
 993 
 ממצאי מעקב

 מרשות הנמלי הפרדת הרכבת 
 תקציר
יחידת סמ  במשרד התחבורה )  הרכבת להל  ( הייתה רכבת ישראל 1988עד שנת 

ביולי ).  הרשות להל  ( צורפה הרכבת לרשות הנמלי  1988בשנת ).  המשרד להל  (
 החליטה הממשלה להעביר את פעילות הרכבת מהרשות לחברה ממשלתית 2002

תיקו  (סת את חוק רשות הנמלי  והרכבות ובדצמבר אותה שנה אישרה הכנ, שתוק 
)11' מס

1

בדבר הפרדתה של הרכבת מהרשות , ) התיקו  להל   (2002 ג"התשס, 
 החלה הרכבת לפעול כחברה ממשלתית 2003ביולי . והפיכתה לחברה ממשלתית

 ).  חברת הרכבת להל  (עצמאית 
עשות תיקוני  הוטל על שר התחבורה ועל שר האוצר ל2002בהחלטת הממשלה מיולי 

 פקודת מסילות  להל   (1972 ב"התשל, ]נוסח חדש[חקיקה בפקודת מסילות הברזל 
את הפיקוח על הענ+ , שיסדירו בי  היתר את מת  הרישיונות לפעילות הרכבת, )הברזל

, 2004אוגוסט , עד מועד סיו  הביקורת. ואת חלוקת הסמכויות בי  הגופי  האחראי 
הרישוי . חבורה את תיקו  פקודת מסילות הברזללא קידמו משרדי האוצר והת

הרישוי לעובדי רכבת וקביעת כללי בטיחות בענ+ נעשי  בידי חברת , להפעלת רכבות
. ולמעשה אי  גור  מחו- לרכבת האוכ+ סמכויות של בקרה ופיקוח בענ+, הרכבת

אי  זה ראוי שהמשרד ישאיר זמ  כה רב את חלוקת , לדעת משרד מבקר המדינה
 .יות בענייני  אלה ללא הסדרה ואת הפיקוח בידי הרכבת עצמההסמכו

כהגדרתו בפקודת מסילות " מנהל"שר התחבורה מינה את המפקח על התעבורה ל
" מנהל"ל הרכבת הוא ה"ואול  מנכ, לעניי  מסילת ברזל של מי שאינו הרשות, הברזל

כויות מנהל בפועל לעניי  מסילת הברזל של חברת הרכבת למרות שלא הוענקו לו סמ
 . על פי די 

העברת נכסי מקרקעי  ומיטלטלי  של הרכבת מהרשות לחברת הרכבת עשויה 
, ]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 88החייבת במס לפי סעי+ " מכירה "בלהיחש
ובמידת , ואול  הרשות לא פנתה לשר האוצר לברר עניי  חבותה במס. 1961 א"התשכ

 31.12.02 ב.  בכל הנוגע להעברת הנכסי הצור  קביעת הסדרי  או פטורי  ממס
 2.7מה  , ח" מיליארד ש5.7 הסתכ  שווי הנכסי  שהועברו לחברת הרכבת ב

במאז  החברה . ח השקעות המדינה" מיליארד ש3 ח השקעות הרשות ו"מיליארד ש
. וצוי  כי החברה תקצה למדינה מניות כנגד סכו  זה, הוצגה מול נכסי  אלה קר  הו 

 .ועד סיו  הביקורת לא הוקצו המניותואול  עד מ
 ז"התשנ, )דמי נסיעה(, דמי הנסיעה ברכבת נקבעי  במסגרת תקנות מסילות הברזל

כי יוטל פיקוח על תעריפי הרכבת לפי חוק ,  נקבע2002בהחלטת ממשלה מיולי . 1997
על פי חוק ).  חוק הפיקוח להל   (1996 ו"התשנ, פיקוח על מחירי מצרכי  ושירותי 

