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רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
ברשות ההגבלי  העסקיי  שבמשרד התעשייה , במשרד התשתיות הלאומיות

בחברת בתי , ברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר, המסחר והתעסוקה
ובפי גלילות ' בחברה א, מ"בחברת תשתיות נפט ואנרגיה בע, מ"זיקוק לנפט בע

נבדקו תהליכי קבלת ההחלטות לקראת כניסת  של , מ"וצנורות בעמסופי נפט 
, יישו  חוק ההגבלי  העסקיי ; כמה חברות לענ  ניפוק הדלקי  בדרו  האר 

   .בעניי  הרכב הבעלות על פי גלילות והפעולות להפרטת חברה זו, 1988 ח"התשמ
 ניפוק דלקי 

 תקציר
 בדרו  האר  ובמרכזה בעיקר בידי  נופקו תזקיקי דלקי  במכליות כביש2002עד שנת 

פי גלילות היא חברה ).  פי גלילות להל  (מ "פי גלילות מסופי נפט וצנורות בע
דלק וסונול , ומחצית  בידי החברות פז, שמחצית ממניותיה מוחזקות בידי המדינה

 בידי חברה 2004המניות שבידי המדינה הוחזקו עד יולי . ל"וחברה בחו) ס" פד להל  (
 ). " תש להל  (מ "חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע, ות ממשלתית מלאהבבעל

'   וחברה א"תש, מ ממפעלה באשדוד" החלו חברת בתי זיקוק לנפט בע2003בשנת 
 מיליו  21 חברות אלה השקיעו כ. לנפק ג  ה  תזקיקי )  החברות הנוספות להל  (

ת הנוספות לענ' ניפוק בעקבות כניסת החברו. דולר בבניית מסופי  לניפוק תזקיקי 
כתוצאה מהקטנת הפעילות של פי גלילות . הדלקי  ירד היק' פעילותה של פי גלילות

וכ  בעקבות השקעות לא כדאיות שלה ברכוש קבוע
1

הורע ,  בתחילת שנות האלפיי 
 . מצבה הכספי

הפעילות בענפי  , היוזמה לכניסה לענ' ניפוק הדלקי  הייתה של החברות הנוספות
לא בח  )  משרד התשתיות להל  (משרד התשתיות הלאומיות . במשק הדלקמשיקי  

כראוי את התועלת שתצמח למשק מכניסת  של החברות הנוספות לענ' ניפוק 
 . הדלקי 

__________________ 
 .345' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54˘ ‡‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï) 2003 ראו  1
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 בדבר חקיקת חוק משק 1997 לא מומשה החלטת הממשלה משנת 2004עד נובמבר 

גמה להבטיח את במ, האמור להסדיר את הפעילות בענפי  השוני  במשק זה, הדלק
 .יעילותה
שמסופי , ס ופי גלילות על הסכ  שבמסגרתו נקבע"פד,  " חתמו תש1973בשנת 

ושהבעלות על פי גלילות תהיה , הניפוק בדרו  האר  ובמרכזה יהיו בבעלות פי גלילות
 כתב הממונה על ההגבלי  העסקיי  כי 2002במאי . ס"  ולפד"משותפת לתש

, יש בעיה בכ+ שהמדינה, 1988 ח"התשמ, יי מההיבט של חוק ההגבלי  העסק
מחזיקות יחד בבעלות על פי , וחברות הדלק האמורות להתחרות זו בזו,  "באמצעות תש

במש+ שני  לא נאכפו הוראות חוק ההגבלי  העסקיי  בעקבות ההסכ  . גלילות
על פי מסמכי הממונה על ההגבלי  העסקיי  והיוע  המשפטי . 1973משנת 

,  "באמצעות תש, אכפו ההוראות בי  היתר בשל מעורבות המדינהלא נ, לממשלה
 .בבעלות על פי גלילות
 משרד האוצר   החלו הגופי  הממשלתיי  הנוגעי  בדבר 2003לקראת סו' שנת 

המסחר , רשות ההגבלי  העסקיי  שבמשרד התעשייה, ובכלל זה רשות החברות
די  כדי להגיע להסכמה  לנקוט צע משרד המשפטי  ומשרד התשתיות , והתעסוקה

 בי  2004סיכו  שהושג ביולי . ס"בעניי  פירוק הבעלות המשותפת של המדינה ופד
שנועד בי  היתר לפתור את הבעיות החוקיות שיצר הרכב הבעלות על , ס"המדינה לפד

מאחר שטר  הושגה הסכמה בי  הגופי  , לא מומש עד נובמבר אותה שנה, פי גלילות
לפי גלילות יש קשיי  בתזרי  . בנוגע לפרטי ההסדר בנושאהממשלתיי  האמורי  

  .הגופי  הממשלתיי  טר  קיבלו החלטות בעניי  פתרו  בעיה זו, ע  זאת. המזומני 
♦  

 מבוא
 נופקו תזקיקי  למכליות כביש בדרו  האר  ובמרכזה בעיקר בידי פי גלילות מסופי 2002עד שנת 

. בירושלי  ובבאר שבע, באשדוד, ממסופיה באתר גלילות)  פי גלילות להל  (מ "נפט וצנורות בע
 ממפעלה באשדוד 2) " בז להל  (מ "תזקיקי  בהיקפי  קטני  נופקו בידי חברת בתי זיקוק לנפט בע

דלק וסונול , שבצפו  האר  מנפקות זה שני  ממתקניה  כל אחת מהחברות פז, יצוי ). א" בז להל  (
 . תזקיקי  למכליות כביש, יפה  במפעלה בח"וכ  בז) ס" פד להל  (

שהיא חברה בבעלות , ) " תש להל  (מ " חתמו חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע1973בפברואר 
ופי , ל המחזיקה באחוזי  אחדי  מהו  המניות של פי גלילות"חברה בחו, ס"פד, 3מלאה של המדינה

 יהיו בבעלות פי שמסופי הניפוק בדרו  האר  ובמרכזה, על הסכ  שבמסגרתו נקבע, גלילות
ס והחברה " בידי פד   והמחצית האחרת "ושמחצית ממניות פי גלילות תהיה בידי תש; גלילות

 .  למדינה" הועברו המניות שהיו בידי תש2004ביולי ).  הסכ  המסופי  להל  (ל "בחו
קי  לנפק תזקי)  החברות הנוספות כול  יחד להל  ('   וחברה א"תש,  " החלו בז2003במהל( שנת 

במחצית . 'ובמתקני חברה א) ליד באר שבע(  באשל "במסו+ תש, א"למכליות כביש במפעל בז
 הגיע חלק  של חברות אלה בניפוק התזקיקי  למכליות כביש בדרו  האר  2004הראשונה של שנת 

