פרטי, כוח באזור אשקלון
הוועדה דנה בתכנית האמורה והחליטה להעבירה להערות הוועדה המחוזית ).  היזם-

ולהשגות הציבור מבלי שהושלם תסקיר ההשפעה על הסביבה כנדרש ואף שנמצאו 
של פרק מהתסקיר " בדיקה ראשונית"נמצא כי צוות הוועדה הכין , כמו כן. בו פגמים

וכתוצאה ,  הייתה צריכה להיות באחריותו של יזם התכנית ועל חשבונואף שהכנתו
נוסף . מכך לא נשמרה ההפרדה הרצויה בין עריכת התסקיר להכנת חוות הדעת עליו

נמצא כי הוועדה לא דנה בהערות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה של מחוז , על כך
לון שהועברו אליה בנוגע דרום ובהערות הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה של אשק

 .לתכנית

 

__________________ 

 .החלופה שלפיה המיזם לא יבוצע  5
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 הקמת תשתיות והפיקוח עליהן

בביקורת נמצא כי הוועדה נוהגת לפקח באופן שוטף על הקמת תשתיות שתכניותיהן 
פיקוחה אינו משיג את , נדונו בה ואולם על אף המשאבים שהיא משקיעה בפיקוח

 הפיקוח של בדוחות. מלוא יעדיו כיוון שאין לה סמכויות לאכוף את הוראותיה
חברות ממשלתיות המופקדות על הקמת תשתיות : מפקחיה הוצגו ליקויים חמורים

מבצעות לא פעם עבודות בניגוד לתכניות מאושרות ומבלי לתאם את עבודות הבנייה 
. כתוצאה מכך נגרמים לא אחת מפגעים בטיחותיים ונזקים לסביבה. עם הוועדה

בחריגה " עד הלום"ת גשרים במחלף החברה הלאומית לדרכים הקימה מערכ, למשל
כגון גשר להולכי , ניכרת מהוראות התכנית המאושרת והקימה חלק ממבני הדרך

חברת הרכבת החלה בעבודות על מסילת . ללא הרשאה כנדרש בחוק ובתקנות, רגל
ובמהלך הבנייה מצא מפקח , הרכבת בין לוד לבאר שבע לפני שאושרו התכניות לכך

ם בביצוע העבודות שהביאו בין היתר לכריתת עצים ללא רשות מטעם הוועדה ליקויי
נמצא כי חברת הרכבת הקימה תחנת רכבת מבלי , נוסף על כך. ולמפגעים בטיחותיים

 .שאושרו התכניות המפורטות לתחנה

על אף עברות הבנייה של חברות התשתית האמורות לא נקט צוות הוועדה סנקציות 
עות פנייה לגורמים המוסמכים ובדרך כלל משפטיות נגד עוברי העברות באמצ

הסתפק בפנייה למגישי התכניות כדי שיטפלו בנושא או בהסדרתן באמצעות אישור 
כיוון שסבר שבדרך זו יימנעו עיכובים , שינוי לתכניות או מתן היתרים בדיעבד

מתעורר חשש שבשל . ממושכים בהקמת התשתיות ויימנעו הנזקים הכרוכים בהם
 .הרתעה ולא נמנעות עברות בנייהכך לא מושגת 

 

קידום תכניות להפרדה מפלסית
6 

במפגש בין דרכים למסילות ברזל טמונה סכנה בטיחותית ובחלק מהמקרים יוצרים 
 קודמו בוועדה 2006החל משנת . המפגשים עומסי תנועה הגורמים נזקים כלכליים

) 2006מאפריל ( הפרדות מפלסיות בהתאם להחלטת ממשלה 49- תכניות ל47
 מהתכניות שקודמו בוועדה היו של הפרדות 40%-הבדיקה העלתה כי כ. 7בנושא

מפלסיות שמחקר שהזמין משרד התחבורה קבע כי לא הייתה להן הצדקה 
, מנגד. מבלי שנומקו חריגות אלה) מהבחינה הכלכלית או מן הבחינה הבטיחותית(

יתר .  נמצאו נימוקיםוגם לכך לא, כמה תכניות שהייתה להן הצדקה לא קודמו כלל
נמצא כי חברת הרכבת דיווחה לוועדה כי כל התכניות מוצדקות על פי המחקר , על כן

עוד נמצא כי בעיצומו של הליך התכנון ולאחר . אף שמידע זה לא היה מדויק, האמור
שהושקעו בו משאבים החליט משרד התחבורה להפסיק את קידומן של שמונה 

מן האמור לעיל עולה כי הליך . ה הצדקה מלכתחילהשלחמש מהן לא היית, תכניות
ועקב כך בוזבזו , ובחלקו לא מועיל, קידומן של תכניות להפרדה מפלסית לא היה יעיל

 .משאבים

__________________ 

 .הפרדת המפגשים בין דרכים למסילות ברזל באמצעות גשר או מנהרה  6
 .שתי תכניות כללו כל אחת שתי הפרדות  7
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 לקדם בדחיפות 2006 ומאפריל 2005הועלה כי על אף החלטות הממשלה מדצמבר 
יד מפלסים החלו להפר, מיזמים בתחום הבטיחות בדרכים ובכלל זה הפרדה מפלסית

חלק מהתכניות להפרדה .  המפגשים שתוכננו להם תכניות בוועדה49-רק בתשעה מ
 התכניות שאושרו בוועדות 90-ונמצא כי מ, מפלסית קודמו בוועדות תכנון אחרות

הפרדת מפלסים במקומות ; התכנון בוצעו או היו מצויות בשלב ביצוע רק מחציתן
 מן הבחינה הבטיחותית מתמהמהת רבים שיש לה הצדקה מהבחינה הכלכלית או

ועל כן מתעורר החשש כי לא , אפוא שנים רבות לאחר החלטת הממשלה בנושא
 .ונגרמים נזקים כלכליים למשק המדינה, נמנעות הסכנות הטמונות במפגשים

 

 העסקת יועצים

לצורך מילוי משימותיה הוועדה נעזרת ביועצים ובנותני שירותים אחרים מהמגזר 
הביקורת העלתה שיועצי ועדה מסוימים עסקו ).  יועצי הוועדה- להלן(הפרטי 

במקביל לתפקידיהם בה במתן ייעוץ או במתן שירותי תכנון בעניינן של תכניות 
כמו כן אירע שיועצי הוועדה ייצגו בפניה גורמים שיש . אחרות שהוגשו להכרעתה

הוועדה ושל על כן עולה חשש ששיקול הדעת של . להם עניין בתכניות שבטיפולה
 . מּוֶטה-צוותה בעניינים שיועציה ייצגו בפניה בתפקידיהם האחרים 

 נהגה הוועדה לקבל שירותי ייעוץ מיועצים 2002-2007בביקורת נמצא כי בשנים 
מבלי שכל אחת מהתקשרויות אלה הובאה לאישורה של , בתיווכה של חברת הניהול

ובכך , ים אישרה נוהל זהנמצא כי ועדת המכרז. ועדת המכרזים במשרד הפנים
 .שמטה מידיה את הפיקוח המלא על ההתקשרויות

בבדיקה נמצא כי קבלת ייעוץ מקצועי בשביל קידום תכניות וקבלת החלטות 
על כן מתעורר ; מושכלות בוועדות התכנון השונות אינה על פי תקנים וכללים ברורים

י ייעוץ מקצועי שיכול חשש שתכניות לתשתיות מקודמות בוועדות התכנון השונות בל
לחילופין ייתכן שיש מקרים שבהם מועסקים יועצים ; ליצור בסיס לקבלת החלטות

 .רבים מבלי שיש בכך צורך

 

 סיכום והמלצות

, תכנון ופיתוח של תשתיות עשויים לתרום להשגת יעדים לאומיים בתחומי הכלכלה
ייעל את הליך הוועדה לתשתיות לאומיות הוקמה כדי ל. החברה ואיכות הסביבה

ממצאי . התכנון של תשתיות לאומיות ובתוך כך להביא לחיסכון כלכלי למשק
קידומן של כמחצית מהתכניות : הביקורת מלמדים שמטרה זו הושגה באופן חלקי

שהוכרזו כתכניות תשתיות לאומיות נמשך זמן רב או הופסק בידי יוזמיהן מבלי 
ל משרד הפנים להפיק לקחים על משרד האוצר וע. שהתקבלה הכרעה בעניינן

מבלי , מממצאים אלה ולבחון מחדש את הדרכים הרצויות לייעול הליכי התכנון
 .לפגוע באיכותו

יש לבחון מחדש את קיצור פרק הזמן שנקבע להעברת , לדעת משרד מבקר המדינה
כיוון שזמן קצר מגביל את , השגות הציבור בנוגע לתכניות לתשתיות לאומיות
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ותרומתו של קיצור פרק זמן זה לייעול , ר להשתתף בהליך התכנוןאפשרות הציבו
 .הליכי התכנון שולית

רצוי שקידום תכניות מפורטות מהסוג המקודם בוועדה ייעשה על בסיס של תכניות 
על משרד . בהעדר תכנון כולל ועדכני עלולות להתקבל החלטות שגויות. מתאר כוללות

תשתיות הלאומיות להחיש את קידומן של על משרד התחבורה ועל משרד ה, הפנים
תכניות מתאר ארציות כוללות לתשתיות ובתוך כך לעדכן את מדיניות התכנון 

 .הלאומית של התשתיות כיוון שהן הבסיס לקבלת החלטות מושכלות

בחינה של חלופת המחדל מאפשרת לעמוד באופן שיטתי ומנומק על מידת הצורך 
ואם נמנעות השלכות , משאבי הקרקע מוצדקתבמיזם ובתוך כך לבחון אם הקצאת 

על הוועדה לבחון את חלופת המחדל כדי לוודא שהמיזם . בלתי רצויות על הסביבה
 .המוצע חיוני וכדי להבטיח שימוש יעיל ומושכל בקרקע ולמנוע מפגעים

ביצוע עבודות שלא בהתאם לתכניות מאושרות בידי חברת הרכבת והחברה הלאומית 
הוראות החוק ופוגע באינטרסים ציבוריים ובתכליתו של הליך לדרכים מנוגד ל

 על משרד הפנים ועל משרד .שמושקעים בו משאבים ומאמץ רבים, התכנון
המשפטים לבחון ביסודיות את הליקויים החמורים שמצא משרד מבקר המדינה 

עליהם ; ולבדוק אם האמצעים הקבועים בחוק מתאימים למיגור התופעה, בתחום זה
 . אם צריך לתת לוועדה אמצעי פיקוח ואכיפה סטטוטורייםלבחון

הממצאים בנוגע להעסקת יועצים מחייבים את הוועדה וצוותה לפעול ביתר שאת 
כדי שלא , לשמירת ההפרדה בין יועצי הוועדה לבין הגופים המגישים לה תכניות

בלת וכדי שלא ייפגע אמון הציבור בתקינות ק, יתעורר חשש ששיקול דעתה מּוֶטה
 .ההחלטות בה

 

♦ 
 

 מבוא

תיקוני חקיקה להשגת יעדי ( יזם משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרים במשק המדינה 2002בשנת 
, ) חוק ההסדרים-להלן  (2002-ב"התשס, )2002התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 

כדי לייעל את , ) החוק או חוק התכנון והבנייה-להלן  (1965-ה"התשכ, תיקון לחוק התכנון והבניה
הוגדרו בחוק כמיזמים בתחום התשתיות " תשתיות לאומיות. "הליכי התכנון של תשתיות לאומיות

 -להלן (שר האוצר ושר הפנים הכריזו עליהם במשותף כבעלי חשיבות לאומית , שראש הממשלה
, רבין הית, רשימת סוגי התשתיות שניתן להחשיבן כתשתיות לאומיות כוללת). הליך ההכרזה

מתקני אחסון גז ודלק ומתקני , מתקנים להתפלת מים, תחנות כוח, נמלים, שדות תעופה, דרכים
ולשם קידומם אף הוקם מוסד , למיזמים אלה נקבעו בתיקון לחוק הליכי תכנון מיוחדים. תקשורת

 הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות -תכנון ארצי נפרד בעל סמכויות רחבות 
 ). הוועדה או הוועדה לתשתיות-לן לה(

 תשתיות לאומיות הן לרוב תכניות בעלות ןבדברי ההסבר לחוק ההסדרים צוין כי תכניות שעניינ
וההליכים לאישורן נמשכים זמן רב מאוד על אף חשיבותן הרבה של , חשיבות רבה למשק כולו
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הליך ההכרזה . ות ולקצרםהקמת הוועדה הוצעה כדי לייעל את ההליכים לאישור התכני. התשתיות
לתת לקידום של תכניותיהם עדיפות , נועד אם כן לברור את המיזמים שיש להם חשיבות לאומית

ובתוך כך לווסת את מספר התכניות שיידונו בוועדה כדי לא להטיל עליה עומס שיסכל את מטרת 
ית יוגשו לה בשל הליך ההכרזה נועד להבטיח כי רק מיזמים בעלי חשיבות לאומ, כמו כן. הקמתה

 ).ראו פירוט בפרק המסגרת הנורמטיבית(סמכויותיה הרחבות 

עשרה מתוכם הם נציגים של שרי ממשלה וחמשת החברים :  חברים15הוועדה לתשתיות מונה 
 לדון -תפקידה העיקרי של הוועדה . הנוספים מייצגים גורמים אחרים כמו השלטון המקומי

,  תשתיות לאומיות ולהחליט בדבר העברתן לדיון בממשלהבתכניות להקמה של תשתיות שהוכרזו
 .אשר לה הסמכות הסופית לאשרן

בשונה מעבודתם של מוסדות תכנון אחרים שהתמיכה המנהלית והמקצועית העיקרית בעבודתם 
, 8שנקבעה אף היא בחוק, הוועדה פועלת במתכונת מיוחדת, היא באמצעות צוות של עובדי מדינה

עי שלה מורכב ברובו מיועצים פרטיים שאינם עובדי מדינה ומשני עובדי ולפיה הצוות המקצו
 ומינוָים -ומזכיר הוועדה ) שהוא גם חבר בוועדה (9 מתכנן הוועדה-) שממנה שר הפנים(מדינה 

בין , מקבלת הוועדה שירותים מחברת ניהול פרטית הכוללים, נוסף על כך. קבוע אף הוא בחוק
הצוות המקצועי . ובתחום ניהול המשרד) בדיקת תכניות(חום התכנון שירותים מקצועיים בת, היתר

צוות יועצים מהמגזר , כולל אפוא שני עובדי מדינה)  צוות הוועדה-להלן (המלווה את עבודתה 
 .הפרטי וצוות בודקי תכניות מטעם חברת הניהול

באזורים  תכניות לתשתיות לאומיות 88- ב10 טיפלה הוועדה2008מאז הקמתה ועד סוף שנת 
 תכניות 47-לתחנות כוח ולמתקני תשתית אחרים ו, למסילות רכבת,  תכניות לדרכים41: שונים

 ). הפרדה מפלסית-להלן (נקודתיות להפרדת מפגשים בין דרכים למסילות ברזל 

 

 

 המסגרת הנורמטיבית 

 חוק התכנון והבנייה

. 11 ונקבעו סמכויות הוועדהבחוק התכנון והבנייה פורטו מאפייניה של תכנית לתשתית לאומית
פורטו בחוק ההליכים לאישור תכנית כזאת ונקצבו פרקי הזמן המרביים לפעולות של , נוסף על כך

 .הוועדה וצוותה

 

__________________ 

 .א)3(ג76-וה 6סעיפים   8
 לבין ינואר 2006בין מרס ; בינת שוורץ'  כיהנה כמתכננת הוועדה הגב2006 לבין מרס 2002בין יוני   9

 מכהן כמתכנן 2008ומינואר , רדעי-נאוה אלינסקי' הגב) בפועל( כיהנה כמתכננת הוועדה 2008
 .הוועדה מר אפרים שלאין

מר , )2003מהקמת הוועדה ועד נובמבר (מרדכי בתקופה זו כיהנו כיושבי ראש הוועדה מר מרדכי   10
מר רם , )2006 יוני - 2005אפריל (מר אוסקר אבו ריזק , )2005 אפריל - 2003נובמבר (גדעון בר לב 

 מכהן כיושב 2009מאז מאי ). 2009 מאי - 2007יולי (מר אריה בר , )2007 יולי - 2006יוני (בלניקוב 
 .ראש הוועדה מר גבריאל מימון

ב לחוק נקבעו מאפייניה של תכנית לתשתית 76ב לחוק נקבעו סמכויות הוועדה ובסעיף 6עיף בס  11
 .לאומית
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ת י מ ו א ל ת  י ת ש ת ל ת  י נ כ ת י  נ י י פ א  מ

תהיה תכנית מתאר ארצית ) ל"להלן גם תת(ב לחוק נקבע כי תכנית לתשתית לאומית 76בסעיף 
 מפורטת ותקבע את התכנון של תשתיות לאומיות בשטח המדינה כולו הכוללת הוראות של תכנית

בלא צורך ) או ביצוע עבודה(היא תכלול את כל ההוראות המאפשרות מתן היתר בנייה . או בחלקו
 .באישור תכנית נוספת טרם מתן ההיתר

ית ארצית יפה מכל תכנמתאר תכנית כוחה של , 12 של תכניות שהגדיר החוקתלפי סולם העדיפויו
ומכאן נובע שתכנית לתשתית לאומית גוברת על כל , )אם לא נאמר אחרת בתכנית המתאר (אחרת

תכנית אחרת במדרג התכניות ואף יכולה לכלול שינויים בתכניות מתאר ארציות תקפות בלי להביא 
העומדת , ) המועצה הארצית-להלן (את השינוי לאישורה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 

 כי תכניות לתשתיות לאומיות 13נקבע בחוק, נוסף על כך. מדרג של מוסדות התכנוןבראש ה
פטורות מהמגבלות הקבועות בתוספת הראשונה לחוק בנוגע לאישורן של תכניות החלות על 

נקצב משך הזמן שבו הוועדות המחוזיות והציבור , כמו כן. שטחים חקלאיים ועל שטחים פתוחים
לעומת פרק זמן של חודשיים עד שלושה חודשים שנקצב ,  יום30-יכולים להשיג על תכניות ל

 .להגשת התנגדות של הציבור לתכניות שאינן תכניות מתאר ארציות

נקבעו בחוק סייגים לגבי , נוכח מעמדן של תכניות לתשתיות לאומיות והליכי קידומן המהירים
לרשויות , עדות המחוזיותלוו, הסמכות להגיש תכניות לוועדה והיא ניתנה רק למשרדי הממשלה

 .סטטוטוריות ולמי שהוסמך לכך על פי החלטת ממשלה

 

ת ו י מ ו א ל ת  ו י ת ש ת ל ה  ד ע ו ו ה ת  ו י ו כ מ  ס

הוועדה לתשתיות מוסמכת לדון ולהחליט בנוגע לאישורן של תכניות מתאר ארציות של תשתיות 
ה דומה הוועדה מצויה אפוא בראש המדרג של מוסדות התכנון ומעמד. כהגדרתן בחוק, לאומיות

לוועדה יש סמכות לתת היתרי בנייה לתשתיות , נוסף על כך. למעמדה של המועצה הארצית
הסמכות להתיר בנייה היא של הוועדות המקומיות או של רשויות הרישוי , ככלל(לאומיות 
הרכבה של הוועדה מצומצם ושונה מזה של , עם זאת. ועל כן סמכויותיה רחבות) 14המקומיות

ואילו ,  חברים ורובם הם נציגים של שרי הממשלה15, כאמור, היא מונה: המועצה הארצית
השאר מייצגים ;  ורק כשליש הם נציגים של שרי הממשלה- נציגים 32המועצה הארצית מונה 

מומחים , נציגי אקדמיה, נציגי רשויות מקומיות(מגוון רחב של עניינים ציבוריים ותחומי ידע 
 ).וכיוצא באלה

 

__________________ 

 .לחוק התכנון והבנייה' סימן ח' פרק ג  12
 .לחוק התכנון והבנייה) 11(ג 76סעיף   13
רשות הרישוי המקומית לעניין היתרי בנייה כוללת את יושב ראש הוועדה ,  לחוק30לפי סעיף   14

. ואת מהנדס הוועדה המקומית) או את יושב ראש ועדת המשנה של הוועדה המקומית(ת המקומי
, לוועדה מחוזית יש סמכויות כשל ועדות מקומיות לגבי חלק ממרחבי התכנון שבתחום המחוז

 . לחוק12כמפורט בסעיף 
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ת ו י ל ל כ ת  ו א ר ו  ה

בחוק ובתקנות שהותקנו מכוחו נקבעו הוראות כלליות לגבי סדרי העבודה והמינהל של מוסדות 
חלק מהוראות אלה חלות על עבודת הוועדה ועל התכניות . 15התכנון והוראות כלליות לגבי תכניות

נקבעו בחוק כללים בנוגע לסדרי הדיון במוסד תכנון ולשקיפות , למשל. שבתחום סמכותה
. ם למניעת ניגוד עניינים והוראות בדבר מסמכים מחייבים שיש לצרף לכל תכניתכללי, עבודתו
נקבעו דרכי הגשת בקשה להיתר , הוסדרו בחוק ובתקנות ההליכים לרישוי עבודות בנייה, כמו כן

 .וכיוצא באלה) כדוגמת גשר(בנייה או להרשאה להקמת מבני דרך 

 

 נוהלי הוועדה

בעה הוועדה עקרונות מנחים לעבודתה הן בנוגע לשקיפותה  ק2002בישיבותיה הראשונות בשנת 
גיבש צוות הוועדה במהלך תקופת , נוסף על אלה. והן בנוגע לשיקולי התכנון שינחו אותה

בנוגע לסדרי הדיון בה )  הנהלים או נוהלי הוועדה-להלן (פעילותה נוהלי עבודה מפורטים 
גבי תנאי סף להגשת תכנית לוועדה ולגבי ולשלבי הטיפול השונים בתכניות ובכלל זה נהלים ל

נהלים לפיקוח על , נוהלי בקרת איכות, רמת הפירוט הנדרשת בתכניות והמידע שיש לכלול בהן
 .הקמת תשתיות וכיוצא באלה

 

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה את מצב הקידום של תכניות בוועדה 2010ינואר -2009בחודשים יולי 
את הפיקוח על הקמת , את בדיקת התכניות והדיון בהן, 2002-2008נים לתשתיות בין הש

בדיקות השלמה נעשו . 2010מקצת הנתונים עודכנו במאי ; התשתיות ואת סדרי המינהל בוועדה
בלשכות התכנון המחוזיות של מחוז ירושלים ושל מחוז מרכז , במינהל התכנון במשרד הפנים

באגף , נעשו בדיקות השלמה במשרד ראש הממשלה, כמו כן. ובמזכירות המועצה הארצית
 החברה -להלן  (16"מ"החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"ב, התקציבים במשרד האוצר

 ). חברת הרכבת-להלן  (17"מ"חברת רכבת ישראל בע"וב) הלאומית לדרכים

 

 

 קידום תכניות ומשך הטיפול בהן

ייעול הליכי . תכנון של תשתיות לאומיותהוועדה לתשתיות הוקמה כדי לייעל את הליכי ה, כאמור
) מבלי לפגוע באיכות תוצרתם(התכנון יכול לבוא לידי ביטוי בצמצום התשומות המושקעות בהם 

__________________ 

 .בחוק התכנון והבנייה' סימן ו', ופרק ג' סימן ו', פרק ב  15
ועד אותה עת מולאו תפקידיה על ידי מחלקת ,  כחברה ממשלתית2003החברה הוקמה בספטמבר   16

 .שהייתה יחידת סמך במשרד התחבורה, )ץ"מע(עבודות ציבוריות 
 . כחברה ממשלתית ועד אותה עת פעלה כיחידה ברשות הנמלים והרכבות2003החברה הוקמה בשנת   17
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והיא אף , 18שכן הימשכותם יתר על המידה עלולה לגרום נזקים כלכליים למשק, ובקיצור משכם
ופו של דבר שלא להתאים אינה רצויה כיוון שתכניות המקודמות במשך זמן רב עלולות בס

ראוי שהליכי התכנון יושלמו , כמו כן. למציאות המשתנה ויידרש לבחון אותן מחדש ולעדכנן
והוועדה משקיעה אף היא משאבים , ח בהכנתן"וימוצו כיוון שיוזמי התכניות משקיעים מיליוני ש

 .רבים בבדיקתן

 

 

 תשומות הוועדה

אף שהתכניות , להקמת הוועדה ותפעולה יב נוסףבביקורת נמצא כי אושר למינהל התכנון תקצ
. בעיקר בוועדות המחוזיות ובמועצה הארצית, שמקודמות בה טופלו בעבר בוועדות תכנון אחרות

 .לצורך תפעולה של הוועדה נוספו למינהל התכנון משאבים, כלומר

תקציב  אושר לצורך הפעלתה 2002-2008ובין השנים , במהלך השנים גדל תקציבה של הוועדה
לא ( מתקציב התפעול של מינהל התכנון באותן שנים 6%-שהם כ, ח" מיליון ש36-מצטבר של כ

 10%- היה תקציב הוועדה כ2006-2008בשנים ). 19כולל מרכיבי תקציב המיועדים להכנת תכניות
נתח נכבד . 20 מהתקציב שאושר לוועדות המחוזיות20%-מתקציב התפעול של מינהל התכנון וכ

 .נהל התכנון הוקצה אפוא להפעלת הוועדהמתקציב מי

ולפיכך קשה לקבוע את ,  לא עקבה הוועדה אחר היקף שעות הייעוץ לכל תכנית2007עד שנת 
נתונים כלליים על ביצוע התקציב ועל היקף התכניות , עם זאת. עלות הטיפול בתכניות לסוגיהן

תקציב .  טיפול בתכניתשהיו בטיפולה של הוועדה מאפשרים לאמוד את העלות הממוצעת של
 הסתכם כאמור תקציבה המאושר 2002-2008בשנים . הביצוע שלה נמוך מהתקציב המאושר שלה

חלוקת התקציב המאושר . ח" מיליון ש23-היה כ) במצטבר(בעוד שביצועו , ח" מיליון ש36-בכ
 400,000- למספר התכניות שהיו בטיפולה מלמדת שבממוצע הוקצו כ2002-2008שלה בשנים 

חלוקת התקציב המבוצע למספר התכניות שטופלו מלמדת שהעלות הממוצעת . ח לכל תכנית"ש
 .ח" ש250,000-של טיפול הוועדה בתכנית היא כ

במינהל התכנון אין נתונים מפורטים על התשומות שהושקעו בתכניות לתשתיות שקודמו בוועדות 
של הליכי התכנון בוועדה לעומת ועל כן קשה לבחון את עלותם , המחוזיות או במועצה הארצית

 .עלותם של הליכי תכנון דומים בוועדות האחרות

__________________ 

, רה על התכנון גלומה אמנם תועלת עולה כי בבק2007מטיוטת מחקר שנעשה במינהל התכנון בשנת   18
עלותם העקיפה של הליכי תכנון נובעת מהימשכותם והיא נאמדת . אך יש לה עלויות ישירות ועקיפות

 .ח לשנה"בעשרות מיליוני ש
 מיליון 570-מהם כ, ח" מיליון ש848- היה כ2002-2008תקציבו הכולל של מינהל התכנון בשנים   19

לוועדה אין . ח הוקצו למימון הכנת תכניות" מיליון ש278- התכנון וכח הוקצו לתפעולו של מינהל"ש
 .תקציב להכנת תכניות וכל תקציבה מיועד למימון הפעלתה

, במחוז חיפה, במחוז דרום, במחוז מרכז, במחוז צפון: במינהל התכנון פועלות שבע ועדות מחוזיות  20
 .במחוז ירושלים ובשטחי יהודה ושומרון, אביב-במחוז תל
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ï‰�ÈÓ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ È„ÂÁÈÈ‰ ‰˙ÏÂÚÙ ÒÂÙ„ ÁÎÂ�
 ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ˙Â¯È˘È‰ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ÌÂˆÓˆÏ ‰‡È·‰ ‰˙Ó˜‰ Ì‡ ÌÚÙ· ÌÚÙ È„Ó ÔÁ·È ÔÂ�Î˙‰

ÂÚÙ‰ ˙�ÂÎ˙ÓÏ Ú‚Â�· ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰ÏÂ ÔÂ�Î˙‰ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÚÂ Ï˘ ‰ÈÂˆ¯‰ ‰Ï , ÁÎÂ� „ÂÁÈÈ·
‰ÈÈ�·‰Â ÔÂ�Î˙‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ ˘Â·È‚ ,˘˙‰"Ú-2010 , ÈÎÈÏ‰· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ˙ÏÏÂÎ˘

 ‰ÈÈ�·‰Â ÔÂ�Î˙‰) ÔÏ‰Ï-˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰ .( 

התועלת בעבודת הוועדה מתבטאת אפוא בהשלמת הליכי התכנון של תכניות של תשתיות 
בסופם יאושרו תכניות שנמצאו ראויות מבחינה דהיינו בקבלת הכרעה לגביהן כך ש, לאומיות
אם לא מושלמים . 21ראויות יתוקנו או יידחו והטיפול בהן יסתיים-ותכניות שנמצאו בלתי, תכנונית

 .הליכי התכנון יורדים לטמיון משאבים רבים שהושקעו בהם

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ˙‡ ÌÊÈ˘ , ˙‡ ‰‚È˘‰ ‰˙Ó˜‰ Ì‡ ˜„· ‡Ï
È„ÚÈ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÏÚÈÈ˙‰ Ì‡Â ‰. 