אול  הדבר לא , יקוח נית  להחיל את החוק באמצעות צו של שרי האוצר והתחבורההפ

__________________ 
 .13במספר התיקו  נפלה טעות ומספרו צרי  להיות למעשה  1
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,  נקבע שיוכנסו שינויי  בחקיקה כ 2004בהחלטת ממשלה מספטמבר . נעשה

 . שייקבע בה  כי תעריפי הרכבת יפוקחו על פי חוק הפיקוח
שנתי   חתמו הממשלה וחברת הרכבת על הסכמי עקרונות לפיתוח רב2004באפריל 

בהסכ  עקרונות הפיתוח נקבעה המסגרת . של הרכבת ולסבסוד פעילותה השוטפת
, נקבע. הכספית שתקצה הממשלה לפיתוח הרכבת ולסבסוד ההו  המושקע בה

 מיליארד 11.1: שימומנו כדלקמ , ח" מיליארד ש20שסכו  ההשקעה בפיתוח יהיה 
וואת בעלי  ח כהל" מיליארד ש2.4; ח מהמדינה כנגד הו  מניות של החברה"ש

כמו כ  .  החברה מגורמי  שוני לח הלוואות שתיטו" מיליארד ש6.5; מהמדינה
ח " מיליארד ש10.5התחייבה הממשלה לשל  לחברה סובסידיה הונית של עד 

ריבית נורמטיבית, הכוללי  החזרי קר 
2

. ח" מיליארד ש6.5 ופחת על ההלוואות בס  
יתוח לא נעשתה בדיקת כדאיות שלחלק מהפרויקטי  שנכללו בתכנית הפ, נמצא

ולא נקבע סדר קדימויות לביצוע  ולשילוב  במער  הרכבות על פי כדאיות  , כלכלית
כמו כ  לא נמצאו מסמכי  שמה  נית  ללמוד כיצד נקבעה . או על פי שיקולי  אחרי 

 .הסובסידיה ההונית
, יתוח צוי ואול  בהסכ  עקרונות הפ. בתכנית הפיתוח המקורית לא נכלל הקו לאילת

כי הקמת הקו לאילת תמומ  מכספי  שיצטברו לזכות חברת הרכבת בעקבות החזרי  
הביקורת . ומעודפי כספי  שייוותרו מפרויקטי  אחרי , א  יהיו, או פטורי  ממסי 

 . כי לא נבדקה הכדאיות הכלכלית של הפרויקט, העלתה
 רה בשטח אחיד של בהסכ  העקרונות בעניי  המקרקעי  קיבלה הרכבת זכויות חכי

 3,000שבה  קיבלה , חו- מבשלוש תחנות גדולות(ר בכל אחת מתחנותיה " מ1,500 כ
לדעת משרד . לש  מת  שירותי  נלווי ) ר ושתיי  נוספות שיוסכ  עליה  בעתיד"מ

ראוי שלפני חתימת הסכ  מפורט תינת  הדעת לצורכי כל תחנה , מבקר המדינה
, בי  היתר, ר צרכי  שמסקנותיו יובאו לידי ביטויוהשטח הנדרש לכ  בהתבסס על סק
 . בתכנית העסקית של חברת הרכבת

כלכלי כדי להתאי  את  התכנית לפיתוח הרכבת לא נבחנה כלל מההיבט התחבורתי
כנדרש בנוהל , פיתוח הרכבת לביקושי  ולהשתלבות ע  מערכות התחבורה האחרות

 של פרוייקטי  בתחו  התחבורה  לבדיקת כדאיות 1994שהוציא משרד האוצר בשנת 
 ).ת"נוהל פר(

טר  נחת  הסכ  מפורט בי  הממשלה לבי  , מועד סיו  הביקורת, 2004באוגוסט 
בהסכ  העקרונות . חברת הרכבת בעניי  סבסוד פעילותה השוטפת של החברה

מדד התפוסה של הרכבות אשר , כמדד התייעלות, בי  היתר, שנחת  בעניי  זה נקבע
די חלוקת מספר הנוסעי  בשנה נתונה במספר הקילומטרי  שנסעו יחושב על י