__________________ 
 . באשדוד ובחיפה ובבעלותה שני בתי זיקוק ,   היא חברה ממשלתית העוסקת בזיקוק דלקי "בז 2
 .  עוסקת באחסו  דלקי  וכ  בהזרמת  באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה"תש 3



 1059 חברות תשתית אנרגיה

) בקילוליטר(להל  נתוני פי גלילות והחברות הנוספות על כמויות התזקיקי  . 40% ובמרכזה לכ
   לפי חישובי משרד מבקר המדינה  וכ  ,  מהמסופי  באזורי הדרו  והמרכז למכליות כביששנופקו

  :2004יוני   ובחודשי  ינואר2003התפלגות שיעוריה  מכלל התזקיקי  שנופקו באזורי  אלה בשנת 
ÌÈ˜È˜Ê˙‰ ˙ÂÓÎ*  

¯‡Â È- È ÂÈ2004 2003  
  ל"ק אחוזי  ל"ק אחוזי 

____ ____ 3.7 130,602  ÈÙ˙ÂÏÈÏ‚ : מסו* גלילות** 
 אשדוד   1,949,818 54.7 752,776   41.7
 באר שבע  256,949 7.2 120,646  6.7

 ירושלי   348,268 9.8 208,396 11.5
59.9 1,081,818 75.4 2,685,637  ‰Ò"˙ÂÏÈÏ‚ ÈÙ Î 
26.8 483,619 12.7 454,782 Ê·"Ô:  א"מסו* בז 
10.9 197,392 7.9 279,906 ˘˙"Ô:   מסו* אשל 
2.4 42,993 4.0 141,073 ‡ ‰¯·Á'   

40.1 724,004 24.6 875,761 ‰Ò"˙ÂÙÒÂ ‰ ˙Â¯·Á‰ Î      
100   1,805,822 100  3,561,398 ‰Ò"ÈÏÏÎ Î 

 .קרוסי , סולר, בנזי  *
  .2003המסו* באתר גלילות שבהרצליה נסגר בסו* פברואר  ** 

. אות הפעילות של פי גלילות ובתזרי  מזומניה חלה הרעה של ממש בתוצ2003  ו2002בשני  
 דנו בעלי המניות של פי גלילות בגיבוש הסכמי  על האפשרות למכור את מתקניה 2004בשנת 
 לא 2004עד סו+ נובמבר . להזרי  לה כספי  לש  שיפור תזרי  המזומני  שלה ולפרקה, ונכסיה

 .הושגו הסכמות בנושא
2001בלת ההחלטות של משרדי הממשלה ורשויותיה בשני  משרד מבקר המדינה בח  את תהלי( ק

את פעולות החברות הנוספות במהל( הצטרפות  ;  בנושא פתיחת ענ+ ניפוק הדלקי  לתחרות2004 
ואת הפעולות שנקטו גופי  ממשלתיי  כדי להגיע להסכמות בעניי  פעילותה של פי ; לענ+ זה
במשרד התשתיות הלאומיות , לסירוגי , 2004ספטמבר  הביקורת נעשתה בחודשי  מאי. גלילות

המסחר והתעסוקה , ברשות ההגבלי  העסקיי  שבמשרד התעשייה, ) משרד התשתיות להל  (
).  רשות החברות להל  (וברשות החברות הממשלתיות שבמשרד האוצר )  רשות ההגבלי  להל  (

   .ובפי גלילות' בחברה א,  "בתש,  "בדיקות השלמה נעשו בבז
 סופי  ועמידתו בהוראות חוק ההגבלי  העסקיי הסכ  המ

הסדר כובל הוא "כי , נקבע, ) חוק ההגבלי  להל   (1988 ח"התשמ, בחוק ההגבלי  העסקיי 
לפיו אחד הצדדי  לפחות מגביל עצמו באופ  העלול , הסדר הנעשה בי  בני אד  המנהלי  עסקי 

או בינו , או חלק מה , אחרי  להסדרלמנוע או להפחית את התחרות בעסקי  בינו לבי  הצדדי  ה
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, כולו או מקצתו", כי אד  לא יהיה צד להסדר כובל, עוד נקבע בחוק". לבי  אד  שאינו צד להסדר

או שכל הכבילות שבהסדר ... או פטור... או היתר זמני... אלא א  כ  קיבל מאת בית הדי  אישור
 ".פטורות בהתא  לפטור סוג שנקבע

כי פי , ליוע  המשפטי לממשלה)  הממונה להל  (ה על ההגבלי  העסקיי   כתב הממונ30.5.02 ב
וכי חברות הדלק אמורות , ס"ופד)  "באמצעות תש(גלילות מוחזקת במשות+ בידי מדינת ישראל 

בעייה רבתי של חוקיות בראי חוק "והחזקת  המשותפת בפי גלילות מעוררת , להתחרות זו בזו
 מעול  לא  עת רבה "שההסדר שלפיו פועלת פי גלילות , י+הממונה הוס. 4"ההגבלי  העסקיי 

 )  "באמצעות תש(וכי מדינת ישראל מחזיקה , "אושר כדי  על ידי בית הדי  להגבלי  עסקיי 
 ממניות ההסדר הכובל ובעצ  ישיבתה בו עשויה להיראות כמי שמכשירה את השר  50% בכ"

 ".ונותנת יד לפעילות בלתי חוקית
 ליוע  המשפטי של משרד התשתיות בבקשה 2002פטי לממשלה פנתה ביולי לשכת היוע  המש

היוע  המשפטי של משרד התשתיות ענה . לקבל את תגובתו על מכתבו האמור של הממונה
א( בהסכמה שנת  מינהל , "'הסכ  המסופי 'ממשלת ישראל לא הייתה צד ל"כי , 2002בספטמבר 

נית  לראות , נאי מוקד  לקיו  הסכ  המסופי שהייתה ת,  לתעריפי הניפוק1973הדלק בשנת 
 נחת  בי  חברות הדלק לבי  הממונה 1997כי בשנת , הוא הוסי+. הסכמה של הממשלה להסכ  זה

וכי לדעת ; שפי גלילות לא נמנתה עמ , 5ס בכמה תאגידי "הסדר בדבר פירוק השותפות של פד
יומה של פי גלילות בהרכב הכשיר למעשה את המש( ק"חברות הדלק יש לראות בכ( הסדר ש

 ".הנוכחי של בעלי מניותיה
שעוד באמצע , 2004רשות ההגבלי  ומשרד התשתיות הודיעו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

