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 ממצאי מעקב מורחב

 מקרקעי תעש 
 223' עמ, א55דוח שנתי , "ניהול מקרקעי תעש"

 , " זיהומי הקרקע ומי התהו  והכנת תכניות מתאר מקרקעי תעש "
  331' עמ, א56דוח שנתי 

  תקציר
  להל  )" (תעש(מ "התעשייה הצבאית לישראל בע" הוקמה חברת 1990בנובמבר 

שפעלה עד אז כיחידת , את התעשייה הצבאיתכדי לקבל לידיה כעסק פועל ) תעש
סמ 
1

, בהסכ" הנכסי" להקמתה של תעש נקבע). ט" משהב להל  ( במשרד הביטחו  
מרבית" אדמת מינהל מקרקעי ישראל ,  דונ"80,000 כי יוחכרו לה בחוזי חכירה כ

במהל  שנות התשעי" פינתה תעש את מפעליה ממספר מתחמי" ).  המינהל להל  (
 ).אביב ובירושלי" בתל, בהרצליה, ז האר$במרכ(באר$ 

. אחת הקרקעות שנכללו בהסכ" הנכסי" היא קרקע במתח" שבמרכז האר$ . 1
ומתו  כ  ג" שטח ע" ,  דונ"3,800 כ, במועד ההקמה קיבלה תעש את המתח"

מצבורי תחמושת שלל ממלחמת ששת הימי" ונפלי"
2

התעשייה הצבאית גידרה חלק . 
 שנה 35 אובטח כ שטח הנפלי" לא).  שטח הנפלי" להל  (מהשטח שזוה" בנפלי" 

 .2003 ועד לנובמבר 1968מאז 
ט רעיונות שוני" שלא צלחו "ל ומשהב" ולאור  שנות השבעי" העלו צה1968משנת 

 2006 1992בשני" . בשנות השמוני" לא נעשה דבר לפינוי הנפלי". לפינוי הנפלי"
לרבות משא ומת  , " מתעש למינהלניהלו תעש והמינהל משא ומת  להחזרת המתח

 ניהלו המינהל 2006החל מאוגוסט .  לניקויו מהתחמושת ומהנפלי"1997 החל מ
 2009ועד לאוגוסט , הסכ" לא נכרת בי  הצדדי". ט משא ומת  לניקוי המתח""ומשהב

 .טר" הוחל בניקוי המתח"
ל תעש בהסכמי" בי  תעש לבי  המינהל לפינוי מתחמי" נקבעה מחויבותה ש . 2

המינהל לא קיבל מתעש את . ג" א" לא תטוהר הקרקע, להעביר את החזקה למינהל
ובה" מתחמי" שטוהרה בה" , אביב וירושלי" תל, המתחמי" שפינתה בהרצליה

שומר עליה או מאתר מקרי פלישה , בפועל אי  מי שאחראי על הקרקע. הקרקע
 . והסגות גבול

שררו מחלוקות במספר נושאי" ) 2004ועד לנובמבר (משלהי שנות התשעי"  . 3
המחלוקות נותרו . עקרוניי" בי  משרדי הממשלה לבי  עצמ" ובי  תעש לבי  המדינה

ועיכבו את הטיפול בזיהו" הקרקע שבמתחמי תעש באזור , ללא פתרו  מש  שני"
ג" הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש על ידי . השרו  ובזיהו" מי התהו"

שנועד להתבצע במסגרת יישו" החלטת הממשלה מאוגוסט , מכי"הגורמי" המוס

__________________ 
 .ההתייחסות בדוח זה היא לתעשייה הצבאית כיחידת הסמ  ולתעש כחברה  1
נוכח עשרות השני  שחלפו ממועד הבאת  לשטח , ההתייחסות בדוח זה לפריטי התחמושת כאל נפלי   2

 .1967הנפלי  בשנת 
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זאת למרות הפגיעה בציבור והסכנות . אינו מתבצע כנדרש,  להפריט את תעש2005

הנזקי" , הנובעות מהתפשטות הזיהו" בקרקע ובזיהו" מי התהו", לבריאותו
  .הנגרמי" בעטיו ועלות השיקו" של מקורות המי" ההולכת וגדלה

 ורתפעולות הביק
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על מקרקעי תעש 2004 נובמבר   2003בתקופה יולי 

על מתחמי" שפינתה תעש ועל פעולות שננקטו , לרבות המתח" שבמרכז האר$
ממצאי הביקורת פורסמו . לטיפול בזיהו" הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהו" מי התהו"

א55בדוח שנתי 
3

א56 ובדוח שנתי 
4

דצמבר  בתקופה מרס). רת הקודמת הביקו להל   (
ביקורת מעקב אחר תיקו  הליקויי" , לסירוגי ,  ער  משרד מבקר המדינה2008

ט "במשהב, ביקורת המעקב נערכה בתעש. במספר נושאי" שהועלו בביקורת הקודמת
מספר . בדיקות השלמה נערכו במשרד להגנת הסביבה ובמשטרת ישראל. ובמינהל

  .2009נתוני" עודכנו לאוגוסט 
 עיקרי הממצאי 

 זיהו  קרקעות ומי תהו 
כי ג" בחלו, כארבע שני" ממועד הביקורת הקודמת לא נערכו , בביקורת המעקב עלה

סקרי הקרקע הדרושי" במתחמי תעש ולא בוצע טיפול מקי, בזיהומי" הקיימי" 
הרשות הממשלתית למי" ולביוב , המשרד להגנת הסביבה, משרד האוצר. בה"

המינהל ותעש כשלו בטיפול בזיהו" הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהו" , )רשות המי"(
שנועד להתבצע , ג" הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש. מי התהו"

נוכח , לא התבצע,  להפריט את תעש2005במסגרת יישו" החלטת הממשלה מאוגוסט 
 מדובר. שאי  לדעת מתי ייצא אל הפועל, העיכוב המתמש  בתהלי  ההפרטה

, המתמשכי" למרות הפגיעה בציבור והסכנות לבריאותו, בליקויי" מהותיי" וחמורי"
הנזקי" הנגרמי" בעטיו ועלות , הנובעות מהתפשטות הזיהו" בקרקע ובמי התהו"

  .השיקו" של מקורות המי" ההולכת וגדלה
 פיקוח על קרקעות שתעש פינתה

 בתל, חמי" בהרצליהכי תעש פינתה בשנות התשעי" מת, בביקורת הקודמת נמצא
, כ  אי  בפועל אחראי לקרקע. א  המינהל לא קיבל אות" ממנה, אביב ובירושלי"

כי ליקויי" , בביקורת המעקב נמצא. שומר עליה או מאתר מקרי פלישה והסגת גבול
 .אלו לא תוקנו

__________________ 
 .223' עמ, "י תעשניהול מקרקע", )È˙ ˘ ÁÂ„55‡) 2004 , מבקר המדינה  3
 זיהומי הקרקע ומי התהו  והכנת תכניות  מקרקעי תעש ", )È˙ ˘ ÁÂ„56‡) 2005 , מבקר המדינה  4

 .331' עמ, "מתאר
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כי על מועצת מקרקעי ישראל להחליט , בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה
, ה למינהל של קרקעות שפינתה תעש ועליה לדו  בסוגיות השמירהבעניי  החזר

 הודיע המינהל 2004ביוני . האחזקה והפיקוח על קרקעות אלו בטר" החזרת  למינהל
כי הנהלת , בביקורת המעקב נמצא. כי הוא מקבל עמדה זו, למשרד מבקר המדינה

 האחזקה ,המינהל לא העלתה בפני מועצת מקרקעי ישראל את סוגיית השמירה
ממילא המועצה לא קיבלה החלטות בעניי  זה או . והפיקוח על קרקעות שתעש פינתה

זאת למרות הדיווח של המינהל לוועדה . בעניי  החזקת המינהל בקרקעות שפונו
שייעשה כ  בעקבות ממצאי הביקורת , 2004לענייני ביקורת המדינה בדצמבר 

  . הקודמת
 מתח  במרכז האר 

ו א מ ה  ל ש מ מ ת  ט ל ח ר ה ב ו ט 2ק 0 0 4 
, כי המינהל, 2004בעקבות הביקורת הקודמת החליטה הממשלה באוקטובר 

, תעש והמשרד להגנת הסביבה יגבשו תכנית לניקוי המתח" מתחמושת, ט"משהב
כי גורמי" אלה לא הגיעו לכלל , בביקורת המעקב נמצא. נפלי" וכל פסולת אחרת

  . צאה לפועל של תכנית כזולרבות המקורות הכספיי" הדרושי" להו, תכנית מוסכמת
" י ל פ נ ה ח  שט ב ה  ח ט ב א  ה

אי  "כי , ט לוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת" דיווח משהב2004בדצמבר 
שהחלה , כי אבטחת שטח הנפלי", בביקורת המעקב נמצא]". הנפלי"[גניבה בשטח 

לא מנעה באופ  מספק כניסה של בלתי , 2003במהל  הביקורת הקודמת בנובמבר 
  להל  (ועל פי מסמ  של הממונה על הביטחו  במערכת הביטחו  , רשי" לשטחמו

. קרו מספר אירועי" חריגי" שבה" נגנבו חומרי נפ$ מהמתח", 2008ממרס ) ב"מלמ
שכ  , העובדות המתוארות מקבלות ממד חומרה נוס, על רקע סכנת העימות והטרור

חימה שעלולי" לשמש עדיי  מתאפשר לגורמי" עויני" ואחרי" לגנוב אמצעי ל
  . למטרות טרור או למעשי" פליליי"

ה  ח ט ב א ה ת  ו י ו ל  ע
של אבטחת המתח" , כשלושה חודשי", כי הפתרו  הזמני, בביקורת המעקב נמצא

נמש  כבר מעל , 2004שנכתב בהחלטת הממשלה מאוקטובר , ט"במימו  משהב
ח " מיליו  ש10.8 בפועל הסתכמו עלויות האבטחה של שטח הנפלי" בכ. לארבע שני"

עלות זו מהווה יותר ממחצית העלות לפינוי . 2008 דצמבר   2003בתקופה נובמבר 
אבטחת המתח" . 2008ט במרס "המערומי" והנפלי" העיליי" שנאמדה במשהב

  .לאור  שני" ללא פינוי הנפלי" מובילה לבזבוז מתמש  של כספי הציבור
" י ל פ נ ה י  ו נ י  פ

כי , א של מבקר המדינה נכתב55 לדוח שנתי 2004בהערות ראש הממשלה מאוקטובר 
,  סיכמו תעש2004וכי בפברואר , פרויקט פינוי התחמושת והנפלי" אמור לצאת לדר 
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כי המשא ומת  , בביקורת המעקב נמצא. ט את דר  הטיפול במתח""המינהל ומשהב

בי  תעש למינהל לפינוי המתח" לרבות שטח הנפלי" נמש  כשנתיי" נוספות עד יולי 
. א  הוא לא הבשיל לכדי הסכ" בי  הצדדי", ט"חלקו נער  בהשתתפות משהב, 2006

2008ט ותעש לא הגיעו להסכמה עד מאי "ג" משהב
5

 על פינוי מערומי התחמושת 
 טר" עלה בידי 2008עד למועד סיו" ביקורת המעקב בדצמבר . העיליי" בלבד

 מהתחמושת ט והמינהל להסכי" על תכנית אופרטיבית לפינוי המתח""משהב
 .ומהנפלי" שבו

 כתנאי 2006ט והמינהל דנו רק בחלק מהעקרונות שקבע המינהל ביולי "משהב
הסכ" אינו נראה . ט לפינוי הנפלי" ולמכירת החול"לחתימה על הסכ" ע" משהב
 .לעי  ולא הוחל בפינוי הנפלי"

ל "על פי סיכו" מנהל המינהל ומנכ, כדי להתניע את תהלי  טיהור המתח" מנפלי"
נדרש היה לבצע סקר קרקע נוס, במקו" זה שבוצע , 2005ט מאוקטובר "משהב
שבמהלכו חלו תזוזה , זאת בגלל מש  הזמ  שחל, מביצוע הסקר הקוד". 1994בינואר 

 .של החולות במתח" והתפשטות הצמחייה בו
מר אריה , ט"כי הדיווח שמסר ראש חטיבת נכסי" במשהב, בביקורת המעקב נמצא

תו  חודש או חודש "כי להערכתו , 2004לענייני ביקורת המדינה בדצמבר לוועדה , לב
לא היה , "כבר בשטח] לפינוי מערומי התחמושת העיליי"[וחצי תתחיל העבודה 

. היות שלא הסתמ  על תכנית אופרטיבית קונקרטית כלשהי לפינוי הנפלי", מבוסס
  נמשכו הסחבת ואישהוועדה קיבלה דיווח מרגיע שלא התממש כשבפועל, יוצא מכ 
 .למרות הביקורת ולמרות המצב החמור בשטח, כל זאת. הטיפול

פינחס , ט"לי" במשהב"כי לא מומשו ההחלטות של המנכ, בביקורת המעקב עלה
ושל המשנה , 2004 מספטמבר  עמוס ירו  ) 'מיל(ואלו, , 2008 ממרס  בוכריס 

