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חברת נתיבי איילו בע"מ

פעולות הביקורת
בחברת "נתיבי איילו בע"מ" ,במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ,בעיריית
תל אביב יפו ובמשרד האוצר נבדק תקצוב פרויקטי וביצוע בחברה.

תקצוב פרויקטי וביצוע
תקציר
בשנת  1969החליטה ועדת השרי לענייני כלכלה לאשר את ייסודה של "חברת נתיבי
החברה( .זו היא חברה ממשלתית על פי חוק החברות
איילו בע"מ" )להל
הממשלתיות ,התשל"ה  ,1975והבעלות עליה משותפת לממשלת ישראל ולעיריית תל
אביב יפו .על פי תקנו החברה ,לכל צד יש זכות למנות שבעה דירקטורי  .לממשלת
ישראל יש מניית הכרעה.

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בחודשי אוקטובר  2007יולי  2008בחברה את התקצוב
והביצוע של פרויקטי בחברה .ביקורת משלימה נערכה במשרד התחבורה והבטיחות
בדרכי )להל המשרד( ,במשרד האוצר ובעיריית תל אביב יפו.

עיקרי הממצאי
 .1ה מ ש ה ק י ו ש ל ה ח ב ר ה ב מ ת כ ו נ ת ה ה נ ו כ ח י ת  :מאז היווסדה
פעלה החברה ג מחו לתחומי העיר תל אביב יפו ,א כי הפעילות לא הייתה כרוכה
בזיקה ישירה לעיר .מפע לפע מתקיימי דיוני בי משרד האוצר למשרד באשר
למבנה העתידי של החברה .משרד מבקר המדינה מעיר כי ככל שהשתנו פריסת
הפרויקטי והיקפ הכספי של הפרויקטי שהחברה מבצעת ממועד הקמת החברה,
אי כיו הלימה בי מבנה הבעלות של החברה והשליטה בדירקטוריו שלה ,ובי
פעילותה.
 .2ת ק צ ו ב פ ר ו י ק ט י ) :א( הביקורת העלתה כי בכמה פרויקטי קיימי
פערי גדולי בי האומד הראשוני לתקציב המעודכ  .בכמה מה חל גידול של
למעלה מ  100מיליו ש"ח בי האומד הראשוני ובי האומד התקציבי המעודכ ,
והפערי מגיעי לשיעורי של  157 20אחוזי  .החברה לא הכלילה באומד הראשוני
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של חלק מהפרויקטי את התקציב הנדרש להפקעות ,ולפינויי לרבות פיצויי לבעלי
הקרקע ,הנדרשי לפרויקט ,בניגוד לנוהל העבודה של המשרד ע הרשויות
המקומיות )המחייב את החברה המבצעת עבודות עבור רשויות מקומיות( .הדבר גר
לתקצוב חסר של פרויקטי  ,וכאשר התקציב נגמר נאלצה החברה לעצר  .בחמישה
פרויקטי שתקצוב הופסק וחדלה העבודה בה  ,ס הנזק הכספי הגיע ,על פי נתוני
החברה ,ל  139מיליו ש"ח) ,בגי חזרת הקבל לעבודה ,נזקי הנגרמי מהזנחת
הפרויקט והתייקרויות חומרי גל ( .נוס על כ נגר למשק המדינה נזק מהיעדר
מענה לבעיות שהפרויקטי נועדו לפתור) .ב( אי הסכ פיתוח רב שנתי בי
הממשלה ובי החברה ,מה שמונע מהחברה לעבוד בסביבה יציבה מבחינה תקציבית
ותכנונית) .ג( משרד האוצר תקצב פרויקטי בהרשאה להתחייב עוד לפני שקיבל
את התוצאות של הבדיקה הכלכלית שלה .
 .3על פי חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( ,מגיש
תכנית לוועדה מקומית ישפה אותה על נזקי שנגרמו לבעלי קרקעות שתובעי אותה.
היק התביעות נגד החברה כמגישת התכניות עד סו  2006הוער ב  440מיליו ש"ח,
וה נובעות מסעי  197לחוק התכנו והבנייה .עיקר התביעות ה בגי פרויקטי שהיא
ביצעה במימו המשרד .הביקורת העלתה כי לא נעשה הסדר בי החברה למשרד
לכיסוי ההתחייבויות האמורות.
עמדת המשרד היא שעל פי חוק התכנו והבנייה ,חובת הפיצוי מוטלת על יוז
התכנית ,קרי הרשות המקומית .לפיכ הנחה המשרד את החברה ב  2007לא להגיש
תכניות לוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה ,ובשל כ הפסיקו הרשויות המקומיות
לבקש מהחברה לבצע עבור פרויקטי חדשי .
 .4פ ר ו י ק ט צ י ר ה ל ר ש ל ב י  :בניגוד לנוהליו אישר המשרד לחברה לבצע
חלק מהפרויקט בטר נבדקה כדאיותו הכלכלית .בחלק משטח הפרויקט הפקיעה
החברה קרקעות ופינתה אות תו פיצוי בעליה  ,א שידעה כי אי לכ תקציב.
החברה חרגה מתקציב העבודה שאושר לה בחלק אחר של הפרויקט ,והמשרד שיל
את סכו החריגה מתקציבו.
ה מ ו ש ב ו ת  :הפרויקט הוא ציר חלופי לרחוב
א
 .5פ ר ו י ק ט ד ר
ז'בוטינסקי בערי פתח תקווה ,בני ברק ורמת ג  .הפרויקט החל לפני יותר מתשע
שני בתקציב של כ  25מיליו ש"ח ,וזה תפח במהל השני לכ  188מיליו ש"ח.
בעקבות שינויי בתכנו התקציב המעודכ לא אושר ולכ הפרויקט הופסק .בעקבות
הפסקת העבודה נגרמו נזקי לפרויקט ונדרשת עבודת שיקו  .כ התקציב צפוי
לגדול עד סיומו של הפרויקט לכ  288מיליו ש"ח ,מה  43מיליו ש"ח בגי עצירת
הפרויקט והתארגנות מחדש של הקבל .
ומתכנני :
מנהלי פרויקטי  ,יועצי
 .6ה ת ק ש ר ו י ו ת ע
החברה לא פנתה בקריאה פומבית למנהלי פרויקטי  ,יועצי ומתכנני )להל
מומחי ( להצטר למאגר המומחי שלה .ברוב המוחלט של המקרי קיבלה הוועדה
למסירת עבודות בחברה את המלצת מנהל הפרויקט בבחירת מומחי לביצוע עבודות,
ובכ פגעה בעקרו השוויו ובסדרי בקרה נאותי  ,המחייבי הפרדה בי סמכויות
מזמי העבודה )מנהל הפרויקט( לסמכויות הוועדה .לא נער סבב מחזורי בי
המומחי שבמאגר כפי שנקבע בנוהלי החברה.

חברת נתיבי איילו בע"מ

1383

סיכו והמלצות
הביקורת על תקצוב וביצוע פרויקטי בחברת נתיבי איילו העלתה ליקויי מהותיי
בסדרי התקצוב והביצוע של הפרויקטי .
נמצא כי האומדני הראשוניי לביצוע הפרויקטי לא היו ריאליי וה לא כללו
עלויות בגי פיצויי לפי סעי  197לחוק התכנו והבנייה וכ פיצויי להפקעות.
כתוצאה מכ ה תוקצבו בחוסר ,הפרויקטי נעצרו ,ונגרמו לה נזקי  ,כ
ששיקומ והשלמת כרוכי בעלויות גבוהות.
על החברה לבחור מומחי על פי העקרונות שנקבעו בתקנות חובת המכרזי ,
התשנ"ג  ,1993ובנוהלי החברה ,קרי בסבב מחזורי ,באופ הוג ובדר שתעניק את
מרב היתרונות לחברה.
מ הראוי כי המשרד ומשרד האוצר יפעלו על מנת להבטיח יציבות בביצוע פרויקטי
שבאחריות החברה ,באמצעות הסכ פיתוח רב שנתי שייחת עמה .כמו כ  ,ראוי
שמשרדי אלו ישלימו את בחינת מעמדה של החברה ויגבשו בהתא לכ את המבנה
שלה ,תו התחשבות בגופי אחרי הפועלי בתחו .

♦
מבוא
בשנת  1969החליטה ועדת השרי לענייני כלכלה לאשר את ייסודה של חברת נתיבי איילו בע"מ
)להל החברה( .1החברה היא חברה ממשלתית על פי חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה .1975
הבעלות עליה מתחלקת באופ שווה בי ממשלת ישראל לעיריית תל אביב יפו .על פי תקנו
החברה ,כל צד זכאי למנות שבעה דירקטורי  ,כאשר לממשלת ישראל יש מניית הכרעה אחת
באמצעות שר האוצר ,והיא מעניקה לבעליה  75%מזכויות ההכרעה כשיש שוויו קולות בהצבעה.
על פי החלטת הממשלה משנת  ,1969המטרה בהקמת החברה הייתה לפתח ולהסדיר את אפיק נחל
האיילו  .מאז הקמתה עסקה החברה בסלילת כבישי באפיק נחל האיילו  ,וכבישי עורקיי בתל
אביב יפו ,בגוש ד ובתחומי העיר מודיעי  .כ עסקה החברה בהפרדות מפלסיות בי כביש למסילת
רכבת מחו לתחומי גוש ד .
להל נתוני על עלויות הפרויקטי )במיליוני ש"ח( שהחברה ביצעה בשני .2006 2004

__________________

1

באפריל  1993התפרס דוח נפרד של מבקר המדינה ,ובו שני נושאי " :תשתית הניקוז במדינה"
ו"נתיבי איילו תכנו  ,תפעול ותחזוקה של תשתית איילו והסדרת הנחלי איילו והירקו " .ב 1999
פרס מבקר המדינה את דוח הביקורת "הקמת מחלפי  :איילו דרו וקיבו גלויות חיל השריו ",
„.49 È˙ ˘ ÁÂ
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2004

˙˙ÂÏÈÚÙ‰ ÈÓÂÁ
פרויקט האיילו )כולל רכבת ישראל(
עורקי עירוניי

235
88

בתל אביב יפו
עורקי עירוניי בערי אחרות
קידו תכנו פרויקטי
Î"‰Ò

2005
290
137

2006
379
179

100
12

197
7

152
3

435

631

713

החברה פועלת כמינהלה המפעילה קבלני חיצוניי מהמגזר הפרטי .היא מעסיקה כ  50עובדי .
הכנסותיה הנקיות של החברה הסתכמו כ  4מיליו ש"ח בשנת  ,2004בכ  8מיליו ש"ח בשנת 2005
ובכ  15.5מיליו ש"ח בשנת .2006

פעולות הביקורת
משרד מבקר המדינה בדק בתקופה אוקטובר  2007יולי  2008בחברה את התקצוב של פרויקטי
ואת ביצוע  .ביקורת משלימה נערכה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי )להל המשרד(,
במשרד האוצר ובעיריית תל אביב יפו.