 למשרד מבקר המדינה כי אינו נושא באחריות הבלעדית לבדיקה 2010אגף התקציבים השיב במאי 
 .אם הקמת הוועדה השיגה את יעדיה וכי מוקדם להסיק מסקנות על תפקודה

 ÌÈ�˘ Ú·˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÙÏÁ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ Ê‡Ó ÈÎ ÔÈÂˆÈ-·Ï ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ ˜¯Ù  Ì‡ ‰˜È„
‰˙Ó˜‰ È„ÚÈ Â‚˘Â‰. 

משרד מבקר המדינה בחן אם הקמת הוועדה וקביעת המתכונת המיוחדת לקידום תכניות של 
אם הועילו למיצוי הדיון בתכניות האלה וכמה , תשתיות לאומיות הביאו לקיצור הליכי התכנון

 .מהתכניות שאישרה הוועדה מומשו בסופו של דבר

 

 

 קידום תכניות

בשלושה , ככלל, של תשתיות לאומיות עד האפשרות להוציאן אל הפועל נעשהקידום תכניות 
אישור תכניות המתאר המפורטות בממשלה לאחר שהוועדה דנה בהן .  1:   שלבים עיקריים

אישור תכניות מפורטות יותר שנגזרו מתכניות המתאר .  2;   )השלב הסטטוטורי(ואישרה אותן 
 .  רישוי הבנייה.3;   שאישרה הממשלה לצורך ביצוע

 1שלב (בחוק ובנוהלי הוועדה נקבעו כמה שלבי ביניים לקידום תכנית המתאר בשלב הסטטוטורי 
דיון בנוגע להעברת התכנית , גיבוש התכנית ועמידתה בתנאי הסף לדיון בה: ובהם) שלעיל

תכנית דיון בהשגות ודיון בנוגע להעברת ה, להערותיהן של הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור
 .לאישור הממשלה

__________________ 

, עניין זה לא נבדק בביקורת; תועלת הוועדה יכולה לבוא לידי ביטוי גם באיכות התכניות המאושרות  21
 .משום שתכניות רבות שהוועדה אישרה לא הוצאו אל הפועל, בין היתר
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 חלקן באחריות יוזם התכנית וחלקן באחריות -קידום התכנית משלב לשלב כרוך בפעולות שונות 
לפני שדנה הוועדה בהעברת התכנית להערותיהן של הוועדות המחוזיות , למשל. הוועדה וצוותה

הצפויות של את השפעותיה , בין היתר, ולהשגות הציבור מגיש לה יוזם התכנית תסקיר הבוחן
בדיקת התסקיר מוטלת על ; ) תסקיר או תסקיר השפעה על הסביבה-להלן (התכנית על הסביבה 

 .צוות הוועדה

בחוק נקבעו מועדים להשלמתן של הפעולות שבאחריות הוועדה וצוותה ולא נקבעו בו מועדים 
סקיר למשל על צוות הוועדה לבדוק את הת; להשלמת הפעולות שבאחריותו של יוזם התכנית

בטבלה שלהלן מפורטים עיקרי הפעולות . ואולם הכנתו אינה מוגבלת בזמן, 22 ימים14בתוך 
 .לקידום תכנית ולוח הזמנים שנקצב להן

 פעולות לקידום תכנית לתשתית לאומית ולוח הזמנים להשלמתן - 1 טבלה

‰ÏÂÚÙÏ ˜ÂÁ· Ú·˜
˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙ÂÈ¯Á‡ ˙È
Î˙ ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÂÚÙ 

עמידת תכנית בתנאי סף לשם  יוזם התכנית לא נקבע
 הגשתה לוועדה

בדיקת התכנית ומתן הנחיות  צוות הוועדה  ימים מהגשת התכנית7-14
 לעריכת תסקיר

הגשת תסקיר השפעה על  יוזם התכנית לא נקבע
 הסביבה

הכנת חוות דעת על התכנית  צוות הוועדה  ימים מהגשת התסקיר השלם14בתוך 
 לאחר שהוגש תסקיר

מים מהגשת התכנית או  י21בתוך 
 מהגשת חוות הדעת על התכנית

קיום דיון בנוגע להעברת  מליאת הוועדה
התכנית להערות הוועדות 

 המחוזיות ולהשגות הציבור

 הגשת הערות והשגות ועדות מחוזיות והציבור  ימים30

 ימים מהיום האחרון שנקבע 21בתוך 
 להגשת הערות והשגות

השגות וקבלת דיון בהערות וב מליאת הוועדה
 הכרעה לגבי התכנית

 דיון בממשלה  לא נקבע

 

 מצב הקידום 

. 2002-2008 התכניות שנדונו בוועדה בשנים 41משרד מבקר המדינה בדק את הקידום של  .1
והן אינן כוללות את התכניות הנקודתיות , התכניות שנבדקו הן של תשתיות מסוגים שונים

 .וכז ובשל כך נבחנו בנפרדשקודמו בוועדה במר, להפרדה מפלסית

 , תכניות שאושרו בממשלה)  א:   (לצורך הבדיקה הוגדרו שלושה מצבים של קידום תכניות
תכניות שקידומן הופסק . תכניות בתהליך קידום)  ג(,   )בידי יוזמיהן(תכניות שקידומן הופסק )  ב(

מוינו , כמו כן). 2010י עד מא (2009-2010הוגדרו כך אם לא נעשתה פעולה לשם קידומן בשנים 
תכניות )  ב(,   תכניות של כבישים ומחלפים)  א:   (התכניות לארבע קבוצות על פי סוגי התשתית

__________________ 

 .לחוק) ה) (4(ג 76לפי סעיף   22
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תכניות של )  ד(,   תכניות של תחנות כוח)  ג(,   )הכוללות לרוב תחנות נוסעים(של מסילות ברזל 
שלהלן נתונים על הקידום של בטבלה ). קו מים, שדה תעופה, כגון מתקן התפלה(מתקנים שונים 

 .התכניות שנבדקו על פי סוגי התשתית

  קידומן של תכניות לתשתיות לאומיות- 2 טבלה

 מצב קידום

 כ"סה

 תכניות 
 בתהליך 

 קידום

 תכניות 
 שקידומן 

 הופסק

 תכניות 
 שאושרו 
 סוג תשתית בממשלה

 כבישים ומחלפים 5 3 6 14

 *מסילות ברזל 7 3 3 13

 חנות כוחת 4 - 3 7

 מתקנים שונים 1 3 3 7

 כ"סה 17 9 15 41

 .531לא כולל מסילת השרון שנכללת בתכנית לכביש  *

התכניות לתשתיות ) 41%-כ (41- מ17 אושרו בממשלה 2002-2008מהטבלה עולה שבשנים 
הופסק לא משום שהתקבלה החלטה כי ) 22%-כ(לאומיות שקודמו בוועדה וקידומן של תשע מהן 

בתהליך ) 37%-כ( תכניות 15 היו 2010במאי . אלא משום שיוזמיהן לא קידמו אותן, אויותאינן ר
 או קודם לכן ואף 2007- התכניות האמורות החל ב15-נמצא כי הטיפול בשני שלישים מ. קידום

 .על פי כן לא הסתיים

 ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈ�Î˙‰ ·Â¯˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ)Î-60% ( ÔÂÈ„‰ ·Ï˘Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï
Ó··¯ ÔÓÊ Í˘Ó� ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó Â‡ ˜ÒÙÂ‰ ÔÓÂ„È˜˘ ÌÂ˘Ó Ô¯Â˘È‡Ï Ú‚Â�· ‰Ï˘Ó , Û‡

˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰¯Â‡ÎÏ˘23 . ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ‚È˘‰ Ì‡ ˜ÙÒ ¯¯ÂÚÓ ‰Ê ‡ˆÓÓ
 Â„ÚÈ ˙‡-˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÌÏÂÚÈÈ . 

 ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÓÂ„È˜˘ ÍÎÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÔÂ�Î˙‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙Â·¯
·¯ ÔÓÊ Í˘Ó� Â‡ ˜ÒÙ� ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰˘ . ÌÊÈÓ Ï˘ ‰Ê¯Î‰‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ıÏÓÂÓ

Â˙Ê¯Î‰ „ÚÂÓÓ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó· ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô�È‡ ÂÏ˘ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ì‡ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Î. 

 שתכניות לתשתיות לאומיות שלא הועברו להערות הוועדות 2009צוות הוועדה החליט בינואר 
כדי , יובאו מחדש לדיון בפני הוועדה, מההחלטה להעבירןהמחוזיות ולהשגות הציבור בתוך שנה 

אולם בבדיקה נמצא כי לפני הוועדה היו מונחות שלוש תכניות . שייבחן המשך הטיפול בתכנית
 .כאלה ולא התקיים בעניינן דיון בהתאם להחלטה לעיל

 כי הוחלט לבחון את המשך הטיפול 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
 .בתכניות אלה כאשר יתחדשו הליכי התכנון שלהם

__________________ 

 .שר האוצר ושר הפנים כתשתית לאומית, מתוקף הכרזתם בידי ראש הממשלה  23
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Á‡Ï ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô�È‡ Ì‡ Ì‚ ˙ÂÈ�Î˙· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯
Ô�ÈÈ�Ú· ‰�Â¯Á‡‰ ‰ËÏÁ‰‰Ó ‰�˘ ‰ÙÏÁ˘ ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ Ú·˜˘ ÈÙÎ , ÏÚ „ÂÓÚÏ È„Î

ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ .�Î˙Ï ÒÁÈ· ÌÈ�Â˙�‰ ˙‡ ‰È�Ù· ‡È·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ô�Î˙Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ ˙ÂÈ
Ô‰· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó‰Ï Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ‰˙‡ÈÏÓ· ˘·‚ÏÂ ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô�È‡˘. 

ורובן בוצעו רק , מומשו) 40%-כ( התכניות שאושרו בממשלה 17-בבדיקה נמצא כי שבע מ .2
) באופן חלקי(מומשו ) 41(מכל התכניות לתשתיות לאומיות שהוגשו לוועדה , כלומר. באופן חלקי

ם בקנה אחד עם ממצאי בדיקה מערכתית שעשה משרד מבקר ממצאים אלה עולי. פחות מחמישית
 .24 בנושא ייזום ומימוש של תכניות פיתוח בתחום התשתית2007-2009המדינה בשנים 

 ˙Â·È˘Á Ô‰Ï ˘È˘ Ô‰È·‚Ï Ú·˜�˘ ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ ÚÈ¯ÎÓ‰ ·Â¯‰ ˙Ó˜‰˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
 ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈ˜Ê� ¯Â·ÈˆÏ ÌÈÓ¯‚� ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÂÚÂ ˙‰Ó‰Ó˙Ó ˙ÈÓÂ‡Ï

ÌÈÈ˙¯·ÁÂ . 

 כי אכן ישנם מיזמי תשתית 2010חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
לאומית שתכניותיהם אושרו והן אינן מבוצעות בגלל שינוי בסדרי עדיפות שקובעת הממשלה ולא 

 .בשל החלטות שבסמכותה של חברת הרכבת לקבל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ ·Á¯‰ ÌÙ˜È‰ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÈÏÚ·Î ÂÊ¯ÎÂ‰˘
ÈÂ‚˘ Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ�Î˙‰ ÈÂ˙ÈÚ˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ Ë¯ÂÙÓ‰ Ì�Â�Î˙ ¯˘Â‡˘ ¯Á‡Ï ÂÚˆÂ· ‡ÏÂ .

 Í¯Âˆ ‰È‰È ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ·˘ ÔÂÂÈÎ ÈÂˆ¯ Â�È‡ ˙Ë¯ÂÙÓ ˙È�Î˙ Ï˘ ÚÂˆÈ·· Í˘ÂÓÓ ·ÂÎÈÚ
ÔÂ�Î˙· ÌÈÙÒÂ� ÌÈ·‡˘Ó ÚÈ˜˘‰Ï ÍÎÈÙÏÂ ‰�Î„ÚÏ. 

 

 משך הקידום 

 קידומן של התכניות שהיו בטיפולה של הוועדה מעת הכרזתן משרד מבקר המדינה בחן את משך
יצוין כי בבחינת . כתכניות תשתית לאומית ועד אישורן בממשלה או עד השלב שבו הופסק קידומן

בוועדה אין מעקב . משך הזמן לטיפול הוועדה בתכנית לא נכלל משך הזמן שנדרש להליך ההכרזה
 הבדיקה העלתה כי הליך ההכרזה נמשך מספר ואולם, על משך הזמן שנדרש להליך הכרזה

בשעה שהזמן המצטבר שנקבע בחוק לכל פעולותיה של , 25חודשים ולעתים אף למעלה משנה
 .הוועדה הוא כארבעה חודשים והתקצר הזמן שניתן לציבור להעביר את השגותיו לתכנית

ÚÈ‰ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ‰Ê¯Î‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÌÈ„
 ‰„ÚÂÂ‰ ‰Ó˜Â‰ ÌÓ˘Ï˘-˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈ  , ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ

ÂÏÚÈÈÏ ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ. 

__________________ 

 .3-38' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„60·) 2010 , ר המדינהמבק  24
 ואושרה ביוני 2005הבקשה להכריז על המסילה המזרחית כתשתית לאומית הוגשה במרס , לדוגמה  25

2006. 
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 כי הליך ההכרזה הוכח כהליך 2010משרד התחבורה ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי 
 .רזהממשרד הפנים נמסר כי בהצעת החוק מבוטל הליך ההכ. מסורבל הנמשך זמן רב

 .להלן פירוט הממצאים לפי סוגי תשתיות

 

ם  י ש י ב כ ת  ו י ת ש  ת

 תכניות לכבישים ומחלפים ואולם רק חמש מהן 14-הוועדה טיפלה ב,  לעיל2כמצוין בטבלה 
עוד יצוין כי תכנונן של . 27בעוד שקידומן של השאר התמהמה, 26אושרו לבסוף בידי הממשלה

ב לפני הקמתה והן נדונו קודם לכן בוועדות שלוש מחמש התכניות שאושרו בוועדה החל זמן ר
 .תכנון אחרות

מעת אישור בקשת (בבדיקה נמצא כי הזמן הממוצע שנדרש לאישורן של חמש התכניות הללו 
וברוב המכריע של הפעולות שעליהן מופקדת הוועדה , הוא כשנתיים וארבעה חודשים) ההכרזה

, עם זאת). כארבעה חודשים בממוצע(בהליך האישור היא עמדה בלוח הזמנים שנקבע בחוק 
בכמה מקרים נמצאו חריגות של שבועות ספורים מלוח הזמנים שנקבע בחוק לקיום דיון בהערות 

 .הוועדות המחוזיות ובהשגות הציבור

 כי לעתים מוגשות מאות ואף 2010צוות הוועדה הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי 
 -אפשר לעמוד בלוח הזמנים שנקבע בחוק לדיון בהשגות -יאלפי השגות לתכנית ועל כן כמעט א

עוד ציין כי הקמתה של הוועדה אפשרה לקדם ביעילות תכניות שהיה קשה . שלושה שבועות
 .לקדמן קודם לכן במוסדות התכנון האחרים והליכי קידומן בהם נמשכו בעבר שנים רבות

נדרש לפעולות ) ים בממוצע חודש23-כ(בבדיקה נמצא כי יתר הזמן שבו טופלה התכנית 
זמן זה נדרש לו למילוי תנאים ודרישות שהציבה הוועדה או לשם ביצוע . שבאחריות יוזמּה

מכאן ). כגון הכנת תסקיר השפעה על הסביבה ופרסום הודעות לציבור(פעולות שנקבעו בחוק 
ל יוזם  ממשך הזמן לקידום התכניות האמורות נדרשו לפעולות שבאחריותו ש85%-שבממוצע כ

 .התכנית

 כי החוק הקיים אינו קוצב לוחות 2010מנהל מינהל התכנון השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
זמנים לפעולות שבתחום אחריותם של יוזמי התכניות ולקח זה נלמד במסגרת הליך הפקת לקחים 

החוק מינהל התכנון יזם תיקוני חקיקה בנושא ובמסגרת הצעת . בתום חמש שנות פעילות הוועדה
 .נקצבו לוחות זמנים גם לשלבי קידום התכנית שבאחריות יוזמּה

 כי צוות הוועדה דורש ממגישי 2010משרד התחבורה ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי 
 .התכניות להכין אותן ברמה מפורטת ולכן הם מתקשים לפעול בלוחות זמנים קצרים

 שהליך גיבושה של התכנית לפני עמידתה 2010החברה הלאומית לדרכים מסרה בתשובתה ממאי 
נעשה בשיתוף עם צוות הוועדה והאחריות על משכן של , המתפרשֹ לעתים על פני שנה, בתנאי סף

החברה ציינה כי לעתים . משותפת לה ולצוות הוועדה) שלא נקצב להן זמן בחוק(פעולות אלה 

__________________ 

 - 15ל "תת, 7 כביש - 10ל "תת,  מחלפי עד הלום- 8ל "תת, 9 כביש - 4ל "תת, 461 כביש - 3ל "תת  26
 .531כביש 

 כביש הטבעת המערבי - 1ל "תת, 2 כביש - 31ל "תת, 1 כביש - 16ל "תת, ור מחלף יג-'  ג13ל "תת  27
ל "תת, 4 כביש - 19ל "תת, 85 כביש - 17ל "תת, 90 כביש - 5ל "תת, 16 כביש - 2ל "תת, בירושלים

 .65 כביש - 30
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ודרישות אלה מחייבות , ותדורש צוות הוועדה מיוזם התכנית לבצע בדיקות רבות של חלופ
 .השקעה לא מבוטלת של זמן

 ÌÈ·Ï˘· Ì‚ ÂÙÏÁ ÌÈÎÂ¯‡ ÔÓÊ È˜¯Ù ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â˘È‡Ï ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ÁÂ˙È�Ó
ÛÒ È‡�˙· ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ô˙„ÈÓÚ ¯Á‡Ï˘ ,¯·„· „È ˙ÂÈ�Î˙‰ È˘È‚ÓÏÂ .‰Ó‚Â„Ï : ‰�˘ ‰ÙÏÁ

˙˙ Ï˘ ‰˙„ÈÓÚÓ ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú·¯‡Â" Ï4)  ˘È·Î9 ( ‰¯·Ú˘ „ÚÂ ÛÒ È‡�˙· ·Ï˘Ï ˙È�Î˙‰
‡·‰ ÔÂÈ„‰28 ,˙˙ ÏÚ ˙Â‚˘‰· ÔÂÈ„‰ ÔÈ· ˘„ÂÁÂ ‰�˘ ‰ÙÏÁÂ" Ï15)  ˘È·Î531 ( ÔÂÈ„‰ „ÚÂ

˙È�Î˙· ‰Ï˘ÓÓ· . Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÁ˜Ï ÍÎÓ ˜ÈÙ‰Ï ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ
˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï ˘¯„�˘ ÔÓÊ‰. 

 

ם י ש י ב כ ת  ו י ת ש ת ל ת  ו י נ כ ת ם  ו ד י ק ב ם  י מ ס  ח

תכניות ) 64%-כ (14- לא הושלם הטיפול בתשע מ2010כי עד מאי , כאמור, בבדיקה נמצא
ושש התכניות האחרות עודן בהליכי , קידומן של שלוש תכניות הופסק. לכבישים ולמחלפים

 .29אף שחמש מהן הוכרזו כתכניות תשתיות לאומיות לפני כמה שנים, קידום

ת תשתיות קידומן של התכניות לכבישים ולמחלפים שהוכרזו כתכניו, עוד נמצא כי לעתים
קידומן של . לאומיות הופסק בידי יוזמיהן לאחר שהם והוועדה השקיעו מיליוני שקלים בהכנתן

התכניות הופסק או נמשך זמן רב כיוון שחלק מהמיזמים לא היו בשלים לתכנון מפורט או בשל 
 :להלן פירוט. מחלוקות בין הרשויות

משרד , הופסק בידי יוזמיה, שליםתכנית כביש הטבעת המערבי בירו, 1ל "קידומה של תת .1
לאחר שתכניות הפיתוח למערב , "מ" חברה לפיתוח ירושלים בע-מוריה "התחבורה וחברת 

ממסמכי הוועדה עולה כי בגיבוש התכנית . ירושלים לא אושרו ועל כן פחתה מידת הצורך בו
 . מאות שעות עבודה-הושקעו במשך כשלוש שנים משאבים רבים 

‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó , ÌÈ·‡˘Ó ÂÚÈ˜˘È ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÂ ˙È�Î˙‰ ÈÓÊÂÈ˘ ÔÂÎ� ‰È‰ ‡Ï
˙˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙· ÌÈ·¯" Ï1 ,È·¯ÚÓ‰ ˙Ú·Ë‰ ˘È·Î , ÏÏÂÎ‰ È¯‡˙Ó‰ ÔÂ�Î˙‰ ¯„ÒÂ‰˘ È�ÙÏ

Ô‰· ÔÂÈ„ÏÂ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ�Î˙Ï ÒÈÒ·‰ ‡Â‰˘ . ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
‡Ï˘ È„Î ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ�Î˙ ˙�Î‰Ï ÈÂˆ¯‰ ÈÂ˙ÈÚ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Ì‡˙Ï È„ÎÂ ÌÈ·‡˘Ó ÂÊ·ÊÂ·È 

ÏÏÂÎ‰ ÔÂ�Î˙‰ ÌÚ Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙‡. 

שלו רשאים להגיש תביעת פיצויים ' מי שנפגעו על ידי תכנית כמפורט בפרק ט, לפי החוק .2
ד לחוק נקבע בעניין תכניות דרך כי מגיש התכנית ישפה את הוועדה 119בסעיף . לוועדה המקומית

ואולם בחוק לא נקבע אופן השיפוי לוועדות , ם הפיצויים אחוז מסכו70המקומית בשיעור של 
 .המקומיות לתכנון ולבנייה עקב אישור תכנית לתשתית לאומית

__________________ 

 .דיון בדבר העברתה להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור  28
 19ל "תת, 2004 הוכרזה בספטמבר 1 לשדרוג כביש 16ל "תת, 2003מאי  הוכרזה ב16כביש , 2ל "תת  29

ל " ותת2006 הוכרזה בספטמבר 65 לשדרוג כביש 30ל "תת, 2004 הוכרזה בנובמבר 4לשדרוג כביש 
 . 2007 הוכרזה כתכנית תשתית לאומית בינואר 2 לשדרוג קטע מכביש 31
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 לא קודמה זמן רב בשל מחלוקת בין עיריית ירושלים לבין משרד התחבורה על 16התכנית לכביש 
עות לפיצויים היקף השיפוי שייתן משרד התחבורה לוועדה המקומית של ירושלים בנוגע לתבי

 .בגין אישור התכנית

 ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ�Î˙ ÔÈÈ�Ú· ËÈÏÁ‰ÏÂ ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂÏ Â�˙È�˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÁÎÂ�
˙ÂÈÓÂ‡Ï , ‰Ï‡ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘· ˙ÂÚÈ·˙ ÔÈ‚· ÈÂˆÈÙ‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ˜ÂÁ· ¯È„Ò‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÌÚ ÈÂÙÈ˘ ÈÓÎÒ‰Ï ˘¯„È‰Ï ÈÏ·Ó ÈÂˆÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰„ÚÂÂ‰ È„È· ˙˙ÏÂ. 

 כי הצעת החוק מסדירה את 2010שרד הפנים מסר למשרד מבקר המדינה בתשובתו ממאי מ
 .תשלום הפיצויים בגין תכניות לתשתיות לאומיות

,  הופסק על פי החלטת החברה הלאומית לדרכים שקידמה את התכנית90קידומו של כביש  .3
על אופן שילובו בתשתית  לא קודם כיוון שלא הוחלט 85כביש . כיוון שהקמתו לא הייתה דחופה

שהוכרזה כתכנית , 65התכנית לכביש . 4ובגלל סיבות דומות עוכב קידומו של כביש , הרכבת
ובמאי ,  בשלב ראשוני של בחינת חלופות2010הייתה בינואר , 2006תשתית לאומית בספטמבר 

 . עמדה בתנאי הסף להגשתה לוועדה2010

 כי לעתים משתנה סדר 2010מדינה במאי החברה הלאומית לדרכים השיבה למשרד מבקר ה
היא ציינה כי חובתה ;  הוא דוגמה לכך90העדיפות לקידום תשתיות והפסקת הקידום של כביש 

 .להפסיק את הטיפול בתכניות אף אם החל הטיפול בהן בנסיבות כאלה

 ¯˘‡ÎÂ ÍÎÏ ÌÈ‡�˙‰ ÂÏ˘·˘ È�ÙÏ ‰„ÚÂÂÏ Â˘‚Â‰ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ�Î˙˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
„ ÂÈ‰ ‡Ï˙ÂÙÂÁ . ˙Ó¯Â‚Â ˙ÂÏÈÚÈ ˙Ù˜˘Ó ‰�È‡ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓÏ ‰Ï‡Î ˙ÂÈ�Î˙ ˙˘‚‰

ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï ; ˜¯ ‰„ÚÂÂÏ Â¯·ÚÂÈ ˙ÂÈ�Î˙ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡
È¯ÂËÂËËÒ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó Ô‰˘ ˙Ú„Ï ÁÎÂ�˘ ¯Á‡Ï. 

קטים  כי אכן הוכרזו פרוי2010החברה הלאומית לדרכים השיבה למשרד מבקר המדינה במאי 
היא ; שלא היו עדיין בשלים מהבחינה התכנונית ולכן הליכי קידום תכניותיהם נמשכו זמן רב

ציינה כי תופעה זו נפסקה ותכניות לתשתיות לאומיות אינן מוגשות לוועדה לפני בדיקות מקדימות 
 .לגבי מסלול קידומן

ÁÓÏÂ ÌÈÎ¯„Ï ˙Â·¯ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ô�ÈÈ�Ú· ÔÂÈ„‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ı·Â˜Ó‰ ÔÓ ÌÏ˘Â‰ ‡Ï ÌÈÙÏ
ÏÏÎ ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô�È‡ Û‡ Ô˙ˆ˜ÓÂ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó�Â . ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ÌˆÚ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ

 ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ·Â¯ Ï˘ ÌÏÂÚÈÈÏ ‰‡È·‰)ÌÈ˘ÈÏ˘ È�˘Î (‰· ÂÓ„Â˜˘ ÌÈ˘È·Î ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ,
 „Â˜Ù˙Â ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙ÂÏ˘· ÔÂ‚Î ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ„È˜ ÏÚ ÌÈÚÈÙ˘Ó‰ ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓ¯Â‚ ˘È˘ ÔÂÂÈÎ

Ô‰È˘È‚Ó. 

 כי הוועדה ממלאת את ייעודה 2010עדה ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה במאי צוות הוו
 .ומעמידה לרשות הגורמים המקדמים תכניות לתשתיות לאומיות שירות מקצועי ויעיל

 כי הקמת הוועדה הביאה לשיפור 2010משרד התחבורה מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
 .בתהליך אישור תכניות לתשתיות לאומיות
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 כי ריכוז הטיפול בתכניות 2010ברה הלאומית לדרכים מסרה למשרד מבקר המדינה במאי הח
כמו כן העסקתם של יועצים מקצועיים בוועדה . לתשתיות לאומיות בגוף אחד מהווה יתרון

 .מאפשר להפרות את השיח המקצועי

Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ‰„ÚÂ� ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ . ÌÈ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê·Â ÌÈ˘È·Î ˙ÂÈ˙˘˙Ï ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ·Â¯ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰

È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ˜¯ ‰‚˘Â‰ ÂÊ ‰¯ËÓ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÍÎ· ÍÂ¯Î‰ .ÔÎ ÏÚ ¯˘‡ , ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯
 ÏÂÚÈÈÏÂ ÌÈ˘È·Î ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ„È˜· ÌÈÓÒÁ ˙¯Ò‰Ï ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ Â�Á·È ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ

ÔÓÂ„È˜ ÈÎÈÏ‰. 