  לפינוי מערומית מיידיללפעו, 2006 מנובמבר  יחיאל חורב , ב"ל וראש מלמ"למנכ
ובכ  ; ט לא תקצב את פינוי מערומי התחמושת העיליי""משהב.  העיליי"התחמושת

 . 2004לא עמד בדיווחו לוועדה לענייני ביקורת המדינה בדצמבר 
עמוס ) 'מיל(אלו, , ט"ל משהב"חלפו כשלוש שני" וחצי מהמועד שבו החליט מנכ

ב "ועד שמלמ, 2004מושת העיליי" בספטמבר לפעול מיידית לפינוי מערומי התח, ירו 
הצעות מחיר מפורטות , פינחס בוכריס, ל" לדיו  בראשות המנכ2008הציג במרס 

ט הצעות "תקופה הנמשכת כשלוש שני" וחצי כדי לסכ" במשהב. לביצוע הפינוי
מחיר לפינוי המערומי" העיליי" אינה סבירה ומעידה ג" היא על הסחבת הבלתי 

  .פול הבלתי תקי  בפינוי המתח" על ידי כל הגורמי" המעורבי"נסבלת ועל הטי
ה נ ו נ ר א  " ו ל ש ת ל ה  ש י ר  ד

בגלל העיכוב המתמש  (כל עוד המינהל אינו מקבל לידיו את המתח" שבמרכז האר$ 
ט עלולי" לשאת בחיובי ארנונה"תעש ומשהב, )בפינוי שטח הנפלי"

6
 בגי  חלק משטח 

  .2008  ו2005 1996תקופה ח ל" מיליו  ש46 המסתכמי" בכ, הנפלי"
__________________ 

 . לקח על עצמו המינהל את הובלת הפרויקט לפינוי הנפלי  לרבות הוצאת מכרז2008במאי   5
 .חיובי הארנונה מתבררי  בהליכי  משפטיי   6
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 סיכו  והמלצות 
המינהל ותעש , משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שמשרד הביטחו 

מגלי" סחבת ואזלת יד מתמשכת לאור  שני" בטיפול בליקויי" מרכזיי" וחמורי" 
א בנושא ניקוי המתח" 55 בדוח שנתי 2004שעליה" הצביע מבקר המדינה בשנת 

מדובר במחדל ביטחוני ובטיחותי . נפלי" וכל פסולת אחרת, תחמושתשבמרכז האר$ מ
פינוי  הסחבת בטיפול ואי, בנוס, לכ . הגובל בסיכו  ממשי לשלו" הציבור, מתמש 

שהיה נמנע לו ההחלטות לפינוי , המתח" מהנפלי" גרמה לבזבוז משאבי" כספיי"
 . היו מתבצעות כסדר 

ת הליקויי" והמחדלי" שנמצאו בביקורת נוכח ממצאי ביקורת המעקב בדבר התמשכו
כי המינהל ומשרד הביטחו  ישפרו , מ  הראוי, הקודמת בעניי  המתח" שבמרכז האר$

ויפעלו יחדיו בנמרצות וללא דיחוי לטיהור המתח" , את שיתו, הפעולה ביניה"
כי הגיע המועד לסיי" , משרד מבקר המדינה מעיר. מאמצעי הלחימה ומהנפלי"

בה הגורמי" המוסמכי" אינ" פועלי" בנחישות הראויה , ה זוהתנהלות מביש
ל "שר האוצר ומנכ, מ  הראוי ששר הביטחו . לפתרונה ובתו  שכ  מסכני" חיי אד"

 .משרד ראש הממשלה יידרשו לפתרו  בעיה זו
נוכח הסכנות לבריאות הציבור הנובעות מהטיפול החלקי של כל הגורמי" האמורי" 

מור של זיהו" הקרקע שבמתחמי תעש והזיהו" במי לטפל במפגע הסביבתי הח
על כל הגורמי" הקשורי" למקרקעי תעש לפעול מיידית כדי למנוע את , התהו"

, נוכח האמור לעיל. ולפעול לאלתר לסילוק", המש  התפשטות הזיהומי" הקיימי"
ל משרד ראש הממשלה "השר להגנת הסביבה ומנכ, שר האוצר, ראוי ששר הביטחו 

 . הקד" לפתרו  סוגיות אלהיידרשו ב
כי קיימת חשיבות עליונה לדיווחי" מבוססי" של הגופי" , עוד מעיר מבקר המדינה

המבוקרי" לראש הממשלה ולכנסת לצור  ביצוע פיקוח ובקרה יעילי" על תיקו  
עמידה מהותית  בביקורת המעקב נמצאה אי. הליקויי" שהעלה מבקר המדינה
 והמינהל בדיו  הוועדה לענייני ביקורת המדינה בדיווחי" שמסרו משרד הביטחו 

  .המטילה ספק בתקפות הדיווחי", 2004בדצמבר 
♦  

 מבוא
על מנת )  תעש להל  )" (תעש(מ "התעשייה הצבאית לישראל בע" הוקמה חברת 1990בנובמבר 

 במשרד הביטחו  7שפעלה עד אז כיחידת סמ , לקבל לידיה כעסק פועל את התעשייה הצבאית
 80,000 כי יוחכרו לה בחוזי חכירה כ, בהסכ" הנכסי" להקמתה של תעש נקבע). ט" משהב  להל (

במהל  שנות התשעי" פינתה תעש ).  המינהל להל  (מרבית" אדמת מינהל מקרקעי ישראל , דונ"
 ). אביב ובירושלי" בתל, בהרצליה, מתחמי" במרכז האר$(את מפעליה ממספר מתחמי" באר$ 

__________________ 
 .בדוח זה היא לתעשייה הצבאית כיחידת הסמ  ולתעש כחברהההתייחסות   7
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במועד ההקמה . שנכללו בהסכ" הנכסי" היא קרקע במתח" שבמרכז האר$אחת הקרקעות  . 1

ומתו  כ  ג" שטח ע" מצבורי תחמושת שלל ממלחמת ,  דונ"3,800 כ, קיבלה תעש את המתח"
 התעשייה הצבאית גידרה . 1968 שקיבלה על עצמה התעשייה הצבאית ב, 8ששת הימי" ונפלי"

" נטשה "1992בשנת ).  שטח הנפלי" להל  (לי" המהווי" חלק מהשטח שזוה" בנפ,  דונ"315 כ
כגו  החזקת , א  המשיכה במש  שני" רבות בפעילויות, את המתח") כעולה ממסמכיה(תעש 

ביטוח רכוש והפעלת חברה פרטית במועדי" שוני" לסקרי" , גידור, שמירה, המפתחות לשטח
 .ולטיפול בנפלי" שבשטח

שבשטח , התברר, גישה לבקשת תעש חברה פרטית שה1994מתצלומי אוויר ולפי סקר מינואר 
, רימוני יד, פגזי ארטילריה, הנפלי" וצפונית לו מפוזרי" אלפי פריטי תחמושת ובה" קטיושות

וכי התעשייה הצבאית קברה ביוזמתה נפלי" במספר אזורי" , מוקשי" נגד טנקי" וחומרי נפ$
כי שטח הנפלי" שימש את , סקרעוד נטע  ב. והרחיבה את שטח מפעלה על חשבו  שטח הנפלי"

 2009כי בספטמבר , יצוי . לפריטי תחמושת שנועדו להשמדה" מזבלה"התעשייה הצבאית כ
כי היא דוחה מכל וכל את הנאמר בסקר על השימוש בשטח , הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה

 ".מזבלה"הנפלי" כ
ני" שלא צלחו לפינוי ט רעיונות שו"ל ומשהב" ולאור  שנות השבעי" העלו צה1968משנת 
 ניהלו תעש והמינהל 2006 1992בשני" . בשנות השמוני" לא נעשה דבר לפינוי הנפלי". הנפלי"

 לניקויו 1997לרבות משא ומת  החל משנת , משא ומת  להחזרת המתח" מתעש למינהל
. ט משא ומת  לניקוי המתח"" ניהלו המינהל ומשהב2006החל מאוגוסט . מהתחמושת ומהנפלי"

 טר" החזירה תעש למינהל את המתח" וטר" הוחל 2009ועד לאוגוסט , סכ" לא נכרת בי  הצדדי"ה
 . בניקויו מהתחמושת ומהנפלי"

בהסכמי" בי  תעש לבי  המינהל לפינוי מתחמי" נקבעה מחויבותה של תעש להעביר את  . 2
, י" בהרצליהתעש פינתה במהל  שנות התשעי" מתחמ. ג" א" לא תטוהר הקרקע, החזקה למינהל

. א  המינהל לא קיבל אות" חזרה ממנה, ובה" מתחמי" שטוהרה בה" הקרקע, אביב וירושלי" תל
 . שומר עליה או מאתר מקרי פלישה והסגת גבול, בפועל אי  מי שאחראי על הקרקע

שררו מחלוקות במספר נושאי" עקרוניי" בי  ) 2004ועד לנובמבר (משלהי שנות התשעי"  . 3
, המחלוקות נותרו ללא פתרו  מש  שני". ה לבי  עצמ" ובי  תעש לבי  המדינהמשרדי ממשל

ג" הטיפול . ועיכבו את הטיפול בזיהו" הקרקע שבמתחמי תעש באזור השרו  ובזיהו" מי התהו"
שנועד להתבצע במסגרת יישו" , בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש על ידי הגורמי" המוסמכי"

לא זו , במצב דברי" זה. אינו מתבצע כנדרש,  להפריט את תעש2005החלטת הממשלה מאוגוסט 
 .אלא ג" עלות שיקו" המי" הולכת וגדלה ע" התפשטות הזיהו", בלבד שהציבור נפגע

לרבות ,  ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על מקרקעי תעש2004 נובמבר   2003בתקופה יולי 
ולות שננקטו לטיפול בזיהו" הקרקע על מתחמי" שפינתה תעש ועל פע, המתח" שבמרכז האר$

 10א56 ובדוח שנתי 9א55ממצאי הביקורת פורסמו בדוח שנתי . שבמתחמי תעש ובזיהו" מי התהו"
, לסירוגי ,  ער  משרד מבקר המדינה2008דצמבר  בתקופה מרס).  הביקורת הקודמת להל  (

ביקורת המעקב . מתביקורת מעקב אחר תיקו  הליקויי" במספר נושאי" שהועלו בביקורת הקוד
בדיקות השלמה נערכו במשרד להגנת הסביבה ובמשטרת . ט ובמינהל"במשהב, נערכה בתעש

 .2009מספר נתוני" עודכנו לאוגוסט . ישראל
__________________ 

 .2' ראו הערה מס  8
 .223' עמ, "ניהול מקרקעי תעש", )È˙ ˘ ÁÂ„55‡) 2004 , מבקר המדינה  9

 זיהומי הקרקע ומי התהו# והכנת תכניות "מקרקעי תעש ", )È˙ ˘ ÁÂ„56‡) 2005 , מבקר המדינה  10
 .331' עמ, "מתאר
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ועדת המשנה של הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת החליטה שלא להניח על שולח  
 17בהתא" לסעי, , ה על ביטחו  המדינההכנסת ולא לפרס" נתוני" בודדי" מפרק זה לש" שמיר

חיסיו  נתוני" אלה אינו מונע את הבנת מהות ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 .הביקורת

תמצית הדיווחי" שמסרו , בטבלה שלהל  מובאת תמצית הליקויי" שהועלו בביקורת הקודמת
להל  (הפנימית שבמשרד ראש הממשלה הגופי" המבוקרי" לאג, בכיר לביקורת המדינה והביקורת 

דצמבר (ולוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת ) 2004אוקטובר ) ( האג, לביקורת המדינה 
 :ותמצית הממצאי" שהועלו בביקורת המעקב, )2004

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ  ˙Â·˜Ú· ¯ÒÓ ˘ ÁÂÂÈ„
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰  ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚÂ‰˘ ÈÂ˜ÈÏ‰

˙Ó„Â˜‰ ÒÓ' 
˜¯˜ ÌÂ‰ÈÊÌÂ‰˙ ÈÓÂ ˙ÂÚ 

Ô˜Â˙ ‡Ï ÈÂ˜ÈÏ‰:  
הרשויות . הזיהו# נמש 

המוסמכות ותעש כשלו בטיפול 
בזיהו# הקרקע הקיי# במתחמי 
תעש באזור השרו' ובזיהו# מי 

 .התהו#
הצעדי# שינקטו הרשויות 
ותעש לפתרו' הבעיות שעלו 
בביקורת ישולבו במסגרת 

  .תכנית ההפרטה של תעש
תעש ומשרדי ממשלה 

בהטלת שוני# עסקו 
במקו# , האחריות זה על זה

להוציא אל הפועל תכנית 
פעולה לטיפול בזיהו# 

 .ולמניעת התפשטותו
1 

‰˙ ÈÙ ˘Ú˙˘ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ 
Ô˜Â˙ ‡Ï ÈÂ˜ÈÏ‰: 