שנות התשעי  של המאה העשרי  ה  העלו את נושא פי גלילות במסגרת פעולותיה  להשגת 
 בסופו של דבר לא נכללה פי ;בעניי  הסכמי בלעדיות, שנחת  כאמור ע  חברות הדלק, הסדר

 .משו  שהוא התמקד בתחו  תחנות התדלוק, גלילות בהסדר זה
חברת פי "כי , בי  היתר לרשות החברות,  כתבה המשנה ליוע  המשפטי לממשלה28.10.03 ב

תו( פגיעה , גלילות עשויה להוות כר נוח לתיאומי  אסורי  בי  שלוש חברות הדלק הגדולות
מאפשר לחברות , עולה של חברות הדלק בחברה העוסקת בניפוק דלקי שיתו+ הפ... בתחרות

ובהערמת קשיי  על , להחזיק ביד  אינפורמציה חיונית המסייעת בהפחתת התחרות בינ  לבי  עצמ 
לאור "כי , עוד העירה המשנה ליוע  המשפטי לממשלה. 6"חברות קטנות המנסות לחדור לשוק

ספק א  נית  או א  ראוי לנקוט ,  "באמצעות חברת תשמעורבותה של המדינה בעקיפי  בחברה 
לאור הקשיי  הרבי  בפעילותה והחשש החמור ... בהליכי  המתאימי  לפי חוק ההגבלי  העסקיי 
נראה כי , אשר עשוי א+ להוות עבירה פלילית, לפגיעה בתחרות כתוצאה ממבנה הבעלות בה

, לכ .  עולי  לאי  ערו( על היתרונותהחסרונות שבהמש( פעולתה של החברה במתכונת הנוכחית
סמכות הפירוק מטעמי ... את פירוקה של החברה מטעמי צדק ויושר, בי  היתר, יש מקו  לשקול

יש מקו  לקיי  דיו  דחו+ , לשיטתנו... צדק ויושר נתונה על פי די  ליוע  המשפטי לממשלה
 ".יבהמש( פעילותה של חברת פי גלילות במסגרת הקבינט החברתי כלכל

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘ ÛÂÒ· ÈÎ2003 ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ÂÏÁ‰ Ì Ó‡ -ÌÈÏ·‚‰‰ ˙Â˘¯  ,
˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰Ê ÏÏÎ·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó , ˙ÂÈ˙˘˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó- ÌÈÎ¯„· ÔÂ„Ï 

 ˙ÂÏÈÏ‚ ÈÙ ÔÈÈ Ú· ÌÈ¯„Ò‰‰ ÌÂÈÒÏ)ÔÏ‰Ï Â‡¯( , ¯·Ó·Â  ÛÂÒ „Ú ÌÏÂ‡2004 ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï 
‰ÏÚ‰˘ ‰È‚ÂÒ· ‰Ú¯Î‰ ,¯ÂÓ‡Î ,Ó‰ ˙ ˘· „ÂÚ ‰ ÂÓ2002 . 

__________________ 
  משות* כהסדר כובל עניי  החזקות משותפות של מתחרי  בתאגיד או במיז"כי , הממונה ציי  במכתבו 4

 ".הוכרע בחיוב כבר במספר פסקי די 
 ".הסדרי  כובלי  בי  חברות דלק לתחנות תדלוק"ההסדר עסק ב 5
 .בשני  האחרונות פועלות באר. חברות שיווק נוספות 6
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 כניסת חברות נוספות לתחו  ניפוק הדלקי 
 התחרותיות בענ 

צריכה , דוגמת ענ+ ניפוק הדלקי , המדיניות שעל המדינה לקבוע בעניי  מקטעי השוק השוני 
 .להיגזר משיקולי  של טובת המשק

ת מסו+ ניפוק  מיליו  דולר בהקמ13.8   כ" השקיעה בז2003 ועד אוגוסט 2002מתחילת שנת  .1
.  מיליו  דולר בהקמת מתק  ניפוק במסופה באשל3.9   כ" השקיעה תש2003  ו2002בשני  . א"בבז

, יצוי .  מיליו  דולר בהקמת מתק  ניפוק בשטחה2.9 כ'  השקיעה חברה א2004 2001בשני  
הוא והמשרד הודיע לה ש,   על כוונתה בנושא זה למשרד התשתיות" הודיעה תש2001שבסו+ שנת 

 .מבר( אותה על כניסתה לענ+ הניפוק
התחרות בענ+ ניפוק הדלקי  החלה בהחלטות של החברות הנוספות הפעילות בענפי  משיקי  

שמשרד התשתיות לא בח  כראוי את , הביקורת העלתה. לפעול ג  ה  בענ+ זה, במשק הדלק
 .התועלת שתצמח למשק מכניסת  של חברות אלה לענ+ ניפוק הדלקי 

כי הוא רואה בחיוב הקמת מתקני ניפוק , 2004תשתיות מסר למשרד מבקר המדינה באפריל משרד ה
מעודדת הנהלת המשרד את כניסת  של , וכי בהתא  לעקרונות הרפורמה במשק הדלק, נוספי 

כי אי  לו סמכות להורות , המשרד הוסי+. ובה  תחו  הניפוק, גופי  נוספי  לתחומי תשתית שוני 
וכי עקרונות הרפורמה צפויי  לקבל ביטוי , 7 ממנהעילות זו או אחרת או להימנלחברות לבצע פע

כי ,  הוסי+ משרד התשתיות2004בתשובתו מנובמבר . בחוק משק הדלק שהמשרד עוסק בהכנתו
אול  פתיחת כל ענפי ,  בלבד0.3% מרכיב הניפוק במחיר הדלק לצרכ  אמנ  מסתכ  בממוצע בכ

 . יל לשיפור באיכות השירות ולשינויי  בלוגיסטיקה של משק הדלקמשק הדלק לתחרות יכולה להוב
אי  , שחלק  סמוכי  מאוד זה לזה, שלפי הפריסה הגאוגרפית של מתקני הניפוק בדרו  האר , יצוי 

 .זה ברור שפתיחת התחרות בענ+ השיגה יתרונות לוגיסטיי  ממשיי  בתחו  זה
לא מולאה החלטתה של הממשלה מינואר  הצביע מבקר המדינה על כ( ש2003כבר בשנת  .2

,  לוועדת שרי  לענייני חקיקה ואכיפת חוק1.7.97שבה הוטל על שר התשתיות להגיש עד , 1997
, )2004ספטמבר (עד מועד סיו  הביקורת  .8הצעת חוק להסדרת משק הדלק, בתיאו  ע  שר האוצר