מעמד החברה והמש קיומה במתכונתה הנוכחית
באוגוסט  1994חיווה היוע המשפטי לממשלה את דעתו בפני שר האוצר ושר התחבורה בעניי
הרחבת הפעילות של החברה אל מחו לתחומי תל אביב יפו .זאת בעקבות פניית משרד התחבורה
בבקשה להרחיב את פעילותה של החברה לאזורי שוני ברחבי המדינה.
מחוות הדעת עולה כי החברה הוקמה לתכלית מיוחדת למתח עירוני מוגדר ,בבעלות ובניהול
משותפי של הממשלה ושל עיריית תל אביב יפו .בפועל היא הפכה לחברה כלל ארצית המקיימת
פעילות ברחבי האר  .היוע המשפטי לממשלה קבע כי החברה ,שמחצית מחברי מועצת המנהלי
שלה מתמני על ידי עיריית תל אביב יפו ,וחלקה של העירייה בתקציב החברה הוא פחות מ ,5%
אינה רשאית לפעול מחו לתחומי תל אביב יפו אלא כאשר לפעילות יש זיקה ישירה לעיר .לאור
חוות הדעת של היוע המשפטי לממשלה ,הקי מנכ"ל משרד התחבורה ועדה בי משרדית
שהגישה את המלצותיה באוגוסט  ,1998וה שימשו בסיס להחלטת ממשלה עוד באותו החודש.
וזו הייתה החלטת הממשלה .1 :משרד התחבורה יטיל את הפעילויות והמשימות הנוכחיות של
"נתיבי כרמל" 2על חברה עירונית ,וזאת לא יאוחר מסו  .2 .1998משרד התחבורה יפסיק ,לא
יאוחר מסו אוקטובר  ,1998את כל הפעילויות המבוצעות מטעמו באמצעות "נתיבי גליל".2
__________________

2

יחידת ביצוע מינהלית במסגרת החברה.
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 .3משרדי התחבורה והאוצר יפעלו לסיו פעילותה של החברה בסו  ;2003עד אז יישמר מעמדה
כחברה עירונית ממשלתית.
בספטמבר  2002אישרה ועדת השרי לכלכלה את בקשתו של שר התחבורה דאז ד"ר אפרי סנה
להארי את פעילותה של החברה לפחות עד סו .2005
ביולי  2004שבה הממשלה ודנה בנושא והחליטה שלא לקבוע מועד לסיו פעילותה של החברה,
ושהיא תהיה רשאית לעסוק בכל תחומי פעילותה ובמסגרת מטרותיה במטרופולי תל אביב יפו.
בכ למעשה בוטלה החלטת הממשלה הקודמת לסיי את פעילות החברה .כ הוחלט ששר
התחבורה ושר האוצר יוכלו להוסי ולהטיל על החברה מטלות ומשימות בתחומי התכנו  ,הביצוע,
ההפעלה והתחזוקה של תשתיות לתחבורה כללית ולתחבורה ציבורית ,בתנאי שיש לה זיקה ישירה
למטרופולי תל אביב יפו.
בעקבות החלטת הממשלה מיולי  2004דנו משרדי האוצר והתחבורה במבנה העתידי של החברה.
מהמסמכי עולה כי על פי עמדת משרד התחבורה ,על החברה להיות חלק מרכזי ברשות
מטרופולינית לענייני תחבורה ,שמטרתה לממ ולנהל מדיניות תחבורתית במטרופולי תל אביב
יפו .א רשות כזו לא תוק על ידי הרשויות המקומיות במטרופולי  ,בכוונת המשרד ליזו חקיקה
בנושא.
· ‡˘Â ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ¯ÒÓ 2008 ¯·Ó·Â
È·È˙ ˙¯·Á ÚÂ„Ó ¯‡˘‰ ÔÈ· ˜„· ‰·˘ ,˙È„¯˘Ó-ÔÈ· ‰„Â·Ú· ‡ˆÓ ‰¯·Á‰ ÏÚ ˙ÂÏÚ·‰
‡ÌÈÏ˘Â¯È· Ó"Ú· ÌÈÏ˘Â¯È ÁÂ˙ÈÙÏ ‰È¯ÂÓ ˙¯·Á˘ „ÂÚ· ,˙È˙Ï˘ÓÓ ‰¯·Á ‡È‰ ÔÂÏÈÈ
„ÚÂÓ ¯Á‡Ï „Ú .˙ÂÈ Â¯ÈÚ ˙Â¯·Á Ô‰ ‰ÙÈÁ· Ó"Ú· ‰ÈÈ ·Â ˙ÂÈ˙˘˙ ‰¯Â·Á˙ ÛÂ ‰ÙÈ ˙¯·ÁÂ
Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙ ÈÁ· ˙‡ ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó ÂÓÈÈÒ ‡Ï ,2008 ¯·Ó·Â ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ
.‰¯·Á‰
הביקורת העלתה כי החברה פועלת ג בפרויקטי שמחו למטרופולי ושאי לה זיקה ישירה
אליו ,כמו בחדרה ,מודיעי  ,רחובות ,באר יעקב והוד השרו  .יש לציי כי בוועדת המכרזי מכהני
דירקטורי מטע עיריית תל אביב יפו בלבד; בוועדה למסירת עבודות של החברה מכה רק
דירקטור אחד במעמד משקי  ,ג הוא מטע עיריית תל אביב יפו.
Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÌÙ˜È‰Â ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÒÈ¯Ù Â ˙˘‰˘ ÏÎÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÏÚ·‰ ‰ ·Ó ÔÈ· ‰ÓÈÏ‰ ÌÂÈÎ ÔÈ‡ ,‰¯·Á‰ ˙Ó˜‰ „ÚÂÓÓ ˙Úˆ·Ó ‰¯·Á‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰
˘ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .‰˙ÂÏÈÚÙ ÔÈ·Â ,‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„· ‰ËÈÏ˘‰Â ‰¯·Á‰ Ï
˙‡ Ì‡˙‰· ˘·‚ÏÂ ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰„ÓÚÓ ˙ ÈÁ· ˙‡ Ì„˜‰· ÌÈÈÒÏ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ „¯˘Ó‰
.ÌÂÁ˙· ÌÈÏÚÂÙ˘ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÙÂ‚· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙ ,‰Ï˘ ‰ ·Ó‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה רשות החברות הממשלתיות כי תכנית העבודה של רשות
החברות לשנת  2009כוללת בחינת אפשרויות שונות בנושא לקראת גיבוש המלצה לשרי .

תקצוב פרויקטי
 .1בפברואר  2007פנה אג התקציבי במשרד האוצר למנכ"ל עיריית תל אביב יפו מר מנח
לייבה וביקר את התנהלות החברה בתקצוב פרויקטי  .הוא התריע בי היתר ,כי בפרויקטי
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מסוימי החלה החברה לפעול ללא הרשאה תקציבית ,וכי פרויקטי אחרי חרגו באופ ניכר מ
האומדני הראשוניי שהעבירה החברה למשרד לצור קבלת אישור תקציבי.
בעקבות המכתב החליטה במרס  2007ועדת הביקורת של דירקטוריו החברה להטיל על המבקר
הפנימי של החברה ,מר עזרא יהודה ,לבדוק באופ מיידי את הכיסוי התקציבי והחשיפה הכספית
של החברה בפרויקטי הקיימי  .המבקר הפנימי הגיש לוועדת הביקורת שלוש טיוטות של דוח
ביקורת בנושא ,את האחרונה בה ביוני .2007
Ï˘ ÈÓÈ Ù‰ ¯˜·Ó‰ ˘È‚‰ ‡Ï 2008 È‡Ó ˘„ÂÁ „Ú˘ ‰¯·ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
2008 È ÂÈ· ¯ÒÓ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Ú‰ ˙Â·˜Ú· .‰Ê ‡˘Â · ÈÙÂÒ ÁÂ„ ‰¯·Á‰
‰ËÂÈË‰ Ï˘ ÍÈ¯‡˙‰) 6.6.07 ÌÂÈÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ·Âˆ˜˙ ÔÈÈ Ú· ÁÂ„ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ
."ÈÙÂÒ ÁÂ„" ˙¯˙ÂÎ‰ ˙‡ ‡˘Â ‰ ,(˙È˘ÈÏ˘‰
המבקר הפנימי הסביר למשרד מבקר המדינה כי "אינו סוברני להחליט על דעת עצמו כי טיוטת דוח
שמסר לחברה היא דוח סופי"; החלטה כזו צריכה להתקבל על ידי ועדת הביקורת או מליאת
הדירקטוריו  ,והגור האחראי על הקשר ע המבקר הפנימי צרי להודיע על כ בכתב או כחלק
מפרוטוקול ישיבה .עוד הודיע המבקר הפנימי כי בעקבות ההערה של משרד מבקר המדינה הוא
ביקש להוציא דוח סופי ,א לא התקבלה על כ כל תגובה מהנהלת החברה.
˘È‚‰Ï ·ÈÈÁ ˙¯Â˜È· ÁÂ„ ÏÚ Â˙„Â·Ú ˙‡ ÌÈÈÒ˘ ÌÈ Ù ¯˜·Ó ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
„.ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÂÈ‡ˆÓÓ ÏÚ ÈÙÂÒ ÁÂ
 .2באפריל  2007מינתה ועדת הביקורת את עו"ד אבנר כה )להל היוע ( לש מת ייעו
משפטי לוועדת הביקורת בנושאי שעלו מהטיוטה של דוח הביקורת הפנימית על תקצוב
הפרויקטי  .בדצמבר  2007העביר היוע ליו"ר הדירקטוריו פרופ' ישראל בורובי ולוועדת
הביקורת "חוות דעת סופית לגבי תקצוב פרויקטי " ,ובו המשמעויות המשפטיות של החריגות
התקציביות בפרויקטי שהחברה מבצעת .לפני היוע עמדה הטיוטה השלישית של דוח המבקר
הפנימי בנושא .מחוות הדעת של היוע עולי הממצאי הבאי :
התחייבויות החברה לגורמי שוני חרגו ביוני  2007ב  226.6מיליו ש"ח מההרשאה של המשרד.
היוע ציי כי ג סכו זה לא יאפשר לסיי את הפרויקטי  ,וכי להשלמת יידרשו  664.8מיליו
ש"ח )כולל סכו החריגה שלעיל( .המשרד קובע את תקציב הפרויקטי בהתא לאומדני של
החברה; אלא שהאומדני נעשו בתחילת הדר  ,ונמצא כי לאחר קבלת ההרשאה מהמשרד ה גדלו
בלי שהחברה הודיעה על כ למשרד ,כ שלמעשה התקציב שנקבע לא מספיק להשלמת
הפרויקטי  .אומדני החברה ג לא כללו את העלות הנדרשת להפקעות ,פינוי קרקעות ופיצוי
לבעליה  .לכ האומדני הבסיסיי לוקי בחסר .בינתיי עד סו  ,2007קיבלה החברה תוספות
תקציביות מהמשרד ומרכבת ישראל ,כ שסכו החריגה ירד מ  226.6ל  67.9מיליו ש"ח.
 .3בדצמבר  2007אימ הדירקטוריו את המלצת ועדת הביקורת לדירקטוריו החברה ,לפיה על
המנכ"ל מר שי ברס להציג נהלי חדשי ותיקו הליקויי שנדרש לבצע בהסתמ על חוות דעת
היוע ; המנכ"ל נדרש להציג בתו שלושה חודשי לוועדת הביקורת את תיקוני הליקויי שנעשו.
עוד הוחלט כי ועדת הביקורת תעקוב אחר תיקוני הליקויי  ,ותדווח לדירקטוריו על השלמת .
החברה מסרה בספטמבר  2008למשרד מבקר המדינה כי עוד לפני קבלת ההחלטות של
הדירקטוריו  ,וביתר שאת אחריה ,פעלה הנהלת החברה להכי נהלי חדשי שתוכל להציג בפני
דירקטוריו החברה ,וכ עמלה על הטמעתה של מערכת מחשוב חדשה לבקרה כספית בחברה.
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ואמנ בישיבה באפריל  2008של הדירקטוריו הציג מנכ"ל החברה מערכת נהלי חדשה שבכוונתו
לקד ולאשר ,וכ את המערכת הממוחשבת שבכוונתו להקי בחברה.
ÌÈÏ‰ Â¯˘Â‡ ‡Ï ,2008 ¯·ÓËÙÒ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï „Ú ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
.˙ÈÙÒÎ ‰¯˜·Ï ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ‰Ó˜Â‰ ‡ÏÂ ÌÈ˘„Á