המינהל לא קיבל מתחמי# 
שפינתה תעש ולא העלה בפני 
מועצת מקרקעי ישראל את 

ממילא המועצה לא . ההצעה
קיבלה החלטות בעניי' זה או 

עניי' החזקת המינהל בקרקעות ב
 .שפונו

המינהל יביא למועצת 
מקרקעי ישראל הצעה לקבל 
את השטחי# שתעש פינתה 

לאחזקתו , לאחריותו
 .ולשמירתו

המינהל לא קיבל מתחמי# 
לרבות , שפינתה תעש

מתחמי# שטוהרה בה# 
 2 .הקרקע

ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ÌÁ˙Ó 
Ô˜Â˙ ÈÂ˜ÈÏ‰: 

ט ממשי  לתקצב את "משהב
. ה מחמש שני#השמירה למעל

 10.8"כ, עלות השמירה, אול#
מהווה כמחצית  ,ח"מיליו' ש

מהעלות המתוכננת לפינוי 
 .הנפלי# העיליי#

ט הציב במהל  "משהב
הביקורת הקודמת שמירה 
 "במתח# כפתרו' זמני 

שטח הנפלי# לא אובטח  .שלושה חודשי#
 ועד 1968מאז ,  שני35#"כ

 3 .2003לנובמבר 
Ô˜Â˙ ÈÂ˜ÈÏ‰: 

ה על הביטחו' במערכת הממונ
הביטחו' הוציא הנחיות לשמירה 

הממונה על הביטחו'  .לא ניתנה התייחסות .על השטח
במערכת הביטחו' לא פעל 
בתקיפות להוצאת הנחיות 

 4 .להפעלת האבטחה
˙È˜ÏÁ Ô˜Â˙ ÈÂ˜ÈÏ‰:  

האבטחה שיפרה את המצב  . א
בשטח לעומת המצב ששרר לפני 

א  לא מנעה , הביקורת הקודמת
ופ' מספק כניסה של בלתי בא

 .מורשי# לשטח
עדיי' נשקפת סכנה  . ב

 .לביטחו' הציבור ולבטיחותו
ט מאבטח את "משהב

, השטח זה תקופה ארוכה
אי' כניסה ואי' יציאה של 

אי' גניבה . א, אד# לשטח
בשטח ואי' הוצאה של 

 .אמצעי לחימה מהשטח
תעש לא פעלה די למניעת 
כניסת בלתי מורשי# 

טנת הסיכו' ולהק, למתח#
לשלו# הציבור ממצבורי 

שלא , התחמושת והנפלי#
 .אובטחו

5 
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·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ  ˙Â·˜Ú· ¯ÒÓ ˘ ÁÂÂÈ„

˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰  ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚÂ‰˘ ÈÂ˜ÈÏ‰
˙Ó„Â˜‰ ÒÓ' 

Ô˜Â˙ ‡Ï ÈÂ˜ÈÏ‰: 
טר# נחת# הסכ# לפינוי  . א

הנפלי# בי' כל הגורמי# 
לרבות פינוי הנפלי# , המעורבי#
 . העיליי#

ט ותעש יגיעו "משהב . א
על פי . להסכמות ביניה#

הערכה בתו  חודש או 
חודש וחצי תתחיל העבודה 

וי הנפלי# העיליי# כבר לפינ
  .בשטח

המשא ומת' בי' תעש לבי' 
 2004"1992המינהל בשני# 

להחזרת המתח# מתעש 
לרבות משא ומת' , למינהל

 לניקויו 1997"החל מ
לא , מהתחמושת ומהנפלי#
 .השתכלל לכדי הסכ#

6 
ט "לי# במשהב"המנכ . ב

 לא קיבלו 2008"2004בשני# 
החלטה לתקצב את פינוי הנפלי# 

ט נעתר לממ' "משהב . ב .יי#העיל
את הפינוי של הנפלי# 

   .העיליי#
  

 זיהו  קרקעות ומי תהו 
בביקורת הקודמת העיר משרד מבקר המדינה על אזלת היד המתמשכת של כל הגורמי" שאמורי" 

 שחלפו , חמורה מכל היא העובדה. היו לטפל בזיהו" הקרקע במתחמי תעש ובזיהו" מי התהו"
 ועד לתחילת סקר הזיהומי" בו 1988גילוי זיהו" מי התהו" במתח" השרו  בשנת  שנה ממועד 15 כ

במקו" , ובמהלכ  עסקו תעש ומשרדי ממשלה שוני" בהטלת האחריות זה על זה, 2003בדצמבר 
במצב דברי" זה הציבור . להוציא אל הפועל תכנית פעולה לטיפול בזיהו" ולמניעת התפשטותו

 .ולכת וגדלה ע" התפשטות הזיהו"נפגע וג" עלות שיקו" המי" ה
כי נוכח הסכנות הנובעות מזיהו" הקרקע , עוד העיר משרד מבקר המדינה בביקורת הקודמת

יפעלו מתו  , ובה" משרד האוצר, חיוני שכל הגורמי" המעורבי", במתחמי תעש ומזיהו" מי התהו"
,  זיהו" מי התהו"למניעת התפשטות, ראייה ממלכתית כוללת בדחיפות לטיפול בזיהו" הקרקע

 .ולטיפול בה"
כי סוגיית מקרקעי תעש נדונה ,  נכתבה הודעת משרד האוצר200411בהחלטת הממשלה מאוקטובר 

בהערות ראש הממשלה . ותידו  ביחד ע" כל גורמי הממשלה הרלוונטיי" כחלק מהלי  הפרטת תעש
בנוגע ( הרשויות ותעש כי הצעדי" שינקטו, א של מבקר המדינה נכתב56 לדוח שנתי 2005מאוגוסט 

 . ישולבו במסגרת התכנית להפרטת תעש) לזיהו" הקרקע וזיהו" מי התהו"
כי רשות החברות ,  נקבע2005בהחלטה של ועדת שרי" לענייני הפרטה על הפרטת תעש מאוגוסט 

המשרד להגנת הסביבה ונציבות , הממשלתיות תגבש יחד ע" החשב הכללי ואג, התקציבי"
לגבי כל , תתפות המדינה בהוצאות תעש בנושא איכות הסביבה ומי התהו"הסדר להש, 12המי"

 .לרבות מכוח צווי" על פי די , הקרקעות שבה  פעלה תעש וכ  כל טיפול נדרש
להל  תמצית התגובות של הגורמי" השוני" על ממצאי ביקורת המעקב בנוגע לזיהו" הקרקע 

הודיעה )  רשות המי" להל  (י" ולביוב הרשות הממשלתית למ: במתחמי תעש ולזיהו" מי התהו"
אזלת היד "כי מקובלות עליה מרבית מסקנות הביקורת בדבר , 2009למשרד מבקר המדינה ביולי 

וכי זיהו" מי התהו" מתפשט וגר" לסגירת" של , "והיעדר התקדמות בפתרונות הזיהו" של תעש

__________________ 
שקיבלה תוק, של החלטת , 31.8.04מיו# ) 79/בק(י# לענייני ביקורת המדינה החלטת ועדת שר  11

 .28.10.04מיו# ) 79/בק (2647ממשלה מספר 
 .כיו#) רשות המי#(הרשות הממשלתית למי# ולביוב   12
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אול" , שט ולזה" א" לא יטופלוהזיהו" צפוי להמשי  להתפ, אביב קידוחי מי" ברמת השרו  ובתל
 .טר" הוסדרו מקורות מימו  לכ 

כי נוכח עלויות סקרי הקרקע וטיהורה נכו  , 2009משרד האוצר הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי 
" בימי" אלו המדינה נערכת להפרטת תעש"ו; לטפל בזיהו" הקרקע באמצעות קידו" הליכי התכנו 

ב ע" ההליכי" הסטטוטוריי" יאפשר למדינה לטפל בזיהו" דבר שבשילו, ולהעתקת מפעליה לנגב
 .הקרקע שבמתח" תעש השרו 

כי כיוו  שהלי  הפרטת תעש לא קוד" סבור , 2009המינהל הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי 
 .כי תעש אחראית לטיהור הקרקע ומקורות המי", המינהל

כי אכ  הזיהו" ממשי  , 2009המשרד להגנת הסביבה הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
אי  בידיו ; להתפשט וככל הנראה יגדיל את ההוצאות העתידיות בגי  שיקו" מי התהו" שיידרש

קיימי" קשיי" רבי" לקד" את ; תמונת מצב על זיהו" הקרקע במתחמי תעש ברמת הפירוט הרצויה
 2007גיבש בשנת המשרד ; שנועדו לטפל בסקרי הקרקע ובטיפול בה, הליכי התכנו  והפרטת תעש

א  קיי" קושי ביישומו , מסמ  הבנות ע" משרד האוצר והמינהל לטיהור ולשיווק קרקעות תעש
ללא , המשרד ניסה לקד" פעולות חירו" למניעת התפשטות הזיהו"; 13לאור פסיקת בית המשפט

ופעילותו הביאה להפסקת זיהומי" חדשי" של הקרקע ומי התהו" במתח" תעש ; הצלחה בשלב זה
 .ולשדרוג תשתיות הייצור כדי להקטי  פליטת מזהמי", שרו ה

‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , ÂÎ¯Ú  ‡Ï ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ „ÚÂÓÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ÛÂÏÁ· Ì‚ ÈÎ
Ì‰· ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÓÂ‰ÈÊ· ÛÈ˜Ó ÏÂÙÈË ‰˘Ú  ‡ÏÂ ˘Ú˙ ÈÓÁ˙Ó· ÌÈ˘Â¯„‰ Ú˜¯˜‰ È¯˜Ò .

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÈÎ ,‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘Ó‰ ,¯ÌÈÓ‰ ˙Â˘ ,
ÌÂ‰˙‰ ÈÓ ÌÂ‰ÈÊ·Â ˘Ú˙ ÈÓÁ˙Ó· Ú˜¯˜‰ ÌÂ‰ÈÊ· ÏÂÙÈË· ÂÏ˘Î ˘Ú˙Â Ï‰ ÈÓ‰ . ÏÂÙÈË‰ Ì‚

˘Ú˙ ÈÚ˜¯˜Ó· ‰·È·Ò‰ ˙ÂÎÈ‡ È˜Ê · , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÌÂ˘ÈÈ ˙¯‚ÒÓ· Úˆ·˙‰Ï „ÚÂ ˘
 ËÒÂ‚Â‡Ó2005˘Ú˙ ˙‡ ËÈ¯Ù‰Ï  ,Úˆ·˙‰ ‡Ï ,‰Ë¯Ù‰‰ ÍÈÏ‰˙· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ  ,

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ˆÈÈ È˙Ó ˙Ú„Ï ÔÈ‡˘. 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ¯ÂÓÁÂ ÌÈÈ˙Â‰Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ¯·Â„Ó ÈÎ , ˙Â¯ÓÏ ÌÈÎ˘Ó˙Ó‰

Â˙Â‡È¯·Ï ˙Â ÎÒ‰Â ¯Â·Èˆ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ,ÌÂ‰˙‰ ÈÓ·Â Ú˜¯˜· ÌÂ‰ÈÊ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ,
‰Ï„‚Â ˙ÎÏÂ‰‰ ÌÈÓ‰ ˙Â¯Â˜Ó Ï˘ ÌÂ˜È˘‰ ˙ÂÏÚÂ ÂÈËÚ· ÌÈÓ¯‚ ‰ ÌÈ˜Ê ‰ . ¯˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

ÔÂÁËÈ·‰ ,¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ,Ò‰ ˙ ‚‰Ï ¯˘‰Î ÓÂ ‰·È·" Ì„˜‰· Â˘¯„ÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï
‰Ï‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂ¯˙ÙÏ.   