משרד התשתיות . ק בנושא לא הושלמה הכנתה של הצעת חו כשמונה שני  לאחר מועד ההחלטה 
שטיוטה ראשונה של הצעת החוק גובשה בדצמבר , 2004הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

כיו  החוק נמצא בתהליכי ... מזה כשנתיי  נערכי  דיוני  אינטנסיביי  לגיבוש החוק"ו, 2002
 ".התהוות מתקדמי 

מנהל מינהל הדלק במשרד בסמכות , בי  השאר, שטיוטת הצעת החוק האמורה עוסקת, יצוי 
משרד . התשתיות להגביל את הצטרפות  של גופי  שוני  לענ+ ניפוק הדלקי  ואת פעילות 

על מנת לאפשר תחרות הוגנת עלינו לפעול "כי , התשתיות הוסי+ בתשובתו למשרד מבקר המדינה
תחי שוק השתלטות גורמי  חזקי  על נ, כדי למנוע ניצול בעלויות צולבות(ג  להטלת הגבלות 

חסימת מקטעי  שוני  במשק הדלק ומצבי  נוספי  של כשל שוק שעלולי  לפגוע , נוספי 
 ".מגבלות אלה יופיעו בנוסח חוק משק הדלק ההול( ומתגבש). בתחרות

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Âˆ¯Ó  ¯˙È· ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ
„‰ ˜˘Ó ˜ÂÁ ˙˜È˜ÁÏ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÁÈ ‰Ï È„Î˜Ï . 

__________________ 
על (למעט סמכויות המפקחת על המחירי  שבמשרד התשתיות בעניי  תעריפי התשתית במשק הדלק  7

 ).או להל תעריפי הניפוק ר
 .338' עמ, )È˙ ˘ ÁÂ„54‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡) 2003 ראו  8
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 השקעות החברות במתקני הניפוק

1. Ê ·"Ô : מיליו  דולר להקמת מתק  10.45  השקעה בס( " אישר דירקטוריו  בז25.12.01 ב 
 הוא אישר השקעה נוספת בס( מיליו  דולר כדי להקי  במתק  הניפוק 31.10.02 ב. א"ניפוק בבז

הסתיימה בעיקרה באוגוסט ) ללא המתק  למישוב אדי (הקמת מתק  הניפוק . 9מתק  למישוב אדי 
2003. 

  "שניתוח כלכלי שהגישה בז,  עולה2003  בנושא משנת "מדוח הביקורת הפנימית של בז
לפי .  מיליו  דולר תוחזר בתו( שבע שני 10.45 לדירקטוריו  שלה הצביע על כ( שההשקעה בס( כ

ונאמר בו כי לפי ,  דולר מיליו 13.8 הסתכמו ההשקעות בפועל במתק  הניפוק בכ, נתוני אותו דוח
עוד . לא תוחזר ההשקעה בתו( עשר שני , היק+ ההשקעות בפועל ואומד  של ההכנסות הצפויות

 השקעה נוספת שולהשלמתה תידר,   לא השלימה את ביצוע התכנית המקורית"כי בז, עולה מהדוח
 ה בפועל בס( וכי היא לא הביאה לאישור הדירקטוריו  את החריג,  מיליו  דולר לפחות0.8של 

לא כולל הקמת המתק  למישוב (מהתקציב המקורי של מתק  הניפוק ) 32%( מיליו  דולר 3.35 כ
הועדה רשמה לפניה את "  כי " החליטה ועדת הביקורת של דירקטוריו  בז22.7.04 ב). אדי 

 ". המימצאי  והמסקנות בחומרה
 ככלל דוחות הביקורת הפנימית כי, 2004משרד התשתיות הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

באמצעות (אול  דוח זה הגיע לידיעתו , של חברה ממשלתית אינ  מחייבי  את התייחסותו
שהמידע על דרכי , עוד הודיע המשרד". באופ  חריג"והוא בח  אותו ) פרוטוקולי  של הדירקטוריו 

 .  נמסר לשר התשתיות בתחילת אותו חודש"הפעולה של בז
2. ˘ ˙"Ô:  מיליו  3.3  המלצה של הנהלתה להשקיע " אישר דירקטוריו  תש12.11.01 ב 

תקופת החזר ההשקעה ,  "לפי חישובי הנהלת תש. דולר בהקמת מתק  לניפוק תזקיקי  במסו+ אשל
ל משרד "  למנכ" הודיעה תש4.2.02 ב.  שש שני  המשוערת המזערית היא ארבע שני  והמרבית 

אישר דירקטוריו  , )ראו לעיל(  על כניסתה לענ+ "שרדו לתששעל סמ( מכתב ברכה ממ, התשתיות
 מיליו  דולר בהקמת מתק  הניפוק 3.9   כ"השקיעה תש, על פי דיווחיה. החברה להתחיל בפרויקט

 .במסופה באשל
התבססה על ,   לדירקטוריו "כי בדיקת הכדאיות הכלכלית שהציגה הנהלת תש, הביקורת העלתה
; סגירת המסו+ של פי גלילות בבאר שבע; מו של תערי+ ניפוק מסוי בה  קיו, כמה הנחות יסוד

בבדיקת הכדאיות נבחנו תרחישי  חלופיי  שבה  היק+ . והיק+ מסוי  של הוצאות התפעול
דהיינו מכמות הדלקי  (ההכנסות יהיה שונה מהצפוי בשל ניפוק דלקי  בכמות קטנה מהמתוכנ  

כי לא נבדקו , הביקורת העלתה. או ירידה בתערי+) המנופקת בשנה ממסו+ פי גלילות בבאר שבע
שהסתמכה על מידע , התממשות ההנחה  כגו  אי תרחישי  חלופיי  הנוגעי  לחלק מהנחות היסוד 

, כאמור. וחריגה מהוצאות התפעול והתחזוקה הצפויות, בדבר סגירת מסו+ פי גלילות, לא רשמי
 2004ורי  שעשה משרד מבקר המדינה בדצמבר כמו כ  מביר. מסו+ פי גלילות בבאר שבע לא נסגר

במחיר הנמו( בעשרות אחוזי  מזה ,   מנפקת חלק ניכר מהתזקיקי  ללקוח מסוי "שתש, עולה
 .שעליו התבססה בדיקת הכדאיות

 את התועלת 2001  והדירקטוריו  שלה לא בחנו בנובמבר "שהנהלת תש, עוד העלתה הביקורת
י  במסו+ אשל לעומת הנזק שבירידת הער( האפשרית של פי שבפתיחת התחרות בתחו  ניפוק דלק