תקצוב משרד התחבורה
 .1על פי נוהל משנת  ,2003המגדיר את התנהלות המשרד מול הרשויות המקומיות בתחו
תקציבי בטיחות ופיתוח של פרויקטי תחבורתיי  ,המשרד ישתת במימו כל שלבי התכנו
הקשורי בפרויקט ,לרבות הכנת תכניות סטטוטוריות ,תכנו מוקד  ,תכנו מפורט ותכנית אב
לתחבורה .המשרד לא ישתת במימו התכנו של מרכיבי לא תחבורתיי הנכללי בתכנית בניי
ערי .
בנוהל נקבע כי המשרד ישתת במימו עורקי מטרופוליניי המשמשי ג לתנועה עוברת בי
רשויות מקומיות ,כולל תכנו  ,קידו לזמינות 3וסלילה .השתתפות המשרד תהיה עד  70%מעלות
הרכיבי המוכרי על ידי המשרד .כל פרויקט שעלותו מעל שלושה מיליו ש"ח מחייב בדיקת
כדאיות כלכלית .רק התחייבות חתומה על ידי מורשי החתימה ועל ידי חשב המשרד מחייבת את
המשרד .כל סיכו ע גורמי אחרי ה בכתב וה בעל פה אינו בר תוק .
המשרד מתקצב את הפרויקטי של החברה על פי האומדני הראשוניי שהחברה מעבירה לו .על
בסיס אומדני אלה בודק המשרד את הכדאיות הכלכלית של פרויקט על פי נוהל פר"ת.4
È·Èˆ˜˙‰ Ô„ÓÂ‡Ï È Â˘‡¯‰ È·Èˆ˜˙‰ Ô„ÓÂ‡‰ ÔÈ· ¯ÚÙ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
100-Ó ‰ÏÚÓÏ - ˙ÂÏÚ ÈÁ ÂÓ·Â ,(ÔÏ‰Ï ‰Ï·Ë Â‡¯) ‰ÏÚÓÂ 150%-ÎÏ ÚÈ‚Ó ÔÎ„ÂÚÓ‰
˙ÂÏÚ ˙‡ È Â˘‡¯‰ Ô„ÓÂ‡· ‰ÏÈÏÎ‰ ‡Ï Ì‚ ‰¯·Á‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÓ ˜ÏÁ· .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
ÌÈ¯ÚÙÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˙Á˙ Ó ‰ È‡ ‰¯·Á‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÈÂ ÈÙ‰
.ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ È˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò˘ ÈÙÎ ,„È˙ÚÏ ˙Â ˜ÒÓÂ ÌÈÁ˜Ï ‰˜ÈÙÓ ‰ È‡Â ,‰Ï‡Î
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ·ˆ˜˙ ÍÎ·Â ,ÂÏ ‰¯ÒÓ ‰¯·Á‰˘ ÌÈÈ Â˘‡¯‰ ÌÈ „ÓÂ‡‰ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰ „¯˘Ó‰ .2
·˙‡ ˙ÂˆÙÏ ˘¯„ ÌÈ˙ÚÏ :ÏÂÙÎ ˜Ê Ì¯‚ ÍÎ·Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙¯ÈˆÚÏ Ì¯Â‚ ¯ÒÁ ·Âˆ˜˙ .¯ÒÂÁ
,˙˘„Á˙Ó Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰„Â·Ú‰Â ·Èˆ˜˙Ï ‰ÓÏ˘‰ ˙¯˘Â‡Ó˘ÎÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜ÒÙ‰ ÏÚ ÔÏ·˜‰
‰„Â·Ú‰ ˙˙·˘ÂÓ Â·˘ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· ,ÍÎÏ ÛÒÂ · .‰„Â·ÚÏ ÔÏ·˜‰ ˙¯ÊÁ‰Ï ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÈÂÏÚ ˘È
‚¯Ë˜ÈÂ¯Ù ˙ÓÏ˘‰-È‡ ,ÔÎ ÏÚ ¯˙È .ÌÊÈÏ„ Â È˘ÚÓÓÂ ¯˙‡· ‰Á Ê‰Ó ÌÈÚ·Â ‰ ÌÈ˜Ê ÌÈÓ
·.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ „ÚÂ ‰ Â¯˙Ù Ì˘Ï˘ ‰ÈÚ·‰ ˙Î˘Ó ˘ ÍÎ· ˜Ê ˜˘ÓÏ Ì¯Â‚ Ë¯Ù· „ÚÂÓ·Â ÏÏÎ
__________________

3

4

קידו לזמינות במסגרת פעילות לפי נוהל תכנו וביצוע של פרויקטי תחבורתיי  ,נדרשת בדיקת
התכנית ,הכנת חומר מגוו לוועדות שונות ונתוני לבדיקת הכדאיות הכלכלית של הפרויקטי  .תהלי
זה כולל ג את ההלי הסטטוטורי שהוא תנאי לרישוי ולביצוע פרויקט ,ויכול להימש שנתיי עד
ארבע שני  .הזמ נדרש לטיפול בפרויקט בוועדת התכנו בה מתנהל ההלי  ,ולקבלת אישורי מוועדה
מקומית/ועדה מחוזית או ועדת תכנו לאומית .שלב זה כולל ג הפקעות ,פינויי לרבות פיצויי
לבעלי הקרקע ועוד.
נוהל פר"ת )פרויקט תחבורתי( מטרתו לקבוע הנחיות לבדיקת כדאיות של פרויקטי תחבורתיי .
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להל דוגמאות לפרויקטי שהופסקו )עד מועד סיו הביקורת( בשל תקציב שהתבסס על אומדני
נמוכי :

פרויקטי שהופסקו פעילות
˘Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ì

Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÌÂ˜ÈÓ

מחל משה סנה
)צומת הפיל(

בגבול תל אביב
רמת השרו
)בי שכונת גני צהלה
ושכונת נוה ג (

80.0

א המושבות
בני ברק* ,כולל
גשר מעל כביש
מס' 4

בני ברק כביש מס'
 4פתח תקווה

112.0

288.0

כביש ,431
הקטע העירוני
בעיר מודיעי
מבצע קדש
הפרדה מפלסית
כביש מסילת
רכבת

מודיעי

118.0

259.5

120.0%

גבול בני ברק רמת
ג

126.4

239.5

90.5%

177.5

מחל גלילות ,גבול
תל אביב רמת
השרו  ,חיבור בי
כביש ) 20נתיבי
איילו ( לכביש מס' 5

65.0

78.0

20.0%

60.0

גשר 20 \ 5

*

‡Ô„ÓÂ
¯‡˘Ï˘ È Â
·Èˆ˜˙‰
)·È ÂÈÏÈÓ
˘"(Á

‡Ô„ÓÂ
Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓ
·Èˆ˜˙‰
)·È ÂÈÏÈÓ
˘"(Á

˘ÏÂ„È‚‰ ¯ÂÚÈ
Ô„ÓÂ‡‰Ó
È Â˘‡¯‰

ÌÂÎÒ‰
˘Ú˜˘Â‰
)·È ÂÈÏÈÓ
˘"(Á

192.0

140.0%

53.0

157.0%

111.5

113.0

ראו להל התייחסות מפורטת לפרויקט זה.