 פיקוח על קרקעות שתעש פינתה
, כי בשנות התשעי" פינתה תעש מתחמי" בהרצליה, בביקורת הקודמת העלה משרד מבקר המדינה

כ  אי  . לרבות כאלו שטוהרה בה" הקרקע, א  המינהל לא קיבל אות" ממנה, בתל אביב ובירושלי"
משרד מבקר . שומר עליה או מאתר מקרי פלישה והסגת גבול, ועל מי שאחראי לקרקע שפונתהבפ

כי מ  הראוי שהמינהל יבח  את סוגיית החזרת הקרקעות , המדינה העיר בביקורת הקודמת

__________________ 
‰ÏÁ‡" ‰-Á‡Â ÔÂ¯˘‰ ˙Ó¯ È·˘Â˙Ï ÌÈÈÁ ˙ÂÎÈ‡  '  ' ˙Ù˙Â˘Ó‰ ˙ÈÊÂÁÓ‰ ‰„ÚÂÂ 1291/07מ "עת  13

Á‡Â ‰ÈÈ ·ÏÂ ÔÂ Î˙Ï' , 'ד לבית המשפט העליו' "המדינה הגישה ערעור על פסה). 2009(פורס# בתקדי
 .2010הצפוי לידו' בינואר 
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על מועצת מקרקעי ישראל להחליט בעניי  החזרת הקרקעות , במידת הצור . המזוהמות אליו
האחזקה והפיקוח , על המועצה לדו  בסוגיות השמירה. רו ובי  א" לאובי  א" טוה, שפינתה תעש

כי הוא ,  הודיע המינהל למשרד מבקר המדינה2004ביוני . על קרקעות אלו בטר" החזרת  למינהל
 .מקבל עמדה זו

מנהל , בלי לקבוע בסוגיית האחריות למקרקעי "כי ,  נקבע2004בהחלטת הממשלה מאוקטובר 
יודיע לאג, לביקורת המדינה תו  שישה חודשי" על , בהתייעצות ע" תעש, למינהל מקרקעי ישרא

בתיאו" ע" משטרת ישראל והמשרד לאיכות הסביבה לשמירה ולאחזקה של , ההסדרי" שקבע
 ". זאת עד לטיהור  ושיווק , שאינ  בשימוש תעש' הקרקעות החשודות כמזוהמות'

 בעניי  דוח הביקורת הקודמת דיווח 2004מבר בדיו  שנער  בוועדה לענייני ביקורת המדינה בדצ
כי המינהל מקבל את המלצת מבקר המדינה לקבל את השטחי" , מר יעקב אפרתי, מנהל המינהל
ראוי שהמינהל ישנה את , לדבריו; א, על פי שתעש עדיי  לא פינתה את הזיהו", שפינתה תעש

והוא יביא הצעה ; רתו ולטיפולולשמי, לאחזקתו, עמדתו ויפעל לקבל את השטחי" האלה לאחריותו
 .זו למועצת מקרקעי ישראל

1 . ‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ È Ù· ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ÈÎ
‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ ,‰˙ ÈÙ ˘Ú˙˘ ˙ÂÚ˜¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰˜ÊÁ‡‰ . ‰Ï·È˜ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ

Â ÂÙ˘ ˙ÂÚ˜¯˜· Ï‰ ÈÓ‰ ˙˜ÊÁ‰ ÔÈÈ Ú· Â‡ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰ ‰ˆÚÂÓ‰ .˙‡Ê , ˙Â¯ÓÏ
Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ¯ÂÓ‡Î ÁÂÂÈ„‰ ,È˙¯Ù‡ ·˜ÚÈ ¯Ó , ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂÏ

 ¯·Óˆ„·2004. 
כי המינהל לא לקח , 2009הודיע למשרד מבקר המדינה באוגוסט , מר ירו  ביבי, מנהל המינהל

 .היות שהוא טר" הגיע להסכמות ע" משרד האוצר, אחריות לשטח המזוה" ולא טיפל בו
Ó¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ , ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ˜È„ˆ‰Ï È„Î ÔÈ‡ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ˙Ú„Â‰· ÈÎ

Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ ˙ËÏÁ‰Ï ‰˙ÏÚ‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰˘ , ˙ÂÈ È„Ó‰ ˙‡ ˙Ú·Â˜‰
Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚÂÙ ‰ÈÙÏ˘ ˙ÈÚ˜¯˜‰ , ˙Â¯‰ÂËÓ‰ ˙ÂÚ˜¯˜‰ Ï˘ Ï‰ ÈÓÏ ¯ÊÁ‰‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡

˘Ú˙ ‰˙ ÈÙ˘ ˙Â¯‰ÂËÓ È˙Ï·‰Â. 
כי המתח" פרו$ והציבור , 2008י" באפריל  העלה בביקור במתח" נו,משרד מבקר המדינה  . 2

 ובאפריל 2008הכר" ביולי  בביקורי" במתח" בית. חשו, לסכנה בריאותית נוכח זיהו" הקרקע שבו
כי המתח" פרו$ ומשמש כמזבלה לפסולת בניי  משכונת מגורי" הנבנית בצמוד לשטח ,  עלה2009

 . עלולה להגיע לסכומי" ניכרי", מדת באלפי טונותהנא, עלות פינוי הפסולת. המתח"
כי גורמי הפיקוח של המינהל מקיימי" , 2009מנהל המינהל הודיע למשרד מבקר המדינה ביולי 

 . על א, שטר" הועברו לאחריות המינהל, סיורי" מעת לעת במתחמי" שתעש פינתה
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,·„· ‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ Ì¯Ë ˘Ú˙Â Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ˙¯ÊÁ‰ ¯

‰ÈÏˆ¯‰· ˘Ú˙ ‰˙ ÈÙ˘ ,Ï˙·-˘Ú˙Ó Ô˙Â‡ Ï·È˜ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â ÌÈÏ˘Â¯È·Â ·È·‡ . Û‡ ÏÚ
Â ÂÙ˘ ˘Ú˙ ÈÓÁ˙Ó· ÂÈ¯·„Ï Ï‰ ÈÓ‰ Í¯ÂÚ˘ ÌÈÈ˙Ú‰ ÌÈ¯ÂÈÒ‰ ,Ú˜¯˜Ï È‡¯Á‡ ÏÚÂÙ· ÔÈ‡ ,

ÏÂ·‚ ˙‚Ò‰Â ‰˘ÈÏÙ È¯˜Ó ¯˙‡Ó Â‡ ‰ÈÏÚ ¯ÓÂ˘ ,˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·· Ì‚ ‡ˆÓ ˘ ÈÙÎ . Û‡ ˙‡Ê
È ˘ Ú·¯‡Î ÂÙÏÁ˘ È ÂÈ· Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ú„Â‰Ó Ì2004 Ï˘ ÁÂÂÈ„‰ÓÂ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ 

 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂÏ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó2004 , ˙‡ Ï·˜È Ï‰ ÈÓ‰˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ
Â˙ÂÈ¯Á‡Ï ˙ÂÚ˜¯˜‰ . 
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 מתח  במרכז האר 
 2004החלטת הממשלה מאוקטובר 

אשות נציג המינהל שצוות בר, 2004בעקבות הביקורת הקודמת החליטה הממשלה באוקטובר 
ט והמשרד להגנת הסביבה יגבש בתו  שלושה חודשי" תכנית "משהב, ובהשתתפות נציגי תעש

לרבות פירוט , מנפלי" ומכל פסולת אחרת, ועקרונות לניקוי המתח" שבמרכז האר$ מתחמושת
 . המשאבי" הנדרשי" ולוח הזמני" לביצוע

‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ,Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ ,·‰˘Ó"Ë ,Ó‰Â ˘Ú˙ Â „ Ì Ó‡ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï „¯˘
Ì‰È È· ,˙ÓÎÒÂÓ ˙È Î˙ ÏÏÎÏ ÂÚÈ‚‰ ‡Ï Í‡ , ‰‡ˆÂ‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ˙Â·¯Ï

ÂÊÎ ˙È Î˙ Ï˘ ÏÚÂÙÏ , ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î2004 , ˙Â·˜Ú· ‰Ï·˜˙‰˘
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˙˘ÂÓÁ˙Ó ÌÁ˙Ó‰ ÈÂ˜È Ï Ú‚Â · , ˙¯Á‡ ˙ÏÂÒÙ ÏÎÂ ÌÈÏÙ )Í˘Ó‰· Â‡¯.(  

 האבטחה בשטח הנפלי 
1 . ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈ·ÈË˜Ù‡ 
 ועד 1968כי שטח הנפלי" לא אובטח מאז , בביקורת הקודמת העלה משרד מבקר המדינה . א

לא פעל ) ב" מלמ להל  (הממונה על הביטחו  במערכת הביטחו  .  שנה35 דהיינו כ, 2003לנובמבר 
יות להפעלת האבטחה וג" לא בתקיפות כדי להגיע להחלטה בדבר הגו, האחראי להוצאת הנח

ב הנחיות " הוציא מלמ2003כי בשלהי שנת , בביקורת המעקב נמצא .הוציא הנחיות בעצמו
 .להפעלת האבטחה במתח" ולאכיפתה

   גידור ושילוט  כי הפעולות שעשתה תעש , בביקורת הקודמת העלה משרד מבקר המדינה . ב
תעש לא פעלה די למניעת כניסת בלתי .  המתח"שהרי הגידור לא מנע כניסה לשטח, היו מעטות מדי
ולא פעלה די להקטנת הסיכו  לשלו" , או כדי להבטיח שגור" אחר יעשה זאת, מורשי" למתח"

 .שלא אובטחו, הציבור ממצבורי התחמושת ומהנפלי"
כי , ט" דיווח משהב2004בישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת שהתקיימה בדצמבר 

אז מבחינה זו אפשר להירגע בעניי  הזה שאי  גניבה , יסה ואי  יציאה של א, אד" לשטחאי  כנ"
אחד , מהשטח] אמצעי לחימה[ח "בשטח הספציפי עצמו המאובטח ובוודאי שאי  הוצאה של אמל

 ]".מבקר המדינה[המרכיבי" שעלה בדוח 
 ¯·Óˆ„·2004·‰˘Ó ÁÂÂÈ„ "‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂÏ Ë , ÈÎ"‚ ÔÈ‡ ÁË˘· ‰·È 

]ÌÈÏÙ ‰ ."[‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ,ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ ˙ÁË·‡ ÈÎ , ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ‰ÏÁ‰˘
 ¯·Ó·Â · ˙Ó„Â˜‰2003 ,ÁË˘Ï ÌÈ˘¯ÂÓ È˙Ï· Ï˘ ‰ÒÈ Î ˜ÙÒÓ ÔÙÂ‡· ‰Ú Ó ‡Ï , ÈÙ ÏÚÂ

ÓÏÓ Ï˘ ÍÓÒÓ" Ò¯ÓÓ ·2008 , ıÙ  È¯ÓÂÁ Â· ‚  Ì‰·˘ ÌÈ‚È¯Á ÌÈÚÂ¯È‡ ¯ÙÒÓ Â¯˜
ÌÁ˙Ó‰Ó .·‰˘Ó ÍÓÒÓÓ" Ò¯ÓÓ Ë2008‰ÏÚ  , ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ Ï˘ ¯Â„È‚‰Ó ˜ÏÁ ÈÎ" Â È‡

‰‰Â·‚ ‰Ó¯· ,˙ÈËÓ¯‰ ‰¯Âˆ· Â˙ÁË·‡· ˙ÂÈ˙ÈÈÚ· ˙ÓÈÈ˜ ÔÎÏÂ" ; ÌÈ·‡˘Ó‰ ÂÚ˜˘Â‰ ‡ÏÂ
È·ËÈÓ ÔÙÂ‡· ¯˙‡· ‰¯ÈÓ˘‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â˘¯„ ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙ÂÓÂ˘˙Â ÌÈÈÙÒÎ‰ , Ú ÓÈ ¯˘‡

ÌÁ˙ÓÏ ÌÈ˘¯ÂÓ È˙Ï· ÌÈÓ¯Â‚ ˙¯È„Á .ÓÏÓ ÍÓÒÓ·" Ò¯ÓÓ ·2008Î ÓÏ "·‰˘Ó Ï" Ë
·˙Î  , ˙Ú·Â ‰ ˙È ÂÁËÈ· ‰ ÎÒÂ ÌÁ˙Ó· Ì„‡ ÈÈÁÏ ˙È˙Â‰Ó ˙È˙ÂÁÈË· ‰ ÎÒ ˙ÓÈÈ˜ ÈÎ

ıÙ  È¯ÓÂÁÂ ÌÈÏÙ  ˙·È ‚Ï ˙Â¯˘Ù‡‰Ó. 
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, כי עשתה ככל יכולתה לאבטח את שטח הנפלי", 2009תעש הודיעה למשרד מבקר המדינה ביולי 

ב הודיע "ממל. ט"והיא ממשיכה לאבטחו באופ  המיטבי במגבלות המשאבי" שמקצה לכ  משהב
 לפעול לפינוי 2008ט ממרס "ל משהב"כי בגלל הנחיית מנכ, 2009למשרד מבקר המדינה ביולי 
ב שלא לדרוש את יישומ" של אמצעי "החליט מלמ, )ראו בהמש (מיידי של מערומי הנפלי" 

 .אבטחה נוספי"
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÓÏÓÂ ˘Ú˙ ˙ÂÈÂÒÁÈÈ˙‰· ÈÎ" ‰ ÚÓ ÔÈ‡ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÏ ·

Ï Ò¯ÓÏ „Ú ˙ÂÁÙÏ ÌÁ˙Ó· Â‡ˆÓ ˘ ‰ÁË·‡‰ ÈÈÂ˜ÈÏ2008 .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙¯Â˜È·· ·˙Î ˘ ÈÙÎ
˙Ó„Â˜‰ ,¯Â¯Ë‰Â ˙ÂÓÈÚ‰ ˙ ÎÒ Ú˜¯ ÏÚ ÛÒÂ  ‰¯ÓÂÁ „ÓÓ ˙ÂÏ·˜Ó ˙Â¯‡Â˙Ó‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ,

 ˘Ó˘Ï ÌÈÏÂÏÚ˘ ‰ÓÈÁÏ ÈÚˆÓ‡ ·Â ‚Ï ÌÈ¯Á‡Â ÌÈ ÈÂÚ ÌÈÓ¯Â‚Ï ¯˘Ù‡˙Ó ÔÈÈ„Ú ÔÎ˘
ÌÈÈÏÈÏÙ ÌÈ˘ÚÓÏ Â‡ ¯Â¯Ë ˙Â¯ËÓÏ .‰ Ì Ó‡ÁË˘· ·ˆÓ‰ ˙‡ ‰¯ÙÈ˘ ‰ÁË·‡ , ˙ÓÂÚÏ
˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ È ÙÏ ¯¯˘˘ ·ˆÓ‰ , Â˙ÂÁÈË·ÏÂ ¯Â·Èˆ‰ ÔÂÁËÈ·Ï ‰ ÎÒ ˙Ù˜˘  ÔÈÈ„Ú Í‡

˙˘ÂÓÁ˙‰Â ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰ ÁÎÂ  . ‡Â‰ ‡ÂÙ‡ ˘˜·˙Ó‰ ÏÈÚÈ‰ ÔÂ¯˙Ù‰
ÈÂ ÈÙ ÌÈÏÙ ‰Â ˙˘ÂÓÁ˙‰.  