ואול  מדד זה אינו מביא בחשבו  בי  היתר את מספר הקרונות . הרכבות באותה שנה
 .ומכא  שהוא אינו יכול ללמד על התפוסה האמיתית של הרכבות, שנסעו אותו מרחק

 הגיעו המדינה לא,  שבה נחת  הסכ  בדבר מעבר עובדי הרכבת לרשות1989משנת 
והרשות להסכ  בדבר בחירת קר  הפנסיה שבה יבוטחו העובדי  ותנאי הצטרפות  

בלא שהמדינה " נתיב"ולפי שעה מופרשי  בעבור  כספי  לקר  הפנסיה , אליה
בשל פער בי  שכר העובדי  שהיו , לפי מסמכי הרכבת. חתמה ע  הקר  על הסכ 

ר מצב בו ס  ההפרשות לקר  נמו  מס  נוצ, עובדי מדינה לבי  שכר  כעובדי רשות

__________________ 
, במועד נטילת כל הלוואה,  שיעור ריבית על אגרות חוב ממשלתיות צמודות ריבית נורמטיבית  2
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לפי חישובי . התשלומי  המגיעי  לעובדי  שפרשו ויגיעו לעובדי  שטר  פרשו
עד מועד סיו  . ח" מיליו  ש270  ב2003הרכבת הסתכ  החוב האקטוארי בינואר 

  .הביקורת לא פעלו המדינה והרשות להביא להסדרת פערי התשלומי  האמורי 
♦  

).  המשרד להל  (יחידת סמ  במשרד התחבורה )  הרכבת להל  (תה רכבת ישראל  היי1988עד שנת 
צורפה הרכבת , ) חוק רשות הנמלי  להל   (1961 א"התשכ,  לחוק רשות הנמלי 5' על פי תיקו  מס

 ). הרשות להל  " (רשות הנמלי  והרכבות"ושמה שונה ל,  לרשות הנמלי 1988בשנת 
ה חלופות לשינוי מעמדה של הרכבת והמבנה הארגוני שלה כדי  בח  המשרד כמ2002 1996בשני  

 החליטה הממשלה להפריד את 1996בדצמבר . להבטיח את המש  פיתוח  של שירותי הרכבת
 קיבלה הממשלה החלטות 2001 1997בשני  ; הרכבת מהרשות ולהפו  אותה לחברה ממשלתית

 הוקמה 1998בינואר . ה הדרושי  לכ והוכנו תיקוני החקיק, מספר בעניי  הפרדת הרכבת מהרשות
" מ"חברת רכבת ישראל בע"חברת הרכבת ונרשמה אצל רש  החברות כחברה ממשלתית בש  

לחוק מבקר המדינה ) 5(9כחברה ממשלתית היא עומדת לביקורת לפי סעי* ).  חברת הרכבת להל  (
חבורה ועל שר  החליטה הממשלה להטיל על שר הת2002ביולי ]. נוסח משולב [1958 ח"התשי

תיקו  חקיקה שיסדיר את העברת פעילות הרכבת מהרשות , במסגרת חוק ההסדרי , האוצר להגיש
 .לחברת הרכבת

תיקוני חקיקה (בדצמבר אותה שנה אישרה הכנסת במסגרת אישור חוק ההסדרי  במשק המדינה 
 חוק  ל  לה (2002 ג"התשס, )2003להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספי  

  להל   (2002 ג"התשס, 3)11' תיקו  מס(את חוק רשות הנמלי  והרכבות , )2003ההסדרי  לשנת 
במרס . ופעולות הרכבת יועברו מהרשות לחברת הרכבת, ולפיו תופרד הרכבת מהרשות, )התיקו 
ה לדירקטוריו  מונו תשע. החל לפעול דירקטוריו  החברה, לאחר תיקו  חוק רשות הנמלי , 2003

ובמאי אותה שנה מונה , התחבורה והתשתיות הלאומיות, ובה  נציגי  ממשרדי האוצר, דירקטורי 
 .הועברה לחברת הרכבת כל פעילות הרכבת, ע  כניסת התיקו  לתוק*, 2003ביולי . ר קבוע"לו יו