139-ÎÏ ÚÈ‚Ó ÂÏÏ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜ÒÙ‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î ¯È˘È‰ ÈÙÒÎ‰ ˜Ê ‰ ,‰¯·Á‰ È Â˙ ÈÙ ÏÚ
Ï˘· ,ÌÓÈÈÒÏ ˘¯„ ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÔÎ„ÂÚÓ‰ Ô„ÓÂ‡· ÏÂÏÎ ‰Ê ÌÂÎÒ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
.˘„ÁÓ Ì·Âˆ˜˙-È‡Â Ì˙˜ÒÙ‰
בתשובתה מנובמבר  2008מסרה החברה למשרד מבקר המדינה ,כי "האומדני לעלות של
הפרויקטי נעשו במרבית המוחלטת של המקרי מספר שני בטר נקבע ואושר תקציבו של
הפרויקט .פער הזמ שעובר בי מועד הגשת האומד לבי אישורו ,גור במקרי רבי לכ
שהתקציב אינו מבטא את ההתייקרויות שחלו בתשומות הרלוונטיות בפרק הזמ שחל  .לדברי
משקל יתר עקב ההתייקרויות הדרסטיות שחלו בשני האחרונות )ושקשה היה לחזות מראש(
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בתשומות הברזל ,הבטוני  ,האספלט והאנרגיה .יתירה מכ  ,החברה מטפלת בפרויקטי מורכבי
ביותר ,הנמצאי בתוו אורבני צפו ביותר ,הכולל תשתיות רבות .בנוס  ,ככל שחולפות השני ,
מתחדדת הרגישות הסטטוטורית והמשפטית למזעור הפגיעה באיכות חייה של התושבי  .כל אלה
גורמי להתייקרות רבה של הפרויקטי בשל דרישות של ועדת התכנו למיגוני אקוסטיי  ,קירות
תמ  ,מנהור וכדומה".
המשרד בתשובתו למשרד מבקר המדינה הסביר כי בשנת  2003פנה לחברה וביקש אומדני של
מלוא עלות הפרויקטי לרבות הפקעות ,פינויי וגורמי בלתי צפויי מראש .המשרד הסביר כי
בעת הגשת התכניות החברה לא הודיעה שהאומדני שהגישה אינ כוללי פינויי והפקעות וכ
נושאי בלתי צפויי מראש.
ÒÒÂ·Ó ‰È‰È ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ·Âˆ˜˙ ÈÎ ÍÎ ÏÚ „ÂÓÚÏ „¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÔÈÎ‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ .ÌÈ·ÈÎ¯‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈÏÏÂÎ‰ ÌÈ „ÓÂ‡ ÏÚÂ ,¯˙ÂÈ ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ „ÓÂ‡ ÏÚ
‡‰˜È„·‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó ÏÚÂ ,Ë¯ÂÙÓ ÔÂ Î˙ ¯Á‡Ï ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ „ÓÂ
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ È·ÈÎ¯ ÏÎ ˙‡ ÏÂÏÎÈ˘ ÒÒÂ·Ó Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ ˜¯ ˙ÈÏÎÏÎ‰
 .3הביקורת העלתה כי אי בחברה בקרה כספית ממוחשבת לאומדני הפרויקטי  .ביוני 2008
החליטו יו"ר דירקטוריו החברה פרופ' ישראל בורובי  ,יו"ר ועדת הביקורת עו"ד טל רוטמ
ומנכ"ל החברה מר שי ברס להקי צוות רב תחומי בראשות המנכ"ל ובהשתתפות חברות חיצוניות
בתחו מערכות מידע ואנשי החברה ,שיגדיר את הדרישות ממערכות מידע ,וימלי על תוכנות
מתאימות הקיימות בשוק.
 .4בתקנות התקציב לשנת  2005של משרד התחבורה הוקצו תקציבי  ,ובעקבותיה התחייבויות
למימו  ,לשני פרויקטי  :רחוב הלר בתל אביב יפו  29מיליו ש"ח ) 75%מעלות הפרויקט(,
וכביש  431במודיעי  147.5מיליו ש"ח ) 100%מעלות הפרויקט( .מהמסמכי עולה כי בדצמבר
 2005הודיע אג התקציבי במשרד האוצר למשרד כי התקציבי הללו מותני  :פרויקט רחוב הלר
מותנה בתוצאה של בדיקה כלכלית ,והפרויקט במודיעי מותנה בקבלת אומד סופי ומוסכ
לפרויקט .ביולי  2006הודיע סג החשב של המשרד לחברה כי מאחר שהתקציב לרחוב הלר היה
מותנה בהצגת הבדיקה הכלכלית ,והיא לא הוצגה ,הרי שבהתא לבקשת אג התקציבי במשרד
האוצר מבוטלת ההתחייבות עבורו .באשר לפרויקט במודיעי  ,במסמ מפברואר  2007כתב אג
התקציבי במשרד האוצר כי החברה יצאה למכרז עבודות עפר בהיק  70מיליו ש"ח על א
שההרשאה התקציבית הייתה מותנית.
‰ ˙ÂÓ ·Âˆ˜˙ ‚˘ÂÓ‰ ÈÎ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘È ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .1985-‰"Ó˘˙‰ ·Èˆ˜˙‰ ˙Â„ÂÒÈ ˜ÂÁ· ÌÈÈ˜ Â È‡ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ
.Â·ˆ˜˙Ï Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â Ë˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙ ˜Â„·Ï
צוות תחבורה מאג התקציבי במשרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ,כי "לא
פע אג התקציבי מואש בהתערבות יתרה בניהול פרויקטי תשתיתיי  .במקרה זה הוחלט
'ללכת לקראת המשרד' ולאפשר לו חלק פעיל יותר בנייהול תקציב משרדו וזאת כמוב תו
ההתניות המתחייבות לעניי הבחינות והבדיקות המקובלות והמוסכמות בי המשרדי " .אג
התקציבי מסכי כי תקצוב פרויקט "על תנאי" אינו מקבל ביטוי במערכת התקציב.
ÌÂ˘Ó ˘È ÏÈÚÏ ˙¯‡Â˙Ó‰ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó Ï˘ ˙ÂÏ‰ ˙‰‰ Í¯„· ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
.ÌÈ˘Â·È˘ Â· ÌÂ¯‚Ï ‰ÏÂÏÚ ‡È‰Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ÛËÂ˘‰ ÏÂ‰È · ˙Â·¯Ú˙‰

דוח שנתי 59ב

1390

‰ÓÎ Í˘Ó˙Ó ÌÚÂˆÈ·˘ ÌÈÈ˙È˙˘˙ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ÌÚ·Ë : È ˙ ˘ - · ¯ Á Â ˙ È Ù Ì Î Ò ‰
˘ ÛÈˆ¯ ÚÂˆÈ· ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ ÌÈÈ˙ ˘-·¯ ÌÈ·Èˆ˜˙ Ì˙Â˘¯Ï „ÈÓÚ‰Ï Í¯Âˆ ˘È ÔÎÏ .ÌÈ
‡È‰˘ ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ Ú‚Â · ‰Ï˘ÓÓ‰ ÌÚ È˙ ˘-·¯ ÁÂ˙ÈÙ ÌÎÒ‰ ÔÈ‡ ‰¯·ÁÏ ÈÎ ‡ˆÓ .ÏÈÚÈÂ
‡Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó .‰ È„Ó‰ ¯Â·Ú Úˆ·Ï ‰¯ÂÓ
˙È·Èˆ˜˙ ˙Â·ÈˆÈ Ï˘ ‰·È·Ò· ÏÚÙ˙ ‰¯·Á‰˘ ÍÎ ÔÂ Î˙‰Â ·Âˆ˜˙‰ È¯„Ò ˙‡ ÁÈË·‰Ï
.˙È‡¯Á‡ ‰¯·Á‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ· Ì˘Ï ,˙È Â Î˙Â
בתשובת למשרד מבקר המדינה הסבירו משרדי התחבורה והאוצר כי לפרויקטי המתוקצבי
ניתנת הרשאה להתחייב במלוא עלות  ,וכי תקציב המזומ של הפרויקטי מנוהל ברמה שנתית
ורב שנתית ,על פי תחזית של עלות הביצוע המתקבלת מהגורמי המבצעי .
‰ ˘· ‰ ˘ È„Ó˘ ÔÂÂÈÎÓ ,˙Â‡„Â-È‡ Ï˘ ·ˆÓ ÔÈÈ„Ú ‰Ê ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÏÂÎÈ Â·˘ ,ÔÓÂÊÓ‰ ·Èˆ˜˙ ˙‡ ˘„ÁÓ ÚÂ·˜Ï Í¯Âˆ· ‰ ˙ÂÓ ÏÚÂÙ· ·Âˆ˜˙‰
-·¯ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰¯·Á‰ ÌÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È ÔÎÏ .ÌÏÂËÈ· È„Î „Ú ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ È˘ Úˆ·Ï
˘ ˙.‰·Èˆ˜˙· ˙Â‡„ÂÂ‰-È‡ ˙‡ Ô˙È ˘ ÏÎÎ ÔÈË˜È˘ È

חשיפה כספית בגי תביעות לפיצוי על תכנית הפוגעת במקרקעי
לפי חוק התכנו והבנייה
 .1בסעי ) 197א( לחוק התכנו והבנייה ,התשכ"ה ) 1965להל חוק התכנו והבנייה( ,נקבע
כדלהל " :נפגעו על ידי תכנית ,שלא בדר הפקעה ,מקרקעי הנמצאי בתחו התכנית או גובלי
עמה ,מי שביו תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעי או בעל זכות בה זכאי לפיצויי מהועדה
המקומית לתכנו ולבנייה ,בכפו לאמור בסעי ."200
סעי 119ד)א( לחוק התכנו והבנייה קובע הסדר מיוחד לחלוקת האחריות בתשלו פיצויי  ,עבור
תכניות דר שמוגשות על ידי המדינה או אחר מטעמה" :הוגשה תכנית דר בידי המדינה או
מטעמה כאמור בסעי 119ב) (1או בידי רשות שהוקמה לפי די שאינה רשות מקומית או ועדה
מקומית ,וחויבה ועדה מקומית בתשלו פיצויי לפי סעי  197עקב אישור התכנית ,ישפה מגיש
התכנית כאמור את הוועדה המקומית ,ב  70אחוזי מסכו הפיצויי " .ע זאת ,הנושאי בתשלו
יכולי לקבוע ביניה הסדר תשלומי או הסדר שיפוי שוני .
בשני האחרונות דורשות הוועדות המקומיות לתכנו ולבנייה מהחברה לחתו כמגישת התכנית על
התכניות שהחברה מקדמת בתחומ  .בכ ה רוצות להבטיח לעצמ  ,חובת שיפוי בשיעור 70%
מסכומי הפיצויי במידה שיחויבו בה  .במקרי רבי מתנות הוועדות המקומיות את שיתו
הפעולה והסכמת לקידו התכנית ,בקבלת כתב שיפוי 5מלא ) (100%מהחברה על כל סכומי
הפיצויי שייפסקו נגד בגי התכניות שהחברה מקדמת ,ה פיצויי הפקעה וה פיצויי לפי חוק
התכנו והבנייה.
 .2לפי הדוחות הכספיי של החברה ,עד סו  2006הוגשו נגד החברה בגי פרויקט איילו צפו
ופרויקט איילו דרו  1,470תביעות ועררי לפי סעי  197לפי חוק התכנו והבנייה ,בס 440
__________________
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התחייבות לשל למי שכתב השיפוי מופנה אליו את סכו הפיצוי שהוא )המשופה( יחוייב לשלמו
לנפגע ,בתחו שלגביו נית כתב השיפוי.
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מיליו ש"ח ,בשל ירידת ער נכסי  .נמצא כי החברה לא רשמה בדוחות הכספיי הפרשה בגי
תביעות אלה .בביאור לדוחות הכספיי )להל הביאור( היא ציינה שניסיו העבר מלמד כי אי לה
חשיפה כספית )התחייבות כספית תלויה שאינה מכוסה( בגי התביעות האמורות .על פי הביאור,
לדעת החברה היא תשופה באופ מלא על ידי מזמיני העבודות משרד התחבורה או רשויות
מקומיות.
˙‡ Ô‚ÚÓ‰ ·˙Î· ¯„Ò‰ ‰¯·ÁÏ ÔÈ‡ ,ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
‡.‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÌÂÏ˘˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯ Â‡ „¯˘Ó‰ ˙ÂÈ¯Á
 .3נוכח גובה התביעות והחשש של הדירקטורי של החברה מתביעות אישיות ,הנושא הועלה
בדירקטוריו החברה .בינואר  2007החליט הדירקטוריו כי החברה תפנה במכתב לכל הגורמי
המעורבי בעניי  ,לרבות שרי האוצר והתחבורה ,על מנת לקבל שיפוי בגי תביעות העבר וכ בנוגע
להסדרי הפיצויי לפי סעי  197בגי תכניות שהחברה מקדמת ,וזאת כדי שהיא לא תחויב לשפות
את הוועדה המקומית בגי פיצויי לפי חוק התכנו והבנייה.
מנכ"ל החברה מסר במרס  2008למשרד מבקר המדינה כי המשרד הנחה את החברה בעל פה שלא
לחתו על תכניות המוגשות לוועדות המקומיות בגי תכניות שהחברה מקדמת .לדברי מנכ"ל
החברה ,הנחיה זו מקשה על החברה לקבל פרויקטי מהרשויות המקומיות ,כי אלה אינ מוכנות
לוותר על השיפוי שהחברה נהגה לתת בעבר .ביולי  2008מסר אג תיאו ותשתיות במשרד
התחבורה למשרד מבקר המדינה ,כי האחריות לפיצוי בגי חוק התכנו והבנייה חלה על יז
התכנית ,שהוא הרשות המקומית.
˙˘È‚ÓÎ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙Â„ÚÂ ˙ÂÙ˘Ï ¯·Ú· ‰¯·Á‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ ÈÎ ‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ
˙- ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ Ï˘ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú ‡Ï :ÔÈ˜˙ ‡Ï ÍÈÏ‰· ‰ ˙È ,˙ÂÈ Î
‰ÙÈ˘Á‰ ˙Ó¯ Ï˘ ‰˜È„·Â Ô„ÓÂ‡ ˙ Î‰ ˙Â·¯Ï - ÔÂÏÈÈ‡ È·È˙ ˙¯·ÁÂ „¯˘Ó‰ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
„¯˘Ó ÔÈ· ¯„Ò‰ Í¯Ú ‡Ï ,2008 ËÒÂ‚Â‡ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï „Ú .ÌÈ ÂÎÈÒÏ
˙·ÈÂÁÓ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÏÂÏÚ˘Â ˙Ú·˙ ‰¯·Á‰˘ ÌÈÈÂˆÈÙ‰ ÈÂÒÈÎ ¯·„· ‰¯·Á‰ ÔÈ·Â ‰¯Â·Á˙‰
·.‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ Ì‰
¯˘‡Î ,‰¯·Á‰ ÏÚ ÏËÂ˙ ÈÂˆÈÙ· ˙Â·Á‰˘ ÍÎÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰¯·Á‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,„¯˘Ó‰ ÏÚ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ ‰Ïˆ‡ ÔÓÊÂ‰˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· ¯·Â„Ó
˙˘‚‰ ˙Ú·˘ „ÈÙ˜‰Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ,„È˙ÚÏ ¯˘‡· .¯·Ú‰ ˙Â·ÂÁ Ï˘ ‰È‚ÂÒ‰ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï
˙ÈÙÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÂÙÈ˘Ï ÌÈÓÂÏ˘˙ ¯„Ò‰ ˘‡¯Ó Ú·˜ÈÈ ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó ‰„ÚÂÂÏ ˙ÂÈ Î
.˙ÂÈ Î˙ ÔÈ‚· ‰˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰ Ô‰Ó ˘‡¯Ó Ú„˙ ‰¯·Á‰˘ È„Î ,‰ÈÈ ·‰Â ÔÂ Î˙‰ ˜ÂÁ
בעקבות הביקורת הודיע המשרד למשרד מבקר המדינה כי "כיו ה החברה וה משרד התחבורה
מודעי לנושא וכל שיפוי ]יינת [ בגיבוי של מורשי החתימה במשרד".