2 . ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÂÏÚ 
. ט במימו  עלויות אבטחת שטח הנפלי""החל משהב, 2003בנובמבר , במהל  הביקורת הקודמת

כי עד לפינוי , א של מבקר המדינה נכתב55 לדוח שנתי 2004בהערות ראש הממשלה מאוקטובר 
 . ט"הנפלי" תתבצע במתח" אבטחה על ידי משהב

כי עד להחלטה בדבר מתווה הפעולה הרצוי לפינוי , ט"ל משהב" קבע מנכ2003בשלהי שנת  . א
ט "כי משהב,  נכתב2004בהחלטת הממשלה מאוקטובר . ט"ובטח השטח במימו  משהבהנפלי" יא

 כאמור  ב הציב שמירה במתח" כפתרו  זמני עד לסיו" עבודת הצוות שהוזכרו לעיל "שמלמ, הודיע
 . בתו  שלושה חודשי"

‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , ¯·Ó·Â  Ê‡Ó ÈÎ2003·‰˘Ó ·ˆ˜˙Ó " ‰¯ÈÓ˘‰ ˙‡ ÔÓÓÓÂ Ë
ÌÁ˙Ó· .Ï ˙ÂÏÚ‰ ¯·Óˆ„Ï „ÚÂ Ê‡Ó ÍÎ2008Î· ‰ÓÎ˙Ò‰ -10.8˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ , ÌÈÈÏÈÚ‰ ÌÈÏÙ ‰Â ÌÈÓÂ¯ÚÓ‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙ÂÏÚ‰ ˙ÈˆÁÓÓ ¯˙ÂÈ ‰ÂÂ‰Ó ÂÊ ˙ÂÏÚ ÈÎ
·‰˘Ó· ‰„Ó‡ ˘" Ò¯Ó· Ë2008 . È¯ÈÁÓ· ‰¯ÈÓ˘‰ Í˘Ó‰Ï ‰ÈÂÙˆ‰ ˙È˙ ˘‰ ˙ÂÏÚ‰2008 

Î ‡È‰-2.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á . 
כי אינו מקבל את , 2006מאוגוסט , מר יחיאל חורב, ב"ל וראש מלמ"יצוינו דברי המשנה למנכ

העובדה שכספי ציבור ירדו לטמיו  עבור שירותי השמירה הנדרשי" מאחר שנושא פינוי הנפלי" 
 .אינו מקוד"

ט מממ  את מלוא הוצאות האבטחה "כי משהב,  עלה2004ט בספטמבר "ל משהב"מדיו  מנכ . ב
 . ט את ההוצאות"וכי יש לגבש הסכ" ולפיו תחזיר תעש למשהב, ללא כל הסכ" חתו" מול תעש

‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , ¯·Óˆ„Ï „Ú ÈÎ2008·‰˘Ó ÂÓ˙Á ‡Ï " ¯ÊÁ‰Ï ÌÎÒ‰ ÏÚ ˘Ú˙Â Ë
·‰˘ÓÏ ‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÂÏÚ"Ë. 

  להל  (ט "ט על אג, מבצעי" לוגיסטיי" ונכסי" במשהב"ל משהב" הטיל מנכ2005בינואר  . ג
ולכלול את , "לגבי שטח הנפלי"] המינהל[י " את הסיכומי" ע" ממלסיי""את האחריות )  "אמו

 .ט במתח""הדרישה להחזר הוצאות האבטחה של משהב
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ט יישא בעלויות השמירה במתח" עד לתחילת "כי משהב, ב למינהל" הודיע מלמ2006בפברואר 
ות והחל ממועד מכירת החול יחזיר המינהל את העלוי, העבודות לפינוי הנפלי" והתחמושת

כי עד לקבלת המתח" כשהוא מטוהר ונקי , ט" הודיע המינהל למשהב2006במרס . ט"למשהב
 חזר 2008בדצמבר . ט ועל חשבונו"השמירה ועלותה ה  באחריות משהב, מנפלי" ואמצעי לחימה

על עמדה זו בפני נציגי , בעל פה, )ל לשיווק" הסמנכ להל  (ל לשיווק ולכלכלה במינהל "הסמנכ
 .מדינהמשרד מבקר ה

·‰˘Ó ÈÎÓÒÓÓ"‰ÏÂÚ Ë , ˙˜ÂÏÁÓ· ‰Ú¯Î‰Ï „Ú ·¯ ÔÓÊ „ÂÚ ¯Â·ÚÈ˘ ˘˘Á ÌÈÈ˜ ÈÎ
·‰˘Ó ÔÈ· ‰¯ˆÂ ˘"ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ ˙ÁË·‡ ˙ÂÈÂÏÚ ÔÂÓÈÓ ˙ÈÈ‚ÂÒ· Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ·Ï Ë . ÔÂ¯˙Ù

È ÓÊ‰ ‰ÁË·‡‰ ,·‰˘Ó ÔÂÓÈÓ· ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘Î"Ë , ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· ·˙Î ˘
 ¯·ÂË˜Â‡Ó2004 ,ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ÏÚÓ ¯·Î Í˘Ó  .ÚÂÙ··‰˘Ó ‡ÈˆÂÓ Ï"˘ È ÂÈÏÈÓ Ë" Á

‰ÁË·‡ ÈÎ¯ÂˆÏ ,ÌÈÏÙ ‰Â ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙È Î˙ ÏÚ Ï‰ ÈÓ‰ ÌÚ ÌÎÒÓ Â È‡˘ ¯Á‡Ó .
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ ÚÓ ÏÚÂÙ· ˙˜ÙÒÓ‰ ÂÊ ˙ÂÏ‰ ˙‰ ‰¯ÓÂÁ· ˙Â‡¯Ï ˘È ÈÎ

¯Â·Èˆ‰ ÈÙÒÎ Ï˘ Í˘Ó˙Ó ÊÂ·Ê·Ï ‰ÏÈ·ÂÓÂ ¯ÒÁ È˙ÁË·‡.  
 פינוי הנפלי 

1 . Ú˜¯˜ ¯˜Ò 
כי בשטח , על פי בקשתה,  לתעש1994ת הקודמת עלה לפי סקר קרקע שהוגש בינואר בביקור . א

 . הנפלי" וצפונית לו מפוזרי" אלפי פריטי תחמושת במצבורי" ומתחת לפני הקרקע
 סיכו" לדיו  שנער  באוקטובר 2006ל לשיווק הוציא באוגוסט "כי הסמנכ, בביקורת המעקב עלה

, מר יעקב אפרתי, ומנהל המינהל, עמוס ירו ) 'מיל(אלו, , ט"ל משהב"כי מנכ,  ובו נאמר2005
ח כל אחד להתנעת תהלי  פינוי התחמושת " מיליו  ש1ט והמינהל יקצו ס  של "החליטו כי משהב

 . והנפלי" ושיווק החול שבמתח"
Ï‰ ÈÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î ÓÒ‰ ÍÓÒÓ ˙‡ˆÂ‰ ÈÎ"˜ÂÂÈ˘Ï Ï , ÌÂÎÈÒ ‰ÂÂ‰Ó‰

Ó‰ Ï‰ Ó ÔÈ· ÔÂÈ„ÏÎ ÓÏ Ï‰ È"·‰˘Ó Ï"Ë , ‰ È‡ ÂÓÂÈ˜ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰Ú˘˙Î ˜¯
˘ÈÈ˙Ó·ÔÈ˜˙ Ï‰ ÈÓ È¯„Ò ÌÚ ˙ . ÈÓ¯Â‚Ï ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ‰ÈÁ ‰ ˙ÂÂ‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ ÌÂÎÈÒ‰

·‰˘Ó·Â Ï‰ ÈÓ· ÚÂˆÈ·‰"¯ÂÓ‡‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙‡ ˙Âˆ˜‰Ï Ë , ˙ÂÓÎÒ‰‰ ˙‡ÏÚ‰· ·ÂÎÈÚ‰ Í‡
ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ ˙Ú ˙‰· ·ÂÎÈÚÏ ‡Â‰ Ì‚ Ì¯‚ ·˙Î‰ ÏÚ . 

 מיליו  1ט את התחייבותו להשתתפות עד לס  של " שלח המינהל למשהב2006נובמבר כי ב, יצוי 
 ביטל אותה בנימוק 2008א  באוגוסט , ח להתנעת תהלי  טיהור המתח" ושיווק החול"ש
הפרויקט אינו מתקד" בשלב זה ומינהל מקרקעי ישראל מינה חברה מנהלת לצור  טיפול "ש

 ".בפרויקט
ט לבצע סקר "  על ראש אג, בינוי בפועל במשהב"ל וראש אמו"סמנכ הטיל ה2005בדצמבר  . ב

 .על מיקו" הנפלי" בשטח באמצעות חברה אזרחית
·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ‰ ˘ ˜¯ ÈÎ , ¯·Óˆ„·2006 ,

·‰˘Ó· ÈÂ È· Û‚‡ ¯˘È‡" ˙ÈÁ¯Ê‡ ‰Ò„ ‰· ıÂÚÈÈÂ ÔÂ Î˙Ï ÌÈÒ„ ‰Ó „¯˘Ó ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï Ë
) ÔÏ‰Ï-˘Ó ÌÈÒ„ ‰Ó‰ „¯ (ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘· È Â˘‡¯ ÏÂÁ ¯˜Ò ÚÂˆÈ·Ï . ÍÏ‰Ó· Í¯Ú  ¯˜Ò‰

 ˙ ˘2007 . 
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰ÏÚ‰ „ÂÚ , ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÙ Ó ÌÁ˙Ó‰ ¯Â‰ÈË ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ÚÈ ˙‰Ï È„Î ÈÎ

Î ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó ÌÂÎÈÒ"·‰˘Ó Ï" ¯·ÂË˜Â‡Ó Ë2005 , ÛÒÂ  Ú˜¯˜ ¯˜Ò Úˆ·Ï ‰È‰ ˘¯„ 
 ¯‡Â È· ÚˆÂ·˘ ‰Ê ÌÂ˜Ó·1994 .˙‡ÊÌ„Â˜‰ ¯˜Ò‰ ÚÂˆÈ·Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ÏÏ‚·  ,

Â· ‰ÈÈÁÓˆ‰ ˙ÂË˘Ù˙‰Â ÌÁ˙Ó· ˙ÂÏÂÁ‰ Ï˘ ‰ÊÂÊ˙ ÂÏÁ ÂÎÏ‰Ó·˘ . ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
¯ÈÚÓ , ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê·Ï ‡ÂÙ‡ ‰Ó¯‚ ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ ¯·„· ÌÎÒ‰Ï ‰Ú‚‰· ˙·ÁÒ‰ ÈÎ

¯·Ú· ÂÚˆÂ· ¯·Î˘ ˙Â„Â·Ú ÏÚ ¯ÂÊÁÏ Í¯Âˆ‰ Ï˘· ‰Ê ‰¯˜Ó· Ì‚.  
2 .  ÏÚ ÁÂÂÈ„ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ 

כי על א, שהוחל בפינוי מצבורי התחמושת והנפלי" , בביקורת הקודמת העלה משרד מבקר המדינה
 ניהלו 2004 1992בשני" ; חלפו שנות דור ובמהלכ  עלות הפינוי גדלה עשרות מוני", 1968בשנת 

 1997לרבות משא ומת  החל משנת , תעש והמינהל משא ומת  להחזרת המתח" מתעש למינהל
דר  התנהלות המשא . א  המשא ומת  לא השתכלל לכדי הסכ", לניקויו מהתחמושת ומהנפלי"

משרד מבקר המדינה העיר בביקורת . ההגעה להסכ" והמת  הייתה אחת משורשי הבעיה של אי
ט יקד" באופ  מעשי ומהיר את הפתרו  לכ  שיבוצע פינוי דחו, של "כי מ  הראוי שמשהב, הקודמת

 .שת הגלויי" שבשטחמצבורי התחמו
בכל גו, מבוקר ימונה צוות לתיקו  , ]נוסח משולב [1958 ח"התשי, על פי חוק מבקר המדינה

 בעקבות דוח 2004ט מאוגוסט "ל משהב"במסמ  הצוות בראשות מנכ).  הצוות להל  (ליקויי" 
פינוי ט לבי  המינהל ולבי  תעש על "כי מתנהלת עבודת מטה בי  משהב, הביקורת הקודמת נכתב