 . ממניותיה50%   החזיקה כאמור ב"שתש, גלילות
 הייתה 10כי פעילות מסו+ אשל,  " כתבה תש2004בתשובתה למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 

 בעיצומו ה  היית"יש לזכור שתש"וכי , עשויה להיפגע מאוד מסגירת מסו+ פי גלילות בבאר שבע

__________________ 
 .מערכת המצמצמת את פליטת האדי  מחומרי  מסוכני  9

 . פעילותו בתחו  הזרמת הדלקי  10



 1063 חברות תשתית אנרגיה

 הוסיפה 2004בדצמבר . 11" ללא תמורה יוחזרו למדינה ] פי גלילות[ל מהל( שבסופו מניות ש
השפעתו על פעילות הניפוק של מתק  , כי בשל הרכב הלקוחות של מתק  הניפוק שלה באשל,  "תש

 . פי גלילות בבאר שבע אינה גדולה
דיו  שקיי  הדירקטוריו    אינה מתיישבת לכאורה ע  האמור בפרוטוקול "תשובתה הנוספת של תש

מתק  ניפוק שיחלי+ "כי שיקוליה היו להקי  באשל ,  "ולפיו הסבירה הנהלת תש, 2001בנובמבר 
כי כל עוד היו מניות פי גלילות , עוד מעיר משרד מבקר המדינה". את מתק  פי גלילות באר שבע

 .   לשמור על ער( הנכסי  שבידיה"  היה על תש"בידי תש
3. ‡  ‰ ¯ · Á':  למוסדות המנהלי  הבכירי  של חברה זו ' ל חברה א" הציג מנכ3.5.01 ב
 להקמת מתקני  לאחסו  תזקיקי  ולניפוק  2001תכנית ממרס )  המוסדות המנהלי  להל  (

המוסדות המנהלי  אישרו את התכנית באותה .  דולר960,000 בהשקעה של כ, למכליות כביש
סכו  של ' ל בתקציבי ההשקעה השנתיי  של חברה א נכל2003  ו2002בכל אחת מהשני  . ישיבה

 2.3 במתקני הניפוק כ'  השקיעה חברה א2003עד סו+ .  מיליו  דולר להשקעה במתקני ניפוק0.8 כ
 .מיליו  דולר

 2003  ו2002כי תקציבי ההשקעה הנוספי  בשני  , מהבירורי  שעשה משרד מבקר המדינה עולה
שלא ,  וה  בהשקעות נוספות2001 התכנית שאושרה בשנת מקור  ה  בחריגות מעלות הביצוע של

 .תוכננו מראש
 2.5שכלל בי  היתר , 2004 אישרו המוסדות המנהלי  את הצעת תקציב ההשקעות לשנת 1.1.04 ב

שקוד  אישור התקציב לא הציגה , הביקורת העלתה. מיליו  דולר נוספי  להרחבת ניפוק התזקיקי 
החברה הודיעה למשרד מבקר . חשיב של כדאיות ההשקעהלמוסדותיה המנהלי  ת' חברה א

,  כי ביצוע ההשקעה הותנה בקבלת אישור ספציפי של המוסדות המנהלי 2004המדינה בנובמבר 
עד ', על פי נתוני חברה א.  מיליו  דולר0.5וכי בסו+ ינואר אותה שנה נית  אישור להשקעה של עד 

 . מיליו  דולר במתקני הניפוק2.9  היא השקיעה סכו  כולל של כ2004נובמבר 
 הודיעו לה חברות הדלק שהיו אמורות 2004כי במרס , למשרד מבקר המדינה' עוד הודיעה חברה א

ועקב כ( לא הושקעו במתקני , כי לעת עתה ה  לא ישתמשו בו, להיות לקוחות של מתק  הניפוק
 .הניפוק סכומי  נוספי  על אלה שאושרו כאמור

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ¯·ÓËÙÒ2004 , ¯ˆ˜ ÔÓÊ ˙ÂÙÒÂ ‰ ˙Â¯·Á‰ Ï˘ ˜ÂÙÈ ‰ È ˜˙Ó ÂÏÚÙ
˙ÈÒÁÈ .˙‡Ê ÌÚ , ‰‡ÂÂ˘‰· ÏÚÂÙ· ˙ÂÚ˜˘‰‰ Û˜È‰· Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ‰‚È¯Á‰ ÁÎÂ 

˙ÂÈ Î˙Ï ,È‡ ÁÎÂ Â-‰Î „Ú „ÂÒÈ‰ ˙ÂÁ ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ˙Â˘ÓÓ˙‰ , ˙ÂÚ˜˘‰‰ ˙ÂÈ‡„Î ‰ Ë˜
˜ÂÙÈ ‰ È ˜˙Ó· . 

השרי  האחראי  . של המדינה, מלאה או חלקית, ת  ופי גלילות ה  חברות בבעלו"תש,  "בז .4
חוק זה . ה  שר התשתיות ושר האוצר, 1975 ה"התשל, לענייניה  לפי חוק החברות הממשלתיות

ובי  היתר נת  בידי הממשלה , הסדיר את מער( החברות שבבעלות המדינה ואת הפיקוח עליה 
 כי פעילות החברה ומדיניותה ;סמכויות כדי שתוכל להבטיח שמדיניותה תוגש  הלכה למעשה

כי גופי  ממשלתיי  ; יתיישבו ע  המטרות הבסיסיות הנקבעות על ידי הממשלה ויקדמו השגת 
 . שלטוניי  וחברות ממשלתיות הפועלות בתחומי  קרובי  יפעלו בתיאו 

למשרד התשתיות ולרשות החברות האפשרות לראות באופ  כולל את החלטות החברות 
, ומתו( ראייה מערכתית, כנציגי הבעלי , כי ה  לא עמדו, ד מבקר המדינה העלהמשר. ופעולותיה 

__________________ 
ראו ;   יועברו למדינה"  שמניות פי גלילות שהחזיקה תש" הוסכ  בי  המדינה לבי  תש2000בסו* שנת  11

 È˙ ˘ ÁÂ„52„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ · ‰ È)2002( ,2004המניות הועברו  למדינה ביולי . 381' עמ. 
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על ההשפעה של ביצוע ההשקעות בידי החברות שנכנסו לענ+ הניפוק על הפחתת ערכה של פי 

  ).ראו להל  (12שהיא נכס שהמדינה מבקשת להפריטו, גלילות
 תעריפי הניפוק

נקבעי  מפע  לפע  על בסיס ההוראות בצו , פוקלרבות תעריפי הני, תעריפי תשתית במשק הדלק
ותיקוני  לצו , 1995 ה"התשנ, )תעריפי תשתית במשק הדלק(פיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי  