פרויקט ציר הלר שלבי
הפרויקט( מורכב משבעה מקטעי ונועד לנקז את תנועת
פרויקט ציר הלר שלבי )להל
המכוניות הזורמת מבת י ויפו לתל אביב ,ובכיוו ההפו מתל אביב דרומה .הפרויקט כולל את
סלילת רחוב הלר והסדרת רחוב אד קו ' לרחוב חד סיטרי )ממזרח למערב( ,ואת הרחבת הרחובות
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היינרי היינה ,שלבי ואליפלט מרחוב אד קו ' עד אזור מנשייה בתל אביב .כל זאת על מנת
להעמיד חלופה בעלת קיבולת גבוהה לציר שדרות ירושלי  ,ובה ג יעבור הקו האדו של הרכבת
הקלה ,6מבת י דר יפו בואכה תל אביב ,ומש דר רמת ג ובני ברק לפתח תקווה )ראו מפה
להל ( .כמו כ נועד הפרויקט להוביל תנועה ממחל וולפסו בחולו לכיוו אזור מנשייה בתל
אביב.
תת חלוקה למקטעי לפי זמינות ביצוע
פרויקט שלבי

הלר

ביולי  2003החליטה ועדת משנה לנושאי תכנוניי עקרוניי של המועצה הארצית לתכנו ולבנייה
)להל הוולנת"ע( ,כי "תנאי לתחילת ביצוע עבודות ההקמה של הרכבת הקלה בשדרות ירושלי
ביפו ,יהיה אישור על ידי משרד התחבורה של דר שלבי או דר חלופית המהווה ציר תנועה בסדר
גודל דומה ,אשר ישמש להעברת תנועה מאזור בת י חולו לתל אביב ,כחלופה לציר שדרות
ירושלי ואישור לוח זמני לביצוע הדר שתיבחר .לוח הזמני יבטיח שדר כזו תבוצע בד בבד
ע הקמת הרכבת".
 : Ë Ï Ù È Ï ‡ · Â Á ¯ - C 2 Ú Ë ˜ Óבשנות התשעי של המאה הקודמת הפקיעה החברה
קרקעות במקטע  ,C2פינתה אות ופיצתה את בעליה  ,ובשנת  ,2000לאחר בדיקה כלכלית ,היא
המשיכה לעבוד על המקטע כמקטע עצמאי.
בדיו שהתקיי באפריל  2000בהשתתפות משרדי האוצר והתחבורה ועיריית תל אביב יפו ,סוכ
לייש בשני  2004 2000תכנית להשקעות בתשתיות תחבורה בתל אביב .לסיכו צורפה רשימת
פרויקטי שמשרדי האוצר והתחבורה ישתתפו במימונ  ,כאשר חלוקת המימו תהיה "כמקובל
__________________
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כיו " במימו פרויקטי תחבורתיי  75%על ידי משרד התחבורה ,ו  25%על ידי עיריית תל
אביב יפו .רחוב אליפלט )מקטע  (C2תוקצב לשני  2004 2000ב  60מיליו ש"ח .בהמש
לסיכו  ,באפריל  2001נחת בי החברה לעיריית תל אביב יפו הסכ להרחבת רחוב אליפלט ,לפי
אומד של  11.3מיליו ש"ח .חלקה של העירייה במימו הוא  ,25%כלומר  2.8מיליו ש"ח.
בהסתמ על ההסכ האמור פעלה החברה לתכנו ולקידו זמינות הקרקע לצור ביצוע התוואי,
ביצעה פינויי ורכשה זכויות במקרקעי הנדרשי לאור חלק מהציר.
בספטמבר  2002החליטה ועדת השרי לענייני כלכלה כי סלילת הכבישי בציר הלר שלבי  ,א
יוחלט על ביצוע ותקצוב  ,תיעשה על ידי החברה .ביולי  2003התקיי דיו בנושא אצל מתכננת
מחוז תל אביב במשרד הפני  ,ונקבע כי "קיימת חשיבות רבה לקצב ההתקדמות של תכנו ציר
שלבי מאחר שאישור משרד התחבורה ללוח זמני לביצוע דר שלבי  ,מהווה תנאי לתחילת
ביצוע עבודות ההקמה של הרכבת הקלה בשדרות ירושלי ".
 .1 :¯ Ï ‰ ' Á ¯ A Ú Ë ˜ Óמר יצחק זוכמ  ,שהיה אז מנהל אג בכיר לתשתיות ופיתוח
במשרד התחבורה ,אישר בינואר  2005לחברה לפרס מכרז לבחירת קבל מבצע עבור מקטע  Aשל
הפרויקט רחוב הלר בלא שהייתה לכ הרשאה להתחייב בתקציב המדינה.
בפברואר  2005הודיע מר זוכמ לחברה כי אג התקציבי במשרד האוצר לא אישר תקציב הרשאה
להתחייב 7לפרויקט ,וא ביטל את תקציב ההרשאה להוצאה השנתית )תקציב מזומ ( שהועמד
לטובת הפרויקט לשנת  .2005עוד הוסי כי יש לחדול מכל פעילות בפרויקט ,שכ לא נית יהיה
לשל חשבונות שיוגשו בגינו .יוצא אפוא שמשרד התחבורה מסר לחברה הודעות סותרות אשר
גרמו לתקלה לאחר התנעת הפרויקט.
ÂÚÈ„Â‰ ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰· 2005 Ò¯Ó· ÌÈÈ˜˙‰˘ ÔÂÈ„· ,„¯˘Ó‰ ˙‡¯Â‰ ˙Â¯ÓÏ
,‰·È˘È‰ ÈÙ˙˙˘ÓÏ ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰ Ï‰ ÈÓ ˘‡¯Â ¯· ‰È¯‡ ¯Ó Ê‡„ ‰¯·Á‰ Ï"Î Ó
"˘Ò ·ÂÁ¯Ï ˙¯·Á˙Ó˘ Ë˜ÈÂ¯Ù· ˙ÓÂˆ‰ ÔÈ·Ï ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â¯„˘ ÔÈ· ÌÈÈÂ ÈÙÏ ·Èˆ˜˙ ˘È
."‰ÚÈ Ó ÏÎ ‡ÏÏ ‡˘Â ‰ ˙‡ Ì„˜Ï Ô˙È Â (A+B1 ÌÈÚË˜Ó) ÌÈÈÂ‚Ï
במאי  2005חתמה עיריית תל אביב יפו על הסכ ע החברה לביצוע פרויקט המש לציר שלבי ,
ועלותו נאמדה ב  24מיליו ש"ח ,שמה תממ העירייה .25%
È‡· Â˘È‚‰ 2005 È ÂÈ· ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˜ÈÒÙ‰Ï 2005 ¯‡Â¯·ÙÓ „¯˘Ó‰ Ï˘ ‰ÈÁ ‰‰ ˙Â¯ÓÏ
˘˘ ,‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ‰„ÚÂÂ‰Â ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ Ï˘ ÔÓ˘· ,‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÁÂÎ
˙·ÂÒÁÈÈ˙‰ ˙ÂÚÈ·˙‰ .ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙· ÈÊÂÁÓ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó· ‰˜ÊÁ ˙ÒÈÙ˙Ï ˙ÂÚÈ
ÌÈÈÂ‚Ï Ò ·ÂÁ¯Ï ÔÂÒÙÏÂÂ ÛÏÁÓ ÔÈ· Í˘Ó‰·Â (A ÚË˜Ó) ¯Ï‰ ·ÂÁ¯· ÌÈÓ˜ÂÓÓ‰ ÌÈÒÎ Ï
)ÁÏ˘˘ ¯ÎÊÓ· .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 12-Î· Ê‡ „Ó‡ ˙ÂÚÈ·˙ Ô˙Â‡ ÔÈ‚· ÈÂˆÈÙ‰ Û˜È‰ .(B1 ÚË˜Ó
·,‰¯·Á‰ Ï"Î Ó Ó"ÓÏ ,Ï‡È¯Ù ÔÂÏ‡ ¯Ó ,‰¯·Á· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰ 2006 È ÂÈ
ËÙ˘Ó‰ ˙È·· ¯¯·˙È Ì‡" ÈÎ ÔÈÈˆÂ ,·Èˆ˜˙ ‡ÏÏ ‰ÏÚÙ ‰¯·Á‰˘ ¯˘È‡ ‡Â‰ ,Ò¯· È˘ ¯Ó
˘."'ËÙ˘Ó‰ ˙È·Ó ˘‡¯‰ ÏÚ ÛÂËÁÏ' ÌÈÏÂÏÚ Â Á ‡ Â Ú„Â‰ ‡ÏÂ ·Èˆ˜˙ ÔÈ‡˘ Â Ú„È
¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ÂÏ‡˘Ï ‰·Â˘˙· ,2008 È ÂÈ· ¯ÒÓ ‰¯·Á· ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰
ÌÈÈÂ ÈÙ Úˆ·Ï ÏÈÁ˙‰Ï ,¯· ‰È¯‡ ¯Ó ,Ê‡„ ‰¯·Á‰ Ï"Î ÓÓ ‰¯È˘È ‰ÈÁ ‰ Ï·È˜ ÈÎ ,‰ È„Ó‰
.ÂÓˆÚ ˙ÓÂˆ· ÏÏÂÎ ,ÌÈÈÂ‚Ï Ò ·ÂÁ¯ ˙ÓÂˆ „Ú
__________________
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תקציב הרשאה להתחייב תקציב המדינה הוא תקציב חד שנתי בהגדרתו ,ולכ  ,כדי לאשר התקשרות
שמחייבת תשלומי בשני שאחרי שנת התקציב הנוכחית ,נדרש המשרד לתקציב הרשאה להתחייב.
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בתשובתו למשרד מבקר המדינה מסר מר אריה בר ,כי "כל ההתחיבויות של החברה החתומות ה
לתכנו וה לפינויי שולמו כול ובמלוא מתו הרשאה שיועדה לכ ושהתקבלה ממשרד
התחבורה".
בתשובתו למשרד מבקר המדינה ציי משרד התחבורה כי לא ברור למשרד על בסיס מה בוצעו
הפינויי  ,וכי התשלומי נבעו מטעות של חברת הבקרה המועסקת על ידי המשרד ,שא ננזפה בשל
כ .
 .2בספטמבר  2005הגיש מנהל הפרויקט למ"מ המנכ"ל וראש מינהל תכנו בחברה אומד
תקציבי לביצוע ופינוי במקטע  Aשל הפרויקט )רחוב הלר ורחוב אד קו '( ,בס  29.5מיליו ש"ח.
בדצמבר  2005נת המשרד לראשונה לחברה הרשאה להתחייב בגובה  29מיליו ש"ח למקטע A