 בשני  .  מימנו המדינה והרשות במשות* את השקעות הפיתוח של הרכבת1999עד שנת 
 . המדינה מימנה אות  רק2002 2000

 בדק משרד מבקר המדינה את הפעולות שנעשו ליישו  החלטות הממשלה בדבר 2002בשנת 
 עסקה 2002בחודשי  נובמבר ודצמבר . 4ב53וממצאיו פורסמו בדוח , הפרדת הרכבת מהרשות

אול  . 2003ועדת הכלכלה של הכנסת בתיקו  חוק רשות הנמלי  במסגרת חוק ההסדרי  לשנת 
לא הוסדרו העברת , עדיי  לא פעלה חברת הרכבת, מועד סיו  הביקורת הקודמת, 2002שנת בסו* 

 .והרכבת עדיי  לא הופרדה מהרשות, העובדי  והעברת הנכסי  מהרשות לחברת הרכבת
למעט ( ובוטל חוק רשות הנמלי  2004 ד"התשס,  נחקק חוק רשות הספנות והנמלי 2004ביולי 

חברת  חברה ממשלתית, רשות הספנות והנמלי "י החוק החדש הוקמו על פ). הוראות שני סעיפי 
) נמל אשדוד ונמל אילת, נמל חיפה(מ ועוד שלוש חברות נמל ממשלתיות "הפיתוח והנכסי  בע
 .17.2.05 החוק יכנס לתוק* רק ב. ותבוטל רשות הנמלי 

ע החלטות  עשה משרד מבקר המדינה בדיקת מעקב אחר ביצו2004אוגוסט  בחודשי  פברואר
ברשות , הבדיקה נעשתה בחברת הרכבת. הממשלה ואחר ביצוע הוראות החוק שנכללו בתיקו 

, באג* החשב הכללי וברשות החברות הממשלתיות, וכ  באג* התקציבי , ובמשרד התחבורה
 . שבמשרד האוצר

__________________ 
 .13ת ומספרו צרי  להיות למעשה במספר התיקו  נפלה טעו 3
 .747' עמ, · ˘È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï ראו  4



 ב55דוח שנתי  996
 תיקוני חקיקה

 יו  180בתו  : מ כדלק, בי  היתר, בתיקו  נקבע. 2002התקבל התיקו  בכנסת בדצמבר , כאמור
; מפרסו  התיקו  ייחת  הסכ  בי  המדינה לבי  חברת הרכבת לגבי העברת זכויות במקרקעי 

לחברת הרכבת יועברו זכויות והתחייבויות של הרשות במיטלטלי  שדרושי  לחברה להפעלת 
ת הרשות וחבר,  יו  מפרסו  התיקו  יחתמו המדינה180בתו  ; ולפיתוח , מסילת ברזל או רכבת

כניסת התיקו  ; הרכבת על הסכ  בעניי  התמורה שתקבל הרשות בעד העברת הזכויות האמורות
לתוק* מותנית בחתימה על הסכ  קיבוצי שעניינו העברת עובדי  מהרשות לחברת הרכבת בתו  

 . יהא התיקו  בטל, וא  לא ייחת  הסכ  כזה,  יו  ממועד פרסו  התיקו 180
נחת  הסכ  קיבוצי מיוחד בי  הרשות לבי  חברת הרכבת , הנדרשבתו  פרק הזמ  , 2003ביוני 

על העברת העובדי  מהרשות , ולבי  הסתדרות העובדי  הכללית החדשה וועד עובדי חברת הרכבת
 , והרכבת הופרדה מהרשות, בעקבות זאת נכנס לתוק* התיקו . לחברת הרכבת ועל תנאי המעבר

 .מאית החלה לפעול כחברה ממשלתית עצ1.7.03 וב
 2002בהחלטת הממשלה מיולי . בפקודת מסילות הברזל, בי  השאר, פעילות הרכבות מוסדרת .1

 תיקוני חקיקה 2003הוטל כאמור על שרי התחבורה והאוצר להגיש במסגרת חוק ההסדרי  לשנת 
לש  כ  היה צור  לעשות תיקוני . שיסדירו את העברת פעילות הרכבת מהרשות לחברת הרכבת