 

ל ז ר ב ת  ו ל י ס  מ

שבע תכניות אושרו בידי .  תכניות למסילות ברזל13- טיפלה הוועדה ב2002-2008בשנים 
להלן נתונים מפורטים על משך הטיפול .  והטיפול בשש התכניות הנוספות לא הושלם30הממשלה

בבדיקה נמצא כי הזמן הממוצע לאישור . באישור התכניות ועל תכניות שקידומן לא הושלם
תן כתכניות תשתית לאומית ועד שאושרו בידי הממשלה הוא תכניות למסילות ברזל מעת הכרז

 .כשנתיים ושמונה חודשים וחצי

למעט ארבע , עמדה הוועדה בלוחות הזמנים שנקבעו לפעולותיה בחוק, בבדיקה נמצא כי ככלל
זמן הטיפול המצטבר של הוועדה בתכניות אלה היה בממוצע כחמישה . חריגות של כמה שבועות

 ממשך הטיפול 85%-כ, דומה לממצאים בעניין תכניות לכבישים ומחלפיםב, ולפיכך, חודשים
 משרד -בתכניות של מסילות ברזל שקודמו בוועדה היו בתחום אחריותם של יוזמי התכנית 

 .התחבורה וחברת הרכבת

חברת הרכבת מסרה בתשובתה כי חלק ניכר מהזמן שנדרש להליכי התכנון נועד לגיבוש התכנית 
עוד מסרה כי תנאי . ולשם כך היה עליה להשקיע זמן רב בתכנון, הסף של הוועדהועמידתה בתנאי 

 .הסף לא הוגדרו בחוק

 ÈÎ ÁÈË·‰Ï Â„ÚÂ�Â ‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â�· ÂÚ·˜� ÛÒ‰ È‡�˙ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰· ÔÂÈ„Ï ‰Ï˘· ˙È�Î˙‰ . ÌÈ·¯ ÌÈ˘„ÂÁ Ï˘ ÔÓÊ ˜¯Ù ÛÏÂÁ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÔÎ‡ ÌÈ‡ˆÓÓ‰

˙„ÈÓÚÂ ˙È�Î˙‰ ˘Â·È‚ Ì˘ÏÛÒ È‡�˙· ‰ . ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ
‰Ê ·Ï˘ ÏÚÈÈÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏÂ ÍÎÓ ,˜ÂÁ· ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÏ Â·ˆ˜� ‡Ï˘ Û‡. 

 

__________________ 

 - 13ל "תת,  גשר דוד רמז-'  א12ל "תת, רמיאלכ- מסילת עכו- 12ל "תת, ש"ב- מסילת לוד- 9ל "תת  30
ל "תת, יד מרדכי- מסילת אשקלון-'  א14ל "תת, ש"ב- מסילת אופקים- 14ל "תת, מסילת רכבת העמק

 .אופקים- מסילת יד מרדכי-'  ב14
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ל ז ר ב ת  ו ל י ס מ ל ת  ו י נ כ ת ם  ו ד י ק ב ם  י מ ס  ח

אף  (31 בתהליך אישור2010נמצא כי מבין שש התכניות שהטיפול בהן לא הושלם שלוש היו במאי 
וקידומן של שלוש אחרות , )2006 וביוני 2005שתית לאומית בדצמבר ששתיים מהן הוכרזו כת

-משרד מבקר המדינה בדק את הסיבות לאי.  לאחר שהושקעו בהכנתן משאבים רבים32הופסק
 :להלן פירוט. השלמת הטיפול בכמחצית מהתכניות

התברר כי קידום התכנית ; קידום התכנית למסילה לאילת הופסק בשל היעדר תקציב לתכנון
למסילת העמק בקטע שבין מרחביה לעפולה התעכב זמן רב בשל מחלוקת בין הרשויות בנוגע 

 לחוק שהוועדה דרשה להסדירן כתנאי 197לשיעור השיפוי בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 
 כי המחלוקת 2010חברת הרכבת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי . לקידום התכנית

 .בנושא באה על פתרונה

קידום התכנית לקטע מסילת העמק בין בית שאן לשייח חוסיין מתעכב בשל המורכבות ההנדסית 
חברת הרכבת מסרה בתשובתה . של התכנון מחד גיסא והערך הנופי של התוואי מאידך גיסא

 . כי היא נערכת לקדם את התכנית בהקדם2010למשרד מבקר המדינה ממאי 

של מחלוקת בין צוות הוועדה לצוות התכנון של חברת קידום התכנית למסילה המזרחית מתעכב ב
וקידומה של התכנית לארבע מסילות באיילון מתעכב , הרכבת בנוגע לתוואי המסילה בעיר לוד

 .בשל בדיקות הנדסיות נחוצות בנוגע לדרכי הניקוז של התוואי

המסילה  כי הליכי התכנון של 2010חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
המזרחית מלמדים על חלקה של הוועדה בהימשכותם של הליכי התכנון כיוון שהיא הנחתה לבחון 

 .ולפעולות אלה נדרשו חודשים רבים, חלופות ולשנות את תחומי התכנית

 ‡Ï ‰„ÚÂÂ· ÂÏÙÂË˘ ÏÊ¯· ˙ÂÏÈÒÓÏ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÂÓÏ˘Â‰ ,·¯ ÔÓÊ ÌÈÎ˘Ó� Ì˜ÏÁÂ . ˙¯·Á ÏÚ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚÂ ˙·Î¯‰

ÂÏÏ‰ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰Ó . ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ
 ÚÂ�ÓÏ È„Î ˙ÂË¯ÂÙÓ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ�Î˙ ˙¯‚ÒÓ· ÔÂ�Î˙Ï ÌÈÏ˘·‰ ÌÈÓÊÈÓ Â˘‚ÂÈ ‰„ÚÂÂÏ˘ ÍÎ

ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·. 

 

ח ו כ ת  ו נ ח  ת

ת כוח נמשך בוועדה בממוצע כשנה מהנתונים עולה כי הליך אישורן של ארבע תכניות לתחנו
תחנת הכוח : בוועדה מצויות שלוש תכניות לתחנות כוח שעדיין לא אושרו. ושבעה חודשים וחצי

שתי תחנות הכוח הנוספות , 2003הפחמית באשקלון הוכרזה כתשתית לאומית בתחילת שנת 
, משך שנים מספריוצא אפוא שהליך קידומן של תכניות אלה נ. 2007 ובשנת 2006הוכרזו בשנת 

 .יותר מן הזמן הממוצע שבו אושרו תכניות אחרות לתחנות כוח

 

__________________ 

ל "תת, עפולה- מסילת מרחביה-'  ב13ל "תת, 461 מפגש המסילה המזרחית עם כביש -'  א22ל "תת  31
 .לה המזרחית המסי- 22

 . ארבע מסילות באיילון- 34ל "תת,  מסילה לאילת- 21ל "תת,  מסילת שייח חוסיין-'  א13ל "תת  32
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ם י נ ו ש ת  י ת ש ת י  נ ק ת  מ

מלבד תשתיות תחבורה ותחנות כוח מטפלת הוועדה בשבע תכניות למתקני תשתית מסוגים שונים 
. מתקן התפלה ומסוף בנמל חיפה, קו מים לירושלים, מערך לחשמול הרכבת, שדה תעופה: ובהם

שלוש היו עדיין בתהליך , 33 מצב קידומן של תשתיות אלה העלתה כי תכנית אחת אושרהבדיקת
 .35וקידומן של שלוש תכניות נפסק) 2008-שתיים מהן הוכרזו ב (34האישור

קידומן של חלק מהתכניות הופסק זמן רב , בבדיקה נמצא כי בדומה לשאר סוגי התשתיות שנבדקו
 .לאחר שהושקעו בהכנתן משאבים רביםלאחר הכרזתן כתכניות תשתית לאומית ו

מהבדיקה עולה כי התכנית לשדה התעופה בחיפה לא קודמה כיוון שמשרד התחבורה טרם גיבש 
והתכנית לחשמול הרכבת לא קודמה כיוון שהוועדה סברה כי יש , עמדה סופית בנוגע לצורך בה

לפיתוח השירות אב -לקדם אותה בתנאי שתכלול מנגנון בקרה שיקשור את יישומה לתכנית
האב למסמכי -דרשה מחברת הרכבת לצרף את תכנית, לפיכך). האב- תכנית-להלן (לנוסעים 

 .ואולם חברת הרכבת לא מילאה דרישה זו, תכנית החשמול

 כי התכנית לחשמול הרכבת 2010חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
האב מעכבת את -ות את קידומה בהגשת תכניתהוא מיזם חשוב והכרחי והחלטת הוועדה להתנ

והיא מילאה , האב אינה קשורה לתכנית החשמול-עוד ציינה כי תכנית. אפשרות חשמול הרכבת
 .את כל שאר התנאים שהעמידה הוועדה והגישה את כל המסמכים הנדרשים לקידום התכנית

 ÌÊÈÓ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰„ÚÂÂ· ÔÂÈ„‰ ÏÂ˜ÂËÂ¯ÙÓ ÈÎ ÔÈÈˆÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙·Î¯‰ ÏÂÓ˘Á ,
‰·È·Ò‰ ÏÚ ˙ÂÈÂˆ¯ ‡Ï ˙ÂÎÏ˘‰ ÂÏ ¯˘‡ ,˜„ˆÂ‰ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ¯ÂÙÈ˘Ï ‰ÈÂÙˆ‰ Â˙ÓÂ¯˙·

ÌÈÚÒÂ�Ï ˙Â¯È˘‰ ,˙‡Ê ÔÂÁ·Ï ¯˘Ù‡˙˘ ˙È�Î˙ ‰È„È· ‰È‰˙˘ ‰„ÚÂÂ‰ ‰˘¯„ ÔÎ ÏÚÂ .
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰˘¯„˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰„ÚÂÂÏ ˘È‚˙ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á˘ ÈÂ‡¯

˙È�Î˙Ï Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘ÏÏÂÓ˘Á‰ . 

 

ת  י ס ל פ מ ה  ד ר פ ה ל ת  ו י נ כ ת ל  ש ן  מ ו ד י ק ך  ש  מ

מתפרשֹ על פני שטח גדול והקמתן , בשונה מרוב התכניות לתשתיות לאומיות שתכנונן מורכב
התכניות להפרדה מפלסית הן בדרך כלל תכניות פשוטות , כרוכה בהשפעות רבות על הסביבה

 מבקר המדינה את הנתונים לגבי על כן בדק משרד. 36והן קודמו בוועדה במקבצים, ונקודתיות
) 47- מ35(בבדיקה נמצא כי רוב התכניות . אישורן בנפרד מבדיקת שאר התכניות לתשתיות

ומשך הזמן הממוצע שחלף מההכרזה עד לאישורה של תכנית הפרדה מפלסית בשלב , אושרו
ו בידי קידומן של כחמישית מהתכניות הופסק בידי יוזמיהן א.  חודשים14.6הסטטוטורי היה 

לאחר שנוכחו לדעת כי לא מובטח תקציב , לעתים לאחר שהשקיעו משאבים בקידומן, הוועדה
ראו פירוט נוסף בפרק על קידום תכניות (כיוון שלא הייתה להקמתן הצדקה כלכלית , למימושן

 ).להפרדה מפלסית

__________________ 

 . קו מים חמישי לירושלים- 24ל "תת  33
 . שער הנמל בחיפה- 37ל "תת,  מתקן התפלה- 36ל "תת,  הגנות על חופי ים המלח- 35ל "תת  34
 קו מים חמישי לירושלים -'  א24ל "תת,  חשמול הרכבת- 18ל "תת,  שדה תעופה בחיפה- 6ל "תת  35

 .קטע מזרחי
 .25-28ל "תת: התכניות קובצו לפי מסילות לארבע תכניות לתשתיות לאומיות  36
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✯ 
 

 ÌÈ·¯ ÌÈÓÊÈÓ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÈÎ ‡ˆÓ� ‰˜È„··)Î-60% (ÛÂÏÁ· Ì‚ ÂÓÏ˘Â‰ ‡Ï ÌÈ�˘ 
˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ ˙ÂÈ�Î˙Î Ì˙Ê¯Î‰ ¯Á‡Ï ,˜ÒÙÂ‰ Û‡ ˘ÈÏ˘ Ï˘ ÔÓÂ„È˜Â . Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰

 ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ ÌÚ˘ ÔÂÂÈÎÂ ˙Â‰Â·‚ ˜˘ÓÏ ‰È˙ÂÈÂÏÚ˘ ÔÂÂÈÎ ‰ÈÂˆ¯ ‰�È‡ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰
Ô˙ÂÈ�Î„ÚÓ „·‡Ï ˙ÂÏÂÏÚ ˙ÂÈ�Î˙‰ . ÌÈËÚÓ ‡Ï ÌÈ¯˜Ó· ‰ÎÂ¯Î ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ„È˜ ˙˜ÒÙ‰

·Â ÔÂ�Î˙· ÂÚ˜˘Â‰˘ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê··‰„ÚÂÂ‰ È„È· Â˙˜È„·. 

 ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÓÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÏÎÎ ÈÎ ‰ÏÚ‰ Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ Í˘Ó ÁÂ˙È�
‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˜ÂÁ· ÂÚ·˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰ . ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÚˆÂÓÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� „ÂÚ)Î-85% ( ÔÓÊ‰ ˜¯ÙÓ

 Ï˘ Ì˙ÂÈ¯Á‡·˘ ˙ÂÏÂÚÙÏ ˘¯„�˘ ÔÓÊ‰ ‰È‰ Ô¯Â˘È‡ „ÚÂ ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙˘‚‰ ˙ÚÓ ÛÏÁ˘
˘ÓÓ‰Â ˙ÂÈ�Î˙‰ ÈÓÊÂÈ‰Ï .˙ÂÏÏÂÎ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂÚÙ ,¯˙È‰ ÔÈ· , ÈÙ ÏÚ Ô�Â˜È˙Â ˙ÂÈ�Î˙ ˙�Î‰

‰„ÚÂÂ‰ ˙Â˘È¯„ , ÌÂ„È˜Ï Ú‚Â�· ÌÈ�Â˘ ÌÈÓÂÒ¯ÙÂ ‰·È·Ò‰ ÏÚ ‰ÚÙ˘‰ ¯È˜Ò˙ ˙�Î‰
˙È�Î˙‰ .‰„ÚÂÂ‰ ˙Ó˜‰ ÌˆÚ˘ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ ˙·Èˆ˜Â ‰˙�ÂÎ˙Ó

‰˙¯‚ÒÓ· ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ¯ÎÈ� ˜ÏÁ ÏÚÈÈÏ È„Î Â˜ÈÙÒ‰ ‡Ï . 

 ˙�˘· ÌÒ¯ÂÙ˘ ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙ ÏÚ ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰Ê ‡ˆÓÓ2002 ,
‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰˙Ó˜‰ È�ÙÏ37 .¯˜ÁÓ Â˙Â‡ ÈÙÏ , Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰Ï È¯˜ÈÚ‰ Ì¯Â‚‰

 ˘¯„�˘ ÔÓÊ‰Â ÌÊÈÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙ÂÚÙ˘‰‰ Û˜È‰ Ì‡ ÈÎ ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÚÂ Â�È‡ ˙ÂÈ˙˘˙
˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ„È˜Ï ˙ÂÈ�Î˙‰ ÈÓÊÂÈÏ .ÈÙÏ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· Â˙¯ËÓ ˙‡ ˜ÂÁÏ ÔÂ˜È˙‰ ‚È˘‰ ‡Ï ÍÎ ;

 ÈÓÊÂÈ Ï˘ Ì‰È˙ÂÏÂÚÙÏ ˘¯„�˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰Â ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÁÎÂ�
 ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ‰ÈÂ‡¯‰ Í¯„‰ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ˙ÂÈ�Î˙‰

˙ÂÈÓÂ‡Ï .˙Â¯Ú‰ ˙¯·Ú‰Ï Â·ˆ˜�˘ ÌÈ�ÓÊ‰ ˙ÂÁÂÏ Ï˘ Ì˙Â¯È·Ò ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ 
Ì‰ÈÏ‡ Ú‚Â�· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÏÂÚÙÏÂ ¯Â·Èˆ‰ , ‰„ÈÓ· ¯ˆ˜Ï È„Î Ì‰· ‰È‰ ‡Ï˘ ‰„·ÂÚ‰ Ï˘·

ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÔÓÊ ˙‡ ˙¯ÎÈ� ,ÔÂÂÈÎÓÂ Ì‰· „ÂÓÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ È˘Â˜‰ ÏÏ‚·  ÌÈÏÈ·‚Ó Ì‰˘
˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ�Î˙ ·ÂˆÈÚ· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡. 

 

 

 ת מדיניות התכנון הלאומית של תשתיו

התקבלו החלטות בעניין העקרונות שלפיהן ייבחנו , 2002ביוני , בדיון השני שקיימה הוועדה
הוחלט שתכנון תשתיות יתאים למדיניות התכנון הלאומית , בין היתר. תכניות המוגשות לה

שמשתקפת בתכניות מתאר ארציות כוללות שמאשרת הממשלה ובהחלטות שמקבלת המועצה 
 . ממנהכדי לא לחרוג, הארצית

__________________ 

Ï‡¯˘È· ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ˙È˙˘˙‰ ÔÂ, פייטלסון ערן  37Î˙· ÌÈÙ˜ÚÓÂ ÌÈ·ÂÎÈÚ , המועצה הלאומית לאיכות
 .2002, הסביבה
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בדיקה של הליך קבלת ההחלטות בוועדה מעלה שהיא אמנם תיאמה עמדות עם הגורמים במינהל 
אולם התברר כי לא בכל מקרה היא פעלה בהתאם , התכנון בשלבים השונים של קידום תכנית

להוראות שנקבעו בתכניות מתאר ארציות תקפות או בהתאם לתכניות מתאר ארציות המתגבשות 
קבעה תוואי שאינו , שאושרה בוועדה, 3ל "תת, 461תכנית לדרך , למשל. הבמקביל לעבודת

נדונה בוועדה , 11ל "תת, תכנית לתחנת הכוח דוראד; מופיע בתכנית המתאר הארצית לדרכים
והוועדה לא שעתה להמלצת הגורמים , 38בשעה שבמקביל הוכנה תכנית מתאר ארצית חלקית לגז

 . הדיון בה עד שתתגבש תכנית המתאר הארציתהמקצועיים במינהל התכנון לדחות את

˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Ï ˙È	Î˙ Ï˘ ‰ÁÂÎ· ,˙È˜ÏÁ ˙È	Î˙ ÏÏÎ Í¯„· ‡È‰˘ Û‡ , ˙‡ ˙Â	˘Ï
˙ÂÙ˜˙ ˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ	Î˙ Ï˘ Ô‰È˙Â‡¯Â‰ . È·¯Ó ÌÂ‡È˙· ÏÚÙ˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ

 ˙ÂÈ	È„Ó ÌÚ „Á‡ ‰	˜· ˙ÂÏÂÚ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ¯˘Ù‡‰ ˙„ÈÓ· Ï·˜˙Â ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÌÚ
Î˙‰˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ	. 

יצוין כי בחוק לא נקבע אופן העדכון של תכניות מתאר ארציות תקפות לאחר אישורה של תכנית 
 .לתשתית לאומית שמשנה אותן

 ‰‡ˆÂ˙Î ‰Ï‡Î ¯‡˙Ó ˙ÂÈ	Î˙· ÌÈÈÂ	È˘ ÒÈ	Î‰Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÂ	Î˙‰ Ï‰	ÈÓ ÏÚ
·ÂÈ ÈÂ	È˘‰ ¯·„˘ ÍÎÏ ‚Â‡„ÏÂ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈ	Î˙ Ï˘ Ô¯Â˘È‡Ó¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡. 

 כי אין כיום דרך חוקית ליישם את 2010צוות הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
אולם הצעת החוק כוללת הליך לאישור נוסח מאוחד של תכניות ומינהל התכנון נערך , ההמלצה

 .אם וכאשר יושלם הליך החקיקה, לכך

, 2005שאושרה בשנת , 35א " תמ- ולשימור לפיתוח, בתכנית המתאר הארצית המשולבת לבנייה
והעקרונות לתכנון תשתיות מפורטים במסמך נלווה לתכנית , אין תכנון כולל של תשתיות נושאיות

במסמך זה הומלץ ).  המסמך הנלווה-להלן (הכולל המלצות למדיניות להגשמת יעדי התכנית 
, הכין תכניות מפורטות יותרלהכין תכנית מתאר ארצית משולבת לתשתיות שעל בסיסה אפשר ל

 .כמו אלה שנידונו בוועדה

 È‡Ó· ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ‰˜È„··2010 ˙·ÏÂ˘Ó ˙Èˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙È	Î˙ Ï˘ ‰˙	Î‰· ÏÁÂ‰ Ì¯Ë 
˙ÂÈ˙˘˙Ï ; ÌÈ	˘·2006-2007 ˙Â·ÏÂ˘Ó ˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ	Î˙ Ï˘ Ô˙	Î‰· ÏÁÂ‰ 

‰È‚¯	‡‰ ÌÂÁ˙·Â ‰¯Â·Á˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ˙˘˙Ï , ‰‰Ó‰Ó˙‰ Ô˙	Î‰ ÌÏÂ‡Â)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 

 

 

 תכנון התחבורה היבשתית

דרכים : רוב התכניות שקודמו בוועדה הן תכניות חלקיות ומפורטות בתחום תשתיות התחבורה
שתי תכניות המתאר הארציות הנושאיות לתחום התחבורה היבשתית הן תכנית . ומסילות ברזל

__________________ 

 . לגז טבעי2/א/37א "תמ  38
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א "תמ, זלותכנית מתאר ארצית למסילות בר, 1976שאושרה בשנת , 3א "תמ, מתאר ארצית לדרכים
תכניות המתאר הארציות מסדירות בנפרד אמצעים של תחבורה , כלומר; 1986שאושרה בשנת , 23

נוסף על . והן אינן מעודכנות כיוון שמאז אישורן חלו תמורות בתחום התכנון והתחבורה, יבשתית
 .לשתי התכניות נוספו עם השנים עשרות תיקונים ועדכונים חלקיים, כך

זמן רב יש  צוין כי מזה 1996 משנת 39בנושא תכנון מערכת התחבורה בישראלבדוח מבקר המדינה 
 לביצוע על פי תכניות במהלך השנים שעל פיה יוכנו, צורך בתכנית תחבורה כוללת לטווח ארוך

 1999 בשנת .טרם הוכנה תכנית כוללת כזאתאך עד תום הביקורת , סדרי עדיפויות שייקבעו בה
ואולם עד , אב לפיתוח התחבורה היבשתית בישראל-ם של תכניתפרסם משרד התחבורה דוח מסכ

 . לא הוחל בהכנתה של תכנית מתאר ארצית משולבת לתחבורה היבשתית2007שנת 

להכין תכנית ,  לחוק51 הורתה המועצה הארצית בתוקף סמכותה הקבועה בסעיף 2007ביולי 
ה נקבע כי את התכנית יכין בהוראת. 42א "תמ, מתאר ארצית משולבת לתשתיות תחבורה יבשתית

. והיא תלווה על ידי ועדה מקצועית משותפת למשרד התחבורה ולמשרד הפנים, משרד התחבורה
 לא זו בלבד 2010ואולם עד מאי , כמו כן נקבע שהעבודה תרוכז במינהל התכנון במשרד הפנים

לבין מינהל אלא היא הופסקה בשל מחלוקת בין החברה הלאומית לדרכים , שהכנתה לא הושלמה
 .התכנון

 היא 2006 כי בשנת 2010החברה הלאומית לדרכים מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
ואולם , עירונית-לרשת הדרכים הבין) שאינה סטטוטורית(יזמה הכנה של תכנית ארוכת טווח 

הכנתה הוקפאה בגלל התנגדות משרד הפנים ובשל יזמתו להכין תכנית סטטוטורית משולבת 
החברה מסרה כי העריכה שהכנת תכנית המתאר הארצית לא תושלם במועד . תחבורה היבשתיתל

כמו כן מסרה שלא ניתן . שנקבע כיוון שמינהל התכנון הנחה את צוות התכנון לנקוט פעולות רבות
 .פתרון לקשיים שהציגה ולצרכיה בעוד היא נושאת בנטל הכספי של הכנת התכנית

 כי הקביעה שיש צורך בתכנית 2010ו למשרד מבקר המדינה ממאי משרד התחבורה מסר בתשובת
א "כוללת לטווח ארוך שתקבע סדרי עדיפויות לביצוע מדגישה ביתר שאת את הסכנה בקידום תמ

ואת סדר העדיפויות לביצוע אמורים לקבוע משרד האוצר ומשרד התחבורה ולא תכנית מתאר , 42
 .סטטוטורית

‰ ‡È‰ ˙È¯ÂËÂËËÒ ¯‡˙Ó ˙È�Î˙ÈÊÈÙ‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙ÚÈ·˜Ï ˜ÂÁ· ‰Ú·˜�˘ ˙�ÂÎ˙Ó- Ï˘ È·Á¯Ó
‰�È„Ó‰ . ÌÈÏÂ˜È˘ ÒÈÒ· ÏÚ ˙ÂÈ�Î˙ ÔÂÁ·Ï ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰
ÌÈ�ÂÂ‚Ó , ÌÈÎ¯ˆÏ ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯ˆ ÔÈ· ÔÊ‡Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â ÔÈÈ�Ú· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ ÍÂ˙Â ˙ÂÙÈ˜˘·

ÏÏÎ‰ ˙·ÂËÏ ÌÈ¯Á‡ .Ó ˙ÂÈ�Î˙· ÔÂ„Ï ÔÎ Ì‡ ˙˘¯„� ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂË¯ÂÙ
 ¯‡˙Ó ˙È�Î˙· ˙�‚ÂÚÓ‰ ˙�Î„ÂÚÓ ˙ÈÓÂ‡Ï ÔÂ�Î˙ ˙ÂÈ�È„Ó ‰Ú·˜�˘ ÈÏ·Ó ‰¯Â·Á˙

‰È‚ÂÒÏ ˙È˙˘·È‰ ‰¯Â·Á˙‰ ÌÂÁ˙· ˙È¯ÂËÂËËÒ. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÂÈ�Î˙‰ ÂÓÎ ˙È˙˘·È ‰¯Â·Á˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ�Î˙˘ ÈÂ‡¯
ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ·ÏÂ˘ÓÂ ÔÎ„ÂÚÓ È¯ÂËÂËËÒ ÔÂ�Î˙ È¯Ù ÂÈ‰È ‰„ÚÂÂ· ˙ÂÓ„Â˜Ó‰ ‰¯Â·Á˙‰ ˙

‰È‚ÂÒÏ ˙È˙˘·È‰ .Ó˙ ˙�Î‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ�" ‡42 , ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰¯Â˘È‡Ï Ì„˜‰· ‡È·‰ÏÂ ‰ÏÂÚÙ Û˙˘Ï ,˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰˙¯Â‰˘ ÈÙÎ. 

 

__________________ 

 .720-739' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„47 )1997 , מבקר המדינה  39
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 תכנון תשתיות האנרגיה

מרחבי של משק האנרגיה בישראל אינו מבוסס על תפישה תכנונית כוללת המעוגנת -התכנון הפיזי
ועניינים שונים בתחום זה מתוכננים בתכניות נושאיות נפרדות אף , תאר ארצית אחתבתכנית מ

והוא נעשה , בישראל אין תכנית מתאר ארצית כוללת לתכנון של תחנות כוח: שיש ביניהם זיקה
, 10א "נוסף על תמ. 10א "תמ, במתכונת של תכניות נפרדות וחלקיות במסגרת תכנית מתאר ארצית

ר ארציות נושאיות בתחום האנרגיה כמו תכנית המתאר לתשתיות גז פחמימני הוכנו תכניות מתא
שאושרה בשנת , 37א "תמ,  ותכנית לגז טבעי2000 שאושרה בשנת 32א "תמ, )גז בישול(מעובה 

2001. 