של הפרויקט )רחוב הלר( 75% ,מזה במימו המשרד .למרות זאת הודיע אג התקציבי במשרד
האוצר למשרד התחבורה כי על א שניתנה הרשאה להתחייב למקטע  ,Aהתקציב מותנה בתוצאות
חיוביות של בדיקת כדאיות כלכלית על פי נוהל פר"ת.
בפברואר  2006התפרס מכרז לביצוע העבודות במקטע  ,Aובאפריל באותה שנה נבחר הזוכה
במכרז.
כאמור ,על פי נוהלי המשרד מותנית התחלת פרויקטי בבדיקה כלכלית .משרד מבקר המדינה מעיר
כי אושר לחברה להתחיל בפרויקט עוד לפני שהתקבלו התוצאות מהבדיקה הכלכלית .רק בחודש
יוני  2006הסתיימה הבדיקה הכלכלית לפי נוהל פר"ת של מקטע .A
ביולי  2006הודיע סג חשב המשרד למנכ"ל החברה כי ההצדקה הכלכלית )על פי נוהל פר"ת( טר
הוצגה בפני משרד האוצר ,וכי לפי הוראת אג התקציבי במשרד האוצר הוא מודיע שהתחייבות
משרד האוצר למקטע  Aמבוטלת ,וכי המשרד לא יכבד חשבונות שיוגשו בגי אותו מקטע .במכתב
התחייבות של המשרד ,שנכתב בספטמבר  ,2006לאחר שהחברה כבר החלה את עבודתה במקטע ,A
נמחקה השורה המתייחסת למקטע ,ובכ בוטל התקציב שלו.
בתשובה לשאלות משרד מבקר המדינה ,מסר ביולי  2008צוות תחבורה באג התקציבי במשרד
האוצר כי הורה לחשב המשרד דאז ,מר ער היימר ,לעצור את הפרויקט מכיוו שהבדיקה הכלכלית
שנערכה בחודש יוני  2006על ידי המשרד התבססה על פיתוח פרויקט ציר הלר שלבי במלואו,
וזאת בניגוד לעמדת אג התקציבי  ,שלא ראה בכ צור .
ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï ˙ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÎÓÒÂ ˙ÂÈÁÓÂÓ ÔÈ‡ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
- ÈÚÂˆ˜Ó‰ „¯˘Ó‰ È„È· ˙ÂÈ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ ˙‡Ê ˙ÂÎÓÒ .‰ÚÂ ˙ È¯Èˆ ÁÂ˙ÈÙ· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò
„.‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Â ÈÈ‰
 .3ג אחרי ביטול התקציב למקטע  ,Aבספטמבר  ,2006שילמה החברה בגינו כ  280,000ש"ח,
רוב לקבל המבצע .הקבל ג הגיש חשבוניות עבור עבודה בתקופה שלא הייתה בה הרשאה
תקציבית ,על סכומי המוערכי בכ  2.6מיליו ש"ח.
˙ÂÈ·Èˆ˜˙‰ ˙Â‡˘¯‰‰Ó ‚Â¯ÁÏ ‡Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ ˙ÂÈÁ ‰Ï „Â‚È · ‰ÏÚÙ ÔÂÏÈÈ‡ È·È˙ ˙¯·Á
˘‡.Ë˜ÈÂ¯Ù· ‰¯·ÁÏ Â¯˘Â
 .4במכתב התחייבות מדצמבר  2006חידש המשרד למקטע  Aאת תקציב ההרשאה להתחייב
)בס של  29מיליו ש"ח( ,וקבע לו תקציב מזומ בס  31.5מיליו ש"ח.
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˙Â„Â·Ú‰ ·Âˆ˜˙· „¯˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ˙ÂÏ‰ ˙‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
··Â˘Â ÂÏË·Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ‡ÏÏ ·Èˆ˜˙ ¯˘‡Ï ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ .A ÚË˜Ó
‰ÏÂÏÚ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ .ÔÏ·˜ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â„Â·Ú· ÏÁÂ‰Â Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ˘ ¯Á‡Ï ˙‡Ê ÏÎ ,Â¯˘‡Ï
.Ì˙ÂÈ‡„Î· ÚÂ‚ÙÏÂ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ·ÎÚÏ ÔÈÙÂÏÁÏ Â‡ ,ÌÈÈ‡„Î ‡Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ÌÂ¯‚Ï
בתשובתו מנובמבר  2008הסביר אג התקציבי במשרד האוצר כי בעת שהפחית את תקציב
ההרשאה להתחייב לא ידע שהקבל כבר התחיל בעבודות ,שעל פי התחייבות המנכ"ל דאז של
משרד התחבורה ,לא היו אמורות עדיי להתבצע  .בתשובתו מינואר  2009למשרד מבקר המדינה
מסר משרד התחבורה כי הוא מקבל את הערת משרד מבקר המדינה.
38-Î· ÂÓÎ˙Ò‰ Ì‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ A ÚË˜Ó ¯Â·Ú ‰¯·Á‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙˜È„·Ó .5
Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 8.5-Î Ï˘ ÍÒ· ÌÈÓÂÏ˘˙ ÂÏÏÎ ÌÂÎÒ Â˙Â‡· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ
˘.·ˆ˜Â˙ ‡ÏÂ ¯˘Â‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ,(B1 ÚË˜Ó) Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ¯Á‡ ÚË˜· ˙ÂÚ˜Ù‰ Â ÓÈÓ
יוצא אפוא כי החברה אישרה לבצע עבודות בהיק גדול יותר מהתקציב שאושר לה ) 29מיליו
ש"ח( .יתרה מזו ,על א שמשרד התחבורה היה אמור לממ  75%מהתקציב ,הוא מימ בפועל את
כל הסכו .
מר יצחק זוכמ  ,סמנכ"ל תשתיות ופיתוח במשרד ,מסר למשרד מבקר המדינה כי בקרת החשבונות
של משרד התחבורה ,המבוצעת על ידי חברה חיצונית ,טעתה כשאישרה חשבונות בגי פינויי
מחו לתחו הפרויקט המאושר .משרד מבקר המדינה מעיר כי על משרד התחבורה להקפיד ביתר
שאת על בקרת החשבונות.
 .6רק באוקטובר  2007הוגשה תכנית לבדיקה כלכלית לפי נוהל פר"ת של המש פרויקט ציר
הלר שלבי מכיכר וולפסו צפונה .הפרויקט הוגדר כעתיר השקעה :עלות ביצועו של המש
הפרויקט כולל הפינויי הוערכה בכ  500מיליו ש"ח.
 : ‰ Ú Â ˙ Ï ˙ Â Ú ¯ Ù ‰מסו  2004בוצעו בשדרות ירושלי ביפו עבודות תשתית להקמת הקו
האדו של הרכבת הקלה .בדצמבר  2004החליטה הוועדה המקומית לתכנו ולבנייה בתל אביב יפו
לבדוק חלופות לכביש הלר כחלק מציר הלר שלבי  .בפברואר  2005פנה מנכ"ל עיריית תל אביב
יפו למנכ"ל המשרד וציי כי "כבר היו  ,בשל עבודות של התשתית להכשרת תוואי הרכבת בשדרה
]שדרות ירושלי [ ,אנו עדי למשמעות החמורה בעקבות הצרת נתיב הנסיעה לכלי רכב בשדרות
ירושלי  ,והפיכת ציר עיקרי זה לציר חד נתיבי .פקקי התנועה הכבדי הנגרמי פוגעי קשות
באיכות חיי התושבי ובעסקי  ...אני נאל להודיע כי עיריית תל אביב יפו לא תוכל לאשר את
המש עבודות התשתית של הרכבת הקלה בשדרות ירושלי מבלי שיינת פיתרו הול לציר חלופי
שישמש בטווח הקרוב בעת ביצוע העבודה וכ בעת פעילות הרכבת הקלה בטווח הרחוק".
הדחייה בהכנת ציר שיחלי את שדרות ירושלי בהעברת תנועה מאזור בת י חולו לתל אביב יפו
ציר הלר שלבי או ציר תנועה בסדר גודל דומה )כפי שקבעה הוולנת"ע( פוגעת קשות
בהתנהלות התנועה באזור.
מנהלת היחידה להסעת המוני בעיריית תל אביב יפו ,מסרה בינואר  2008למשרד מבקר המדינה כי
אי לעיריית תל אביב יפו פתרו תחבורתי עד  ,2013מועד הסיו של ציר הלר שלבי מרחוב אילת
עד רחוב קויפמ .
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- Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ··Â ˙ÂËÏÁ‰· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÚ¯Ù‰ ÏÚ ÂÚ„È - ÔÂÏÈÈ‡ È·È˙ ˙¯·ÁÂ ÂÙÈ-·È·‡ Ï˙ ˙ÈÈ¯ÈÚ ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,„¯˘Ó‰
˙·Î¯‰ ˙Ó˜‰Ï ˙È˙˘˙‰ ˙Â„Â·Ú ÍÏ‰Ó· ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â¯„˘ ¯Èˆ Í¯Â‡Ï ˙ÂÈÂÙˆ‰ ‰ÚÂ ˙‰
˙ÈÙÂÏÁ Í¯„ Â‡ ,ÌÈ·Ï˘-¯Ï‰ ¯Èˆ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ „ÚÂÓ· ÌÈÈÒÏ È„Î È„ Â˘Ú ‡Ï Ì‰ Í‡ .‰Ï˜‰
ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â¯„˘Ï ˙È˙¯Â·Á˙ ‰ÙÂÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ,‰ÓÂ„ Ï„Â‚ ¯„Ò· ‰ÚÂ ˙ ¯Èˆ ‰ÂÂ‰Ó‰
·¯Á‡Ï ,ÍÂ¯‡‰ ÁÂÂË· Ô‰Â ,‰Ï˜‰ ˙·Î¯‰ Ï˘ ÌÂ„‡‰ Â˜‰ ˙Ó˜‰ ˙Ú· ,¯ˆ˜‰ ÁÂÂË· Ô‰ ÂÙÈ
˘.ÏÚÙÂÈ Â˜‰