את מת  הרישיונות לפעילות , בי  היתר, ודת מסילות הברזל או להכי  חוק חדש שיסדירחקיקה בפק
בהצעת התיקו  שהכי  . את הפיקוח על הענ* ואת חלוקת הסמכויות בי  הגופי  האחראי , הרכבת

גריעת  (1961 א"התשכ, תיקוני  לחוק רשות הנמלי  והרכבות" נכללו 2003המשרד בספטמבר 
, ]נוסח חדש[וביטולה של פקודת מסילות הברזל ) העברת נכסי  למדינה, די שינוי תפקי, הרכבת
 חוק הרכבות ומסילות  וכ  הצעה לחוק חדש , ) פקודת מסילות הברזל להל  " (1972 ב"התשל
 לא כלל המשרד את התיקוני  העוסקי  2003אול  בטיוטה של הצעת חוק ההסדרי  לשנת . הברזל

בקרה , רישוי, תקינה, בעיקר חלוקת סמכויות בי  הגופי  האחראי בחוק מסילות הברזל שעניינ  
 . ופיקוח

משרד התחבורה ומשרד האוצר הודיעו למשרד מבקר המדינה בתשובת  מאוקטובר ומדצמבר 
כי הפרק העוסק בחוק מסילות הברזל לא הושמט אלא הופרד במכוו  מתו  כוונה לקד  את , 2004

הבקרה והפיקוח הממשלתי על , התקינה,  של תחומי הרישויולאפשר בחינה מקיפה, תיקו  החוק
 .פעילות הרכבת

‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· , ¯‡Â È ÚˆÓ‡ „Ú ÈÎ2004 ,˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· , Ï˘ ‰ËÂÈË „¯˘Ó‰ ÔÈÎ‰
 ‡˘Â · ıÂÚÈÈÏ ˙Â˘È¯„ Ë¯ÙÓ"Ï‡¯˘È· ˙Â·Î¯‰ ÌÂÁ˙· ÁÂ˜ÈÙÂ ‰ÈˆÏÂ‚¯" , ˙Â˘È¯„ Ë¯ÙÓÂ

ÚÂˆÈ·Ï .˘ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂÂÏ ¯·ÚÂ‰ ‰„Â·Ú‰ Ë¯ÙÓ‰ ˘ ‰˙Â‡ È ÂÈ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯ „¯˘Ó‰ Ï ,
˙Â˘¯‰Ó ˙·Î¯‰ ‰„¯ÙÂ‰Â ÔÂ˜È˙‰ Û˜Â˙Ï Ò Î ˘ ¯Á‡Ï ‰ ˘Î . ¯·Ó·Â  „Ú2004 , ÈˆÁÂ ‰ ˘

Û˜Â˙Ï ÔÂ˜È˙‰ ˙ÒÈ Î ¯Á‡Ï , ÌÈ ÓÊ ˙ÂÁÂÏ ÂÚ·˜  ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ıÚÂÈ ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÂÙ ‡Ï
‰„Â·Ú‰ ÌÂÈÒÏ ,ÏÊ¯·‰ ˙ÂÏÈÒÓ ˙„Â˜Ù ÔÂ˜È˙ÏÂ „¯˘Ó‰ ˙„ÓÚ ˘Â·È‚Ï . 

·Ó „¯˘Ó ËÒÂ‚Â‡· ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜2004 , ÌÂÈÒ „ÚÂÓ
˙¯Â˜È·‰ , ˙„Â˜Ù ÔÂ˜È˙ ˙‡ ÂÓ„È˜ ‡Ï Ì‰ ÔÂ˜È˙‰ ¯Â˘È‡ „ÚÂÓÓ ‰ ˘Ó ‰ÏÚÓÏ ÈÎ ÏÚ