על בסיס הוצאות , בכל תחו  בנפרד, לפי הסברי משרד התשתיות תעריפי התשתית נקבעו. זה
הניפוק נקבע על בסיס הנתוני  תערי+ ; החברה המובילה באותו תחו  מבחינת היק+ הפעילות

)  המפקחת להל  (למפקחת על המחירי  במשרד התשתיות . הכלכליי  של חברת פי גלילות
בכל , ) חוק הפיקוח להל   (1996 ו"התשנ, סמכויות ליישו  חוק פיקוח על מצרכי  ושירותי 

 .13ובכלל זה לתעריפי ניפוק מוצרי נפט, הנוגע לתעריפי תשתית במשק הדלק
 ג"התשס, )תיקו ) (תעריפי תשתית במשק הדלק(י צו פיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי  על פ
ח " ש15.70 היה המחיר של ניפוק מוצרי נפט באותה עת 14) צו הפיקוח להל   (19.12.02  מ2002

נתנה לה המפקחת , בעקבות בקשת פי גלילות להעלות את תערי+ הניפוק, 25.12.02 ב. לקילוליטר
בתנאי שתמשי( להפעיל את כל מסופיה , ח לקילוליטר" ש18.34  התערי+ להיתר להעלאת

וכ  בתנאי שהיא לא תית  הנחות , ולהעניק את כל שירותי התשתית שניתנו על ידה במסופי  אלה"
  למת  הנחה מתערי+ הניפוק " אישרה המפקחת בקשה של תש31.12.02 ב. 15"כמות בשירותיה

שמסו+ אשל נמצא בסמיכות , יצוי . 16ח לקילוליטר" ש12 של הקובע ממסופה באשל וקבעה תערי+
 .מקו  למסופה של פי גלילות בבאר שבע

 הגישה פי גלילות למפקחת בקשה למת  הנחה מהתערי+ המפוקח במסופיה באשדוד 1.1.03 ב
והודיעה כי בקשה של פי גלילות ,  לא אישרה המפקחת בקשה זו16.1.03 בתשובתה מ. ובבאר שבע

מבירורי משרד מבקר ". תשקל באופ  חיובי', סביר'תכלול את כל מסופי החברה ובשיעור "להנחה ש
ח " ש12שבפועל גובה חברה זו במסופה בבאר שבע ,  הועלה25.8.04 המדינה בפי גלילות ב

 באזור שבו פי גלילות היא ספקית יחידה  ואילו במסו+ ירושלי  , ללא אישור המפקחת, לקילוליטר
, 2004פי גלילות הודיעה למשרד מבקר המדינה בנובמבר . ח לקילוליטר" ש18.34 היא גובה  

מעניקה בכ( יתרו  מסחרי "שהחלטת המפקחת שלא לאשר את מת  ההנחה במסופה בבאר שבע 
מתשובת ". שמסופה מהווה מתחרה ישיר של מסו+ באר שבע של פי גלילות,  "ברור לחברת תש

 .י גלילות לא הגישה בקשה מחודשת להנחהשפ,  עולה2004משרד התשתיות מנובמבר 
 הפעילה 20.9.04 שב, 2004משרד התשתיות הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

המשרד . ופנתה לפי גלילות בדרישה להפסיק לאלתר את מת  ההנחות, המפקחת את סמכותה
מסופי  בניגוד לאמור דיפרנציאליות ל"כי ההנחות שפי גלילות מעניקה ממחיר הניפוק ה  , הוסי+

 ".לפי גלילות הוסבר כי המשרד שוקל פתיחת חקירה נגד החברה. בצו הפיקוח ובתנאי ההיתר
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ‰Ï Â ˙È ˘ ÌÈ¯Â˘È‡Ï Ì‡˙‰· ÌÈ¯ÈÁÓ ˙Â·‚Ï ‰¯·Á ÏÎ ÏÚ , ˙Á˜ÙÓ‰ ÏÚÂ

Ô‰Ï ÂÚ·˜ ˘ ˙Â˘È¯„· ‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡ÏÂ ˙Â¯·Á‰ ˙ÂÏÈÚÙ ¯Á‡ ·Â˜ÚÏ. 
__________________ 

 ).ג(3סעי  , 384' עמ, ·ÁÂ„52 ראו  12
 .בביקורת זו לא נבדקה היעילות של מדיניות התעריפי  בענ  ניפוק הדלקי  13
בידי השרי  " קביעת מחירי "בצו זה שונתה רמת הפיקוח על ניפוק מוצרי נפט מרמה של . 6218ת "ק 14

ומת% היתר בידי המפקח על המחירי  " בקשה להעלאת מחירי "לרמה של ) בחוק הפיקוח' פרק ה(
 ).בחוק הפיקוח' פרק ו(

 .5164פ "י, 25.12.02&היתר להעלאת מחיר ניפוק מוצרי נפט מ 15
 ).ראו לעיל(שהיא ניפקה ללקוח מסוי  דלקי  במחירי  הנמוכי  מסכו  זה , % עולה"מבירורי  בתש 16
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לאחרונה הוקמה ועדה שבודקת מחדש "כי , 2004תשובתו מנובמבר עוד הודיע משרד התשתיות ב
להמלי  על שינוי המתודולוגיה , במידה ותמצא לנכו , הוועדה מוסמכת. את תעריפי התשתית

 ".והגישה ביחס לקביעת בסיס התערי+
ÁÈË·˙ ˘·Â‚˙˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙ÚÈ·˜ ˙ËÈ˘˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ,Ô˙È ˘ ÏÎÎ , ÂÙ˜˘È ÌÈÙÈ¯Ú˙‰˘

Ï˘ ˙Â¯ÎÂÓ ˙ÂÈÂÏÚÌÈ˜Ï„ ˜ÂÙÈ   ,ÈÓˆÚ‰ ÔÂ‰‰ ÏÚ ˙ ‚Â‰ ‰‡Â˘˙ ‰Ê ÏÏÎ·Â , ˙¯ÈˆÈ Ú ÓÈ˙Â
ÔÓÊ Í¯Â‡Ï ˙Â¯È˘‰ È˜ÙÒ ·¯˜· ÌÈÙ„ÂÚ ÌÈÁÂÂ¯.  