פרויקט דר א המושבות
 .1דר א המושבות היא כביש ראשי ,המתוכנ לקשר בי דר ששת הימי בגבול בני ברק רמת
ג  ,בקרבת קניו "איילו " ,לדר א המושבות בפתח תקווה ,באזור התעשייה קריית אריה ,תו
שהוא עובר מעל כביש מס' .4
ביוני  2000הגיש מנהל הפרויקט אומד ראשוני לחלופה אחת של הפרויקט )להל חלופה א'(,
בס כ  25.8מיליו ש"ח ,לא כולל עלות הפינויי  .אותה חלופה לא כללה גשר מעל כביש מס' .4
בנובמבר  2000נבדקה הכדאיות הכלכלית של שתי חלופות לפי נוהל פר"ת) :א( חלופת ביניי :
סלילת הכביש מבני ברק וחיבורו למסלול המערבי של כביש מס'  .4בחלופה זו אי חיבור לפתח
תקווה .על פי הבדיקה הכלכלית היה הפרויקט זמי לביצוע מיידי .מועד הפתיחה המשוער לתנועה
היה בשנת  .2002עלות ההשקעה נאמדה עוד ביוני  25.8 2000מיליו ש"ח) .ב( חלופה סופית:
סלילת הכביש מבני ברק לדר א המושבות בפתח תקוה ,כולל מחל וחיבור ע כביש מס' .4
החלופה לא הייתה זמינה בהיעדר תכנית מתאר .עלות ההשקעה נאמדה בכ  110מיליו ש"ח.
שתי החלופות נמצאו כדאיות לביצוע מיידי .חלופה ב' נמצאה מועדפת ,ה בבחינת הכדאיות
הכלכלית וה בכ שהיא יוצרת ציר תחבורתי מזרח מערב ,בעל חשיבות רבה במרחב זה )לפחות עד
הקמת פרויקט איילו מזרח .(8א מכיוו שחלופה ב' לא הייתה זמינה ,הוחלט לקד את חלופה א'.
 .2בעקבות התכנו המפורט של חלופה א' שנער לפרויקט בפברואר  2001עודכ האומד
הראשוני ,והגיע ל  42מיליו ש"ח ,כולל ביצוע הפינויי  .באפריל  2002החל קבל לבצע את
חלופה א' לפי עלות של  60מיליו ש"ח )כתוצאה מדרישות שנוספו בינתיי ( .בדצמבר  2003החלה
החברה לקד תכניות לחלופה ב' ,שהאומד באותה עת לביצועה הגיע לכ  113מליו ש"ח.
בעקבות קידו תכנו הפרויקט )כולל גשר מעל כביש מספר  (4ועדכו האומד התקציבי ,פנה במרס
 2005ראש מינהל הכספי דאז בחברה למשרד ,וביקש לפרויקט הרשאה להתחייב בס  52.1מיליו
ש"ח ,בנוס להרשאה התקציבית הקיימת ,בס  59מיליו ש"ח ,על מנת להשלי את תקציב חלופה
א' לתקציב חלופה ב' .משרד התחבורה אישר תוספת של  49מיליו ש"ח בכפו להסכמת משרד
האוצר.
במכתב ששלח בנובמבר  2005מנהל הפרויקט לראש הצוות הניהולי דאז בחברה ,מר שי ברס ,ציי
מנהל הפרוייקט כי רק הגשר נאמד עתה בכ  100מיליו ש"ח .מדובר היה במבנה גשר שונה ,בעל
__________________

8

פרויקט איילו מזרח הקטע המזרחי המתוכנ לנתיבי איילו העובר בתחו הרשויות :תל אביב יפו,
רמת ג  ,בני ברק ופתח תקווה ,ממחל רוקח ליד גני התערוכה בתל אביב יפו ועד לחיבור ע דר מס'
 5במחל "התקווה" .אור הקטע כ  7ק"מ.
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רוחב ומפתח גדולי יותר ,שתוכנ מחדש על פי דרישות העיריות הרלבנטיות ,ודרישות החברה
הממשלתית חברת נתיבי תחבורה עירוניי בע"מ )נת"ע( לצור מעבר הרכבת הקלה באזור ,וכנגזרת
ממחל מערכתי של פרויקט איילו מזרח שמתוכנ לעתיד .תקציב הפרויקט ע הגשר במתכונתו
החדשה וע שינויי נוספי הגיע ל  188.6מליו ש"ח.
המשרד ומשרד האוצר לא נתנו לפרויקט תקציב נוס ; החברה יצאה במכרז לביצוע החלופה
הסופית וזכה בו קבל נת הצעת מחיר של  154.7מיליו ש"ח .מהמסמכי עולה כי לסכו זה יש
להוסי עלויות של עבודות נוספות שאינ כלולות בעבודות הקבל  ,בסכו של כ  23מיליו ש"ח
)פינויי  ,הריסה ,והגבהה או הקמה של קירות תומכי (; בדצמבר  2005הייתה לחברה הרשאה
תקציבית מהמשרד בס של  108מליו ש"ח.
עד נובמבר  2006הוציאה החברה על הפרויקט כ  73מיליו ש"ח מתו ההרשאה התקציבית של
 108מיליו ש"ח ,ולכ  ,בשל המגבלה התקציבית ,אישרה החברה לקבל לבצע מתו תכולת המכרז
רק עבודה בהיק של  35מיליו ש"ח .באוגוסט  2007הגיש מנהל הפרויקט אומד נוס לפרויקט,
בס  245.4מיליו ש"ח .בעקבות זאת החליט משרד האוצר שלא להוסי לפרויקט כל תקציב עד
שהאומדני התקציביי שנעשו בחברה ייבדקו על ידי חברת בקרה חיצונית.
אג התקציבי במשרד האוצר ,בתשובתו מנובמבר  ,2008מסר כי חברת הבקרה קבעה שהפרויקט
אינו מוכ למכרז ,וכי הערות בנושא הועברו לחברה.
הפרויקט נעצר ובינתיי נהרס חלק מההשקעה ונדרשת עבודת שיקו  .על מנת לסיי את הפרויקט
באמצעות הקבל האחרו ששהה בשטח ,נדרשי  ,נכו לאוגוסט  ,2008עוד כ  176.5מיליו ש"ח,
כ שהתקציב מתחילת הפרויקט ועד סיומו יגדל לכ  285מיליו ש"ח ,מתוכ  43מיליו ש"ח
להתארגנות מחדש של הקבל בשטח הפרויקט ,ותוספת בגי התייקרויות.
מ האמור לעיל עולה כי משנת  1999הושקעו בפרויקט למעלה מ  100מיליו ש"ח ,ולמרות זאת,
במצבו הנוכחי הוא לא השיג את ייעודו העיקרי ,דהיינו לחבר בי פתח תקוה לרמת ג דר בני ברק,
מעל כביש מס'  ,4ולאפשר כניסות ויציאות בי כביש מס'  4ובי בני ברק ורמת ג  .כיו נעשה
שימוש רק בחלק קט מהפרויקט ,באזור התעשייה בני ברק.
Ë˜ÈÂ¯Ù˘ ÔÈ˜˙ ‰Ê ÔÈ‡ ÈÎ ‰¯·ÁÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ,„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘Ì‚ ÌÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ,ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ÍÂ˙· ÌÈÈ˙Ò‰Ï Ô ÎÂ˙Ó ‰È‰Â 1999 ˙ ˘· „ÂÚ Â Â Î˙· ÏÁÂ‰
˙Â Â¯˙Ù·Â Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î· Ú‚ÂÙ ‰Ê ¯·„ .Ô ÎÂ˙˘ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ¯˘ÚÎ
‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙˙Ï ¯ÂÓ‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰˘ ÌÈÈ˙¯Â·Á˙‰
ÂÚ· ˘ ÂÏ‡ ÔÂ‚Î ÌÈ˜Ê Ï˘ Ì˙Â ˘È‰ ÚÂ ÓÏ È„Î ‰Ê ‰¯˜ÓÓ ÌÈÁ˜Ï ˜ÈÙ‰Ï ‰¯·Á‰Â ¯ˆÂ‡‰Â
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏ‰ ˙‰ Í¯„Ó

התקשרויות ע מנהלי פרויקטי  ,מתכנני ויועצי
 .1חברת נתיבי איילו נעזרת לצור ביצוע פעילותה בשירותה של מומחי מנהלי פרויקטי ,
מתכנני  ,מודדי ויועצי  .בשני  2008 2006היו לחברה כ  430התקשרויות ע בעלי מקצוע
מומחי  ,בסכו כולל של כ  185מיליו ש"ח.
 .2בהיותה חברה ממשלתית חלי על החברה חוק חובת המכרזי  ,התשנ"ב  ,1992ותקנות חובת
המכרזי  ,התשנ"ג ) 1993להל התקנות( .בדצמבר  2004אישרה החברה נוהל למסירת עבודות
תכנו  ,ייעו  ,מדידה וניהול פרויקטי )להל הנוהל(.