 שבע תכניות לתחנות כוח בהתאם למדיניות 2003-2008בוועדה לתשתיות קודמו בין השנים 
בעת שהחלה הוועדה לדון בתכניות אלה העלו חברים בה . להממשלה לבזר את ייצור החשמ

ואחרים הסתייגויות לא מעטות מכך שהיא עוסקת בתכניות חלקיות מפורטות מבלי שהתגבשה 
מרחבי של -מרחבי של משק האנרגיה בכלל ולתכנונו הפיזי-עדיין תפישה כוללת לתכנונו הפיזי

אף לא ,  תכניות לתחנות כוח בוועדההשנה שבה החלו לקדם, 2003בשנת . משק החשמל בפרט
שהן בסיס הכרחי ,  למשק החשמל ולמשק האנרגיה40אב-היו במשרד התשתיות הלאומיות תכניות

 .לתכנון המרחבי

 בעניינן של שתי תכניות לתחנות כוח ציינו נציגים בה כי יש 2003דצמבר -בדיוני הוועדה ביולי
שהוא חלק (בתכנון הולכת החשמל ממנה קושי להתייחס לתכנון של תחנת כוח מבלי לעסוק 

כן קבעו שאין זה רצוי לקדם חלק מהתכניות האמורות לפני ; )מהתכנון הכולל של משק החשמל
גורמים מקצועיים במינהל התכנון ציינו כי תכנית כוללת . שהושלמו תכניות המתאר של משק הגז

ייצור החשמל על בסיס נחוצה כדי לבחון את העיתוי הרצוי להקמה של כל מרכיב במערכת 
 .כלכליים וסביבתיים,  טכנולוגיים-שיקולים רחבים 

 ‰È‰È ‰È‚¯�‡ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÔÂ�Î˙˘ Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ ÏÈÚÏ˘ ˙Â‡Ó‚Â„‰
ÁÂ˙ÈÙ‰ ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‰‡È·Ó˘ ˙ÈÓÂ‡Ï ÔÂ�Î˙ ˙ÂÈ�È„ÓÂ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ È¯Ù , ÌÈË·È‰

ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈË·È‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ. 

. אב למשק האנרגיה בישראל-חליטה המועצה הארצית להורות על הכנת תכנית ה2006ביוני 
האב לא -המועצה החליטה כי במהלך הכנת תכנית. 2004בהחלטה צוין כי הנושא עלה עוד בשנת 

ואולם היא לא קבעה לוח , ימנעו מוסדות התכנון קידום תכניות בנושאים שבהם תעסוק התכנית
 .זמנים מחייב להכנתה

¯˘Ó ˙Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „ , ˙�Î‰Ï ·ÈÈÁÓ ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ¯È„‚˙ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
˙È�Î˙-·‡‰ , ‰È‚¯�‡‰ ˜˘ÓÏ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ„È˜ ÚÂ�ÓÏ ‡Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ÁÎÂ� „ÂÁÈÈ·

ÏÏÂÎ ÔÂ�Î˙Ï ˙ÂÈ�È„Ó ‰Ú·˜� ‡Ï˘ Û‡. 

__________________ 

אב אין מעמד סטטוטורי -לתכנית. אב היא מסמך מדיניות ללא הגדרות מחייבות של תכולתו-תכנית  40
 . כפי שיש לתכניות מתאר ועל כן היא אינה מחייבת
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אב למשק האנרגיה - עדכנה המועצה הארצית את החלטתה בנוגע להוראה להכין תכנית2007ביוני 
הכנת תכנית המתאר . אב בנושא-והורתה להכין תכנית מתאר ארצית למשק האנרגיה ולא רק תכנית

 .האב-וייושמו בה העקרונות שייקבעו בתכנית, הארצית הוסכמה עם משרד התשתיות הלאומיות

האב ותכנית המתאר הארצית כפי שהורתה - נעשו פעולות להכנת תכנית2007-2009בין השנים 
התקשרות עמו וישיבות , בחירתו, ובהן פרסום מכרז לבחירת צוות התכנוןהמועצה הארצית 

 .ראשונות שגובשה בהן תכנית עבודה

בבדיקה . את הכנת התכניות מלווה ועדה שבראשה יושבת נציגה של משרד התשתיות הלאומיות
 החליטה יושבת הראש לבטל את ישיבותיה עד יישוב מחלוקת שהתגלעה 2009הועלה כי ביולי 

 .אב למשק האנרגיה-ותה עת בדבר סמכותו של משרד הפנים לקחת חלק בהכנת תכניתבא

סוכם כי , בישיבה של נציגי מינהל התכנון ונציגי משרד התשתיות הלאומיות, 2009בספטמבר 
לא , 2010עד מאי . האב תוכן במתכונת שהוחל בה ובתנאי שיחולו שינויים בצוות התכנון-תכנית

 . בצוות התכנוןחלו השינויים הנחוצים

יפורסם מכרז " בקרוב" כי 2010משרד התשתיות הלאומיות מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
גיבוש התכנית צפוי להימשך כשנה עד שנה וחצי ועד . האב למשק האנרגיה-להכנת תכנית

עוד . השלמתה אין לו אפשרות לספק מידע מקיף ותכניות אינטגרטיביות לתכנון משק האנרגיה
האב במתווה שייקבע שאת העבודה בו ירכז -משרד הפנים יכול לקחת חלק בהכנת תכניתמסר כי 

האב יוכל משרד הפנים בשיתוף משרד התשתיות -לאחר אישור תכנית. משרד התשתיות הלאומיות
 .הלאומיות להכין תכנית מתאר ארצית לתשתיות אנרגיה

˙È�Î˙ ˙�Î‰ ÏÚ ‰˙¯Â‰ ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰˘ Û‡- ˙�˘· ·‡2006 ,Î‰‰ÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‰˙� .
 ˙�Î‰ ÈÎÈÏ‰ Ï˘ Ì˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

˙È�Î˙-˙Èˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È�Î˙ ˙�Î‰· ·ÂÎÈÚ‰ ÏÚÂ ·‡‰. 

 כי כל עוד לא הושלמו תכניות משולבות 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
ביחס לשטח שבו , תכנית נבחנת ביחס לסביבהכל ; מסתמכת הוועדה על מסמכי מדיניות וסקרים

ונצבר בסיס מידע נרחב ומספק לשם קבלת , היא מתוכננת וביחס למשק האנרגיה או התחבורה
עוד נמסר בתשובה כי הוועדה עובדת בתיאום מלא עם המועצה . החלטות שקולות וענייניות

יות המתאר הארציות הארצית ופועלת ליישום המדיניות התקפה כפי שבאה לידי ביטוי בתכנ
ומנהל האגף , חברים רבים בוועדה הם חברים במועצה הארצית. 3א " ותמ10א "התקפות כמו תמ

כל אלה מאפשרים תיאום מלא של עבודת . לתכנון תשתיות במינהל התכנון הוא מתכנן הוועדה
 .הוועדה עם מדיניות התכנון הלאומית ועם המועצה הארצית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÚÙÔÎ„ÂÚÓ ÏÏÂÎ È¯‡˙Ó ÔÂ�Î˙Ï ‡ÏÓ ÛÈÏÁ˙ Ô�È‡ ‰Ï‡ ˙ÂÏÂ ,
Â¯„Ú‰ Ï˘ ÌÈ˜Ê�‰ ˙‡ ÌˆÓˆÏ È„Î Ô‰· ˘È˘ Û‡. 

 כי מינהל התכנון פועל באופן עקבי 2010מנהל מינהל התכנון מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
לקדם את הכנת תכניות המתאר הארציות המשולבות ולאחרונה יזם שילוב מפורש של החובה 

ת תכנית המתאר הארצית המשולבת לתחבורה יבשתית בהחלטת ממשלה שעניינה תכניות לקדם א
 .תחבורה
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Ó ¯˙ÂÈ ˙ÂÓ„Â˜Ó ‰„ÚÂÂ·-40˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂË¯ÂÙÓÂ ˙ÂÈ˜ÏÁ ˙ÂÈ�Î˙  , ÌÂÁ˙· ˙ÂÈ�Î˙ Ô·Â¯Â
‰È‚¯�‡‰Â ˙È˙˘·È‰ ‰¯Â·Á˙‰ . ˙ÂÈˆ¯‡ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ�Î˙ ˙ÂÓÈÈ˜˘ ÈÏ·Ó ˙ÂÓ„Â˜Ó Ô‰

˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÏÂ˘ÓÂ ˙ÂÈ�Î„Ú˙ÂÈ , ˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ‡È·‰Ï ÏÂÏÚ ¯·„‰Â
˙È�Â�Î˙‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ,˙È˙·È·Ò‰Â ˙ÈÏÎÏÎ‰. 

˙Èˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ÌÈÎÈÏ‰‰ ˙ÂÎ˘ÓÈ‰ ÁÎÂ� , ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ÏÚ
˙Â˘¯„�‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ô˙�Î‰Ï ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ�ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÚÂ·˜Ï ÏÂ˜˘Ï . ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ

 ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰-ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó  ,‰ „¯˘Ó˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Â·Á˙ , ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï
˙ÂÈ˙˘˙‰ ÌÂÁ˙· ˙Â·ÏÂ˘Ó‰Â ˙ÂÏÏÂÎ‰ ˙ÂÈˆ¯‡‰ ¯‡˙Ó‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ Ô˙�Î‰. 

 

 

 בקרת התכניות והדיון בהן

 מינוי חברי הוועדה ונוכחותם בדיוניה

 מינוי חברי הוועדה

שמטרתו לשקף את העניינים הציבוריים והמקצועיים , הרכבה של הוועדה לתשתיות .1
ייכללו ; א לחוק התכנון והבנייה6נקבע בסעיף , המחוקק רצה שיבואו לידי ביטוי בדיון בתכניתש

נציג ארגון הגג של הגופים הציבוריים , שתמנה הממשלה נציג ציבור, 41בו נציגים של שרי ממשלה
 ונציג מינהל שר הפניםאותם נציג השלטון המקומי שימנה וינם שמירת איכות הסביבה ישענ

 .ישראלמקרקעי 

בעניין הליך מינוָים של חברי הוועדה " אדם טבע ודין"ץ של עמותת "בעקבות עתירה לבג
ולפיה מינוי חברי הוועדה ,  הושגה פשרה בין העותרים ובין פרקליטות המדינה42לתשתיות

לתשתיות יהיה כפוף לאישורה של הוועדה הציבורית לבדיקת מינויים הפועלת בהתאם לחוק 
, א לחוק החברות60פי סעיף -על).  חוק החברות-להלן  (1975-ה"התשל, תהחברות הממשלתיו

א לחוק 18מוחל על מינוים גם סעיף , החל בשינויים המחויבים על מינוי חברי הוועדה לתשתיות
 .ולפיו יש ליתן בוועדה ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ושל האוכלוסייה הערבית, זה

 2008בבדיקה נמצא כי עוד בספטמבר .  חברי הוועדה ארבע נשים15 נכללו בין 2009בנובמבר 
 -התריעה הוועדה הציבורית לבדיקת מינויים על היעדר ייצוג הולם לנשים בוועדה לתשתיות 

עד ; מטעם שר האוצר ובעטיו אף סירבה לבדוק את כשירותו של מי שהוצע לתפקיד חבר הוועדה
 .והוא מיוצג בה על ידי ממלא מקום, עדה לא מונה נציג שר האוצר לוו2010ינואר 

__________________ 

נציג השר ; נציג שר המשפטים; נציג ראש הממשלה; והוא יהיה היושב ראש, נציג שר הפנים  41
נציג השר לאיכות ; נציג שר הבינוי והשיכון; נציג שר האוצר; נציג שר התחבורה; לתשתיות לאומיות

 .ציג שר הביטחון וננציג שר החקלאות ופיתוח הכפר; הסביבה
 .תקדין ,' ‡ÔÈ„Â Ú·Ë Ì„‡ "� 'Â ÌÈËÙ˘Ó‰ ¯˘-3Á" 5651/02ץ "בג  42
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ובמועד סיום הביקורת לא היו בין חבריה ,  הסתיימה כהונתו של חבר ועדה ערבי2009בנובמבר 
 .ערבים מלבד ממלא מקום אחד

ÌÈ·¯ÚÏÂ ÌÈ˘
Ï ÌÏÂ‰ ‚ÂˆÈÈ ‡ÂÙ‡ ÔÈ‡ ‰„ÚÂÂ· ,˘¯„
Î . ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ÁÎÂ

· ˙ÂÓ„Â˜Ó Ì‰È˙ÂÈ
Î˙˘ ÌÈÓÊÈÓ‰ Ï˘ Ì˙Â·È˘ÁÂ‰ , Ì‚ÂˆÈÈ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï „ÁÂÈÓ· ·Â˘Á

‰„ÚÂÂ· ‰Ï‡ ÌÈ¯Ê‚Ó Ï˘ ÌÏÂ‰‰ . ˙‡ ˙˙Ï ‰„ÚÂÂ· ÌÈ¯·Á ˙Â
ÓÏ Ì˙ÂÎÓÒ·˘ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ
‰„ÚÂÂ· ÌÈ·¯ÚÂ ÌÈ˘
 Ï˘ ÌÏÂ‰‰ ‚ÂˆÈÈ‰ ˙‡ ÁÈË·‰ÏÂ ‡˘Â
Ï ˙Ú„‰. 

והעניינים הציבוריים או , הרכבה משתנה למעשה, אם לא מונה לוועדה נציג שנקבע בחוק .2
על כן לשמירה על הרכב הוועדה יש ; ותם הוא אמור לייצג עלולים לצאת נפסדיםהמקצועיים שא

) ובכלל זה הוועדה( לחוק כי שום פעולה של מוסד תכנון 41בפרט כאשר נקבע בסעיף , חשיבות
 .לא תיפסל רק אם בזמן עשייתה היה מקומו של חבר במוסד פנוי מכל סיבה שהיא

 ÈÏÂÈÓ2007·Èˆ ‚Èˆ
 ‰„ÚÂÂ· Ô‰ÎÓ ‡Ï ¯Â .‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‚Èˆ
 Ï˘ Â˙Â¯·ÁÏ
‰Ï˘ÓÓ‰ È‚Èˆ
Ï ‰· ˘È˘ ËÏÁÂÓ‰ ·Â¯‰ ÁÎÂ
 ˙„ÁÂÈÓ ˙Â·È˘Á ˘È ‰„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ , ÔÂÂÈÎÂ

ÔÂ
Î˙· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘ ÔÂ¯˜Ú ˙‡ ˘ÓÓÏ ÌÈÎ¯„‰ ˙Á‡ ÂÊ˘ .È‡ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡- ‚Èˆ
 ÈÂ
ÈÓ
Ï‰· ¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ÂÙÂ˙È˘· ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ¯¯ÂÚÓ ‰„ÚÂÂ· ¯·ÁÎ ¯Â·Èˆ ÔÂ
Î˙‰ ÈÎÈ

‰·. 

 כי קשה למנות נציג ציבור מקצועי בשל 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
הנציג , בחוק אין הגדרה של הכשירות המקצועית הנדרשת כדי לכהן כנציג הציבור: כמה סיבות

כי על צוות הוועדה מסר . אינו מקבל שכר עבור חברותו בוועדה ואף אינו זכאי להחזר הוצאותיו
 .והנושא נמצא כעת בטיפולו של משרד הפנים, אף הקשיים הציע מועמדים לתפקיד

ÌÈ
Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ , Ï˘ ÈÂ
ÈÓ‰ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡Ï ‡È·‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÂÚÙ˙Ï È‡¯Á‡‰
ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰„ÚÂÂ· ¯Â·Èˆ‰ ‚Èˆ
 .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈÈ˘˜Ï Â˙Ú„ Ô˙ÈÈ ÌÈ
Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÂÈÂ
ÈÓÏ Ú‚Â
· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ‰
Ó˘¯ˆ˜ ÔÓÊ· ÈÂ
ÈÓ‰ ÌÏ˘ÂÈ ‡·‰Ï˘ È„Î. 

 

 נוכחות חברי הוועדה בדיונים

עלולה לפגוע בייצוג העמדות שאותן ) וממלא מקומו(היעדרות ממושכת של חבר ועדה  .1
בשל כך עלולות החלטותיה להתקבל בלא שניתנו משקל ותשומת לב . מונה לשקף בדיוני הוועדה

במקרים . לעניין ובלי תיאום עם כל הנוגעים בדברמקצועיים ראויים לכל האינטרסים הנוגעים 
 .קיצוניים ניתן אף לטעון כי היעדרות ממושכת גוררת שינוי בהרכב הוועדה בפועל

, וגם ממלא מקומו לא השתתף בהן,  משתי ישיבות רצופותהוועדהנעדר חבר אם , 43פי החוק-על
 הוועדהישלח יושב ראש , חברה שממנה נעדר הוועדהה הרצופה של ימיד לאחר הישיבה השני

 גם -ואם היה החבר נציג שר , בה ולמי שהמליץ על חברותו וה למי שמיָנ,חבראותו הודעה ל
חבר .  ובה אזהרה כי אם ייעדר מהישיבה הקרובה יחדל להיות חבר בוועדה- למזכירות הממשלה

__________________ 

 .א לחוק התכנון והבנייה44סעיף   43
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יש משללפחות  או נעדר ה או של ועדת משנה שלהשנעדר משלוש ישיבות רצופות שלועדה 
פקעה  .בהיחדל להיות חבר , ואיש לא מילא את מקומו, 44מהישיבות בתקופה של שנה אחת

פקעה  ; במשך שנה מיום פקיעת חברותווועדהלא יחזור וימונה כחבר ב, בוועדהחברותו של חבר 
 עוד נקבע בחוק כי .הוועדה תפקע חברותו גם בכל ועדות המשנה של ,וועדהחברותו של חבר ב

ובה פירוט הישיבות , הודעהועדה  בדצמבר של כל שנה לכל חבר 31- ישלח בדההוועיושב ראש 
, הישיבות שהתקיימומן משליש לפחות נעדר החבר  ;שבהן נכח ושמהן נעדר במשך אותה תקופה

ואם , וועדה גם למי שמינה את החבר ולמי שהמליץ על חברותו בכזאתיושב ראש הודעה הישלח 
 .רות הממשלה גם למזכי-היה החבר נציג שר 

ממסמכיה עולה כי משש ישיבות נעדרו כמחצית .  ישיבות20 קיימה הוועדה 2006בשנת  .2
במחצית מישיבות הוועדה באותה שנה לא , כלומר. ומחמש נוספות נעדרו כשליש מהם, מחבריה

ישתתפו , ואולם רצוי שככלל, היה בהן אמנם מניין חוקי. נטלו חלק שליש עד מחצית החברים
נציג הציבור ;  הישיבות20- מ18-נציג השלטון המקומי נעדר מ. ת הוועדה מרב החבריםבישיבו

כל אחד מהם נעדר .  ישיבות12-נציג השר לתשתיות לאומיות לא השתתף ב;  מהן14-לא היה ב
במקומם של נציגים אלה לא השתתפו בישיבות . משלוש או יותר ישיבות רצופות של הוועדה

, אף על פי כן לא פקעה. נעדרו נציגים רבים משתי ישיבות רצופותבאותה שנה . ממלאי מקום
ולא נשלחו הודעות , החברות בוועדה של נציגים שנעדרו משלוש ישיבות רצופות, הלכה למעשה

 . כנדרש בחוק- לפי העניין, לשולחיהם או למזכירות הממשלה, לאיש מהם

 ישיבות 20- מ14-לאומיות מ נעדר נציג השר לתשתיות 2007מהמסמכים עולה כי בשנת  .3
נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר נעדר מתשע . ובכלל זה מחמש ישיבות רצופות, שקיימה הוועדה

באפריל . 2007 הישיבות שהתקיימו עד סיום כהונתו ביולי 14-נציג הציבור נעדר מתשע מ. ישיבות
מכתבים שבהם , ת שלח ממלא מקום יושב ראש הוועדה לחלק מחבריה שנעדרו עד אותה ע2007

 ...הסמכות הקבועה ] את[על מנת שלא נידרש להפעיל "הוא מבקש כי יתייצבו לישיבה שלאחר מכן 
ואולם שיעור הנוכחות של הנציגים לא גדל ". בחוק ולהמליץ על מינוי של חבר אחר לוועדה

גם לא  -לשולחיהם או למזכירות הממשלה , למרות זאת לא נשלחו עוד הודעות לנציגים. בהמשך
באותה שנה . חברותו של נציג השר לתשתיות לאומיות לא פקעה בשל היעדרויותיו; בסוף השנה

, כנדרש בחוק, נעדרו נציגים משתי ישיבות רצופות מבלי שהדבר גרר אחריו משלוח הודעות
 .ומבלי שחברותם בוועדה פקעה

, חלקן רצופות, רבות נעדר שוב נציג השר לתשתיות לאומיות מישיבות 2009- ו2008בשנים  .4
ואף על פי , השתתפותו של נציג שר החקלאות ופיתוח הכפר בישיבות-ובשנים אלה ניכרה גם אי

 .וחברותם בוועדה לא פקעה, כן לא נשלחו להם או לנוגעים בדבר הודעות בנושא

ÂÈÂ¯„ÚÈ‰˙ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÔÈ·˘ ÌÂ‡È˙· ÚÂ‚ÙÏ ˙ÂÏÂÏÚ ˙Â·¯ ˙Â·È˘ÈÓ ÌÈ·¯ ÌÈ¯·Á Ï˘ 
Ú‰ ‚ÂˆÈÈ·Â˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ ÔÂ
Î˙Ï ÌÈÚ‚Â
‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ
ÈÈ
 . ˙ÏËÂÓ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÚ

ÌÈ
ÂÈ„‰ ·¯Ó· Û˙˙˘‰Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ , Í¯Âˆ‰ ‰¯˜Ó·Â-ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓÏ ‚Â‡„Ï  . ˙ÈÁÙ‰Ï ÈÏ·Ó
 ÂÈ˙ÂÈÂ¯„ÚÈ‰˘ ÔÈÂˆÈ ˙Â·È˘È· ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á ÏÎ ˙ÂÁÎÂ
 Ï˘ ˙ÂˆÈÁ
‰ÓÂ ˙Â·È˘Á‰Ó

ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ¯˘‰ ‚Èˆ
 Ï˘ ˙Â
˘
Â ˙Â¯ÊÂÁ‰‰˙¯ÓÂÁ· ˙ËÏÂ· ˙ . ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÏÚ
‰
˘ÈÈ ‡Ï ¯·„‰˘ ˙
Ó ÏÚ ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï „¯˘Ó‰ ÏÚÂ ‰„ÚÂÂ‰ . ˘‡¯ ·˘ÂÈ ÏÚ

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï Ì‡˙‰· ÏÂÚÙÏ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ :ÌÈ¯„Ú
‰ ÌÈ‚Èˆ
Ï ˙ÂÚ„Â‰ ÁÂÏ˘Ï ,
 ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯ÈÎÊÓÏÂ Ì‰ÈÁÏÂ˘Ï- ÔÈÈ
Ú‰ ÈÙÏ - ˙ÚÈ˜Ù È·‚Ï ˜ÂÁ‰ ˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜ÏÂ 

Ï˘ Ì˙Â¯·ÁÌÈ‚Èˆ
 . 

__________________ 

 .שנה תימנה מיום מינויו של החבר למוסד התכנוןתקופת ה  44
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 כי בהעדר נציגת 2010משרד התשתיות הלאומיות מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
והיא עוקבת , השר בוועדה נשלחו מדי פעם לדיוניה עובדי משרד אחרים אף שאינם חברים בה

באופן מדוקדק אחר התכניות המקודמות בוועדה והפרוטוקולים ומגיבה לגופו של עניין בנושאים 
מטפל המשרד במינוי ממלאי מקום אך ההליך " מזה למעלה משנתיים"עוד נמסר כי . טייםהרלוונ

 .טרם הסתיים

 ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ¯Á‡ ·˜ÚÓ ÈÎ ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰È˙Â·È˘È· Û˙˙˘‰Ï ˜ÂÁ· ‰ÚÂ·˜‰ ‰·ÂÁ‰ ˙‡ ÛÈÏÁÓ Â
È‡ . ‰„ÚÂÂ· ¯˘‰ ‚Èˆ
Ï˘ ÈÂˆ¯

„Î Â
ÂÓÈ˘ ÌÂ˜Ó È‡ÏÓÓ ÂÈ‰È·¯ ‰Î ÔÓÊ Í¯‡È ÌÈÈÂ
ÈÓ ÍÈÏ‰˘ ¯È·Ò ‰Ê ÔÈ‡Â ÔÈ. 

 

 

 בדיקת מוקדמת של תכניות 

הוועדה תדון בתכנית לתשתית לאומית לאחר שנבדקה בדיקה מוקדמת על ידי מתכנן , על פי החוק
שמוקצבים לה שבעה , אם נמצא בבדיקה. שמסר לוועדה בכתב את הערותיו, שאינו עובד מדינה

היא , וכה בהתאם להוראות החוק והתקנות או בהתאם לדרישות הוועדהשהתכנית אינה ער, ימים
 .לאחר מכן יש לבדוק אותה שנית בתוך שבעה ימים; מוחזרת ַלמגיש כדי שיתקנה

בנוהלי הוועדה נקבע כי תכנית לתשתית לאומית תתקבל בה רק אם עמדה בתנאי סף שנקבעו אף 
 מסמכים מחייבים כמו הוראות התכנית ולפיהם על התכניות המוגשות לה לכלול, הם בנהליה

מפת מדידה מעודכנת וכן מסמכים המלמדים על התכניות התקפות והיחס בינן , תשריטּה, )תקנון(
עוד נקבע בנהלים כי תנאי . לבין התכנית המוצעת ועל הצרכים שהתכנית אמורה להתאים להם
ות מקיפות וממצות בשיתוף הסף יבטיחו שהתכניות המגיעות לדיון בוועדה עברו הליך של בדיק

 .גורמים רבים ובחינת חלופות

 תכניות ובבדיקה נמצא כי בכשני 11משרד מבקר המדינה בדק את דוחות הבדיקה המוקדמת של 
שלישים מהם נקבע שתכניות עמדו בתנאי סף אף שהן לא כללו את כל המסמכים שנקבעו בנוהלי 

נוגע ליחס שבין התכנית המוצעת לתכניות בחלק מדוחות הבדיקה לא היה מידע מלא ב: הוועדה
 על אף חשיבותו של מידע זה לצורך קבלת -מחוזיות ומקומיות ,  תכניות מתאר ארציות-תקפות 

בשניים מהדוחות שנבדקו צוין כי מסמכי התכנית שהוגשו לא . החלטות בנוגע לתכנית המוצעת
;  לתשתית45ות הביקושכללו הסבר בדבר הצורך בה ובכלל זה מסמכים המלמדים על תחזי

בשלושה מקרים נקבע . כתוצאה מכך לא ניתן לקבוע אם התכנית המוצעת אכן הולמת את הצרכים
 .שהן מסמך בסיסי ומחייב בכל תכנית, כי תכניות עמדו בתנאי הסף אף מבלי שהוגשו הוראותיהן

 ÌÈÎÓÒÓ‰ ÏÎ ˙‡ ˘Â¯„Ï „ÈÓ˙ „ÈÙ˜Ó Â
È‡ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ˘ ÌÈ„ÓÏÓ ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓ
ÚÂÂ‰˘ÛÒ È‡
˙· ‰„ÈÓÚÏ Ì˙ÂˆÈÁ
 ˙‡ ‰Ú·˜ ‰ÓˆÚ ‰„. 

__________________ 

תחזית ביקוש היא אומדן של היקף השימוש הצפוי בתשתית כגון דוח המפרט את נפח תנועת כלי   45
 .הרכב החזוי בכביש מסוים
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 כי הגשת התכניות ללא כל המסמכים צוינה 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
 .והמסמכים החסרים הוגשו בעת שעברה התכנית לדיון בוועדה, בחוות הדעת שהכין צוות הוועדה

È‰˘ ÛÒ‰ È‡
˙ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Â„ÚÂ
 ˙È
Î˙ ˙˘‚‰Ï ‰Ú·˜ ‡
 Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ˘¯„
‰ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡ ‰
ÏÂÏÎ˙ ‰Ï ˙Â˘‚ÂÓ‰ ˙ÂÈ
Î˙‰˘ ÁÈË·‰Ï

 Ô
ÈÈ
Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ)¯È˜Ò˙ ˙ÎÈ¯ÚÏ ˙ÂÈÁ
‰ Ô˙Ó Í¯ÂˆÏ Ï˘ÓÏ ( ˙‡ ÁÈË·‰Ï È„ÎÂ
ÏÈÚÈ‰ ÔÓÂ„È˜ .ÂÚ·˜
˘ ÛÒ‰ È‡
˙· Â„ÓÚÈ ˙ÂÈ
Î˙˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ. 