המינהל יפי$ מכרז למכירת : עיקרי טיוטת ההסכ" המתגבשת בי  הצדדי" היא; המתח" מנפלי"
המינהל ; ומכספי" אלו ימומנו פעילויות תעש לניקוי המתח" והוצאות השמירה, החול שבמתח"

הכי  הצעה לדיו  במועצת המינהל ולאחר אישורה יוכ  הסכ" בי  המינהל לבי  תעש והפרויקט 
 .ט הינו לנסות ולהביא לגישור בי  עמדות תעש והמינהל"ותפקידו של משהב; את לדר אמור לצ

ט שלעיל " לדוח הביקורת הקודמת נכללו תגובת משהב2004בהערות ראש הממשלה מאוקטובר 
ט את דר  "המינהל ומשהב,  התקיי" דיו  ובו סיכמו תעש2004כי בפברואר , וכ  תגובת תעש
 .הטיפול במתח"

 דיווח ראש חטיבת נכסי" 2004עדה לענייני ביקורת המדינה שהתקיימה בדצמבר בישיבת הוו
כי סוכ" הלי  של מימו  ותחילת עבודת הפינוי של מערומי התחמושת , מר אריה לב,  "באמו

ט מעביר לתעש תקציב עבור כ  ותעש תתחיל לפנות את מערומי "משהב; העיליי" בשלב ראשו 
ט נעתר לפני" "משהב; ערכתו בתו  חודש או חודש וחצילה, התחמושת העיליי" כבר בשטח

כי דוח מבקר המדינה חמור וזילות האד" , משורת הדי  לממ  את הפינוי של המערומי" העיליי"
טיוטת ההסכ" בינינו לבי  תעש מתגלגלת "; ט"שהייתה בשטח היא בלתי אפשרית מבחינת משהב

ובשלב השני יהיה הסכ" ע" המינהל ; "חרתאסור שיהיה א. לא יכול להיות אחרת... זה באוויר
א  ההסכ" נתו  להחלטת המינהל ומועצת המינהל והתהלי  יהיה , למכירת החול ולניקוי המתח"

 . קצת יותר ארו 
‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰· ¯ÂÓ‡‰ Û‡ ÏÚ ,·‰˘Ó ÈÁÂÂÈ„ Û‡ ÏÚÂ"ÌÈ¯ÂÓ‡‰ Ë , ˙¯Â˜È·· ‡ˆÓ 

·˜ÚÓ‰ , ÈÂ ÈÙÏ Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ·Ï ˘Ú˙ ÔÈ· Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ÈÎı¯‡‰ ÊÎ¯Ó·˘ ÌÁ˙Ó‰ , ÁË˘ ˙Â·¯Ï
ÌÈÏÙ ‰ , ÈÏÂÈ „Ú Í˘Ó 2006 ,·‰˘Ó ˙ÂÙ˙˙˘‰· Í¯Ú  Â˜ÏÁ"Ë , È„ÎÏ ÏÈ˘·‰ ‡Ï ‡Â‰ Í‡

ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰ .ÔÈÂˆÈ , ¯·Ó·Â · ÈÎ2006Ï‰ ÈÓ‰ ˙Ï‰ ‰ ‰¯˘È‡  , ÚÂˆÈ·Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÈÎ
ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ ,·‰˘Ó ÔÈ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ‰È‰˙ Â˙¯ÈÎÓÂ ÏÂÁ‰ ˙ÈÈ¯Î" Ë)Í˘Ó‰· Â‡¯.(  
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·‰˘Ó· ÌÈÒÎ  ˙·ÈËÁ ˘‡¯ ¯ÒÓ˘ ÁÂÂÈ„‰" ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂÏ Ë
2004 ,ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙ ÏÈÁ˙È ÈˆÁÂ ˘„ÂÁ Â‡ ˘„ÂÁ ÍÂ˙· Â˙Î¯Ú‰Ï ÈÎ ,

ÒÒÂ·Ó ‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙÏ È‰˘ÏÎ ˙ÈË¯˜ Â˜ ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ˙È Î˙ ÏÚ ÍÓ˙Ò‰ ‡Ï˘ ˙ÂÈ‰ .
ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î , ËÒÂ‚Â‡Ï „Ú2009 ÈÂ ÈÙ· ÏÁÂ‰ ‡Ï . ÚÈ‚¯Ó ÁÂÂÈ„ ‰Ï·È˜ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÍÎÓ ‡ˆÂÈ

˘ÓÓ˙‰ ‡Ï˘, È‡Â ˙·ÁÒ‰ ÂÎ˘Ó  ÏÚÂÙ·˘Î-ÏÂÙÈË‰ .˙‡Ê ÏÎ , ˙Â¯ÓÏÂ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â¯ÓÏ
ÁË˘· ¯ÂÓÁ‰ ·ˆÓ‰ . ËÒÂ‚Â‡Ï „Ú2009·‰˘Ó " ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙ ˙‡ ·ˆ˜˙ ‡Ï Ë

ÌÈÈÏÈÚ‰ ;ˆ„· ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂÏ ÂÁÂÂÈ„· „ÓÚ ‡Ï ÍÎ·Â ¯·Ó2004.  
3 . ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ 

‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ,ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÔÈ· ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙÏ ÌÎÒ‰ Ì˙Á  Ì¯Ë ÈÎ ,
ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙ ˙Â·¯Ï .ÚÂ„È Â È‡ ‰ÊÎ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙ÁÏ ÈÂÙˆ „ÚÂÓ . 

  :להל  פירוט
 ט לבי  תעש"התקשרות בי  משהב . א

כי בשלב ראשו  תתקשר תעש ע" חברה פרטית לביצוע , ט"ל משהב"כ הנחה מנ2004בספטמבר 
 2004 באוקטובר .ח" מיליו  ש2ט בס  של "פינוי מערומי התחמושת העיליי" במימו  של משהב

וכי יידרשו עלויות , ח" מיליו  ש3.25כי עלות הפינוי היא בס  , ט"ל משהב"ל תעש למנכ"כתב מנכ
 . נוספות

אי  התקדמות משמעותית "כי , ט"ל משהב"  למנכ"ל וראש אמו" הציג הסמנכ2004בדצמבר 
ט הנחה אותו להביא לחתימה על הסכ" לפינוי שטח "ל משהב"מנכ". בפעילות תעש לפינוי הנפלי"

  ולאג, "ט לאמו"ל משהב" הורה מנכ2005בינואר . הנפלי" וכ  לכריית החול ומכירתו בכל המתח"
את הכנת ההסכ" לפינוי המערומי" העיליי" בשטח לסיי" ) ס" אכ להל  ( ט"במשהב כספי"

 .ט לבי  תעש ולחתו" עליו"הנפלי" בי  משהב
כי בתעש לומדי" את המשמעויות ואת ההשלכות בעניי  , ט" הודיעה תעש למשהב2005בפברואר 

בעקבות ההודעה כתב . ט בנוגע לפינוי המערומי" העיליי""ההתקשרות בי  תעש לבי  משהב
את ) הדגשה במקור (משההכי תעש , ט"ל משהב"פטי במערכת הביטחו  למנכבפברואר יוע$ מש

הפעילות לפינוי המערומי" העיליי" עד לסיו" אפיו  הפרויקט לכריית החול ולפינוי הנפלי" 
ט ותעש המשיכו בחליפת מסמכי" ביניה" בנוגע "משהב. ט והמינהל"משהב, במשות, על ידי תעש

 . יליי" בלבדלהגעה להסכ" לפינוי המערומי" הע
‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ,·‰˘Ó ÈÎ" È‡Ó „Ú ‰ÓÎÒ‰Ï ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ˘Ú˙Â Ë200814 ÈÂ ÈÙ ÏÚ 

ÌÈÏÙ ‰Â ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ,ÍÎÏ ˙Â¯˘˜˙‰ Ì‰È È· ‰ÚˆÂ· ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ . ÍÎÈÙÏ
·‰˘Ó ÍÈ˘ÓÓ"‰ÁË·‡‰ ˙ÂÈÂÏÚ ˙‡ ÔÓÓÏ Ë ,È‡Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ¯Â·ÈˆÏ ˙Â ÎÒ ˙ÂÓÈÈ˜ ÔÈÈ„ÚÂ-

ÈÈÏÈÚ‰ ÌÈÓÂ¯ÚÓ‰ ÈÂ ÈÙÌÈÏÙ ‰Â Ì.  
__________________ 

 . לקח על עצמו המינהל את הובלת הפרויקט לפינוי הנפלי# לרבות הוצאת מכרז2008במאי   14
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 התניות לחתימת הסכ" לפינוי הנפלי" . ב

ט "ל משהב"כי מנהל המינהל ומנכ, שור ד רונ  כה "עו, ל לשיווק" רש" הסמנכ2005באוגוסט 
; המימו  לכ  יהיה מהתמורה משיווק החול; ט בליווי תעש ינקו את שטח הנפלי""שמשהב, סיכמו
  "ממסמ  אמו.  לפינוי הנפלי" והתחמושתט בליווי נציגי המינהל ותעש יקדמו מכרז"ומשהב

 . כי אג, בינוי אמור היה להכי  ולהפי$ את המכרז האמור,  עולה2005מאוקטובר 
ב לבחו  את הדר  המהירה "ל וראש מלמ"ט על המשנה למנכ"ל משהב" הטיל מנכ2006בינואר 

בעקבות כ  הנחה . ביותר לפינוי שטח הנפלי" ולביצוע הפעולות הנדרשות למימוש מהיר של הפינוי
ב מיד את תעש להגיש בתו  כחודש הצעת מחיר לאישור המינהל ואג, "ל וראש מלמ"המשנה למנכ

ל לשיווק " הציגה תעש לסמנכ2006במאי .  קיבל אג, בינוי את הצעת המחיר2006באפריל . בינוי
 .את הצעת המחיר ואת שיטת הפינוי

שהמינהל בח  את האפשרות , ב"ל וראש מלמ"ל לשיווק למשנה למנכ" הודיע הסמנכ2006ביוני 
ל "ב השיב לסמנכ"מלמ. דהיינו לא תעש, ט יהיה אחראי לפינוי הנפלי" ולשיווק החול"שמשהב
 את 2006ט ביולי "בעקבות כ  דרש המינהל ממשהב. כי קיימת אפשרות מעשית לכ , לשיווק

ט לפינוי "לבי  משהבהסכמתו למספר עקרונות שפורטו כתנאי לחתימה על הסכ" בי  המינהל 
כי חלק מהעקרונות יסוכמו בנפרד , ט למינהל" השיב משהב2006באוגוסט . הנפלי" ולמכירת החול

 אישרה הנהלת המינהל לגבש את 2006בנובמבר . בגלל מורכבות" והמשמעויות הכספיות בגינ"
 . ט למספר עקרונות"ההסכ" האמור בי  הצדדי" על בסיס הסכמת משהב

·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··‡ˆÓ   , ¯·Óˆ„ „Ú ÈÎ2008·‰˘Ó Â „ ‡Ï "˙Â Â¯˜Ú‰Ó ˜ÏÁ· Ï‰ ÈÓ‰Â Ë ,
ÔÂ‚Î :ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ¯˙È‰‰Â ÏÂÁ‰ ˙¯ÈÎÓ ÔÈ‚· Ï‰ ÈÓÏ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰ , ÌÎÒ‰ ÏÚ ÂÓ˙Á ‡ÏÂ

‡˘Â ·.  
 בחירה בתעש כספק יחיד . ג

ט להשיג פטור ממכרז לתעש לפינוי שטח הנפלי" על פי סעי, פטור של " פעל משהב2005מאוגוסט 
. 1993 ג"התשנ, )התקשרויות משרד הביטחו (כאמור בתקנות חובת המכרזי" , "יחידספק "

, ט עולה"ממסמכי משהב. ט ש" דגש על הטיפול בסכנה הביטחונית והבטיחותית שבשטח"משהב
כ  שנית  היה , ט"כי חברות שונות יכולות לבצע חלקי" מרכזיי" מתכולת העבודה שבחר משהב

, "ספק יחיד"ט הובילה לכ  שתעש תהא "תכולת העבודה במשהבהגדרת . לצאת למכרז ביניה 
, המינהל לעומת זאת הדגיש את כריית החול במתח" ומכירתו. 2007ט מיולי "ל משהב"באישור מנכ

ט ומנהל "ל משהב" סיכמו מנכ2008בדצמבר . לרבות כדי לממ  על ידי כ  את פינוי הנפלי"
 .כי המינהל ייצא במכרז לכריית החול, המינהל

·‰˘Ó ÔÈ·Ï Ï‰ ÈÓ‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ ·ÈÈÁ ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ"Ë , ˙‡ ÔÂ·˘Á· ‡È·‰Ï È„Î
ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈÒ¯Ë È‡‰ ÏÂÏÎÓ , ˙‡˘‰Â ˙È˙ÂÁÈË·‰Â ˙È ÂÁËÈ·‰ ‰ ÎÒ‰ ÌÂˆÓˆ ˙Â·¯Ï

ÌÁ˙Ó· ÏÂÁ‰ ˙¯ÈÎÓÓ ÌÈÏÂ·˜˙‰ .‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· ,·‰˘Ó ÈÎ" ÂÚÈ¯Î‰ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â Ë
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ· Í¯„Ï Ú‚Â · ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ „ÈÁÈ ˜ÙÒ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂÚˆ·Ï Ì‡‰Â 