 הפרדה חשבונאית
ולמנוע חשש שפעילות של חברה בענ+ , אחת הדרכי  לאפשר תחרות של ממש במשק הדלק
היא דרישה מהחברה ) ולב סבסוד צ להל  (הניפוק מסובסדת על ידי פעילותה בענ+ אחר במשק זה 

שתאפשר שקיפות של העלויות ושל , לנהל מערכת חשבונאית נפרדת לפעילותה בענ+ הניפוק
 . התקבולי  באותו ענ+

1. Ê ·"Ô:  כי בז"ל בז" הודיע הממונה על ההגבלי  העסקיי  במכתב למנכ1.7.03 ב  "  
ושפורטו , אוצר והתשתיותתוכל להתחיל בניפוק דלקי  בתנאי  שגובשו בהתייעצות ע  משרדי ה

 יו  לאחר 60 והחל מ,   עוסקת בניפוק"כל עוד בז"כי , בי  היתר נקבע בתנאי  אלה. במכתבו
  תנהל מערכת חשבונאית נפרדת ועצמאית עבור כל פעילותה בתחו  "בז, פרסו  תנאי  אלה

 ".הניפוק
, על פעילות הניפוק  למשרד התשתיות דוח רווח והפסד מבוקר " הגישה בז2004בסו+ ספטמבר 

   2004כי בנובמבר , משרד התשתיות הודיע למשרד מבקר המדינה. 2004לרבעו  הראשו  של שנת 
שורה של הבהרות נוספות על מנת לוודא כי תהלי( הניפוק "  " הוא דרש מבז לאחר מועד הביקורת 
 ".כדר( למנוע יבוא מתחרה, לא נהנה מסבסוד צולב

2. ˘ ˙"Ô :הפרדה חשבונאית של פעילות הניפוק מיתר פעילויות "תשהממונה לא דרש מ  
נמנע ממשרד התשתיות ומהממונה לוודא , בהיעדר דרישה כזאת.  "בדומה לדרישתו מבז, החברה

תחומי  ,   לבי  פעילותה בתחומי האחסו  וההזרמה"שאי  סבסוד צולב בי  פעילות הניפוק של תש
 .עט בלעדי  וחברת הבת שלה עוסקות בה  באופ  כמ"שתש

כי כניסתה ,  למשרד מבקר המדינה2004הממונה ומשרד התשתיות הודיעו בתשובותיה  מנובמבר 
המשרד הוסי+ כי .   לתחו  הניפוק לא העלתה חששות בעניי  מניעת תחרות וסבסוד צולב"של תש

עוד ענה ".   מצריכה בדיקה נוספת"הצגת דרישה מנומקת לגבי הפרדה חשבונאית בחברת תש"
... תעריפי תשתית לא נקבעו באמצעות בדיקת עלויות בכל חברה בנפרד"ש, ד התשתיותמשר

הפרדה , אי לכ(.  "תעריפי אחסו  לפי עלויות תש... תעריפי ניפוק נקבעו על בסיס נתוני פי גלילות
  לא תאפשר לוודא שאי  סבסוד צולב בגי  הניפוק ביחס לעלויות "חשבונאית של עלויות תש

 ". מההאחסו  וההזר
˘˙ Ï˘ ‰˜ÏÁ ÁÎÂ Â ÌÈ˜Ï„‰ ˜ÂÙÈ  Û Ú ‰ ·Ó· ÌÈÈÂ È˘‰ ÁÎÂ " Ú·˘ ¯‡· ¯ÂÊ‡· ˜ÂÙÈ · Ô

)ÏÈÚÏ Â‡¯( , ÈÏÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÂÏ˜˘È ‰ÙÈÎ‡‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÏÚ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙È‡ Â·˘Á ‰„¯Ù‰ Ï˘ ,·ÏÂˆ „ÂÒ·Ò Ï˘ ˙Â¯˘Ù‡ ÚÂ ÓÏ È„Î ,ÂÊ ‰¯·Á È·‚Ï Ì‚ , Â Á·ÈÂ

˘ÚÏ Ô˙È  Ô‰·˘ ÌÈÎ¯„‰ Ô‰Ó˙‡Ê ˙Â.  
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 פעולות להפרטת פי גלילות

, קשיי  אלה ה . שלחברה קשיי  בתזרי  המזומני ,  עולה2004ממסמכי פי גלילות מתחילת  .1
 בהקמת 2002  ו2001תוצאה של הלוואות שלקחה פי גלילות למימו  השקעותיה בשני  , בי  היתר

כי חשבונה אצלו , פי גלילות הודיע בנק שנת  הלוואות ל9.3.04 ב. 17מכלי אחסו  במסו+ אשדוד
ריבית והפרשי , קר (משו  שהיא לא שילמה לו מספר רב של תשלומי  , נמצא ביתרת חובה

 ).הצמדה
, משרד התשתיות,  משרד האוצר ובכלל זה רשות החברות  דנו גופי  ממשלתיי  2003מסו+ שנת 

. סיוע כספי לחברה זו בדרכי  להפרטת פי גלילות וכ  ב משרד המשפטי  והממונה על ההגבלי  
לטיוטת צו ) וכל בעלי מניותיה( סיכמו גופי  אלה כי לאחר שתתקבל הסכמת פי גלילות 5.5.04 ב

יוזר  תקציב ",  שיכי  הממונה ולמסמ( עקרונות להפרטת החברה שתכי  רשות החברות18מוסכ 
חיקת ובלבד שקוד  לכ  תמסור החברה לממשלה הבהרות באשר למ, לכיסוי חובה של החברה

 ".החוב ולמי מיועדי  הכספי 
באמצע .  " מונו לדירקטוריו  פי גלילות עובדי מדינה כדירקטורי  מטע  תש2004באפריל  .2

 התפטרו הדירקטורי  20.10.04 שב,  הודיעה רשות החברות למשרד מבקר המדינה2004נובמבר 
 גלילות הודיעה למשרד חברת פי. וכי המדינה טר  מינתה דירקטורי  במקומ , החדשי  מתפקיד 

כי מאז התפטרות הדירקטורי  לא התקיימה ישיבת דירקטוריו  , 2005מבקר המדינה בתחילת ינואר 
 .2003ועדיי  לא אושרו הדוחות הכספיי  של החברה לשנת 

שהדירקטוריו  אינו יכול לתפקד , 2004ס הודיעו בתשובותיה  למשרד מבקר המדינה מנובמבר "פד
 .ולדבר חשיבות מיוחדת בשל הסכנה להמש( קיומה של פי גלילות, חוקיבשל חוסר מניי  

 התקיי  דיו  בנושא פי גלילות בי  נציגי  של משרדי ממשלה שוני  לבי  נציגי 14.7.04 ב .3
: תימכר פעילות פי גלילות בשלושת המתקני ", על פי סיכו  הדיו  שהכינה רשות החברות. ס"פד