 

 

 בדיקת חלופות 

קבלת החלטות בתחום התכנון מחייבת כי יובאו בחשבון כל השיקולים הענייניים הנוגעים לנושא 
הליך בחינה . שצריכות להיבחן על פי משקלות ותבחינים מוגדרים, הנדון לרבות בחינת חלופות

 בחינת חלופות עקרוניות לפתרון בעיה -השלב הראשון : של חלופות יכול לכלול שני שלבים
 בחירה של חלופה ראשית ובחינת חלופות משניות -השלב השני ; )לופות ראשיות ח-להלן (

 ). חלופות משניות-להלן (שנובעות ממנה 

, ) תקנות התסקירים-להלן ( 2003-ג"התשס, )תסקירי השפעה על הסביבה(תקנות התכנון והבניה ב
חסרונות של התכנית בחינת היתרונות וה"נקבע כי תסקיר השפעה על הסביבה יכלול בין היתר את 

התייחסות להשלכות הסביבתיות של חלופות , אם נדרש בהנחיות, וכן, המוצעת ביחס לסביבה
החלופה שלא לבצע את המוצע בתכנית או חלופות טכנולוגיות , אחרות למיקום המוצע בתכנית

 ".ניןהכל לפי הע, להיקפה ולאופייה, נים נוספים הנוגעים למיקום התכניתילמוצע בתכנית ועני

כלומר בשלב מוקדם של , בנוהלי הוועדה נקבע כי צוותה ומגיש התכנית יבחנו בעת גיבוש התכנון
עוד נקבע בנהלים כי . וחלופות משניות ייבחנו בשלב התסקיר, חלופות ראשיות, הטיפול בתכנית

 .להיבטים תפקודיים ולהיבטים כלכליים, החלופות ייבחנו בהתייחס להיבטים סביבתיים

 

נ י ח לב ד ח מ ה ת  פ ו ל ח  ת 

נמצא כי בדרך כלל . חלופת המחדל היא החלופה שלא לבצע את המיזם המוצע בתכנית .1
יצוין כי בחינה של חלופת המחדל . הוועדה וצוותה לא בחנו חלופה זו במסגרת הדיונים בתכניות

 .אף לא נעשתה קודם לכן בעת הכרזתו של מיזם כתשתית לאומית

שבהם הנחו יועצי הוועדה לכלול בתסקיר בחינה של חלופת  46בבדיקה אף נמצאו שני מקרים
ואף על פי כן הוועדה לא דנה בה כיוון שבחירת החלופה המועדפת נעשתה בשלב מוקדם , המחדל

הוועדה דנה לראשונה . 461כביש , 3ל "דוגמה לכך הוא הליך קבלת ההחלטות בנוגע לתת; יותר
ובתום הדיון קיבלה , דבר הכנתה של התכניתלקראת הודעה על פרסום , 2002בתכנית בדצמבר 

 גיבשו צוות 2003 לאפריל 2002בין דצמבר . החלטה בנוגע לחלופה מועדפת של תוואי הכביש
את התכנית לקראת הגשתה על פי החלופה ) החברה הלאומית לדרכים(הוועדה ומגישי התכנית 

__________________ 

 .תחנת כוח בחדרה, 20ל " ותת461כביש , 3ל "תת  46
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תכנית לכלול בתסקיר  הנחה היועץ הסביבתי של הוועדה את מגיש ה2003באפריל . שנבחרה
 .נוסף על בחינה של חלופות משניות, בחינה של חלופת המחדל

ומחוות דעת שהגיש היועץ הסביבתי לוועדה ,  הוגשו לוועדה ממצאי התסקיר2003בספטמבר 
עולה שצוותה לא בחן את הממצאים בנוגע לחלופת המחדל בשל קוצר זמן ובהנחה שאין בכך 

באותו חודש הוועדה דנה בממצאי . ה בחלופה לתוואי הכבישכיוון שהוועדה כבר בחר, צורך
ואולם מתכננת הוועדה , ובדיון ביקש עורכו להציג את הממצאים בנוגע לחלופת המחדל, התסקיר

. דאז ביקשה ממנו לא להציג אותם בטענה שהוועדה כבר בחרה חלופה והנושא ייבחן בהמשך
 בנוגע לחלופת המחדל גם בדיונים הבדיקה העלתה כי הוועדה לא דנה בממצאי התסקיר

 .שהתקיימו לאחר מכן

 ˙ÙÂÏÁÏ Ú‚Â
· ¯È˜Ò˙‰ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï„ÁÓ‰ ,¯È˜Ò˙· ÔÁ·ÈÈ ‡˘Â
‰ ÈÎ ˘˜È· ‰ÓÚËÓ ıÚÂÈ˘ ¯Á‡Ï „ÂÁÈÈ· .ÔÎ ÂÓÎ , Ï˘ ‰¯ÈÁ·

‡ ¯È˙Â‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÔÈÈ
Ú· ¯È˜Ò˙‰ È‡ˆÓÓ· ÔÂ„Ï ÈÏ·Ó Ì„˜ÂÓ ·Ï˘· ‰ÙÂÏÁ ÈÎ Ì˘Â¯‰ ˙
ÔÈÚ ˙È‡¯ÓÏ ˙È˘Ú
 ¯È˜Ò˙· ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙˜È„· , ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ

‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ˙Â
È˜˙·. 

 כי בחינת חלופת המחדל אינה מובנת 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
 מיזמים שההצדקה שלהם ובוועדה טופלו תכניות של, מאליה בכל תכנית המוגשת למוסד תכנון

 .נבחנה במוסדות תכנון אחרים

 È·‚Ï Ì‚ Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ï˘·Â ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ Ï˘· ˙Â¯Á‡ ˙Â„ÚÂÂ· ÔÎÏ Ì„Â˜ Â
Á·
˘ ÌÈÓÊÈÓ‰  ÔÙÂ‡· ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ‰

˜„ˆÂÓ ÌÊÈÓ‰ Ì‡ È‡ÓˆÚ .Ï ÔÂ
Î˙‰ „ÒÂÓÏ ˙¯˘Ù‡Ó Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ Ï˘ ‰
ÈÁ· Ì‡ ÔÂÁ·
‰ÈÈ
· ˙ÂÏÂÚÙ ‡ÏÏ Ì‚ ‰‚˘‰Ï ÌÈ
˙È
 ˙È
Î˙‰ È„ÚÈ , ˙È˙˘˙ È
˜˙Ó Ï˘ ‰ÈÈ
·Ï ·Â¯Ï ÔÎ˘

‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙ÂÈÂˆ¯ Ô
È‡˘ ˙ÂÎÏ˘‰ ˘È .‰˙Â‡ ÌÈ˜„Â· ‡Ï Ì‡ ÍÎÈÙÏ , ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰
ÌÂ‚Ù ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ˙ÂÈ
Î˙Ï Ú‚Â
· ˙ÂËÏÁ‰‰. 

ÈÙÂ‡‰ ˙ÂÙÈÙˆ‰ ÁÎÂ
 ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÂÒÁÓ‰Â Ï‡¯˘ÈÏ ˙È
È
·ËÈ‰ ÌÈÏˆÂ
Ó Ì‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰·ÂÁ‰ ‰ÈÏÚ ˙ÏËÂÓ Ú˜¯˜‰ È·‡˘Ó· ; ÁÎÂ
 ÔÎ ÂÓÎ

 ˙‡ ÌÊÈÓ ÏÎ· ÔÂÁ·Ï „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ ÏÚ ˙È˙˘˙ ÈÓÊÈÓ Ï˘ Ì‰È˙ÂÎÏ˘‰
Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ. 

. צוותה ומגיש התכנית בוחנים חלופות בעת גיבוש התכנון, על פי נוהלי הוועדה, כאמור .2
לה כי הצגת החלופות ואופן בחינתן בדוחות שמגיש צוות התכנון לוועדה לוקים לעתים הוע

המשקלות , לא תמיד מפורטים בדוחות אמות המידה שעל פיהן נבחנו החלופות: בחוסר פירוט
אפשר להשוות ביניהן באופן שיטתי -כתוצאה מכך אי. שניתנו להן והציון הכולל לכל חלופה

, בתסקיר ההשפעה על הסביבה, לעומת זאת. בר החלופה הרצויהולקבל החלטה מושכלת בד
יש בדרך כלל תיאור מפורט של הערכת החלופות , שמכינים מגישי התכניות בשלב מאוחר יותר

 .ושל אמות המידה לבחינתן
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 ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ÈÏÓ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
·Â ÔÂÁ·Ï ˘È˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙ÚÈ·˜·‰· ÔÂÈ„ ˙¯‚ÒÓ· Ô˙
ÈÁ· ˙ËÈ˘ . ÔÙÂ‡ ˙‚ˆ‰·˘ ÈÂ‡¯

Ô‰È
È· ˙ÂÂ˘‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ È¯·ÁÏ ¯˘Ù‡È˘ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ Ë¯ÂÙÈ ˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ ‰
ÈÁ·‰ , ‰ÓÂ„·
¯È˜Ò˙· ˙ÂÙÂÏÁ ˙Â‚ˆÂÓ Â·˘ ÔÙÂ‡Ï. 

 כי הדוחות תמציתיים וההרחבה נעשית 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
 .בעת הדיון במליאת הוועדה

Ù‰ÓÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ì ‰‡ÂÂ˘‰ ¯˘Ù‡Ó‰ ËÂ¯ÈÙ Ô˙È
 „ÈÓ˙ ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰ È
ÂÈ„· Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ 
˙ÂÙÂÏÁ‰ ÔÈ· ˙È˙ËÈ˘ .ÔÎ ÂÓÎ , ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÎ ÈÂ‡¯ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

 ÔÂÈ„‰ È
ÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˙
ÈÁ· ˙‡ ˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï ÂÏÎÂÈ ‰„ÚÂÂ‰ È¯·Á˘ È„Î ÌÈË¯ÂÙÓ ÂÈ‰È
Â˙Â‡ „˜ÓÏÂ ÔÂÈ„‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ ÍÎ·Â. 

, ביקש צוות הוועדה ממגישת התכנית" עד הלום" כי במהלך גיבוש התכנית למחלפי נמצא .3
. לבחון כמה חלופות לצורתו של המחלף בתסקיר ההשפעה על הסביבה, החברה הלאומית לדרכים

ואולם . שבה תמכו גם יועצי הוועדה, ממצאי התסקיר שהוגשו לוועדה הצביעו על חלופה מועדפת
 הודיעו נציגי החברה הלאומית לדרכים כי החלופה 2003ספטמבר בדיון בממצאי התסקיר ב

כתוצאה מכך נבחנו שוב כמה . המועדפת אינה עומדת בתבחינים של בטיחות ויש לפסול אותה
 .חלופות

ממצא זה מלמד שבחירת החלופות לבחינה בתסקיר במקרה זה לא התבססה על סינון מוקדם 
 .ישימה-ת חלופה בלתיוכתוצאה מכך בוזבזו משאבים בבדיק, שלהן

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ,ÔÈÈ
ÚÏ ÌÈÚ‚Â
‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÛÂ˙È˘· , Ô
ÒÏ
 ‡Ï˘ È„Î Â¯„‚ÂÈ˘ ÛÒ È‡
˙Â ÌÈˆÂÏÈ‡ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˜ÈÓÚÓ‰ Ô˙
ÈÁ· È
ÙÏ ˙ÂÙÂÏÁ ˘‡¯Ó

È˙Ï· ˙ÂÙÂÏÁ Ï˘ Ô˙
ÈÁ·· ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘ÂÈ-˙ÂÓÈ˘È. 

 כי חלופות שאינן עומדות 2010 ממאי משרד התחבורה ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה
 .בקריטריונים תחבורתיים לא יוצגו כלל לוועדה

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÍÎÏ ÌÈ˜ÂÓÈ
‰ ˙‡ ‰„ÚÂÂ‰ È
Ù· ‚Èˆ‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘ ˙‡ ‰È„È· ¯È‡˘‰ÏÂ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ
ÂÈ¯ËÈ¯˜· ˙Â„ÓÂÚ Ô
È‡ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÙÂÏÁ˘

Ô˙Â‡ ÔÂÁ·Ï Ì‡. 

 

 

  היבטים נוספים- הדיון בתכניות

 משרד מבקר המדינה בחן את קבלת החלטות בדיוני הוועדה בכמה תכניות שקודמו בשנים 
 .להלן יפורטו הממצאים; 2002-2008
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 16כביש , 2ל "תת

 2003הודעה על הכנת התכנית פורסמה בדצמבר ; 2003 הוכרז כתשתית לאומית במאי 16כביש 
 הליך גיבוש התכנית והכנת תסקיר - להערות הציבור  היא נדונה לקראת העברתה2007ובפברואר 

בשל . בתקופה זו נבחנו לה כמה חלופות. ההשפעה על הסביבה נמשכו למעלה משלוש שנים
, למשל. הימשכותם הניכרת של הליכי התכנון היה צורך לחזור על חלק מהפעולות פעמיים

ת לעריכת תסקיר והוגש תסקיר יועץ הוועדה נתן פעמיים הנחיו, התכנית הוגשה לוועדה פעמיים
 .יצוין כי מדובר באירוע יחיד מסוג זה. פעמיים

 

 תחנת הכוח במחזור משולב באשקלון, 11ל "תת

 והיא קודמה על 2003תחנת הכוח במחזור משולב באשקלון הוכרזה כתשתית לאומית ביוני  .1
הודיע על הכנת  החליטה הוועדה ל2003ביולי . ידי יזם פרטי שקיבל הסמכה לכך מהממשלה

 החליטה הוועדה להעביר אותה להערות הוועדות המחוזית ולהשגות 2003ובדצמבר , התכנית
התכנית , אם לא מתקבלות הערות והשגות בתוך התקופה שנקבעה לכך, 47על פי החוק. הציבור

מוגשת לאישור הממשלה לאחר שלושה ימים זולת אם החליטה הוועדה אחרת בתוך אותם 
 .שלושה ימים

; עוד קובע החוק כי לפני הדיון בתכנית יגיש יוזם התכנית תסקיר השפעה על הסביבה לוועדה
היועץ הסביבתי של הוועדה רשאי לדרוש ממגיש התכנית להשלים את התסקיר לאחר שהוגש 

כמו כן נקבע בחוק כי היועץ הסביבתי ימציא לוועדה את חוות . והעתק הדרישה יישלח לוועדה
 .ם ממועד קבלת התסקיר השלם ימי14דעתו בתוך 

 וחוות הדעת של היועץ הסביבתי הועברה לוועדה 2003התסקיר הוגש לוועדה באמצע דצמבר 
אף שהיועץ הסביבתי לוועדה מצא כי התסקיר שהוגש חסר ורמתו המקצועית . כעבור עשרה ימים

חוות הוא לא נקט הליך שמאפשר החוק לדרוש השלמות לתסקיר לפני מסירת , מספקת-בלתי
 .והוא העביר אותה לוועדה לפני השלמתו, דעתו

ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ÌÈÓ‚Ù‰ ˙Â¯ÓÏ ˙È
Î˙· ‰
„ ‰„ÚÂÂ‰ . Ô‰·˘ ˙È
Î˙‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ
˙Â
Î„ÂÚÓ ÂÈ‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ ¯È˜Ò˙‰ ÌÏ˘Â‰˘ È
ÙÏ Â
ÎÂ‰ ‰
„ ‡È‰. 

 השלמת המליץ לה לדחות את הדיון עד לאחר, שהוא משקיף בדיוני הוועדה, נציג משרד הבריאות
הציע אף הוא לדחות את הדיון בתכנית עד , החבר בוועדה, נציג השר להגנת הסביבה. התסקיר

כיוון שסבר כי לא ניתן לקבל החלטה מושכלת על סמך , שיוגשו השלמות לתסקיר ותכנית מתוקנת
הוועדה אישרה להעביר את . ואולם הצעתו נדחתה על ידי רוב חברי הוועדה, תסקיר חלקי ולקוי

ובהם שינוי הוראותיה , כנית להערות הוועדה המחוזית ולהשגות הציבור בתנאים שוניםהת
 . אף שהוא היה פגום ולא הושלם בנוגע לתסקיר" קבלת הבהרות"ו

 כי התכנית האמורה הייתה התכנית הראשונה 2010צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
 . וזה היה מקרה חריג שלא הפך לנורמה,שהגיעה לשלב מתקדם והראשונה שאושרה בוועדה

__________________ 

 .לחוק) 10(ג 76סעיף   47
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‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯Ú‰Ï ˙È
Î˙‰ Ï˘ ‰˙¯·Ú‰ ˙‡ ¯˘‡Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰ ‡Ï
˙ÂÈ˙·È·Ò‰ ‰È˙ÂÚÙ˘‰ ÏÚ ÏÏÂÎ Ú„ÈÓ ¯„ÚÈ‰· ˙Â‚˘‰ÏÂ . ˘Â¯„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

˙Â¯‰·‰· ˜Ù˙Ò˙ ‡ÏÂ ˙È˙·È·Ò ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙Ï·˜Â ¯È˜Ò˙Ï ˙ÂÓÏ˘‰. 

ועל , סקיר בנושא סיכוני רעידות אדמה נפסל על ידי יועצי הוועדהעוד הועלה כי הפרק בת .2
. של סיכוני רעידות אדמה באזור שבו מוצעת התכנית" ניתוח ראשוני"כן הכין יועץ של הוועדה 

ולא נשמרה , כתוצאה מכך הוקצו משאבים של הוועדה לפעולה שנדרש יוזם התכנית לבצע
). צוות הוועדה(למי שמכין את חוות הדעת עליו ) תכניתיוזם ה(ההפרדה הרצויה בין עורך התסקיר 

נציג השר להגנת הסביבה ונציג משרד הבריאות מתחו ביקורת בדיון בוועדה על הטיפול הלקוי 
 .בתסקיר ההשפעה על הסביבה

 ÏÎ ˙‡ ÔÈÎÈ ˙È
Î˙ ˘È‚Ó˘ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
· ‰ÈÂ‡¯ ˙ÈÚÂˆ˜Ó ‰Ó¯· ¯È˜Ò˙‰Â
Â·˘Á ÏÚÂ ÂÓˆÚ , ÔÈ· ‰ÈÂˆ¯‰ ‰„¯Ù‰‰ ÏÚ „ÈÙ˜‰ÏÂ

ÂÈ˙Â„Â‡ ÏÚ ˙Ú„ ˙ÂÂÁ ˙
Î‰Ï ¯È˜Ò˙‰ ˙ÎÈ¯Ú. 

 כי העמיד את מיטב היועצים 2010יוזם התכנית מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
ובשום שלב לא חש שהוועדה וצוותה מִקלים , והמומחים לשם קידומם של הליכי התכנון והרישוי

 הושלם התסקיר לשביעות 2004עוד מסר כי בפברואר . צעים את העבודה במקומועמו או מב
 .רצונם של יועצי הוועדה

 כי ככל הנראה מדובר באירוע חריג שנבע 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
 .מרצון לסייע בקידום התכנית

לא מינה ) בתנאים(שגות לאחר שהחליטה הוועדה להעביר את התכנית האמורה להערות ולה .3
 פורסם 2004במרס . 48כנדרש בחוק, יושב ראש הוועדה חוקר לשמיעת הערות והשגות על התכנית

דבר העברתה של התכנית להערות ולהשגות מבלי שהוועדה דנה במילוי התנאים שהעמידה ומבלי 
 רישומי על פי. שהתקיים דיון בממצאי התסקיר השלם ובחוות הדעת של היועץ הסביבתי עליו

ואולם בבדיקה נמצא כי הוועדה המחוזית של מחוז , לא הוגשו לתכנית הערות והשגות, הוועדה
חרף זאת לא התקיים בוועדה . דרום והוועדה המקומית של אשקלון העבירו לוועדה את הערותיהן

 .דיון בהערות לתכנית והיא הועברה לאישור הממשלה

 כי הוועדה המחוזית של מחוז דרום שלחה 2010י צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במא
את הערותיה באיחור של יומיים מהמועד הקבוע בחוק ונשלחה תשובה למתכננת הוועדה 

צוות הוועדה ציין כי נמצא שלעתים לא ניתן לקיים בוועדות המחוזיות דיון בתכניות . המחוזית
 .והופקו הלקחים בנושא, לתשתיות לאומיות שהועברו אליהן בפרק הזמן שנקבע לכך בחוק

 ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ‰¯È·Ú‰˘ ‰
Â˘‡¯‰ ˙È
Î˙· ¯·Â„Ó ÈÎ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ

ÔÂ
Î˙‰ ÍÈÏ‰· ˙ÂÈÊÂÁÓ‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÛÂ˙È˘ ˙Â·È˘Á Ï˘·Â ,˜ÂÁ· Ú·˜
˘ ÈÙÎ , ÈÂ‡¯ ‰È‰

 Ï˜‰ ¯ÂÁÈ‡‰ Û‡ ÏÚ ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ Ï˘ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰È˙Â¯Ú‰· ÔÂ„˙ ‰„ÚÂÂ‰˘
È˙‰ ÍÂ˙Â Ô˙¯ÈÒÓ·‰·ÎÚ˙‰ ‰·Â˘˙‰˘ ÍÎÏ Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ
Ï ˙ÂÒÁÈ. 

__________________ 

ר בו ביום שהוועדה מחליטה על העברת התכנית להערות נדרש למנות חוק) 7(ג 76לפי סעיף   48
 .ולהשגות
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 ‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ¯Â˘È‡Ï ˙È
Î˙‰ ˙¯·Ú‰ È
ÙÏ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰„ÚÂÂ‰Â ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â¯Ú‰Ï ÈÂ‡¯ ‰
ÚÓ Ô˙È
 ÈÎ ‡„ÂÂÏÂ ÛÒÂ
 ÔÂÈ„ ‰· ÌÈÈ˜Ï

ÔÂÏ˜˘‡ Ï˘ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ,˙È
Î˙‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ‡
˙‰ Â‡ÏÂÓÂ. 


Î˙‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ÍÈÏ‰·ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÓ‚Ù ‡ÂÙ‡ ÂÏÙ
 ‰¯ÂÓ‡‰ ˙È . ‰˙ÂÂˆ ÏÚÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
Â
˘ÈÈ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ˘ ÁÈË·‰ÏÂ ‰Ê ‰¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï. 

 

 

 שקיפות עבודת הוועדה

בוועדה לתשתיות מתקבלות לרוב החלטות בנוגע לתכניות שיש בהן עניין ציבורי רחב בשל 
על כן יש . בטיחות ובריאות הציבור, בהאיכות הסבי, נגיעתן לנושאים כגון איכות התשתיות

חשיבות רבה ליישום עקרונות שנקבעו בחוק בנוגע לשיתוף הציבור ולשקיפותה של עבודת 
להלן ; משרד מבקר המדינה בחן כמה סוגיות הנוגעות לשקיפות עבודתה של הוועדה. הוועדה

 :הממצאים

את התכניות כבר בעת הוועדה החליטה בעקרונות המנחים לעבודתה כי תפעל לפרסם  .1
ובבדיקה הועלה כי היא , הגשתן גם מבלי שנדרש הדבר בחוק כדי להגביר את שקיפות עבודתה

דבר הכרזתן של תשתיות כתשתיות לאומיות אינו מובא לידיעתו של , עם זאת. נוהגת לעשות כן
 .הציבור

˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Î ÌÊÈÓ Ï˘ Â˙Ê¯Î‰ ¯·„ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ ÏÂ˜˘Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ,Ï˘ÓÏ ,‡· ˙ÂÚˆÓ
‰Ï˘ Ë
¯Ë
È‡‰ ¯˙‡ , Ì„˜ÂÓ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Ï ˙È
Î˙· ‰ÏÂÙÈË ÏÚ Ú„≈È  ¯Â·Èˆ‰˘ È„Î

Ô˙È
‰ ÏÎÎ. 

שאליו , הועלה כי בשלבים הראשונים להכנת תכנית מקיים צוות הוועדה דיון ציבורי .2
מוזמנים גורמים הנוגעים לתכנית כדי לאפשר להם להעלות סוגיות שונות כבר בתחילת הליך 

קיימה הוועדה במהלך , נוסף על כך.  שהוועדה אינה מחויבת על פי חוק לעשות כןאף, התכנון
ובהם תכנון תחנות , פעילותה ימי עיון בהשתתפות הציבור בעניינים שונים הנוגעים לעבודתה

 .תכנון מסילת הברזל בלוד ותכנון תחנת הכוח המופעלת בפחם, רכבת

.  בחמישה עיתונים ובאתר אינטרנט50עדהנדרש לפרסם חלק מהחלטות הוו, 49על פי החוק .3
ואולם הוועדה קבעה כי תפרסם , החוק אינו קובע את מתכונת ההודעות שיש לפרסם בעיתון

בבדיקה ". באותיות גדולות ובנוסח הבהיר לכל אדם, באופן בולט"הודעות רשמיות בעיתונים 
 .נעשים הפרסומים במתכונת שקבעה הוועדה, התברר כי ככלל

__________________ 

 .ג לחוק1-ב ו1, א1סעיפים   49
ופרסום החלטה על העברת תכנית להערות ) 1(ג 76כגון פרסום הודעה על הכנת תכנית כאמור בסעיף   50

 ).1)(ב)(6(ג 76הוועדות המחוזיות או החלטה על דחיית תכנית כאמור בסעיף 



 הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

649 

· ÔÈÈˆÏ ˘È ˙Â·È˘Á ÌÚ „Á‡ ‰
˜· ˙ÂÏÂÚ‰ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁ
ÔÂ
Î˙‰ Ï˘ ˙ÂÙÈ˜˘‰ ˙¯·‚‰ ÌÚÂ ÔÂ
Î˙· ¯Â·Èˆ‰ ÛÂ˙È˘. 

לרבות , ו לחוק נקבע כי החלטות הוועדה לתשתיות יימסרו למשתתפים בדיון6בסעיף  .4
 .מיד בתום הדיון בוועדה, לחברים שלא נכחו בדיון

לאחר , וקול ההחלטות לעיון המשתתפים בדיון בתוך כמה ימיםהועלה כי בפועל נמסר פרוט
כתוצאה מכך . ובדרך כלל מובא לאישור בישיבה העוקבת של הוועדה, ניסוחו בידי צוות הוועדה

ובכמה מקרים , מתעוררים לא פעם חילוקי דעות בין חברי הוועדה לגבי הנוסח שמכין צוותה
ואף הועלו טענות שהוא אינו משקף נאמנה את , וןשביעות רצון מתמצות הדי-הובעה בדיוניה אי

 .הנאמר בו

 כי כדי למסור את הפרוטוקול במועד 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
שנקבע בחוק על חברי הוועדה להמתין בתום הדיון לניסוח הפרוטוקול והדבר כמעט ואינו ניתן 

 .ל נוסח הפרוטוקולכמעט אין הערות ע" בשנים האחרונות"ו, ליישום

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÈ„‰ ÌÂ˙· „ÈÓ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÔÂÈÚÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂËÏÁ‰ ˙¯ÈÒÓ
˙ÂËÏÁ‰‰ Ï˘ ÌÎÒÂÓ ÁÂÒÈ
·Â ÔÂÈ„‰ ˙ÂˆÓ˙· ÏÈÚÙ ˜ÏÁ ˙Á˜Ï ‰· ÌÈ¯·ÁÏ ¯˘Ù‡˙. 

 

 

 הקמת תשתיות והפיקוח עליהן 

,  לחוק145יף לוועדה ניתנה סמכות כשל ועדה מקומית לתת היתרי בנייה שעל פי סע, כאמור
, עם זאת. התוויית דרך וסלילתה, נדרשים לשם ביצוע מגוון של עבודות בנייה ובהן הקמת בניין

אם העבודה , סלילתה וסגירתה גם ללא היתר,  לחוק נקבע כי מותרת התוויית דרך261בסעיף 
מתבצעת בידי המדינה או בידי גוף שהוסמך לפי החלטת ממשלה בהתאם לתכנית מפורטת 

 .רת ולאחר שניתנה הודעה על כך לוועדה המקומיתמאוש

להקמת מבנה דרך יש לקבל הרשאה ממתכנן המחוז וממהנדס הוועדה , על פי החוק והתקנות
בחוק ובתקנות לא נקבעה סמכותו של מתכנן הוועדה לתשתיות לתת . 51המקומית הנוגעים בדבר

 .שרןואולם בפועל הוא נדרש לאשר בקשות כאלה והוא מא, הרשאה כזו

 ÍÈÓÒ‰ÏÂ ˙Â
˜˙‰Â ˜ÂÁ‰ ÔÂ˜È˙Ï ÏÂÚÙÏ ˘È ÈÎ ÌÈ
Ù‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ Ô
Î˙Ó ˙‡ ,˙ÂÊÂÁÓ È

Î˙ÓÏ ‰ÓÂ„· , ‰
·ÓÏ ˙Â‡˘¯‰Ï ˙Â˘˜· ˜Â„·Ï

Ô¯˘‡ÏÂ Í¯„. 