Ê¯ÎÓ .·‰˘Ó˘ ¯Á‡Ï"ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ ÈÂ ÈÙÏ „ÈÁÈ ˜ÙÒÎ ˘Ú˙· ¯Á· Ë , ˙ Î‰· Ï‰ ÈÓ‰ ÏÁ‰
ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙÏÂ ÏÂÁ‰ ˙ÈÈ¯ÎÏ ÂÓÚËÓ Ê¯ÎÓ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‡Ï ÌÈÈ˙ È· ÈÎ

˘¯„ Î Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ„„ˆ‰ ÂÓ„È˜ ,ÌÈÈÙÒÎ ÌÈ·‡˘ÓÂ ¯˜È ÔÓÊ ÂÊ·Ê·Â.  
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 הצעות המחיר . ד
ב את כל הגורמי" המעורבי" לפעול בהקד" "ל וראש מלמ" הנחה המשנה למנכ2006בנובמבר 

ב הצעת מחיר "באותו חודש הגישה תעש למלמ .להתחלת הפינוי של מערומי התחמושת העיליי"
ט "כיוו  שהטילה את האחריות על משהב, אג, בינוי דחה אותה. ח" מיליו  ש3.5 לכ  בסכו" של כ

ב אומד  " מסר אג, בינוי למלמ2007במאי . א כללה את כל העלויות הדרושות לביצוע הפינויול
 הגישה תעש לאג, בינוי הצעת מחיר 2007בספטמבר . ח" מיליו  ש16.6 עלויות מפורט בס  של כ

 ).לא כולל עלויות שמירה(ח " מיליו  ש19 מעודכנת בס  כ
לרבות שתי , מערומי התחמושת העיליי" במתח"ב עבודת מטה לפינוי " סיכ" מלמ2007בדצמבר 

 מיליו  19.3ח והשנייה בס  של " מיליו  ש21.5 האחת בס  של כ: הצעות המחיר שסוכמו ע" תעש
ל " ד  מנכ2008במרס . ט יהיה מוכ  לקחת על אחריותו עלויות מסוימות"בתנאי שמשהב, ח"ש

 . בעבודת המטה, מר פינחס בוכריס, ט"משהב
·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È··‰ÏÚ  ,Î Ó ËÈÏÁ‰ Â·˘ „ÚÂÓ‰Ó ÈˆÁÂ ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ÂÙÏÁ ÈÎ"·‰˘Ó Ï"Ë ,

 ÛÂÏ‡)ÏÈÓ' (ÔÂ¯È ÒÂÓÚ , ¯·ÓËÙÒ· ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙÏ ˙È„ÈÈÓ ÏÂÚÙÏ2004, 
ÓÏÓ˘ „ÚÂ" Ò¯Ó· ‚Èˆ‰ ·2008Î Ó‰ ˙Â˘‡¯· ÔÂÈ„Ï "Ï ,ÒÈ¯ÎÂ· ÒÁ ÈÙ , ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ È˙˘

ÈÂ ÈÙ‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ  , ÌÈ ˘ ˘ÂÏ˘Î ˙Î˘Ó ‰ ‰ÙÂ˜˙ ÈÎ
·‰˘Ó· ÈˆÁÂ" ‰„ÈÚÓÂ ‰¯È·Ò ‰ È‡ ÌÈÈÏÈÚ‰ ÌÈÓÂ¯ÚÓ‰ ÈÂ ÈÙÏ ¯ÈÁÓ ˙ÂÚˆ‰ ÌÎÒÏ È„Î Ë

 ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ È„È ÏÚ ÌÁ˙Ó‰ ÈÂ ÈÙ· ÔÈ˜˙ È˙Ï·‰ ÏÂÙÈË‰Â ˙Ï·Ò  È˙Ï·‰ ˙·ÁÒ‰ ÏÚ ‡È‰ Ì‚
ÌÈ·¯ÂÚÓ‰.  

 ט"החלטות במשהב . ה
פינוי הנפלי" העיליי" : ט שתי חלופות" משהבל"ט למנכ" הציגו גורמי משהב2008במרס  ) 1

על פי החלופה הראשונה לא נית  להערי  את . ומכירת החול או פינוי הנפלי" העיליי" בלבד
. ט להמשי  ולשאת בעלויות אבטחת השטח"ועל משהב, הכדאיות הכלכלית ולוחות הזמני" לביצוע

א  יתאפשר צמצו" , ח" מיליו  ש21 ט לעלות הפינוי בס  כ"חשו, משהב, על פי החלופה השנייה
ב המלי$ על "  על החלופה הראשונה ומלמ"במסמ  שהוכ  לדיו  המלי$ אמו. עלויות האבטחה

 . החלופה השנייה וכ  להמשי  ולקד" את פרויקט פינוי המתח" כולו ומכירת החול
 התחמושת מערומי[ לפינוי הנפלי" È„ÈÈÓלהיכנס לפרויקט "ט "ל משהב"בסיכו" הדיו  הורה מנכ

והמש  המשא ומת  ע" המינהל לפינוי יתרת ) ההדגשה במקור(במתח" שבמרכז האר$ ]" העיליי"
  להל  (הנחה את אג, התקציבי" ; המתח" מחומרי נפ$ ונפלי" והכול מהתמורה ממכירת החול

  "ל וראש אמו"והנחה את הסמנכ; 2008לסכ" ע" משרד האוצר תקצוב מיידי לפינוי עד מאי ) ק"את
 . סכ" ע" המינהל על החזר עלויות השמירה והפינוי וחלוקת הרווחי" ממכירת החולל

‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , È ÂÈ· ÈÎ2008 ,Î Ó ˙ËÏÁ‰ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘ ˜¯" Ï
·‰˘Ó"Ë ,˙‡ ·˙Î· ‰ Ù" Û˙Â˘Ó ¯„Ò‰ ˘·‚Ï È„Î ÔÂÈ„ ÔÓÊÏ ˘˜È·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ˜

Î ÍÒ· ·Èˆ˜˙ ˙„ÓÚ‰Ï-21˘ ÔÂÈÏÈÓ "ÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙÏ ÁÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ È15 . ÌÏÂ‡
·‰˘Ó·"·Èˆ˜˙‰ ˙‡ˆ˜‰ ÏÚ ÌÎÂÒ ‡Ï Ë .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,È‡ ÈÎ- ÌÂÎÈÒ‰
·‰˘Ó·"È‡Î Â‰ÂÓÎ Ë-ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙÏ ·Èˆ˜˙ ÏÚ ‰ËÏÁ‰ ˙Ï·˜ , ÏÎ ÏÚ

ÍÎÓ ÚÓ˙˘Ó‰ . 
__________________ 

, 2007י דוח הוועדה ממא(כי בהתא# לאמור בדוח ברודט , ק" השיב משרד האוצר לאת2008באוגוסט   15
תקציב הביטחו' יתייחס לכל הוצאות מערכת הביטחו' ) שנתי"שקבע את מסגרת תקציב הביטחו' הרב

 .ולא יהיו סעיפי תקציב שנתוני# למיקוח נפרד
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ד רונ  " עו,ל לשיווק"והסמנכ, גיל מר ויקטור בר,  "ל וראש אמו" סיכמו הסמנכ2008במאי  ) 2

כי פינוי הנפלי" העיליי" ומכירת החול ינוהלו בשלב , ט"ל משהב"שלא לפי החלטת מנכ, שור כה 
ל על "  לעוזר המנכ"כי לאחר מכ  דיווח אמו, יצוי . ט"ובמכרז משות, למינהל ולמשהב, אחד

 . סיכו" זה
·‰˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"Ë ,Î ÓÒ‰ ÌÂÎÈÒ Ï˘ ˙È˘ÚÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó‰˘"‡¯Â Ï ˘

ÂÓ‡"Î ÓÒ‰Â Ô"‰˙ÈÈ‰ ˜ÂÂÈ˘Ï Ï ,ÔÈÚÏ ‰‡¯ ‰ ÔÓÊ· ÚˆÂ·È ‡Ï ÌÈÈÏÈÚ‰ ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ˘ ,
Â˜ÂÂÈ˘ÏÂ ÏÂÁ‰ ÈÂ˜È Ï ÏÏÂÎ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù· Â˙ÎÈ¯Î ÁÎÂ  .ÍÎ ,Î Ó Ï˘ ‰ËÏÁ‰‰ ‰˘ÓÂÓ ‡Ï" Ï

·‰˘Ó"Ë ,ÒÈ¯ÎÂ· ÒÁ ÈÙ , Ò¯ÓÓ2008. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ , ÛÂÏ‡ Ï˘ ˙ÂÓ„Â˜‰ ˙ÂËÏÁ‰‰ Ì‚ Â˘ÓÂÓ ‡Ï ÈÎ)ÏÈÓ' (

 ÔÂ¯È ÒÂÓÚ- ¯·ÓËÙÒÓ 2004 ,Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰ Ï˘Â"ÓÏÓ ˘‡¯Â Ï"· ,·¯ÂÁ Ï‡ÈÁÈ -  ¯·Ó·Â Ó
2006 ,ÏÂÚÙÏÈ„ÈÈÓ ˙ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙÏ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÌÈÈÏÈÚ‰ . 

, פינחס בוכריס, ט"ל משהב"ב למנכ"ל וראש מלמ" המלי$ המשנה למנכ2008בדצמבר  ) 3
בשל , י מערומי הנפלי" העיליי" לפינו2008להנחות לפעול מיידית ליישו" החלטתו ממרס 

וכ  , 2004ובהתא" להחלטת הממשלה מאוקטובר , הבטיחותיי" והציבוריי", ההיבטי" הביטחוניי"
, ט ומנהל המינהל"ל משהב" סיכמו מנכ2008בדצמבר . להיפגש ע" מנהל המינהל לטיפול בנושא

המתח" בכללותו מתחמושת כי המינהל ייצא בתו  ארבעה חודשי" למכרז פומבי לפינוי , ירו  ביבי
 . לאחר בחינה נוספת של האפשרות לקד" את פינוי הנפלי" העיליי" תחילה, ומנפלי"

‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó ,Î Ó ÈÎ"·‰˘Ó Ï" Ò¯Ó· ËÈÏÁ‰ Ì Ó‡ Ë2008 ÈÂ ÈÙ ˙‡ Úˆ·Ï 
‰ÏÈÁ˙ ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ,Î ÓÒ‰ ÌÂÎÈÒ ÏÚ ÂÏ ÁÂÂ„ Í˘Ó‰· Í‡"ÂÓ‡ ˘‡¯Â Ï" Ô

·‰˘Ó·"Î ÓÒ‰Â Ë" È‡ÓÓ Ï‰ ÈÓ· ˜ÂÂÈ˘Ï Ï2008 ˙¯ÈÎÓ ˙‡ ÏÏÂÎ‰ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ Úˆ·Ï 
ÏÂÁ‰ .ÌÏÂ‡ , ¯·Óˆ„·2008Î Ó ‚Èˆ‰ "·‰˘Ó Ï" Ò¯ÓÓ Â˙„ÓÚ ˙‡ Ï‰ ÈÓ‰ Ï‰ Ó È Ù· Ë
2008„·Ï· ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙÏ ‰ÏÈÁ˙· ÏÂÚÙÏ .  