1398

דוח שנתי 59ב

בנוהל מפורטות דרכי ההקמה והעדכו של מאגרי המומחי  .על פי הנוהל ,הוועדה למסירת עבודות
רשאית לפרס בעיתונות הודעה על עדכו המאגרי  ,ובה יצוינו כל הקריטריוני הנדרשי כדי
להיכלל בכל אחד מהמאגרי  .הביקורת העלתה כי החברה לא יזמה פרסו בעיתונות כפי שמאפשר
הנוהל ,ומומחי נוספו למאגר דר פניות ישירות לחברה.
בעקבות הביקורת הודיעה בספטמבר  2008החברה כי "תפעל לפרס קול קורא ,על מנת לאפשר
למומחי להצטר למאגר".
 .3התקנות קובעות בי היתר את הכללי להתקשרות ע מומחי  .לפי תקנה  5התקשרות ע
מומחי ויועצי תיעשה רק לאחר בדיקה של כמה הצעות ,והפנייה לקבלת הצעות תיעשה ככל
הנית בסבב מחזורי ,באופ הוג המעניק את מרב היתרונות לגור המתקשר.
 .4על פי הנוהל ,הזמנה למתכנ ,למנהל פרויקט ,ליוע ולמודד הדרוש לצור פרויקט מסוי
תיעשה באמצעות טופס הזמנת עבודה שימולא על ידי הגורמי המוסמכי לכ על פי העניי .
בטופס יירשמו לא פחות משלושה ,א לא יותר מחמישה מועמדי מתו המאגר הרלוונטי .על פי
הנוהל ,רשאי ממלא הטופס לרשו בו פחות משלושה מועמדי א לדעתו רק ה מתאימי לביצוע
העבודה.
משרד מבקר המדינה בדק את הטפסי להזמנת עבודות שמולאו בי ינואר  2003לפברואר ,2008
ואת הפרוטוקולי מאותה תקופה של הוועדה למסירת עבודות )להל הוועדה( ,בתחומי ניהול
פרויקטי  ,תכנו  ,ייעו ומדידה ,ואלה ממצאיו:
)א( ברוב הטפסי שהוגשו לוועדה בשני  2008 2006נרשמו שמות של שלושה מועמדי .
מבדיקת הטפסי עולה כי ברוב המוחלט של המקרי  ,המועמד שסומ בעדיפות ראשונה זכה
בעבודה.
)·( ·‰˘ÚÈ˙ ÌÈÁÓÂÓ‰ È¯‚‡Ó ÍÂ˙Ó ÒÙÂË·˘ ÌÈ„ÓÚÂÓ‰ ˙¯ÈÁ· ÈÎ Ú·˜ Ï‰Â ‰ Í˘Ó‰
·.ÌÈÁÓÂÓ‰ ÔÈ· È¯ÂÊÁÓ ··Ò ‰Î¯Ú ‰¯·Á‰ ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï .Ô˙È ‰ ÏÎÎ È¯ÂÊÁÓ ··Ò
)ג( בטפסי לא נמצא כי נית ניקוד כלשהו להתאמתו של המומחה או לניסיו קוד שלו לצור
הערכה יחסית ,כפי שנדרש בנוהל.
)ד( במקרי לא מעטי נמצא כי אות שמות מועמדי נרשמי שוב ושוב בעדיפות שנייה
ושלישית .בפרויקטי מסוימי רשומי בעדיפויות שנייה ושלישית מועמדי שבפרויקטי אחרי
צוינו בעדיפות ראשונה וזכו בעבודה .ג נמצא כי בטפסי שהוגשו לישיבות הוועדה בחודשי יוני
וביולי  ,2007המועמדי שצוינו בעדיפות הראשונה וג נבחרו הובאו בטופס בדפוס ,בעוד ששמות
המועמדי בעדיפות שנייה ושלישית נוספו בה בכתב יד .כמו כ נרשמו בטופס בכתב יד נימוקי
נוספי לבחירת המועמדי בעדיפות ראשונה .דוגמאות אלו מצביעות על כ כי החברה לא קיימה
את הנוהל בדבר ביצוע סבב מחזורי הוג בי היועצי .
בתשובה לשאלות שהעלה משרד מבקר המדינה ענתה ראש מינהל תכנו בחברה כי מאגר המומחי
איננו ממוחשב ,א בעתיד ,כאשר הוא ימוחשב ,יינתנו למומחי ציוני  ,ואלה יילקחו בחשבו
לעבודות עתידיות .עוד הוסיפה כי בשלב של בחירת המתכנני  ,החברה מסתמכת בעיקר על
המלצתו של מנהל הפרויקט ,שנבחר קוד כאמור .על פי ניסיונה ,יש שהמלצת מנהל הפרויקט לא
מתקבלת .ההיק הכספי של העבודות שמבצע כל מומחה אינו מהווה שיקול בעריכת הסבב
המחזורי ובבחירת המומחי .
)ה( במהל הביקורת נבחרו באקראי פרויקטי לבדיקה ,ונמצא כי מתו רשימות של 51
מומלצי ל  51עבודות שונות ,ב  49מקרי נבחרו מומלציו של מנהל הפרויקט .בשני המקרי
האחרי החליטה הוועדה שלא למסור את העבודה לא מועמד.
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È„È ÏÚ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ıÏÓÂÓ Û„ÚÂÓ‰ ‰ÁÓÂÓ‰˘ ‰„·ÂÚ‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
‰ÚÈ‚ÙÏ ˘˘Á ‰ÏÚÓ ,¯Á· ˘ ‰Ê ‡Â‰ ÌÈ¯˜Ó‰ Ï˘ ËÏÁÂÓ ·Â¯·˘Â ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó
,ÌÈ˙Â‡ ÌÈÈÓÈ Ù ‰¯˜· È¯„Ò·Â Ô‚Â‰‰ È¯ÂÊÁÓ‰ ··Ò‰ ÔÂ¯˜Ú· ,˙ÂÏÈÚÈ‰Â ÔÂÈÂÂ˘‰ ˙Â Â¯˜Ú·
Ï‰ Ó ÏÚ :‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ (Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó) ÔÈÓÊÓ‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰
ÍÂ˙ ÌÈ‡˙Ó‰ ‰ÁÓÂÓ‰ ˙‡ ¯ÂÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚÂ ,˙˘¯„ ‰ ‰„Â·Ú‰ ‚ÂÒ ˙‡ ÚÂ·˜Ï Ë˜ÈÂ¯Ù‰
.Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï‰ Ó Ï˘ ‰Ù„Ú‰Ï ,ÚÈ¯ÎÓ Ï˜˘Ó ‡Ï Í‡ ,Ï˜˘Ó ‰˜È ÚÓ ‡È‰˘
ÂÚ·˜ ˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈˆÚÂÈÂ ÌÈ Î˙Ó ¯ÂÁ·Ï ‰¯·Á‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Â Â¯˙È‰ ·¯Ó ˙‡ ˜È ÚÓ˘ Ô‚Â‰Â È ÂÈÂÂÈ˘ ÔÙÂ‡· ,È¯ÂÊÁÓ ··Ò· È¯˜ ,Ï‰Â ·Â ˙Â ˜˙·
.‰¯·ÁÏ

סיכו
Ï˘ ÂÊ :˙ÂÏ‰ ˙‰ Ï˘ ÌÈ„·¯ È ˘· ˙ÂÈÚ· ÌÈÏÚÓ ÔÂÏÈÈ‡ È·È˙ ˙¯·Á ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
.‰˙ÂÏÈÚÙÏ ÌÈ‡¯Á‡‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÂÊÂ ‰¯·Á‰
˙ÂÏÚ È „ÓÂ‡ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ‰¯ÒÓ ‰¯·Á‰ - ÌÈÈ˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ Â‡ˆÓ ÔÂ˘‡¯‰ „·Â¯·
.˙Â„Â·Ú‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ÌÈ¯˘Ù‡Ó Ì È‡˘ ÌÈ·Èˆ˜˙ Âˆ˜Â‰ ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î .ÌÈÈ˙Â‡ÈˆÓ ‡Ï
ÌÈ Â˘ ÌÈ ÂÎÈÒ È Ù· ‰˙Â‡ ·ÈˆÓ˘ ¯·„ ,È·Èˆ˜˙ ÈÂÒÈÎ ‡ÏÏ ˙Â„Â·Ú ‰¯·Á‰ ˙Úˆ·Ó ÌÈ˙ÚÏ
˘‡¯Ó ‰¯„Ò‰ ‡ÏÏ ÌÈÈÂˆÈÙ ˙ÂÚÈ·˙Ï ‰ÙÂ˘Á ‡È‰ ÔÎ ÂÓÎ .ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ-È‡Ï Ì¯Â‚Â
.ÈÂÙÈ˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ Ï˘
È˙ ˘-·¯ ·Èˆ˜˙ ˙‡ˆ˜‰Ó ÂÚ Ó ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó ÈÎ ‡ˆÓ È ˘‰ „·Â¯·
ÍÎ·Â ,ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÂ ÌÈ·Èˆ˜˙ Ï˘ ÏÂËÈ·Â ¯Â˘È‡ ÏÚ ˙Â ˘ Â ˙Â¯ÊÂÁ ˙ÂËÏÁ‰·Â ,ÌÈË˜ÈÂ¯ÙÏ
ÁÂÏ·Â ‰ÏÈÚÈÂ ˙È ÂÎÒÁ ,˙È·ÈË˜Ù‡ ‰¯Âˆ· ‰˙„Â·Ú ˙‡ Úˆ·Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÏÎ ‰¯·Á‰Ó ÂÚ Ó
.¯È·Ò ÌÈ ÓÊ
ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ‰„ÓÚ Â˘·‚È ,Ë¯Ù· ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘ÓÂ ,ÏÏÎ· ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
,‰· ‰ËÈÏ˘‰ ‰ ·Ó ÏÚ ËÈÏÁ‰Ï Ì‡˙‰·Â ,„È˙Ú· ‰¯·Á‰ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ Í˘Ó‰Ï ¯˘‡·
˙Â·ÈˆÈ· Ï‰ Ï ‰Ï ¯˘Ù‡Ï ˙ Ó ÏÚ ÌÈÈ˙ ˘-·¯ ÌÈ·Èˆ˜˙ ˙Âˆ˜‰ÏÂ ˙ÂÈ˙ ˘-·¯ ˙ÂÈ Î˙ ˘·‚Ï
ÔÂ Î˙‰ ÈÓÂÁ˙· Ô‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ÚÂ·˜Ï ˘È ÏÈ·˜Ó· .‰ÈÏÚ ÂÏËÂÈ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡
‰¯Âˆ· ˙Ï‰ ˙Ó ‡È‰˘Â ,ÌÈ¯Ù˙˘Ó ‰· ÏÂ‰È ‰ È¯„Ò˘ ‡„ÂÂÏ È„Î ,·Èˆ˜˙‰ ÈÓÂÁ˙· Ô‰Â
.‰ È˜˙Â ˙È·ÈË˜Ù‡ ,‰ÏÈÚÈ