__________________ 

 ,)בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך(תקנות התכנון והבניה ; בחוק התכנון והבנייה) 1()ה(261סעיף   51
גשר או מנהרה לרבות חפיר או סוללה המצויים , מחלף"מבנה דרך מוגדר בחוק כ. 2004-ה"התשס

 ".בתחילתו או בסופו של אחד מאלה
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 . כי הצעת החוק מסדירה את הנושא2010צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי 

 הוועדה נקבע כי עליה לדרוש מיוזם תכנית לתשתית להביא לאישורה של בנוהלי, נוסף על כך
תכניות מפורטות יותר מאלה שאושרו בידי הממשלה )  ועדת המשנה-להלן (ועדת משנה שלה 

הליך ).  תכניות הביצוע או תכניות מפורטות-להלן  (52בשלב הסטטוטורי שלפיהן תבוצע התשתית
סמכות הוועדה לאשר תכנון מפורט , עם זאת; ו מעוגן בחוקזה נקבע בנוהלי הוועדה אך הוא אינ
בהוראות התכניות שאושרו בידי הממשלה כדי , בדרך כלל, יותר מזה שאושר בממשלה נקבעת

 .להבטיח שהתכנון המפורט יעלה בקנה אחד עם התכנון הכללי יותר

ות ובהן העברת לקראת תחילת הביצוע על יוזם התכנית לנקוט כמה פעול, על פי נוהלי הוועדה
סימון גבולות התכנית ומרכיבים נוספים , התכניות המפורטות שאושרו למפקח מטעם הוועדה

סיור באתר הבנייה והצגת נושאים שונים לצוות מטעם הוועדה , 53הכלולים בה באתר הבנייה
 .ולצוות התכנון

פיקוח עליו עוד נקבע בנוהלי הוועדה כי עם תחילתו של הביצוע ועד סיומו תקיים הוועדה 
התאמת : שיבדוק נושאים כמו אלה, ) מפקח הוועדה-להלן (באמצעות יועץ מהמגזר הפרטי 

. השפעת הביצוע על הסביבה ועניינים הקשורים בבטיחות, איכות הביצוע, הביצוע לתכניות
הפיקוח מטעם הוועדה נעשה נוסף על פיקוח שוטף על הקמת התשתית שמקיים בדרך כלל יוזם 

 .התכנית

ועדה מפקחת על הביצוע מבלי שיש לה ולמפקח מטעמה סמכויות פיקוח ואכיפה משום הו
שהסמכות לפקח על הבנייה ולאכוף את הוראות החוק נתונה על פי החוק לוועדות המקומיות 

ואלה נעזרות לשם כך ביחידות הפיקוח , והמחוזיות במרחבי התכנון שעליהן הן מופקדות
 .בהתאמה, מחוזיותהמקומיות או ביחידות הפיקוח ה

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÚÂˆÈ· ÏÚ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· Á˜Ù˙ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÂ‡¯Â ·Â˘Á
˙‚‰Â
 ‡È‰˘ ÈÙÎ ‰¯˘È‡ ‡È‰˘ ˙ÂÈ
Î˙‰ ,Â‚˘ÂÈ ˙ÂÈ
Î˙‰ ˙ÂÈÏÎ˙˘ ‡„ÂÂÏ È„Î . ÏÚ ÔÎ ÏÚ

 ‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰È„È· ˙˙Ï ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈ
Ù‰ „¯˘Ó
ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ. 

לשלב שבו נדרש לדון באישורן ,  התכניות שאישרה הממשלה17-שע מ הגיעו ת2009בנובמבר 
 . הרשאות להפרדה מפלסית והוחל בהפרדה בחמישה מקומות12אושרו , נוסף על כך. לפני ביצוען

משרד מבקר המדינה בדק את אופן האישור של תכניות הביצוע ואת פיקוח הוועדה על הביצוע 
באר -מסילת הרכבת בקו לוד, 9ל "תת; "עד הלום"פי מחל, 8ל "תת: של שלוש תכניות לתשתיות

מסילת , 14ל "ותת, )רהט-בהתייחס לקטע שבין לוד לנען ולהקמת תחנת הרכבת להבים(שבע 
 :להלן פירוט הממצאים. אשקלון-הרכבת בקו באר שבע

 

__________________ 

ינת קנה המידה ועל כן הן מפורטות מבח, תכניות אלה מאפשרות לקבלנים להקים את התשתית  52
 .ומבחינת היקף המידע הכלול בהן ביחס לתכניות שאושרו בידי הממשלה בשלב הסטטוטורי

 .העתקה או כריתה, סימונם של עצים המיועדים לשימור, מתחמי עבודה, כגון מיקומם של מבני הדרך  53
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 "עד הלום"ביצוע מחלפי 

 2006טמבר בספ. 2005אושרה בממשלה במרס , 8ל "תת, "עד הלום"התכנית למחלפי  .1
על פי שלבי ביצוע , אושרו בוועדה מקצת התכניות המפורטות לקראת הביצוע של חלק מהתכנית

התכניות המפורטות .  משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים-שהגדירו יוזמי התכנית 
, לגשרים ולשיקום הנוף ולא כללו הרשאות למבני דרך, שאושרו כללו תכניות למחלף ראשי

 .2008-2009ך השנים שאושרו במהל

-מפקח הוועדה מצא ליקויים חמורים ובהם אי, 2007בפברואר , עם תחילת העבודות באתר
-כריתה בלתי, התאמה בין ארגון השטח לשם ביצוע העבודה לבין הוראות התכנית המאושרת

ליקויים בטיחותיים בשל תנועה לא מוסדרת של כלי רכב באתר , סמורשית של עצי איקליפטו
בעקבות זאת ). בלי שניתן אישור לבקשת הרשאה למבני דרך(ת אחד הגשרים ללא היתר ובניי

 .להפסיק את עבודות הבנייה בשטח) בפועל(המליץ מפקח הוועדה למתכננת הוועדה 

 קיים המפקח סיור נוסף באתר הבנייה ודיווח כי 2007במרס , כחודש לאחר תחילת העבודות
 עם הוועדה כנדרש ואף שהתריע על כך עוד בפברואר אף שלא תואמו, העבודות באתר נמשכו

מצא המפקח כי במהלך העבודות גרמו פעולות הבנייה למפגעים סביבתיים , נוסף על כך. 2007
בגין הליקויים החמורים המליץ שוב מפקח . חמורים ובהם השלכת אדמה על גדות נחל לכיש

 צוינו 2007סף של המפקח ממאי בדוח נו. הוועדה למתכננת הוועדה דאז להפסיק את הבנייה
ליקויים סביבתיים נמשכים בנוגע להשלכת אדמה ופסולת בניין לאפיק נחל לכיש וליקויים נוספים 

גם בדוח זה המליץ המפקח למתכננת הוועדה דאז להפסיק את . סכמו שרפה של עץ איקליפטו
 .העבודות בגין הליקויים שנמצאו

Ó Ï˘ ˙Â
˘
Â ˙Â¯ÊÂÁ‰ ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ Û‡ ÏÚ ‰Ë˜
 ‡Ï ˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ Á˜Ù
˙Â„Â·Ú‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ‰„ÚÂÂ‰ ˙

Î˙Ó , ÚÂˆÈ· ÍÏ‰Ó· ÂÏ‚˙‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰Ó ˜ÏÁÂ

ÂÎ˘Ó
 ˙È
Î˙‰. 

 כי אין בידי הוועדה סמכויות פיקוח 2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
 .ואכיפה

Ù ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰„ÚÂÂ‰ È„È· ˙˙Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˘ÈÁÓÓ ‰Ê ‰¯˜Ó‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜È . ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÁÎÂ

Ô˙ÚÈ
ÓÏ ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜
Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ Á˜ÙÓ ‡ˆÓ˘ ÌÈ·¯‰ , Ï˘ÓÏ

ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ÈÓ¯Â‚Ï ‰ÈÈ
Ù ˙ÂÚˆÓ‡·. 

הועלה כי החברה הלאומית לדרכים הקימה בשנת , נוסף על הליקויים שנמצאו בדוחות המפקח
 מבלי שניתנה לכך הרשאה מהוועדה  גשר להולכי רגל בסמוך לתחנת הרכבת באזור2009

 .המחוזית של מחוז דרום

 ÌÈ¯ÂÓÁ‰Â ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ì
Â˜È˙Â Ì˙ÚÈ
ÓÏ Ú‚Â
‰ ÏÎ· ‰ÈÏ„ÁÓ ÏÚÂ ˙È
Î˙‰ ÚÂˆÈ·· ‰ÏÁ‰˘ ˙Ú· Â‡ˆÓ
˘ , Ì‚

‰˙ÚÈ„ÈÏ Â‡·Â‰˘ È¯Á‡. 
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 כי ידוע לה שהתנהלות 2010דינה במאי החברה הלאומית לדרכים השיבה למשרד מבקר המ
ובמקרים רבים שעליהם הצביע המפקח עשתה כל שביכולתה כדי , הקבלן בשטח הייתה לקויה

אימצה את דוחות הפיקוח ופעלה כדי למלא אחר הערות המפקח , לפקח על הקבלן ועל עובדיו
 .בהקדם האפשרי

ÒÓ ÌÈÈÂ˜ÈÏ˘ ÍÎÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ Ì‚ Â
˘
Â Â¯ÊÁ ÌÈÓÈÂ
Á˜ÙÓ‰ ˙Â‡¯˙‰ ¯Á‡Ï. 

לאחר . ללא היתר) להלן גם המתקן(נמצא כי באתר הבנייה הוקם מתקן לייצור בטון  .2
שהתירה הוועדה את הקמתו ואת הפעלתו נמצא כי הפעלתו חרגה לכאורה מהתנאים שקבעה 

 שהוועדה קבעה אף, המתקן המשיך לפעול גם לאחר סיום עבודות הבנייה במחלף. הוועדה לכך
פניותיו של צוות הוועדה בנושא ליחידה הארצית לפיקוח על . שפעולתו תשתמש להקמתו בלבד

 .לקבלן ולחברה הלאומית לדרכים לא הביאו להפסקתה, הבנייה שבמשרד הפנים

 כי במשך שנתיים היא פעלה 2010החברה הלאומית לדרכים מסרה למשרד מבקר המדינה במאי 
עוד . למנוע את הפרת התנאים להפעלת מתקן הבטון באמצעות פניות לקבלןבהזדמנויות שונות 

 .מסרה כי הודיעה לצוות הוועדה כי אינה מתנגדת שיפסיק את פעולת המתקן

 ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ‰È‰˙ ‰ÈÈ
·‰ ÈÎ ÁÈË·‰Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ
‰·È·Ò· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Ó ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ .ÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ „‚
 ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜
Ï Ì

˙Â‡¯Â‰Ï „Â‚È
· ÌÈÏÚÂÙ˘ ‰ÓÚËÓ ÌÈ
Ï·˜ . Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰· ·Ï˘Ï ÏÂ˜˘˙ ‡È‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ˙Â‡¯Â‰Ï Úˆ·Ó‰ ÔÏ·˜‰ Ï˘ ÂÒÁÈ ˙‡ ˙Â
ÁÂ·‰ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂˆÈ·‰ È
Ï·˜ ˙¯ÈÁ·Ï

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ „„ÂÚÏ È„Î ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰. 

כי נכון היה להקים את מתקן הבטון כדי  2010צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
כיוון שאין בידי הוועדה . למנוע מפגעים סביבתיים וכדי להבטיח אספקה של בטון איכותי

סמכויות אכיפה היא פעלה בכל האמצעים האחרים שעומדים לרשותה ואף פנתה בנושא ליחידה 
 .הארצית לפיקוח על הבנייה ולחברה הלאומית לדרכים

 כי הפיקוח על 2010פיקוח על הבנייה מסרה למשרד מבקר המדינה באפריל היחידה הארצית ל
וסמכויות , הפעלת מתקן הבטון אינו מצוי בראש סדר העדיפות של יחידת הפיקוח המחוזית

תמוה שלוועדה אין סמכויות אכיפה "עוד מסרה כי . האכיפה בעניין זה הן של הוועדה המקומית
 ".ונושא זה חייב לבוא על פתרונו

 Â‡È·‰ ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ‰ÚÈ¯˙‰Â ˙È
Î˙‰ ÚÂˆÈ· ÏÚ ÛËÂ˘ ÁÂ˜ÈÙ ‰ÓÈÈ˜ ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡
È‡ Ï˘· ˙ÂÈÂˆ¯ ˙Â‡ˆÂ˙Ï ÔÂË·‰ ¯ÂˆÈÈ Ô˜˙Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ÔÈÈ
Ú· ‰È˙ÂÏÂÚÙ- ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

 ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ ‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÂ˘ÓÂ ‰ÈÈ
·‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙÏ ˙Èˆ¯‡‰ ‰„ÈÁÈ‰ „ˆÓ
‰È˙Â‡¯Â‰. 

גילה מפקח מטעם הוועדה כי , חודשים לאחר שהחלה בניית המחלףכעשרה , 2007בדצמבר  .3
הבדיקה העלתה כי . בניית הגשרים במחלף הראשי חורגת במידה ניכרת מהתכניות המאושרות

הציג הקבלן שזכה במכרז לבניית המחלף לצוות הוועדה הצעה לשינוי , 2007במרס , קודם לכך
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 התריעה מרכזת התכנית בוועדה בפני מנהל 2007ביולי . תמיכות הגשרים במחלף ושיטת בנייתם
הפרויקט מטעם החברה הלאומית לדרכים כי ההצעה לשינוי הגשרים עוד לא הוגשה לאישורה של 

 את הגשר על פי הצעה 2007ואף על פי כן בנתה החברה הלאומית לדרכים החל מאוגוסט , הוועדה
 .ועברה אליה בנושאדהיינו בניגוד לתכניות המאושרות ועל אף ההתרעה שה, זו

בעקבות גילוי עברות הבנייה על ידי מפקח הוועדה הפסיקה החברה הלאומית לדרכים את בניית 
 בקשת -להלן (הגשר והגישה לוועדה בקשה לאשר שינוי בתכניות כדי להתאימן לביצוע בפועל 

. וסף מטר ושינוי בגשר נ50- של שני גשרים בכ54בקשת השינוי כללה קיצור המפתח). השינוי
בדיון הסבירו נציגי החברה הלאומית .  דנה ועדת משנה של הוועדה בבקשת השינוי2008בינואר 

לדרכים כי השינוי המבוקש נועד להתגבר על מכשולים שהתגלו במהלך הביצוע ולמנוע עיכובים 
 .בביצוע התכנית

 הנוגעים מפרוטוקול הדיון האמור עולה כי בעת התכנון המפורט לא הובאו בחשבון שיקולים
, ועל כן התעורר הצורך לשנות את התכנון רק בשלבים מאוחרים, לשיטות הבנייה של המחלף

עוד עולה . כתוצאה מכך חל עיכוב בבניית המחלף. לאחר אישור התכניות ולאחר שהחל הביצוע
, מהפרוטוקול כי ביצוע העבודות האמורות בניגוד לתכנית נתפש בעיני הוועדה כעברה חמורה

. כיוון שקיצור מפתח הגשר יסתיר חלק מהנוף הנשקף לעוברים תחתיו, י המבוקש חיסרוןולשינו
הסכימה הוועדה לבקשת השינוי בתכניות המאושרות כיוון שהוצגו לה יתרונותיו ובהם , עם זאת

הוועדה התנתה את אישורה לשינוי המוצע בהגשת . קיצור זמן העבודה ולכן חיסכון ניכר למשק
של החברה הלאומית לדרכים בנוגע לכשלים בתכנון ובנוגע )  דוח הבדיקה-ן להל(דוח בדיקה 

כמו כן דרשה שדוח זה יכלול פירוט על ההשלכות הכלכליות של השינוי ; לעברת הבנייה
הסכימה החברה הלאומית לדרכים להכין תכנית לשיקום נופי של נחל , נוסף על כך. המבוקש

ונות של השינוי במבני הגשרים שביקשה לאשר מבחינת לכיש בסמוך למחלף כדי לפצות על החסר
 .הנוף

 הגישה החברה הלאומית לדרכים לוועדה את דוח הבדיקה של האירוע וממנו עולה 2008באפריל 
והחריגה בביצוע המחלף החלה , כי בשלב התכנון המפורט של ביצוע התכנית היו כשלים

עוד עולה מדוח . ידי מפקח הוועדהארבעה חודשים לפני שהתגלה הדבר על , 2007באוגוסט 
הבדיקה כי החריגה בביצוע המחלף הייתה לפני שניתן אישורה של ועדת המכרזים של החברה 

 .הלאומית לדרכים לשינוי שיטת בניית הגשר

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ˙Â
·Ï ‰·ÂÁ‰ ˙ÏËÂÓ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰ ÏÚ , ˙ÂÈ
Î˙‰
ÌÈÏ‰
‰Â .˘ ˙ÂÈ
Î˙‰Ó ˙¯ÎÈ
 ‰ÈÈËÒ· ‰ÈÈ
· ˙„ÚÂ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÍÎÏ Ï·˜˙‰˘ È
ÙÏÂ Â¯˘Â‡

¯ÂÓÁ ¯·„ ‡È‰ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰. 

 

 באר שבע-עבודות בקו הרכבת לוד

אושרה בממשלה בנובמבר , 9ל "תת, באר שבע-התכנית להכפלתה של המסילה בקו לוד .1
 אושרו בוועדת המשנה תכניות מפורטות לביצוע העבודות 2008 עד מרס 2005ממרס . 2004

 .זה עשרות בקשות להרשאות למבני דרך לאורך המסילהובכלל 

__________________ 

 .מפתח הוא המרחק בין תמיכות הגשר  54
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 Â¯˘Â‡˘ È
ÙÏ ‰ÏÈÒÓ‰ È‡ÂÂ˙· ¯ÙÚ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·· ‰ÏÁ‰ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÈÎ ‰ÏÚÂ‰
‰„ÚÂÂ‰ È„È ÏÚ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ
Î˙‰. 

˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰
˜· ‰ÏÂÚ ‰
È‡ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÈ
Î˙‰ Â¯˘Â‡˘ È
ÙÏ ‰ÈÈ
· , ‰ÏÂÏÚ
‚ÂÙÂ ÌÈÈ˙·È·Ò ÌÈ˜Ê
 ÌÂ¯‚Ï˙Â„Â·Ú‰ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡· ˙Ú . ¯˜·Ó „¯˘Ó

ÈÂ˜ÈÏ‰ ˙Â
˘È‰ ˙ÚÈ
ÓÏ ÏÂÚÙÏ ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰. 

 כי החלה בעבודות עפר 2010חברת הרכבת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 
ה טרם ובאותה עת מתכונת שיתוף הפעולה עם הוועד, חודשים ספורים בלבד טרם אישור התכניות

 .היא הודיעה כי הפיקה לקחים מאירוע זה למניעת הישנותם של מקרים דומים. הובהרה דייה

 דנה ועדת המשנה באישור חלק מהתכניות המפורטות ובכלל זה תכניות 2005במרס ובאפריל 
מפרוטוקול הדיונים עולה כי צוות הוועדה לא מסר לוועדת המשנה . לעבודות עפר ואישרה אותן

 .אף שידע זאת, בת החלה בביצוע עבודות בשטח קודם לאישור התכניותשחברת הרכ

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ÏÈÁ˙ ÏÚ ‰
˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ÁÂÂ„È ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰
˙ÂÈ
Î˙‰ ¯Â˘È‡ Ì¯Ë ÁË˘· Â˘Ú
 ˙ÂÏÂÚÙ ÂÏÈ‡ ‰Ï Ë¯ÙÈÂ ˙Â„Â·Ú‰. 

אתר הבנייה  הפסיקה חברת הרכבת את העבודות בשל הצורך לפנות ב2006במהלך שנת  .2
כמו כן ביקשה חברת .  פנתה לוועדה בבקשה לחדשן2007ובמרס , תשתיות ולהפקיע קרקעות

 אישרה ועדת המשנה את השינויים 2007וביוני , הרכבת להכניס שינויים בחלק מהתכניות
המבוקשים והורתה לחברת הרכבת להעביר את התכניות המעודכנות לאישורו הסופי של צוות 

 גילה מפקח מטעם הוועדה כי בתוואי המסילה מבוצעות עבודות 2007 דצמבר באמצע. הוועדה
מבלי שהתכניות המעודכנות אושרו ונחתמו על ידי צוות הוועדה ומבלי שתחילת הביצוע תואמה 

. בביצוע העבודות, חלקם חמורים, גילה המפקח ליקויים, נוסף על כך. כנדרש בנהליה, עמה
לא , ה פסולת בנייה בשטח המיועד לשימור מהבחינה הנופיתנערמ, על פי דוח הפיקוח, למשל

נוכח . ולא הוצב צופה שיתריע בפני העובדים באתר מפני רכבת עוברת, גודרה מסילת הרכבת
 .ליקויים אלה המליץ המפקח למתכננת הוועדה דאז להפסיק את העבודות

ת לפני שהחלו  כי בשטח הייתה פסול2010חברת הרכבת מסרה למשרד מבקר המדינה במאי 
לגבי ליקויי . והיא תפנה את השטח מהפסולת בהתאם לתכניות המאושרות, העבודות מטעמה

 כי היא עובדת על פי נהלים מחייבים בהתאם להנחיית חטיבת 2010הבטיחות מסרה באוגוסט 
דרישות הבטיחות תלויות בטיב העבודות המבוצעות באתר העבודה "...וכי , הבטיחות בחברה

 ".אין ולא היו ליקויי בטיחות בביצוע העבודות בענייננו... מסילה פעילה וקרבתן ל

כשבוע לאחר גילוי ממצאי המפקח התקיים סיור משותף לנציגי הוועדה ולנציגים מחברת הרכבת 
כעבור שבוע . שבו נמסרו להם הנחיות למניעת נזקים סביבתיים ולהסדרת העבודה על פי התכניות

,  עצים17אתר ובמהלכו התברר כי סמוך לתוואי המסילה כרת הקבלן קיים המפקח סיור נוסף ב
עוד התברר למפקח הוועדה כי . ובהם עצים מוגנים שיועדו על פי התכניות המאושרות להעתקה

וביצוע העבודה החל מבלי שנמסרו לקבלן , ההתקשרות עם הקבלן לא הייתה בדרך של מכרז
בעקבות זאת הופסקו העבודות עד לבירור . שרותמפרטים ותכניות חתומות ומאו, חוברת נהלים

 .הסוגיות בדיון משותף לצוות הוועדה ולצוותים של חברת הרכבת
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 ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÈ
Î˙ Â¯˘Â‡˘ ÈÏ·Ó ˙Â„Â·Ú· ‰ÏÁ‰ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÌÚ ‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ Ì‡˙Ï ÈÏ·ÓÂ Ô‰Ï˘ ˙ÂË¯ÂÙÓ‰ . ÍÏ‰Ó· ÈÎ ‰ÏÂÚ „ÂÚ

ÙÓ ‰ÏÈ‚ ‰„Â·Ú‰ÚÂˆÈ·· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰„ÚÂÂ‰ Á˜ , ÂÎ˘Ó
 ÂÈ˙ÂÈÁ
‰Â ÂÈ˙Â‡¯˙‰ Û‡ ÏÚÂ
‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê
 ˙ÓÈ¯‚ È„Î ÍÂ˙ ÁË˘· ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ
Î˙ ‡ÏÏ ˙Â„Â·Ú‰ . ‰Ï‡ ÌÈÈÂ˜ÈÏ

ÌÈ¯ÂÓÁ . „ÈÙ˜‰ÏÂ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ
Î˙ ÈÙ ÏÚ „Â·ÚÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ
‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê
Â ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚ‚ÙÓ ‰ÎÏ‰Ó· ÚÂ
ÓÏ. 

 

ת נ ח ת ת  מ ק םה י ב ה ל ת  ב כ ר ה ט-  ה  ר

 לפני שאושרה 2004הבדיקה העלתה כי המכרז לבניית תחנת הרכבת בלהבים פורסם ביולי  .1
 .התכנית למסילה בוועדה ובממשלה ולפני אישור תכנונה המפורט

 ¯Á‡Ï ÂÓÒ¯ÂÙÈ ‰ÈÈ
·Ï ÌÈÊ¯ÎÓ˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 È„Î Ë¯ÂÙÓ‰ ÔÂ
Î˙‰ Ï˘ ¯Â˘È‡Â ‰ÓÏ˘‰ ˙Ó‡Â˙ Úˆ·Ó ÔÏ·˜ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰˘ ÁÈË·‰Ï

Ô‰È˙ÂÈÂÏÚ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯ ‰Î¯Ú‰ ÒÈÒ· ÏÚ ‡È‰Â ˙Â¯˘Â‡Ó‰ ˙ÂÈ
Î˙‰ ˙‡. 

רהט בעניין - העבירה יועצת של הוועדה הנחיות למתכנן תחנת הרכבת להבים2005בדצמבר  .2
  גילה מפקח מטעם2006במרס . מסמכים שיש להגיש לאישור הוועדה בנוגע לבניית תחנת הרכבת

צוות הוועדה דרש ממנהל הפרויקט . רהט מוקמת בלי אישורה-הוועדה כי תחנת הרכבת להבים
 .2006במאי , להפסיק את הבנייה ואולם היא הופסקה רק כחודש מאוחר יותר

 ‰ÈÈ
· ˙Â„Â·Ú Â˘Ú
 ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚˘ ÍÎ ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô‰È˙ÂÈ
Î˙ Â¯˘Â‡˘ È
ÙÏ .‡ÏÏ ‰ÈÈ
· ˙Â„Â·ÚÈ‡Â ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ
Î˙ - ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ

˙ÂÏÂÒÙÂ ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÚÙÂ˙ Ô‰ ,Ô˙Â
˘È‰ ˙ÚÈ
ÓÏ ÏÂÚÙÏ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚÂ. 