 תגובות לממצאי הביקורת . ו
 ביקורת המעקב בנוגע לפינוי התחמושת להל  תמצית התגובות של הגורמי" השוני" על ממצאי

כי היא מסתייגת מממצאי ,  הודיעה תעש למשרד מבקר המדינה2009ביולי : והנפלי" שבמתח"
הסתייגותה של תעש אינה עולה בקנה אחד ע" , דא עקא. הביקורת בגי  אחריותה לשטח הנפלי"

 .האמור במסמכיה
הציבורית , ט נושא באחריות החוזית"משהבכי , באותו מועד הודיע המינהל למשרד מבקר המדינה

ט "והמינהל ומשהב, והכלכלית להשבת המתח" למינהל כשהוא מטוהר ונקי מנפלי" ומתחמושת
 .פועלי" לאחרונה במשות, ובאופ  נמר$ לגיבוש מכרז לפינוי הנפלי" ולשיווק החול שבמתח"

הל שפינוי התחמושת כי סוכ" ע" המינ,   הודיע למשרד מבקר המדינה באותו מועד"ג" אמו
מדובר בפרויקט יקר , והנפלי" מהמתח" שבמרכז האר$ ימומ  באמצעות שיווק החול מהמתח"

ט ע" המינהל "ובמהל  החודשי" הקרובי" עתידה עבודת המטה אשר ביצע משהב, ומורכב לביצוע
 . להתכנס לכדי סיכו" על דר  הפעולה ומימושה

כי נוכח הקשיי" והעיכובי" , למשרד מבקר המדינהט "ל משהב" הודיע עוזר מנכ2009באוגוסט 
יש להפריד" ולהתחיל מיד בביצוע התקשרות לפינוי , בהסדרת פינוי הנפלי" יחד ע" כריית החול
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ל יעקוב בשבועות הקרובי" אחר התקדמות הפתרו  בסוגיה "והמנכ, מערומי התחמושת העיליי"
  .והבאתה לכדי סיו"

✩  
Î Ó ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï"·‰˘Ó· ÌÈÏ"Î ÓÏ ‰ ˘Ó‰Â Ë"ÓÏÓ ˘‡¯Â Ï" ÈÂ ÈÙ ˙‡ Â¯È„‚‰ ·

 ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡˘Â Î ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó·˘ ÌÁ˙Ó· ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓÂ ÌÈÏÙ ‰
˙È ÂÁËÈ· ,‰ ÂÈÏÚ ˙È¯Â·ÈˆÂ ˙È˙ÂÁÈË·.  ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ ˙Â¯Ú‰·2004 ÁÂ„Ï 

 È˙ ˘55‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡ ,¯Ó‡  , ˙‡ˆÏ ¯ÂÓ‡ ÌÈÏÙ ‰Â ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÂ ÈÙ Ë˜ÈÂ¯Ù ÈÎ
ÏÍ¯„ .·‰˘Ó" ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂÏ ÚÈ„Â‰ Ë2004 , ÌÈ ÙÏ ¯˙Ú  ‡Â‰ ÈÎ

ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ ÈÂ ÈÙ ˙‡ ÔÓÓÏ ÔÈ„‰ ˙¯Â˘Ó .‰Ï‡ ÏÎ ˙Â¯ÓÏ ,Î Ó‰" ÌÈÏ
·‰˘Ó·" ‰ÙÂ˜˙· Ë2004-2008 ˙‡ ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ˙Â ÙÏ ·Èˆ˜˙· ‰·Â‚Ó ‰ËÏÁ‰ ÂÏ·È˜ ‡Ï 

ÌÁ˙Ó·˘ ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓ . 
Ú˙È ÂÁËÈ·‰Â È˙ÂÁÈË·‰ Ú‚ÙÓ‰ ˙¯Ò‰Ï ˙ÂÏÈÚÈ· ÂÏÚÙ ‡Ï Ï‰ ÈÓ‰Â ˘ : ‰È‰ ˘Ú˙ ÏÚ

 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰˙Ó˜‰Ï ÌÈÒÎ ‰ ÌÎÒ‰ Û˜Â˙Ó ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ1990 , ‰ÏÂ‰È Ï ¯È·Ú‰˘
ÌÁ˙Ó‰ ˙‡ ,ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ ˙‡ Ì‚ ÍÎ ÍÂ˙ÓÂ , ÁË˘‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰Ï˘ Ò¯Ë È‡‰ ÍÂ˙ÓÂ

 ‰ Â ¯‡ ÈÓÂÏ˘˙Ï ‰˘È¯„Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ Ï‰ ÈÓÏ)· Â‡¯Í˘Ó‰( ; ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ‰È‰ Ï‰ ÈÓ‰ ÏÚÂ
ÁË˘‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÂÏ˘ ÈÏÎÏÎ‰ Ò¯Ë È‡‰Ó ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ . 

 ¯·Óˆ„· ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓÏ ÔÂÎ 2008 , ÂÓÎ˙Ò‰ ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘· ‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÂÈÂÏÚ
Î·-10.8˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)ÌÈÙËÂ˘ ÌÈ¯ÈÁÓ· ( ¯·Ó·Â  ‰ÙÂ˜˙·2003 - ¯·Óˆ„ 2008 , ÌÈÂÂ‰Ó‰

·‰˘Ó· ˙  ÎÂ˙Ó‰ ˙ÂÏÚ‰Ó ˙ÈˆÁÓÎ" Ò¯Ó· Ë2008ÌÈÈÏÈÚ‰ ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙÏ  .·‰˘Ó" Ì‚ Ë
Î Ï˘ ˙ÂÏÚ· ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘· ‰ÁË·‡‰ ˙‡ ÔÓÓÏ ÍÈ˘ÓÓ-2.4˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰ ˘· Á. 

‰ÏÚ ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È·· , È„È· ‰ÏÚ Ì¯Ë ˙Ó„Â˜‰ ˙¯Â˜È·‰ Ê‡Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ÛÂÏÁ· Ì‚ ÈÎ
·‰˘Ó"‰‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÌÈÏÙ ‰Â ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙È·ÈË¯ÙÂ‡ ˙È Î˙ ÏÚ ÌÈÎÒ‰Ï Ï‰ ÈÓ‰Â Ë Ï‡ 
ÏÚÂÙ‰ ,ÔÈÚ· ‰‡¯  Â È‡ ÍÎÏ ÈÂÙˆ „ÚÂÓÂ .¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , „ÚÂÓ‰ ÚÈ‚‰ ÈÎ

ÂÊ ‰˘È·Ó ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÌÈÈÒÏ , ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â˘ÈÁ · ÌÈÏÚÂÙ Ì È‡ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ‰·˘
‰ Â¯˙ÙÏ ,Ì„‡ ÈÈÁ ÌÈ ÎÒÓ ÍÎ ÍÂ˙·Â .ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘˘ ,Î ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘" „¯˘Ó Ï

˙ÙÏ Ì„˜‰· Â˘¯„ÈÈ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯‰È‚ÂÒ‰ ÔÂ¯ .   
 דרישות לתשלו  ארנונה
‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÌÁ˙Ó‰ ˙‡ ÂÈ„ÈÏ Ï·˜Ó Â È‡ Ï‰ ÈÓ‰ „ÂÚ ÏÎ ÈÎ) ÏÏ‚·

ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ ÈÂ ÈÙ· Í˘Ó˙Ó‰ ·ÂÎÈÚ‰( ,·‰˘ÓÂ ˘Ú˙"‰ Â ¯‡ È·ÂÈÁ· ˙‡˘Ï ÌÈÏÂÏÚ Ë16 
Î· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ÌÈÏÙ ‰ ÁË˘ ÔÈ‚·-46˘ ÔÂÈÏÈÓ " ‰ÙÂ˜˙Ï Á1996-2005Â -2008.  

__________________ 
 .מתבררות בהליכי  משפטיי , שבתחומה המתח  האמור, הודעות חיובי הארנונה ששלחה העירייה  16
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 לצותסיכו  והמ

Î Ó ÌÈ ˘‰ Í¯Â‡Ï"·‰˘Ó· ÌÈÏ" ÌÈÈÏÈÚ‰ ˙˘ÂÓÁ˙‰ ÈÓÂ¯ÚÓÂ ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ ˙‡ Â¯È„‚‰ Ë
˙È ÂÁËÈ· ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡˘Â Î ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó·˘ ÌÁ˙Ó· ,‰ ÂÈÏÚ ˙È¯Â·ÈˆÂ ˙È˙ÂÁÈË· . „¯˘Ó

ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó˘ ‰„·ÂÚ‰ ˙‡ ‰¯ÓÂÁ· ‰‡Â¯ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó , ˙·ÁÒ ÌÈÏ‚Ó ˘Ú˙Â Ï‰ ÈÓ‰
· ÌÈ ˘ Í¯Â‡Ï ˙Î˘Ó˙Ó „È ˙ÏÊ‡Â ¯˜·Ó ÚÈ·ˆ‰ Ì‰ÈÏÚ˘ ÌÈ¯ÂÓÁÂ ÌÈÈÊÎ¯Ó ÌÈÈÂ˜ÈÏ· ÏÂÙÈË

 ˙ ˘· ‰ È„Ó‰2004)  È˙ ˘ ÁÂ„·55‡ (˙˘ÂÓÁ˙Ó ÌÁ˙Ó‰ ÈÂ˜È  ‡˘Â · , ÏÎÓÂ ÌÈÏÙ Ó
˙¯Á‡ ˙ÏÂÒÙ .Í˘Ó˙Ó È˙ÂÁÈË·Â È ÂÁËÈ· Ï„ÁÓ· ¯·Â„Ó , ÌÂÏ˘Ï È˘ÓÓ ÔÂÎÈÒ· Ï·Â‚‰

¯Â·Èˆ‰ .ÍÎÏ ÛÒÂ · ,È‡Â ÏÂÙÈË· ˙·ÁÒ‰-·Ï ‰Ó¯‚ ÌÈÏÙ ‰Ó ÌÁ˙Ó‰ ÈÂ ÈÙ ÌÈ·‡˘Ó ÊÂ·Ê
ÌÈÈÙÒÎ ,Ô¯„ÒÎ ˙ÂÚˆ·˙Ó ÂÈ‰ ÈÂ ÈÙÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÂÏ Ú Ó  ‰È‰˘. 

 ˙Ò ÎÏÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯Ï ÌÈ¯˜Â·Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ Ï˘ ÌÈÒÒÂ·Ó ÌÈÁÂÂÈ„Ï ‰ ÂÈÏÚ ˙Â·È˘Á ˙ÓÈÈ˜
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó ‰ÏÚ‰˘ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ÔÂ˜È˙ ÏÚ ÌÈÏÈÚÈ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÚÂˆÈ· Í¯ÂˆÏ . ˙¯Â˜È··

È‡ ‰‡ˆÓ  ·˜ÚÓ‰-˘ ÌÈÁÂÂÈ„· ˙È˙Â‰Ó ‰„ÈÓÚ ÔÂÈ„· Ï‰ ÈÓ‰Â ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘Ó Â¯ÒÓ
 ¯·Óˆ„· ‰ È„Ó‰ ˙¯Â˜È· È ÈÈ ÚÏ ‰„ÚÂÂ‰2004 .È‡ „ÁÂÈÓ· ÌÈ¯ÂÓÁ- „¯˘Ó Ï˘ ‰„ÈÓÚ‰

‰„ÚÂÂÏ ÂÁÂÂÈ„· ÔÂÁËÈ·‰ ,ÌÁ˙Ó· ÌÈÏÙ ‰ ÈÂ ÈÙ· ÏÈÁ˙È ÈÎ ,ÁÂÂÈ„˘ Ï‰ ÈÓ‰ Ï˘Â , ‰ÏÚÈ ÈÎ
‰¯ÈÓ˘‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ˙‡ Ï‡¯˘È ÈÚ˜¯˜Ó ˙ˆÚÂÓ È Ù· ÔÂÈ„Ï ,˜¯˜ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰Â ‰˜ÊÁ‡‰ ˙ÂÚ

˘Ú˙ ‰˙ ÈÙ˘ ;ÔÎ Â˘Ú ‡Ï ÌÈÙÂ‚‰ È ˘ Í‡ .È‡-ÌÈÁÂÂÈ„‰ ˙ÂÙ˜˙· ˜ÙÒ ‰ÏÈËÓ ‰„ÈÓÚ‰. 
 ˙¯Â˜È·· Â‡ˆÓ ˘ ÌÈÏ„ÁÓ‰Â ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ ˙ÂÎ˘Ó˙‰ ¯·„· ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· È‡ˆÓÓ ÁÎÂ 

˙Ó„Â˜‰ ,ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ì‰È È· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ Â¯Ù˘È ÔÂÁËÈ·‰ „¯˘ÓÂ Ï‰ ÈÓ‰ ÈÎ , ÂÏÚÙÈÂ
‰ÈËÏ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏÂ ˙Âˆ¯Ó · ÂÈ„ÁÈÌÈÏÙ ‰Â ‰ÓÈÁÏ‰ ÈÚˆÓ‡Ó ÌÁ˙Ó‰ ¯Â . ¯˜·Ó „¯˘Ó

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ,ÂÊ ‰˘È·Ó ˙ÂÏ‰ ˙‰ ÌÈÈÒÏ „ÚÂÓ‰ ÚÈ‚‰ ÈÎ , Ì È‡ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ‰·
Ì„‡ ÈÈÁ ÌÈ ÎÒÓ ÍÎ˘ ÍÂ˙·Â ‰ Â¯˙ÙÏ ‰ÈÂ‡¯‰ ˙Â˘ÈÁ · ÌÈÏÚÂÙ. 

 ÏÙËÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ Ï˘ È˜ÏÁ‰ ÏÂÙÈË‰Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ¯Â·Èˆ‰ ˙Â‡È¯·Ï ˙Â ÎÒ‰ ÁÎÂ 
 Ú‚ÙÓ·ÌÂ‰˙‰ ÈÓ· ÌÈÓÂ‰ÈÊ‰Â ˘Ú˙ ÈÓÁ˙Ó·˘ Ú˜¯˜‰ ÈÓÂ‰ÈÊ Ï˘ ¯ÂÓÁ‰ È˙·È·Ò‰ , ÏÎ ÏÚ

 ˙ÂË˘Ù˙‰ Í˘Ó‰ ˙‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ˙È„ÈÈÓ ÏÂÚÙÏ ˘Ú˙ ÈÚ˜¯˜ÓÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
Ì˜ÂÏÈÒÏ ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏÂ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÓÂ‰ÈÊ‰ .ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡‰ ÁÎÂ  ,ÔÂÁËÈ·‰ ¯˘˘ ÈÂ‡¯ , ¯˘

¯ˆÂ‡‰ ,Î ÓÂ ‰·È·Ò‰ ˙ ‚‰Ï ¯˘‰"ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó Ï ˙ÂÈ‚ÂÒ ÔÂ¯˙ÙÏ Ì„˜‰· Â˘¯„ÈÈ ‰Ï˘
‰Ï‡.  