תתבצע ) א  כל מתק  בנפרד וא  שלושת  יחדיו( מכירת המתקני  ...ירושלי  ובאר שבע, אשדוד
שיפרט ויקבע את דר( ) ככל שנדרש] (פי גלילות[ג "ייחת  הסכ  בי  בעלי המניות ופי... כעסק חי

ההסכ  ייכנס ... ככל הנית ,  ימי 7הצדדי  יפעלו לחתימת הסכ  זה בתו( ... ניהול המכירה ותנאיה
ואישור ועדת , כפי שיקבע ע  הממונה על ההגבלי  העסקיי , סכ לתוקפו לאחר חתימת צו מו

ע  חתימת ההסכ  והצו יזרימו הבעלי  הלוואה לחברה ... ככל שיידרש, שרי  לענייני הפרטה
י המדינה תתבצע בתנאי  "ההזרמה ע. ח לפי חלק  היחסי בחברה" מיליו  ש30בסכו  כולל של עד 

כל עוד לא הזרימה המדינה את חלקה לא ,   על פי די שיקבעו בכפו+ לקבלת האישורי  הנדרשי
 דירקטוריו  פי גלילות אישר את סיכו  הדיו  ". מחויבי  הבעלי  האחרי  להזרי  את חלק 

 .25.7.04 ב
 נרשמו 13.10.04 וב,   את מניות פי גלילות שהיו בבעלותה לידי המדינה" העבירה תש20.7.04 ב

 . ילותהמניות על ש  המדינה בספרי פי גל
היא , 14.7.04 שלפי סיכו  הדיו  מ, 17.11.04 רשות החברות הודיעה למשרד מבקר המדינה ב

טר  גובשה טיוטת "לדבריה . הכינה טיוטת הסכ  ושלחה אותה לגופי  הממשלתיי  הנוגעי  בדבר
 ".הסכ  המוסכמת על כל גורמי מדינה המעורבי  ולפיכ( טר  הועברה לחברות הדלק

__________________ 
 .352&345' עמ, )Ó ÁÂ„ ‰ È„Ó‰ 54‡) 2003·˜¯ראו  17
בית המשפט ) א"(הקובע כי , 1988&ח"התשמ, ב לחוק ההגבלי  העסקיי 50צו מוסכ  לפי סעי   18

לתת להסכמה בי% ... לפי בקשת הממונה, רשאי... המוסמ+ לדו% בעבירות לפי חוק זה או בית הדי%
תוקפו של צו מוסכ  שאושר בידי בית ) ג)... ( צו מוסכ &להל% (הממונה לבי% אד  אחר תוק  של צו 

 ".המשפט יהיה כתוקפו של פסק די% שנית% בידי בית משפט מחוזי לכל דבר ועני%
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¯·Ó·Â  ÛÂÒ „Ú 2004˙ÂÏÈÏ‚ ÈÙ Ï˘ ˙ÂÈ Ó‰ ÈÏÚ· ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á  ‡Ï  , ‡Ï ¯˙È‰ ÔÈ·Â
ÂÊ ‰¯·Á Ï˘ ÌÈ ÓÂÊÓ‰ ÌÈ¯Ê˙ ˙ÈÈÚ· ÔÂ¯˙ÙÏ ÌÈÎ¯„‰ ¯·„· ‰ÓÎÒ‰ ‰‚˘Â‰ , ‰Ê ÏÏÎ·Â

ÌÈ˜ ·Ï ‰È˙Â·ÂÁ ;È˜ÂÁ ÔÈÈ Ó ¯ÒÂÁÓ ÏÂÚÙÏ ÏÂÎÈ ‰È‰ ‡Ï ‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰ , ¯„ÚÈ‰·
‰ È„Ó‰ ÌÚËÓ ÌÈ‚Èˆ  .  

✯  
 ˙ ˘Ó1973Ï‚ ÈÙ ‰˙ÈÈ‰ Ú· ˙Â¯Â ˆÂ ËÙ  ÈÙÂÒÓ ˙ÂÏÈ" Ï˘ ˙È„ÚÏ· ËÚÓÎ‰ ˙˜Ù Ó‰ Ó

‰ÓÂ¯„·Â ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó· ˘È·Î ˙ÂÈÏÎÓÏ ÌÈ˜Ï„ È˜È˜Ê˙ . ˙ ˘· ÏÁ‰2001 ˜Â˜ÈÊ È˙· ÂÚÈ˜˘‰ 
Ú· ËÙ Ï"Ó ,Ú· ‰È‚¯ ‡Â ËÙ  ˙ÂÈ˙˘˙"‡ ‰¯·ÁÂ Ó ' ÌÂ¯„· ÌÈ˜Ï„ ˜ÂÙÈ Ï ÌÈ ˜˙Ó ˙Ó˜‰·

ı¯‡‰ , ˙ ˘·Â2003˜ÂÙÈ · ÂÏÁ‰  .ÒÎ‰ ‰·ˆÓ Ú¯Â‰ ˙Ú ‰˙Â‡·˙ÂÏÈÏ‚ ÈÙ Ï˘ ÈÙ , ˙ ˘·Â
2004‰È ÓÂÊÓ ÌÈ¯Ê˙· ˘ÓÓ Ï˘ ÌÈÈ˘˜ Â¯ˆÂ  . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˙ÂÈ˙˘˙‰ È„¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ , ¯˙È· ÂÏÚÙÈ ÌÈËÙ˘Ó‰Â ¯ˆÂ‡‰
˜Ï„‰ ˜˘Ó ˜ÂÁ ˙˜È˜ÁÏ ˙È˙˘˙‰ ˙‡ ÁÈ ‰Ï È„Î ˙Âˆ¯Ó  ,ÈÂËÈ· Ô˙ ÈÈ Â·˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

Á˙‰Â ÌÈ˜Ï„‰ ˜ÂÙÈ  Û Ú ÔÈÈ Ú· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈ È„ÓÏ‰Ê Û Ú· ˙Â¯ . Ì„Â˜È˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÈÏÂÈÓ ˙ÂÓÎÒ‰‰ Ï˘ ˘ÂÓÈÓ‰2004˙ÂÈË¯Ù‰ ˜Ï„‰ ˙Â¯·Á ˘ÂÏ˘ ÔÈ·Ï ‰ È„Ó‰ ÔÈ·  , ÔÈ·

ÈÁ ˜ÒÚÎ ˙ÂÏÈÏ‚ ÈÙ È ˜˙Ó ˙¯ÈÎÓ ¯·„· ¯˙È‰ ,¯ÂÓ‡Î Ú·˜È˙˘ ˙ÂÈ È„Ó‰ ÈÙÏ .  



  