.  דנה ועדת משנה של הוועדה באישור התכניות המפורטות לתחנה שהוחל בבנייתה2006ביוני 
 חלקיות הוועדה הביעה את מחאתה על ביצוע עבודות בלי אישורים ועל כך שהוגשו לה תכניות

עבודות , בשל כך נתנה הוועדה אישור לבניית שלד התחנה בלבד והגבילה בניית רציפים. בלבד
 . אישרה ועדת המשנה את יתר העבודות2006בנובמבר . גמר ועוד

 

ת  ב כ ר ת  ו נ ח ת ת  י י נ ב ל ה  י י נ ב י  ר ת י  ה

כדי  התקיימו דיונים בין הצוות המקצועי של הוועדה לנציגים של חברת הרכבת 2005בשנת  .1
לגבש נהלים בנוגע לאישורי הבנייה של תחנות רכבת על רקע מחלוקת בין חברת הרכבת לבין 

 145צוות הוועדה בנוגע לשאלה אם לצורך בנייתן של תחנות רכבת נדרש היתר בנייה לפי סעיף 
עמדת משרד התחבורה וחברת הרכבת היא . הקמתו של בניין טעונה היתר, שעל פיו, לחוק

שעל , משמשות להעלאת נוסעים ולהורדתם הן מתקני דרך הכלולים בתכנית דרךשתחנות רכבת ה
בדיון , למשל, שהוצגה, עמדת צוות הוועדה.  התווייתה אינה טעונה קבלת היתר בנייה55פי החוק

__________________ 

 .לחוק התכנון והבנייה) ד (261סעיף   55
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, שלעתים שטחם גדול ונכללים בהם מתקנים שונים, הייתה שתחנות רכבת הן בניינים, 2005במאי 
צוות הוועדה קבע שהנושא ייבחן באמצעות היועץ . ה כזאת מתקן דרךועל כן קשה לראות בתחנ

ואולם , המשפטי של משרד הפנים ובמקרה הצורך יובא להכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה
אף על פי כן בנוהלי הוועדה ובחלק מהתכניות למסילות . בסוגיה העקרונית לא הגיעו להכרעה

, ר יאושרו בוועדת המשנה שלה" מ750חן עד שאישרה נקבע כי תכניות לתחנות רכבת ששט
 .הקביעה הייתה על דעת היועץ המשפטי שלה. כלומר ללא צורך בהיתר בנייה

יצוין כי מחלוקת דומה בעניין הצורך בהיתר לבנייה של תחנה רכבת נדונה בבית משפט השלום 
בית . ר" מ720 בנוגע לבנייתה של תחנת רכבת בפאתי כפר סבא ששטחה 2001 בשנת 56בכפר סבא

ויש לקבל את , לא היה צורך לקבל היתר בנייה עבור התחנה, המשפט קבע כי על אף שטחה
פרשנותה המרחיבה של רשות הנמלים והרכבות לעניין משמעותה של תחנה להעלאה ולהורדה 

 .הנחשבת בחוק כמתקן דרך, של נוסעים

 עמדתה של היועצת ועל פי,  התחלפו היועצים המשפטיים של הוועדה2006בספטמבר  .2
לפיכך . בנייתן של תחנות רכבת טעונה היתר בנייה, המשפטית שמילאה את התפקיד בעת הביקורת

חברת . רהט-היא דרשה כי חברת הרכבת תבקש בדיעבד היתר בנייה לתחנת הרכבת בלהבים
ת בדיקו, והוסכם כי היא תגיש לוועדה מסמכים הכוללים חישובים הנדסיים, הרכבת התנגדה לכך

אך ללא , לפי הנדרש בקבלת היתר בנייה, איכות של המבנה ודיווח על תיאומים עם רשויות שונות
. ומבלי שיינתן בפועל היתר בנייה, הנדרשים בהליך הרגיל, תשלום של אגרות בנייה או היטלים

המחלוקת העקרונית בין הוועדה לבין חברת הרכבת בנוגע לצורך בהיתרי בנייה לתחנות רכבת 
 . לא הוכרעה2010ועד ינואר , ה בעינהנותר

‰
È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â
Á˙ È
·ÓÓ ˜ÏÁ Ï˘ ˙ÈÒ„
‰‰Â ˙ÈÏÎÈ¯„‡‰ Ì˙Â·Î¯ÂÓ
 ÔÂ
Î˙· ˘È˘ È¯Â·Èˆ‰ ÔÈÈ
Ú‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó ·¯ Ï‰˜ ˙¯˘Ï Â„ÚÂ
 Ô‰ ÈÎ ‰„·ÂÚ‰Â ˙·Î¯‰

Ô‰Ï˘ È˙ÂÁÈË·Â ÈÂ‡¯ ,Ô‰ÈÏ‡ ‰·ÂË ˙Â˘È‚
 ˙ÁË·‰ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,˙ÂÁÈË· È
˜˙Ï Ô˙Ó‡˙‰ ,
˙ÔÈ˜˙‰ Ô„Â˜Ù ,Ô·ÂˆÈÚÂ ‰·È·Ò· Ô˙Â·Ï˙˘‰ . ˙¯·ÁÂ ÌÈ
Ù‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ÔÎ ÏÚ ¯˘‡

 ÏÎ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ˘ ¯Á‡Ï ‰Ê ÔÈÈ
Ú· ‰Ú¯Î‰ ˙Ï·˜ÏÂ ˙˜ÂÏÁÓ‰ ·Â˘ÈÈÏ ÂÏÚÙÈ ˙·Î¯‰
ÂÏ ÌÈÚ‚Â
‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰. 

 כי בהצעת החוק הושגה פשרה בנושא על 2010צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
והקמתן " מבני דרך"נקבע בה כי תחנות רכבת ייחשבו . ץ המשפטי לממשלהדעת המשנה ליוע

 .טעונה הרשאה

 

 אשקלון-עבודות בקו הרכבת באר שבע

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי גם בעבודות על קו הרכבת בין באר שבע לאשקלון היו 
כרה עפר ללא  גילה מפקח מטעם הוועדה כי בעת ביצוע העבודות נ2007באוקטובר . ליקויים

וכתוצאה מכך נוצר בור גדול שעומקו כשבעה מטרים , אישור מחוץ לתחום המאושר לעבודה
להפסיק את ) בפועל(מפקח הוועדה המליץ למתכננת הוועדה .  מטר מעוקב35,000-ונפחו כ

 .העבודות והורה למנהל הפרויקט לגדר את הבור ולמלאו

__________________ 

  .תקדין ,Â·Î¯‰Â ÌÈÏÓ�‰ ˙Â˘¯ 'ÌÈ¯„‰ ‰È�·Â ÔÂ�Î˙Ï ‰„ÚÂ˙ � - 1086/01) סבא-כפר(ש "ב  56
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 עולה כי אף שחלף 2007תחבורה בנובמבר ל משרד ה"מפנייה של מנהל מינהל התכנון למנכ
כיוון , המפגע הוא מפגע בטיחותי חמור. הדבר לא נעשה, חודש מאז דרש המפקח לכסות את הבור

בעקבות . שבסמוך אליו מתנהלת תנועה של כלי רכב ושל הולכי רגל ודופנותיו עלולות להתמוטט
פסקה והטיפול בבור יתואם עם ל משרד התחבורה כי הכרייה הו"זאת הודיעה חברת הרכבת למנכ

  .צוות הוועדה

 ‰„ÚÂÂ‰ Ï˘ ‰¯Â˘È‡ ÈÏ· ‰¯ÈÙÁÂ ‰ÈÈ¯Î ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
‰Ê ÔÈÈ�Ú· ‰„ÚÂÂ‰ ‰È�Ù· ‰˙ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈËÏ Ú‚Â�‰ ÏÎ· ‰ÈÏ„ÁÓ ÏÚÂ. 

  כי כריית העפר נעשתה בלי2010חברת הרכבת ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה במאי 
ומשנודע לה הדבר הורתה לחברות ניהול הפרויקט מטעמה להגביר את הפיקוח על קבלני , ידיעתה
עוד ציינה כי פעלה להסדיר את פעולות הכרייה באמצעות תכניות שלבסוף אושרו . הביצוע
 .בוועדה

 

✯ 
 

 ÌÈÒ¯Ë�È‡· Ú‚ÂÙÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â�Ó ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ�Î˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·
ÌÈÈ¯Â·ÈˆÔÂ�Î˙‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙·Â  ,·¯ ıÓ‡ÓÂ ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ˘ . ÔÓ

 Ô˙Ó˜‰Â ˙ÂÈ˙˘˙ ÔÂ�Î˙ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÙÂ‚˘ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰- ‰¯·Á‰ 
 ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ÌÈÎ¯„Ï ˙ÈÓÂ‡Ï‰- Ì‡˙Ï ÈÏ·ÓÂ ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ�Î˙Ï „Â‚È�· ÌÚÙ ‡Ï ÌÈ�Â· 

‰„ÚÂÂ‰ ÌÚ ‰ÈÈ�·‰ ˙‡ .Ó ÌÈ˙ÚÏ ÌÈÓ¯‚� ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î‰·È·ÒÏ ÌÈ˜Ê�Â ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÚ‚Ù .
ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÌÈÏ·˜Ó‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Ï ÔÂ�Î˙‰ ˙Â„ÒÂÓ ÔÈ· ÔÂÓ‡‰ Ú‚ÙÈ‰Ï ÏÂÏÚ

Ì‰È˙Â¯È˘ ˙‡. 

 ÁÂ˜ÈÙ‰˘ ¯ÎÈ�˘ Û‡Â ‰ÈÈ�·‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ‰ÚÈ˜˘Ó ‰„ÚÂÂ‰˘ Û‡
È·˜Ú ,Â ÌÈÚˆ·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÏÂÊÏÊ Ï˘· ÂÈ„ÚÈ ˙‡ ‚È˘Ó ‡Â‰ „ÈÓ˙ ‡Ï ¯„ÚÈ‰ Ï˘·

ÌÈÏÈÚÈ ‰ÙÈÎ‡ ÈÚˆÓ‡. 

 ˙ÂÚˆÓ‡· Ô‰È¯·ÂÚ „‚� ˙ÂÈËÙ˘Ó ˙ÂÈˆ˜�Ò· ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ Ë˜� ‡Ï ‰ÈÈ�·‰ ˙Â¯·Ú Û‡ ÏÚ
 ÈÂ�È˘ ¯Â˘È‡ ˙ÂÚˆÓ‡· ‡˘Â�‰ ˙¯„Ò‰· ˜Ù˙Ò‰ ÏÏÎ Í¯„·Â ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚Ï ‰ÈÈ�Ù

„·ÚÈ„· ÌÈ¯˙È‰ Ô˙Ó Â‡ ˙ÂÈ�Î˙Ï , ÌÈÎ˘ÂÓÓ ÌÈ·ÂÎÈÚ ÂÚ�ÓÈÈ ÂÊ Í¯„·˘ ¯·Ò˘ ÔÂÂÈÎ
 ˙Ó˜‰·Ì‰· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ˜Ê�‰ ÂÚ�ÓÈÈÂ ˙ÂÈ˙˘˙ . ˙‚˘ÂÓ ‡Ï ÍÎ Ï˘·˘ ˘˘Á‰ ‰ÏÂÚ ÔÎ ÏÚ

‰ÈÈ�· ˙Â¯·Ú ˙ÂÚ�Ó� ‡ÏÂ ‰Ú˙¯‰. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
 È„Î ÔÈÈ�Ú· ‰ÈÂˆ¯‰ ˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ÏÂÚÙÏ Ú‚Â�· ˙ÂÈÁ�‰ ÚÂ·˜ÏÂ ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙ÂÚÙÂ˙‰

Â ‰Ú˙¯‰ ‚È˘‰ÏÔ˙Â�˘È‰ ˙‡ ÚÂ�ÓÏ. 
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 קידום תכניות להפרדה מפלסית

במפגש בין דרכים למסילות ברזל טמונה סכנה בטיחותית כיוון שרכבות עלולות להתנגש בכלי 
בחלק מהמקרים יוצרים המפגשים עומסי תנועה בשל המתנת כלי הרכב . רכב שחוצים את המסילה

ובמקביל ,  הרכבות ובמהירות נסיעתןבשנים האחרונות חלה עלייה בתדירות. עד מעבר הרכבת
 מפגשים מסוגים 150- היו כ2006בשנת . לכך חלה עלייה במספר כלי הרכב שחוצים מסילות

חלקם מפגשים באזורים עירוניים צפופים וחלקם מפגשים בין דרכים , שונים בין דרכים למסילות
ע את הסכנות הנובעות כדי למנו. חקלאיות ודרכי עפר למסילות באזורים שהתנועה בהן דלילה

 .להפרידם או לבטלם, ממפגשים אלה ניתן להקים בהם מחסומים

 פרסם משרד מבקר המדינה דוח מיוחד בנוגע לטיפולה של חברת רכבת ישראל 2006ביולי 
מהדוח עולה כי טיפול הרשויות בבטיחות במפגשים ).  דוח הביקורת-להלן  (57בתאונות ובבטיחות

והוא לא , לאחר תאונה קשה ליד חוף הבונים, 1985 החל עוד בשנת בין מסילות ברזל לדרכים
 .הסתיים גם בחלוף למעלה משני עשורים

כי חברת הרכבת היא , ל משרד התחבורה דאז" קבע מנכ2005מדוח הביקורת עולה כי באוגוסט 
לאחר שאירעה תאונה קשה בין רכבת , 2005באוקטובר . האחראית לקידום הטיפול במפגשים

כי חברת הרכבת תקים מינהלה , ל משרד התחבורה דאז"קבע מנכ, ת סמוך לקיבוץ רבדיםלמשאי
).  מינהלת ההפרדות המפלסיות-להלן (שתרכז את הטיפול במפגשים ובקידום ההפרדה המפלסית 

עוד נקבע כי במינהלה יהיו נציגים של משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים ואת עבודתה 
 .יתתרכז חברת הנדסה פרט

משרד מבקר .  תכניות להפרדה מפלסית47 קודמו בוועדה לתשתיות 2006מאז יוני , כאמור
את השיקולים שעל , המדינה בדק את הליך ההכרזה על תכניות אלה כתכניות תשתיות לאומיות

 .פיהם הוחלט לקדם בפועל את התכניות ואת מימושן

 

 

 תבחינים להפרדה מפלסית

 מכון טכנולוגי לישראל עבור משרד התחבורה -תחבורה בטכניון  עשה המכון לחקר ה1995בשנת 
להלן  (58מחקר שבו פותחו נהלים ותבחינים להערכת הצורך בהפרדה מפלסית במפגשי מסילה דרך

 עודכן המחקר לבקשת משרד התחבורה וגובשה במסגרתו 2001בנובמבר).  מחקר הטכניון-
מדוח הביקורת עולה כי עד . 59פרידם מפגשים שמוצדק מהבחינה הכלכלית לה30רשימה של 

ומשרד ,  המפגשים ובוטל הצורך בשניים30- הופרדו המפלסים רק בחמישה מ2005אוגוסט 
 .התחבורה וחברת הרכבת לא סיימו לגבש עד אז את הדרכים להפרדה

__________________ 

 .2006יולי ,  ‰Ú· Ï‡¯˘È ˙·Î¯ ˙¯·Á ÏÚ ˙¯Â˜È· ÁÂ„" Ó-˙ÂÁÈË··Â ˙Â�Â‡˙· ÏÂÙÈË, מבקר המדינה  57
 .ההפרדה נעשית באמצעות גשר מעל המסילה או באמצעות מנהרה מתחתיה  58
 .ביצוע הפרדה-נקבעת לפי ההפסד הכספי השנתי הנגרם בשל אימידת ההצדקה הכלכלית   59
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עודכן שוב לבקשת משרד התחבורה מחקר , בין היתר בעקבות התאונה ברבדים, 2005בדצמבר 
גם על פי תבחינים ) 150-כ(נבחנו מחדש המפגשים ): 2005- המחקר מ-לן לה (60הטכניון

ועל בסיס הבחינה נקבע סדר עדיפות , )ולא רק על פי תבחינים כלכליים כבעבר(בטיחותיים 
 הן הגדלת מספר המפגשים שמוצדק להפריד את 2005-תוצאות המחקר מ. להפרדת המפלסים

 כלכלית או -ו לשתי קבוצות על פי סיבות ההצדקה המפגשים הללו חולק. 7461- ל30-מפלסיהם מ
 התייחס גם למקבץ של 2005-המחקר מ.  ובכל קבוצה דורגו על פי מידת ההצדקה-בטיחותית 

מפגשים שבעבר לא נבחנה לגביהם אפשרות הפרדה מפלסית וקבע סדר עדיפות לטיפול אחר 
וגש למינהלת ההפרדות  ה2005-דוח המחקר מ. בהמלצות הוצע ביטול חלק מהמפגשים; בהם

 .המפלסיות

החליטה הממשלה לקדם תכניות של מיזמים בטיחותיים בתחום ) 2005דצמבר (באותו חודש 
משרדית שתגיש -בהחלטה נקבע כי תמונה ועדה בין. ובהן תכניות להפרדה מפלסית, התחבורה

ים לאחר כחמישה חודש.  יום תכנית מפורטת לקידום התכניות הללו30לאישור הממשלה בתוך 
החליטה הממשלה לאמץ את עקרונות קידום התכניות שעליהם המליצה , 2006באפריל , מכן

הממשלה החליטה שבוועדה לתשתיות תינתן עדיפות לקידום תכניות . משרדית-הוועדה הבין
 .למיזמים בטיחותיים ובהן תכניות להפרדה מפלסית בין דרכים למסילות ברזל

 

 

 תהבקשה להכרזה כתשתית לאומי

 בקשה להכריז על 2006 הגישה חברת הרכבת במאי 2006בעקבות החלטת הממשלה מאפריל 
 הפרדות מפלסיות כתכנית תשתית לאומית כדי להעלות את רמת הבטיחות לנוסעים 56-תכנית ל

בדיקתה העלתה כי לא .  היא אושרה2006וביוני , ) בקשת ההכרזה-להלן (בכלי רכב וברכבות 
השיקולים שלפיהם נבחרו המפגשים המסוימים שנכללו בה ולא אוזכר בה פורטו בה התבחינים ו

לא כללה בקשת ההכרזה מידע גאוגרפי על מיקום , כמו כן. מחקר הטכניון בנושא או המלצותיו
 .תרשימים או ציון המקום, המפגשים באמצעות מפות

פות שנקבע מהבדיקה עולה כי חלק מהמפגשים שהוצעו בבקשת הכרזה לא תאמו את סדר העדי
שלושה . הופיעו בה מפגשים רבים שמחקר הטכניון הציע לבטל, למשל. 2005-במחקר הטכניון מ

ותכניותיהם אף , מפגשים שצוין במחקר שמוצדק להפרידם מהבחינה הבטיחותית לא נכללו בה
בבקשת ההכרזה לא פורטו נימוקים לחריגות מסדר העדיפות . לא קודמו במוסדות תכנון אחרים

 .מחקר הטכניוןשקבע 

 ÌÈ˘‚ÙÓ‰ Ï˘ ‰¯ÈÁ·‰ ÈÏÂ˜È˘ ˙‡ Ë¯Ù˙ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜··˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ .‡˘Â�· Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰Â ÔÂÈ�ÎË‰ È¯˜ÁÓ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ‰È‰ ÈÂ‡¯ ,

ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ÌÂ˜ÈÓ ÏÚ Ú„ÈÓ ˙˙ÏÂ Ô‡ÂÏÓ· Ì‰È˙ÂˆÏÓ‰ ÂˆÓÂ‡ ‡Ï ÚÂ„Ó ˜Ó�Ï. 

__________________ 

„¯Î¯ È˘‚ÙÓ ˙ÓÈ˘¯ ÔÂÎ„ÚÏ ÌÈ�ÂÈ¯ËÈ¯˜ ÁÂ˙ÈÙ- ‰„¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ Í·˙, גיטלמן' ו  60
˙ÈÒÏÙÓ ,2005דצמבר , המכון לחקר התחבורה בטכניון. 

בהפרדה או נמצא שהוחל בהם , שבעה מפגשים נוספים שהייתה הצדקה להפריד בהם את המפלסים  61
 .שהמפגש מתוכנן להתבטל
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נציגים ממינהלת ההפרדות המפלסיות פגישות עם צוות עוד קודם להגשת בקשת ההכרזה קיימו 
צוות הוועדה היה ער . הוועדה ועם מנהל מינהל התכנון כדי לתאם את הליך הקידום של התכניות

ולעתים אף המליץ לא , היה מעורב בניסוח בקשת ההכרזה, לתבחינים השונים להצדקת ההפרדות
 .לקדם חלק מהמפגשים

ÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Âˆ‰ È„ ˜ÈÓÚÓ ÔÙÂ‡· ÔÁ· ‡Ï˘ ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â
 ˙Â„¯Ù‰Ï ˙ÂÈ�Î˙ ‰„ÚÂÂÏ ˘È‚‰Ï ¯˘Ùƒ‡Â ‰· ÂÏÏÎ�˘ ÌÈ˘‚ÙÓ‰ ˙‡Â ‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜· ˙‡

Ó ÔÂÈ�ÎË‰ ¯˜ÁÓ ÈÙ ÏÚ ‰˜„ˆ‰ Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ÈÏ·Ó ˙ÂÈÒÏÙÓ-2005 ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ Â‡ 
˙Â¯Á‡. 

אמור הוא כלי אחד לקביעת  כי המחקר ה2010צוות הוועדה השיב למשרד מבקר המדינה במאי 
עוד מסר בתשובה כי תאונות . אך אינו נורמה מחייבת שאין ִּבלתּה, ההצדקה של הפרדה מפלסית

כמו כן מסר . קטלניות אירעו גם במפגשים שלא נמצאה הצדקה בטיחותית להפריד את מפלסיהם
 לתת שירות ותפקידה של הוועדה הוא, כי משרד התחבורה קבע אילו מפגשים יועברו לוועדה

 .תכנוני יעיל ומקצועי לתכניות המוגשות לה

 È˘È‚Ó Ï˘ ÂÏ‡ ˙‡ ˜¯ ‡ÏÂ ÌÈ·Á¯ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ�ÈÈ�Ú ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
˙ÂÈ�Î˙‰ , ˜„ˆÂÓ˘ ÌÈÓÊÈÓ· ÌÈÚ˜˘ÂÓ ‰È·‡˘Ó ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ
ÌÓÈ˜‰Ï . ˘È˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÏÂÙÈËÏ ˙Â�Â˘ ÌÈÎ¯„

 ÏÊ¯· ˙ÂÏÈÒÓÂ ÌÈÎ¯„ Ï˘ ÌÈ˘‚ÙÓÓ ˙ÂÚ·Â�‰ ˙Â�ÎÒ·) ˙Ó˜‰Â ÌÈ˘‚ÙÓ ÏÂËÈ· ÔÂ‚Î
ÌÈÓÂÒÁÓ( ,˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰ ÚÂ„Ó ˘‚ÙÓ ÏÎ È·‚Ï ˜Ó�Ï ‰Ê¯Î‰‰ È˘˜·Ó ÏÚ ‰È‰ ,

˙ÏËÂ·Ó ‰�È‡ ‰˙ÂÏÚ˘ ,ÍÎÏ ˜„ˆÂÓ‰ ÔÂ¯˙Ù‰ ‡È‰ . ÔÂÁ·Ï È„Î ÔÓÊÂ‰ ÔÂÈ�ÎË‰ ¯˜ÁÓ
 „ÁÂÈÓ· ÔÎ„ÂÚ Û‡Â ‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒÍÎ Ì˘Ï ,˜ÓÂ�˙ Â�ÓÓ ‰‚È¯Á ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ‰È‰ ÔÎ ÏÚÂ. 

 

 

 קידום התכניות בוועדה

 כפי שצוין 56ולא ( הפרדות מפלסיות 49- תכניות ל2006בפועל קודמו בוועדה מאז יוני  .1
כלומר בוועדה קודמו הפרדות . ואולם כשישית מהן לא הופיעו בבקשה, )בבקשת ההכרזה

 .ומנגד לא קודמו הפרדות שהוכרזו ככאלה, תמפלסיות שלא הוכרזו כתשתית לאומי

 ‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜· ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÏÚÂÙ· ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ„È˜· ÂÏÁ˘ ÌÈÈÂ�È˘‰ ÁÎÂ� ‰¯˘‡ÏÂ . ÈÎ ‡„ÂÂÏ ‰È‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ

˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ ˙ÂÈ�Î˙Î ÂÊ¯ÎÂ‰ ÏÚÂÙ· ÂÓ„Â˜˘ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÏÎ ,˜ÂÁ· ˘¯„�Î. 

 כי בבקשת 2010וועדה וחברת הרכבת מסרו בתשובותיהן למשרד מבקר המדינה ממאי צוות ה
 .ההכרזה ניתנה גמישות להוסיף הפרדות שלא נכללו בה
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Â˙ÈÏÎ˙ ÌÚ „Á‡ ‰�˜· ‰ÏÂÚ ‰�È‡ ‰Ê¯Î‰‰ ˙˘˜·· ˙Â˘ÈÓ‚
 ‰Ê¯Î‰‰ ÍÈÏ‰ Ï˘-˙ÈÓÂ‡Ï ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡Â‰ ÌÈÂÒÓ ÌÊÈÓ ÈÎ ‰ÚÈ·˜  . ˙˘˜· ÏÚ ‰Ê¯Î‰

˙Ë¯ÂÙÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÈÓÂ‡Ï ˙È˙˘˙Î ÌÊÈÓ ,˙˜ÓÂ�ÓÂ ˙ÓÈÂÒÓ. 

 לבין 2005-הבדיקה העלתה שלא הייתה התאמה מלאה בין המלצות מחקר הטכניון מ .2
התכניות שקודמו כללו הפרדות שהומלץ במחקר לבטלן או : התכניות שקודמו בפועל בוועדה
לא קודמו , יה ראוי לקדם מסיבת בטיחותואילו הפרדות שה, כאלה שלא הייתה להן הצדקה

 .בוועדה

 אחוז מהמפגשים שתכניותיהן קודמו בוועדה הם מפגשים שעל פי מחקר 40-בבדיקה נמצא שכ
מכאן . וחלקם אף הומלץ לביטול,  לא הייתה הצדקה להפריד את מפלסיהם2005-הטכניון מ

נוסף על , לכך הצדקהשחברת הרכבת השקיעה משאבים בתכנון הפרדות רבות מבלי שהייתה 
קודמו בוועדה תכניות לא מעטות , למשל. השקעה רבה של משאבי הוועדה בקידום התכניות

וחוקיותן של , להפרדה מפלסית במפגשים עם דרכים חקלאיות ודרכי עפר שהתעבורה בהם דלילה
 .62כמה מהן אף מוטלת בספק

ו כמה תכניות להפרדה  שהי2010צוות הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
 .חוקיות שהוא אכן המליץ שלא לקדמן-מפלסית של מפגשים עם דרכים בלתי

ממסמכי הוועדה עולה כי מספרן הרב של התכניות להפרדה מפלסית שקודמו בוועדה הביא לכך 
גדל , היה צורך בהגדלת היקף ההתקשרות עמם, שמוצתה עתודת השעות של חלק מהיועצים

 .לטובת אלה והוסטו משאבים שנדרשו לקידומן של תכניות אחרות, עדההעומס על צוות הוו

 היה 2005- כי מחקר הטכניון מ2010חברת הרכבת מסרה למשרד מבקר המדינה בתשובתה ממאי 
אך היו החלטות שהושפעו מחסמים המונעים קידום של , הבסיס העיקרי לקבלת ההחלטות

עוד . ל משרד התחבורה"ה בראשותו של מנכוכל ההחלטות בנושא אושרו על ידי ועד, תכניות
ציינה כי מדיניות משרד התחבורה הייתה לקדם את כל התכניות להפרדה מפלסית בלא לסווגן או 

 .לקבוע להן סדר עדיפות

 כי כאשר הסתבר שהתאונה 2010משרד התחבורה ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
החליט שר התחבורה לקדם הפרדה מפלסית בכל " נידח"רבת הנפגעים ברבדים אירעה במעבר 

 .מעברי הרכבת

 ¯„ÒÓ Ì˙‚È¯Á ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ˜ÂÓÈ� ÈÏ· Ì¯Â·Ú ÔÎÂ‰˘ ¯˜ÁÓ· Ú·˜�˘ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ , ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙ÎÂ

˙ÂÙÂÁ„ Ô�È‡ Â‡ ˙Â˜„ˆÂÓ Ô�È‡˘ ˙ÂÈ�Î˙·. 

 עולה שנציגי חברת הרכבת מסרו לה כי כל 2006וועדה ביולי מפרוטוקול דיון שקיימה מליאת ה
המפגשים שמוצעים לקידום בה נבחנו על ידי ועדת היגוי לקידום הנושא במשרד התחבורה ונמנים 

אף שמידע זה לא , עם המפגשים שלפי מחקר הטכניון יש צורך דחוף להפריד בהם את המפלסים
תף בדיון ואף ניסח את הפרוטוקול לא תיקן את צוות הוועדה שהשת). ראו לעיל(היה מדויק 

 .המידע שנמסר לוועדה

__________________ 

 . דרך עפר מערבית לערערה בנגב- 273 מזרחית לדימונה ומפגש 277למשל מפגש   62
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¯ÂÓÁ ‰Ê ÈÂ˜ÈÏ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï . Ú„ÈÓ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÂÒÓÏ ‰È‰ ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÏÚ
˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ Ô˙ÂÙÈÁ„ ˙„ÈÓ ÏÚ ÔÓÈ‰Ó . ‰È‰Â ‰Ê¯Î‰‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ‰ÂÂÈÏ˘ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆ ÏÚ

ÂÂ‰ È�ÈÚ ˙‡ ¯È‡‰Ï ‰È‰ ¯˜ÁÓ‰ ˙ÂˆÏÓ‰Ó ‰‚È¯ÁÏ ¯Ú‡˘Â�· ‰„Ú. 

 תכניות 50-כיוון שצוות הוועדה וצוותי התכנון של חברת הרכבת לא יכלו לקדם בו בזמן כ .3
בדרך כלל ; החליטו צוות הוועדה ומגישי התכניות לקדם בתחילה את התכניות הפחות מורכבות

היו אלה התכניות של מפגשים שעל פי מחקר הטכניון לא הייתה הצדקה להפריד בהם את 
 .כתוצאה מכך נדחה הטיפול בתכניות הדחופות יותר. ם או שהם נועדו לביטולהמפלסי

הוחלט ) ובמקרה אחד אף לאחר אישור הממשלה(יצוין כי בעיצומו של הליך קידום התכניות 
חמש מהן היו תכניות להפרדה מפלסית . במשרד התחבורה להפסיק את קידומן של שמונה תכניות

ואף הומלץ בו לבטל שלוש (לא הייתה להן הצדקה , 2005-ן מעל פי מחקר הטכניו, שמלכתחילה
 שעל פי המחקר הייתה להן הצדקה מהבחינה 63ושלוש היו תכניות להפרדה מפלסית, )מהן

 .הבטיחותית

 כי שתיים מהתכניות שהייתה להן 2010צוות הוועדה ציין בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 
והוועדה המליצה לא לקדם את , ל תושבים להקמתןהצדקה לא קודמו בשל התנגדויות רבות ש

כיוון שבמקביל לקידומה הוחל בהפרדה מפלסית סמוכה והתכנית '  א28התכנית למפגש 
 .התייתרה

 ˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ„È˜Ï Ú‚Â�· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰ ÔÓ
ÌÈ·‡˘Ó ÂÊ·ÊÂ· ÍÎ Ï˘·Â ÏÎ˘ÂÓ ‰È‰ ‡Ï. 

 

 

 הדיון בתכניות

לה כי בניגוד להוראות החוק ולנוהלי הוועדה לא הגיש צוות הוועדה לחבריה דוח בדיקה הוע
מוקדמת בעניין עמידתן של התכניות בתנאי סף ועל כן מתעורר חשש כי הוא לא בדק אם התכניות 

 .עומדות בתנאי הסף שקבעה הוועדה

יים ממועד קבלת  כי היועץ הסביבתי ימציא את חוות דעתו לוועדה בתוך שבוע64בחוק נקבע
ואולם היועץ הסביבתי חיווה את , תסקיר ההשפעה על הסביבה לאחר שהושלמו כל הבדיקות

והיא דנה בתכניות ואף החליטה להעבירן להשגות הציבור , דעתו לוועדה לפני שהושלם התסקיר
 .ולהערות הוועדות המחוזיות מבלי שהונח בפניה התסקיר השלם

__________________ 

 .34 ומפגש 30מפגש ',  א28מפגש   63
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 ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‰ÏÂÚ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎÓÒÓÓı·Â˜Ó· ÂÓ„Â˜ ˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ˙ÂÈ�Î˙‰ , ˙È�Î˙·Â
ÔÓÂ„È˜Ï ¯È‰Ó ÌÈ�ÓÊ ÁÂÏ ¯„‚Â‰ ‰„Â·Ú‰ . Â¯ˆÂ˜ ¯È‰Ó‰ ÌÈ�ÓÊ‰ ÁÂÏ· „ÂÓÚÏ È„Î

ÌÈÎÈÏ‰‰ ,‰„ÚÂÂ‰ ÈÏ‰Â� ÈÙ ÏÚ ‰˘Ú� ‡Ï ‰Ï‡‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÌÂ„È˜Â . ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ¯Á‡Ï ˜¯ ÔÓÂ„È˜Ï Ú‚Â�· ËÈÏÁ‰ÏÂ ˙ÂÈ�Î˙· ÔÂ„Ï ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ˙�ÈÁ·

ÌÏ˘‰ ¯È˜Ò˙‰ È‡ˆÓÓ. 

 

 

 ביצוע התכניות

 היקף הביצוע של התכניות 

 החליטה הממשלה לבדוק אם יש צורך בהפרדה מפלסית על פי תבחינים 2007באוגוסט 
ולהפריד רק את ) 2005בהתאם למחקר הטכניון בעניין משנת (בטיחותיים וכלכליים , תחבורתיים

בעקבות החלטה . ע שיש להפרדתם הצדקה כלכליתדרך שהמחקר קב-המפלסים של מפגשי מסילה
לאחר שהושקעו בתכנונן משאבים לא , זו הופסק קידומן של שתי תכניות שהיו בהליך מתקדם

 מפגשי 34ההחלטה התקבלה לאחר שהוועדה אישרה תכניות להפריד מפלסים של . מעטים
 .שרק מיעוטן עמדו בתנאי החלטת הממשלה, )49-מ(דרך -מסילה

 כי בעקבות החלטת הממשלה לא 2010דה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי צוות הווע
ועל כן דרש , רצה מנהל מינהל התכנון להשחית את משאבי הוועדה על תכניות שאין כוונה לבצען

משרד התחבורה החליט , בעקבות זאת. ממשרד התחבורה אסמכתאות לתקציב לביצוע התכניות
 .שהתברר לו שאין תקציב מובטח לביצועןלהפסיק לקדם חלק מהתכניות כ

È˙Ï· ˙ÂÈÒÏÙÓ ˙Â„¯Ù‰ ÔÂ�Î˙· ÌÈ·‡˘Ó‰ ÊÂ·Ê· „·ÏÓ-˙ÂˆÂÁ� , ˙ÂÈ�Î˙ ¯Â˘È‡ Ì‚
¯˙ÂÈÓ ‰Ï‡Î ˙ÂË¯ÂÙÓ . ˙‡ ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ È¯ÂËÂËËÒ‰ ¯Â˘È‡‰ ·Ï˘· „ÂÚ ÚÂ�ÓÏ ˘È ÔÎ ÏÚ

ÔÚÂˆÈ· ˙Â¯˘Ù‡. 

 שתכניותיהם קודמו כביש- מפגשי מסילה49- הוחל להפריד מפלסים בתשעה מ2010עד ינואר 
 .הרוב המכריע של התכניות לא מומש אפוא; בוועדה

מכל . במקביל לקידום תכניות להפרדה מפלסית בוועדה קודמו תכניות גם בוועדות המחוזיות
 17-ב; 31בוצעו עד תום הביקורת ) 90-כ(התכניות להפרדה מפלסית שאושרו בכל הוועדות 

כמחצית מהתכניות שאושרו בכל ועדות התכנון בוצעו או רק . מפגשים היו התכניות בהליך ביצוע
 .היו בהליך ביצוע

È‡- ‡ÏÂ ÌÈ˘‚ÙÓ· ‰�ÂÓË‰ ‰�ÎÒ‰ ˙Ú�Ó� ‡Ï ÈÎ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ˙Â˜„ˆÂÓ ˙ÂÈ�Î˙ ˘ÂÓÈÓ
Ì‰Ó ÌÈÚ·Â�‰ ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ÌÈ˜Ê�‰ ÌÈÚ�Ó� .ÔÎ ÂÓÎ , ÔÂ„ÏÂ ·Â˘Ï Í¯Âˆ ‰È‰È ÔÓÊ‰ ÛÂÏÁ·

ÌÈ·‡˘Ó ·Â˘ Ô‰· ÚÈ˜˘‰ÏÂ ˙ÂÈ�Î˙· ˘„ÁÓ. 
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  התכנית להפרדה מפלסית בבאר יעקב-ביצוע לתכניות התאמת 

, היא כללה הוראות ותשריט. 2007התכנית להפרדה מפלסית בבאר יעקב אושרה בממשלה במרס 
כגון תכנית לשיקום הנוף בקנה , וכן מסמכים המנחים את עקרונות התכנון המפורט, כמתחייב

 סים נקבע כי שבעה עצי איקליפטובמסמכים המנח. מידה מפורט יותר מזה של תשריט התכנית
 .הסמוכים להפרדה המפלסית המתוכננת ישומרו

 עולה כי במהלך התכנון המפורט של 2008מפרוטוקול דיון של ועדת המשנה של הוועדה מינואר 
שחברת הרכבת הכינה תכניות , כבדרך אגב, ההפרדה המפלסית האמורה התברר לצוות הוועדה

בעקבות זאת דרש הצוות . ם על אף הקבוע במסמכים המנחיםמפורטות שלפיהן ייעקרו העצי
 .להביא את בקשת השינוי לאישורה של ועדת המשנה

 ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂÂÏ ‰˙ÓÊÈÓ ˙Â�ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘˜Â·Ó‰ ÈÂ�È˘Ï ‰¯Â˘È‡ ˙‡ Ï·˜ÏÂ. 

כיוון , עורר לאחר שאושרועוד התברר כי הצורך בשינוי התכניות לעקירת עצי האיקליפטוס הת
מידע מדויק לגבי מידותיהם , שבשלבי הכנתן לא היו בידי המתכננים נתונים מדויקים על מיקומם

 .של היסודות וחוות דעת של אגרונום בעניין הזיקה שבין התכניות לעצים

 כי עד מקרה זה לא נדרשה מדידה ידנית 2010צוות הוועדה מסר למשרד מבקר המדינה במאי 
וחובה לציין בתכניות את מיקומם של כל העצים , ואחריו תוקן החוק, ניות בשלב הסטטוטוריבתכ

 .הבוגרים שבתחום התכנית

 ‡„ÂÂÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÂˆÏÂ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ë¯ÂÙÓ Ú„ÈÓ ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·ÓÂ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙Â�˙È� Â¯˘Â‡˘ ˙ÂÈ�Î˙‰˘ ,ÔÈÓ‡Â ˜ÈÂ„Ó. 

 

✯ 
 

ÏÈÚÏ ı·Â˜Ó‰ ÔÓ‰ÏÈÒÓ È˘‚ÙÓ· ˙ÈÒÏÙÓ ‰„¯Ù‰Ï ˙ÂÈ�Î˙‰ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ ÍÈÏ‰˘ ‰ÏÂÚ -
ÏÈÚÂÓ ‰È‰ ‡Ï Â˜ÏÁ·Â ÏÈÚÈ ‰È‰ ‡Ï Í¯„ : ÂÓ„Â˜ ‡Ï ‰˜„ˆ Ô‰Ï ‰˙ÈÈ‰˘ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ�Î˙

‰„ÚÂÂ· ,‰˜„ˆ‰ ÍÎÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï˘ Û‡ ÂÓ„Â˜ ˙Â¯Á‡Â ; ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ÂÚ˜˘Â‰ ÔÎ ÂÓÎ
˙Â¯˙ÂÈÓÎ Â¯¯·˙‰ „·ÚÈ„·˘ ˙ÂÈ�Î˙· .Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂËÏÁ‰ Û‡ ÏÚ ¯·Óˆ„Ó ‰2005 ÏÈ¯Ù‡ÓÂ 

2006ÌÈÈ˙ÂÁÈË· ÌÈÓÊÈÓ ˙ÂÙÈÁ„· Ì„˜Ï  , ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰�ÈÁ·‰Ó ˙˜„ˆÂÓ‰ ÌÈ˘‚ÙÓ ˙„¯Ù‰
˙‰Ó‰Ó˙Ó ˙È˙ÂÁÈË·‰ ‰�ÈÁ·‰ÓÂ. 
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 העסקת יועצים 

 ילוו את עבודת - יועץ סביבתי ומתכנן - כי יועצים שאינם עובדי מדינה 65בחוק נקבע, כאמור
,  למנות לעצמה ולוועדות המשנה שלה יועצים מקצועייםעוד נקבע בחוק כי היא רשאית. הוועדה

משרד מבקר . כפי שימצאו לנכון, והיא והמתכנן רשאים לקבל חוות דעת מכל גורם מקצועי
 .המדינה בחן כמה עניינים הנוגעים לכך

 

 

 מניעת ניגוד עניינים 

רבות בני המשפחה ל( אישי שיש לאדם או לקרובו ענייןמתעורר חשש כי  קיים כאשר ניגוד עניינים
יש בו כדי להשפיע על דרך פעולתו , )הרחבה וכל אדם אחר שיש לו עניין אישי במצבו הכלכלי

חשש האיסור על הימצאות במצב של ניגוד עניינים יסודו ב. המקצועית בתחום שעליו הופקד
 החשש מניגוד. המקצועיתהחלטה ששיקולים זרים ופסולים ישפיעו על עמדתו של בעל סמכות ה

אמון ב עניינים אינו רק בשל פגיעה באיכות ההחלטה המקצועית עצמה אלא גם בגלל פגיעה
החוק מטיל איסור על הימצאות חבר או עובד של מוסד תכנון במצב . הציבור במערכת השלטונית

 .שיש לו במישרין או בעקיפין חלק או טובת הנאה בעניין העומד להכרעת המוסד

 לקיים הסדרים למניעת ניגוד עניינים 2006 מיוני 66י לממשלהבעקבות הנחיית היועץ המשפט
ר הוראות מפורטות ליישומה גם לגבי יועצים שאינם עובדי מדינה "בשירות המדינה נקבעו בתקשי

נקבע שבדיקת שאלת ניגוד העניינים תיעשה כדבר שבשגרה כתנאי להעסקת יועץ ).  הנוהל-להלן (
 2007בביקורת נמצא כי משרד הפנים פועל משנת . טבאמצעות שאלון מפור,  וזאת-חיצוני 

 .בהתאם לנוהל

משרד מבקר המדינה בדק חששות להימצאות יועצים ונותני שירותים לוועדה במצב של ניגוד 
בבדיקה נמצאו חמישה מקרים שבהם יועציה או נותני שירותים לה ייצגו בפניה עניינים ; עניינים

יועצי ועדה מסוימים הכינו במקביל לעבודתם בה , משלל. אחרים שלא במסגרת תפקידם בוועדה
ויועצים אחרים שימשו במקביל לשירותם בה כיועצים לגורמים , תכניות שהוגשו להכרעתה

 .שהגישו לה תכניות

 ÔÈ·Ï ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ ÔÈ· ‰ˆÂÁ�‰ ‰„¯Ù‰‰ ÌÈ˙ÚÏ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÏÈÚÏ Â�ÈÂˆ˘ ÌÈ¯˜Ó‰
‰¯Ó˘� ‡Ï ˙ÂÈ�Î˙ ‰Ï ÌÈ˘È‚Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ; ÔÎ ÏÚ Ï˘ ˙Ú„‰ ÏÂ˜È˘˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó

 ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚ ÌÚËÓ ÌÈ�ÈÈ�Ú ‰È�Ù· Â‚ˆÈÈ Ì‰˘ ˙Ú· ‰ÈˆÚÂÈÏ ‰ÒÁÈÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ‰„ÚÂÂ‰
‰ÈË‰Ó È˜� Â�È‡ ,‰Ï˘Â Ì‰Ï˘ ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó Û‡Â. 

 כי משרד הפנים 2010היועץ המשפטי למשרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיוני 
את האיסור שספק או יועץ המועסק , סגרת ההוראות למניעת ניגודי הענייניםבמ, 2007קבע בשנת 

והנחיה , ייצג גורם כלשהו לפני הוועדה, לרבות עובדים ושותפים של ספקים ויועצים אלו, מטעמו
__________________ 

 .לחוק) א)(3(ג 76 -ה ו6סעיפים   65
 .1.1555הנחיה מספר   66
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עוד מסר כי משרד הפנים ירענן את ההנחיה למטפלים בנושא . ברורה ברוח זו ניתנה לצוות הוועדה
 .עת הישנות מקרים כאלהעל מנת להבטיח מני

 

 

 התקשרות עם יועצים

לפי סעיף . מסדירות את אופן ההתקשרות עם יועצים, 1993-ג"התשנ, חובת המכרזיםתקנות  .1
ההתקשרות טעונה אישור של ועדת המכרזים אשר מחויבת לנהל רשימת ספקים ,  לתקנות אלה16

 .ולקבוע נהלים שיבטיחו התקשרות בסבב מחזורי ושוויוני

והתשלומים בגין ,  הועסקו רבים מיועצי הוועדה באמצעות חברת הניהול2002-2007נים בש
מבלי שההתקשרות עם כל אחד מהם , שירותיהם הועברו בתיווכה של חברת הניהול תמורת עמלה

אך התנתה , ועדת המכרזים של משרד הפנים אישרה הליך זה. אושרה פרטנית בוועדת המכרזים
 שעות לפרויקט בשנה ולארבעה פרויקטים בסך 50-עוץ של כל יועץ לאת אישורה בהגבלת היי

 .הכול

 ÍÈÏ‰Ï ¯Â˘È‡‰ Ô˙Ó·˘ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó Ï˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÈˆÚÂÈÓ ÌÈ·¯ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙‡ ‰È„ÈÓ ‰ËÓ˘ ‡È‰ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘

‰„ÚÂÂ‰. 

 כי הליך זה נקבע 2010בקר המדינה מיוני היועץ המשפטי למשרד הפנים מסר בתשובתו למשרד מ
השימוש בהליך פחת עם ". חבלי לידתה"כדי לסייע לתפעול הוועדה ביעילות ובמהירות במסגרת 

 . העסקת כל יועץ של הוועדה מובאת לאישורה של ועדת המכרזים2009ומאז ינואר , הזמן

חה של יועצים לוועדה הבדיקה העלתה כי מתקציב המיועד לתשלום שכר הטר, נוסף על כך .2
 .הועברו תשלומים לכמה יועצים שלא יעצו לה בגין שירותים אחרים שהם נתנו למינהל התכנון

 ¯·„‰ ‡·Â‰˘ ÈÏ·ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ¯Â˘È‡ ÈÏ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÏÂÚÙ ÍÎ ÔÓÈÓ ÔÂ�Î˙‰ Ï‰�ÈÓ
˙Ò�Î‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ ˙„ÚÂ ˙ÚÈ„ÈÏ ,· ˘¯„�Î·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ ,Ó˘˙‰"‰-1985 . „¯˘Ó

‰�È„Ó‰ ¯˜·ÓÌÈ�Ù‰ „¯˘ÓÏ ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚ‰ . 

 

 

 שיבוץ יועצים מקצועיים במוסדות התכנון

במהלך הבדיקה התברר כי במינהל התכנון לא היה תקן לעובדים המטפלים בתכניות תשתית 
תקן כזה עשוי להיות אמצעי יעיל . לתחומי הייעוץ הנדרשים ולשעות שיוקצו לשם כך, לסוגיהן

דרשים לצורך קבלת החלטות מושכלות בעניין התכניות לפיקוח ולקביעת תחומי המומחיות הנ
 .שמוסדות התכנון מטפלים בהן
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בבדיקה הועלה כי מערך היועצים המלווה תכניות תשתית בוועדה לתשתיות שונה ממערך 
כמו המועצה הארצית והוועדות , היועצים המלווה תכניות דומות במוסדות התכנון האחרים

להלן שלוש .  הייעוץ והן מבחינת תחומי הידע של היועציםהן מבחינת היקף שעות, המחוזיות
 :דוגמאות

בוועדות המחוזיות של מחוז ירושלים ושל מחוז מרכז מלווה את הטיפול בתכניות דרך יועץ  .1
: בשעה שבוועדה לתשתיות מלווים תכניות דומות כמה יועצים, מקצועי אחד מתחום התחבורה

אשר מרכזים את פעילותם של , מינוָים נדרש על פי החוקש, ראש צוות תכנון וראש צוות סביבה
 .יועץ איכות אוויר ויועץ גשרים, יועץ אקוסטיקה, יועץ הידרולוגיה, יועץ כבישים, יועץ תנועה

ייעוץ של יועץ , בעת טיפול בתכניות מסוימות, לוועדה המחוזית של מחוז ירושלים ניתן .2
אף שבחלק מהתכניות ,  להיעזר במומחה לשימורבעוד שהוועדה לתשתיות אינה נוהגת, שימור

 .לתשתיות שקודמו בוועדה כרוכות סוגיות של שימור מבנים וגשרים

 יועצים מומחים במגוון תחומי 40-עמדו לרשות הוועדה כ, 2009דצמבר , במועד הביקורת .3
 המקצועי  יועצים לאגף לתכנון נושאי במינהל התכנון מלווים את הטיפול20-כ, לעומת זאת. ידע

ולא היו ביניהם יועצים במגוון תחומי הידע שהיו בוועדה , בתכניות מתאר ארציות לתשתיות
 .לתשתיות

 ˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜ Ì˘ÏÂ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ„È˜Ï ÈÚÂˆ˜Ó ıÂÚÈÈ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ
ÌÈ¯Â¯· ÌÈÏÏÎÂ ÌÈ�˜˙ ÈÙ ÏÚ Ô˙È� Â�È‡ ; ˙ÂÈ�Î˙‰Ó ˜ÏÁ˘ ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î

˜Ó ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙Ï·˜Ï ˙Â‡� ÒÈÒ· ¯ÂˆÈÏ ÏÂÎÈ˘ ÈÚÂˆ˜Ó ıÂÚÈÈ ÈÏ· ˙Â�Â˘‰ ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÓ„Â
˙ÂËÏÁ‰‰ ; ÍÎ· ˘È˘ ÈÏ· ÌÈ�ÂÂ‚Ó Ú„È ÈÓÂÁ˙· ÌÈÁÓÂÓ ÌÈˆÚÂÈ ˘È˘ ÔÎ˙ÈÈ ÔÈÙÂÏÈÁÏ

Í¯Âˆ. 

 טענו חברי 2008בדיון שקיימה המועצה הארצית בנוגע לקידום של תכנית מתאר ארצית באוגוסט 
כי לעתים חסר ייעוץ מקצועי בדיונים בתכניות מתאר ) יותהחברים גם בוועדה לתשת(מועצה 

מנהל מינהל . אך לוועדה לתשתיות לא חסר ייעוץ כזה, ארציות המקודמות במועצה הארצית
. וקבע כי הוא יכול לגלות גמישות בחלוקת המשאבים בין הוועדות, התכנון לא קיבל את הטענה

וניוד משאבים בין סעיפיו אפשרי ,  סעיף ייעודייצוין כי תקציב הוועדה לתשתיות מוסדר באמצעות
 .ואולם בבדיקה לא נמצא כי נעשו שינויים כאלה; 67רק כשינוי

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â„ÚÂÂ· ˙ÂÓ„Â˜Ó‰ ÌÈÓÂ„ ÌÈ�ÈÈÙ‡Ó ˙ÂÏÚ· ˙ÂÈ�Î˙˘ ÈÂ‡¯
ÌÈ‰Ê ÌÈ�˜˙ ÈÙ ÏÚ ÂÏÙÂËÈ ˙Â�Â˘‰ ÔÂ�Î˙‰ . ÌÈˆÚÂÈ‰ ıÂ·È˘ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ÔÂ�Î˙‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚ

ˆ˜Ó‰ ÊÂ·Ê· ÈÏ· ˙ÂÈ�Î˙Ï ÌÏÂ‰ ÈÚÂˆ˜Ó ÈÂÂÈÏ ÂÁÈË·È˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÚÂ·˜ÏÂ ˙Â„ÚÂÂ· ÌÈÈÚÂ
ÌÈ·‡˘Ó. 

 

 

__________________ 

שינוי בתקציב השנתי הוא בסמכות שר האוצר  ,1985-ה"התשמ, חוק יסודות התקציב ב11לפי סעיף   67
 . שנדרש להודיע על כך לוועדת הכספים של הכנסת
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 סיכום 

‰ÏÎÏÎ‰ ÈÓÂÁ˙· ÌÈÈÓÂ‡Ï ÌÈ„ÚÈ ˙‚˘‰Ï ÌÂ¯˙Ï ÌÈÈÂ˘Ú ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ÔÂ�Î˙ ,
‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡Â ‰¯·Á‰ . ÔÂ�Î˙‰ ÍÈÏ‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î ‰Ó˜Â‰ ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ‰„ÚÂÂ‰
 ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ Ï˘˜˘ÓÏ ÈÏÎÏÎ ÔÂÎÒÈÁÏ ‡È·‰Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â . ÌÈ„ÓÏÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

È˜ÏÁ ÔÙÂ‡· ‰‚˘Â‰ ÂÊ ‰¯ËÓ˘ : ˙ÂÈ�Î˙Î ÂÊ¯ÎÂ‰˘ ˙ÂÈ�Î˙‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ Ï˘ ÔÓÂ„È˜
Ô�ÈÈ�Ú· ‰Ú¯Î‰ ‰Ï·˜˙‰˘ ÈÏ·Ó Ô‰ÈÓÊÂÈ È„È· ˜ÒÙÂ‰ Â‡ ·¯ ÔÓÊ Í˘Ó� ˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙ .

Â ‰Ï‡ ÌÈ‡ˆÓÓÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï
ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ˙ÂÈÂˆ¯‰ ÌÈÎ¯„‰ ,Â˙ÂÎÈ‡· ÚÂ‚ÙÏ ÈÏ·Ó. 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯·Ú‰Ï Ú·˜�˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ¯ÂˆÈ˜ ˙‡ ˘„ÁÓ ÔÂÁ·Ï ˘È
˙ÂÈÓÂ‡Ï ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÈ�Î˙Ï Ú‚Â�· ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‚˘‰ , ˙Â¯˘Ù‡ ˙‡ ÏÈ·‚Ó ¯ˆ˜ ÔÓÊ˘ ÔÂÂÈÎ

ÔÂ�Î˙‰ ÍÈÏ‰· Û˙˙˘‰Ï ¯Â·Èˆ‰ ,ÂˆÈ˜ Ï˘ Â˙ÓÂ¯˙Â ÔÂ�Î˙‰ ÈÎÈÏ‰ ÏÂÚÈÈÏ ‰Ê ÔÓÊ ˜¯Ù ¯
˙ÈÏÂ˘. 

 ¯‡˙Ó ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÒÈÒ· ÏÚ ‰˘ÚÈÈ ‰„ÚÂÂ· Ì„Â˜Ó‰ ‚ÂÒ‰Ó ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÂ„È˜˘ ÈÂˆ¯
˙ÂÏÏÂÎ .˙ÂÈÂ‚˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÏÂÏÚ È�Î„ÚÂ ÏÏÂÎ ÔÂ�Î˙ ¯„Ú‰· .ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ ,

�Î˙ Ï˘ ÔÓÂ„È˜ ˙‡ ˘ÈÁ‰Ï ˙ÂÈÓÂ‡Ï‰ ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ¯‡˙Ó ˙ÂÈ
 ˙ÂÈ˙˘˙‰ Ï˘ ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ÔÎ„ÚÏ ÍÎ ÍÂ˙·Â ˙ÂÈ˙˘˙Ï ˙ÂÏÏÂÎ ˙ÂÈˆ¯‡

˙ÂÏÎ˘ÂÓ ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜Ï ÒÈÒ·‰ Ô‰˘ ÔÂÂÈÎ. 

 ÌÊÈÓ· Í¯Âˆ‰ ˙„ÈÓ ÏÚ ˜ÓÂ�ÓÂ È˙ËÈ˘ ÔÙÂ‡· „ÂÓÚÏ ˙¯˘Ù‡Ó Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ Ï˘ ‰�ÈÁ·
˙˜„ˆÂÓ Ú˜¯˜‰ È·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ÍÎ ÍÂ˙·Â , ˙ÂÎÏ˘‰ ˙ÂÚ�Ó� Ì‡Â ˙ÂÈÂˆ¯ È˙Ï·

‰·È·Ò‰ ÏÚ . È„ÎÂ È�ÂÈÁ ÚˆÂÓ‰ ÌÊÈÓ‰˘ ‡„ÂÂÏ È„Î Ï„ÁÓ‰ ˙ÙÂÏÁ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ
ÌÈÚ‚ÙÓ ÚÂ�ÓÏÂ Ú˜¯˜· ÏÎ˘ÂÓÂ ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï. 

 ˙ÈÓÂ‡Ï‰ ‰¯·Á‰Â ˙·Î¯‰ ˙¯·Á È„È· ˙Â¯˘Â‡Ó ˙ÂÈ�Î˙Ï Ì‡˙‰· ‡Ï˘ ˙Â„Â·Ú ÚÂˆÈ·
Â ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÒ¯Ë�È‡· Ú‚ÂÙÂ ˜ÂÁ‰ ˙Â‡¯Â‰Ï „‚Â�Ó ÌÈÎ¯„ÏÔÂ�Î˙‰ ÍÈÏ‰ Ï˘ Â˙ÈÏÎ˙· ,

ÌÈ·¯ ıÓ‡ÓÂ ÌÈ·‡˘Ó Â· ÌÈÚ˜˘ÂÓ˘ . ÔÂÁ·Ï ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó ÏÚÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚ
‰Ê ÌÂÁ˙· ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‡ˆÓ˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· , Ì‡ ˜Â„·ÏÂ

‰ÚÙÂ˙‰ ¯Â‚ÈÓÏ ÌÈÓÈ‡˙Ó ˜ÂÁ· ÌÈÚÂ·˜‰ ÌÈÚˆÓ‡‰ ; ˙˙Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ
‰ÙÈÎ‡Â ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ‰„ÚÂÂÏÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ . 

 ˙¯ÈÓ˘Ï ˙‡˘ ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ‰˙ÂÂˆÂ ‰„ÚÂÂ‰ ˙‡ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰Ï Ú‚Â�· ÌÈ‡ˆÓÓ‰
˙ÂÈ�Î˙ ‰Ï ÌÈ˘È‚Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÈˆÚÂÈ ÔÈ· ‰„¯Ù‰‰ , ˘˘Á ¯¯ÂÚ˙È ‡Ï˘ È„Î

‰∆ËeÓ ‰˙Ú„ ÏÂ˜È˘˘ ,‰· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ˙Â�È˜˙· ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÓ‡ Ú‚ÙÈÈ ‡Ï˘ È„ÎÂ. 

 