ÏÊ¯·‰ ˙ÏÈÒÓ .˙Â·Î¯ ˙ÏÚÙ‰Ï ÈÂ˘È¯‰ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù· , ˙ÚÈ·˜Â ˙·Î¯ È„·ÂÚÏ ÈÂ˘È¯‰
˙·Î¯‰ ˙¯·Á È„È· Â˘Ú  Û Ú· ˙ÂÁÈË· ÈÏÏÎ ,‡ ‰˘ÚÓÏÂ ÛÎÂ‡‰ ‰¯·ÁÏ ıÂÁÓ Ì¯Â‚ ÔÈ

Û Ú· ÁÂ˜ÈÙÂ ‰¯˜· Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „¯˘Ó‰˘ ÈÂ‡¯ ‰Ê ÔÈ‡
 È„È· ÁÂ˜ÈÙ‰ È ÈÈ Ú ˙‡Â ‰¯„Ò‰ ‡ÏÏ ‰Ï‡ ÌÈ ÈÈ Ú· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ˙‡ ·¯ ‰Î ÔÓÊ ¯È‡˘È

‰ÓˆÚ ˙·Î¯‰ . 
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 רגולציה ופיקוח  כי המכרז לקבלת שירותי ייעו1 בנושא2004המשרד הודיע בתשובתו מאוקטובר 
להגדיר במפורט את האחריות והסמכויות של הגורמי  , בי  היתר, נועד, בתחו  הרכבות בישראל

בקרה ופיקוח ושינויי , תקינה, ההיערכות המתאימה לתחומי רישוי, לדבריו. העוסקי  בתחו  זה
 .2005החקיקה יסתיימו עד סו* שנת 

לעשות כל מעשה " המנהל" להסמי  את לפי פקודת מסילות הברזל שר התחבורה רשאי .2
לעניי  " המנהל",  לפקודה1לפי סעי* . לתיקונה ולשימוש בה, לתחזוקתה, הנחו1 לבניית מסילה

ובה , "רשומות" פרס  שר התחבורה הודעה ב31.12.02 ב. מסילות ברזל של הרשות הוא הרשות
 סמכותו שבפקודה את המפקח הוא מינה על פי, נאמר כי לעניי  מסילת ברזל של מי שאינו הרשות

, 2003היות שהרכבת הופרדה מהרשות ביוני . הארצי על התעבורה שבמשרד התחבורה לשמש מנהל
הרי מבחינה משפטית המפקח הארצי על התעבורה הוא , וכיוו  שלא שונה המינוי האמור לעיל

הג  , הרכבתהאחראי לכל הנושאי  הנוגעי  להקמת  ולהפעלת  של מסילות הברזל של " המנהל"
 . שבפועל אי  הוא עוסק בכ 

כי אמנ  מבחינה משפטית המפקח , 2004משרד התחבורה הסביר למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
אול  למעשה הפעילות הממשלתית לא השתנתה בעקבות הפיכת , הארצי על התעבורה הוא המנהל

כי הוא , הסביר המשרדכמו כ  . ל הרכבת"הוא מנכ" המנהל"ובפועל , הרכבת לחברה ממשלתית
ל רכבת ישראל הוא "בוח  את האפשרות לקבוע במסגרת תיקו  לפקודת מסילות הברזל שמנכ

מ  הראוי לקבוע הסדר שיבטיח שסמכויות המנהל על , לדעת משרד מבקר המדינה". מנהל הרכבת"
 .יינתנו למי שממלא בפועל את תפקיד המנהל, פי די 
3.  ÈÏÂÈÓ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰·2002˜  Ú· , ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˙·Î¯‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ÏËÂÈ ÈÎ

ÌÈ˙Â¯È˘Â ÌÈÎ¯ˆÓ È¯ÈÁÓ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ , ˘˙‰"Â-1996)  ÔÏ‰Ï-ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ  .( ‰ÚÈÒ ‰ ÈÓ„
 ÏÊ¯·‰ ˙ÂÏÈÒÓ ˙Â ˜˙ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈÚ·˜  ˙·Î¯·)‰ÚÈÒ  ÈÓ„( , ˘˙‰"Ê-1997 . ˙ËÏÁ‰·

 ¯·ÓËÙÒÓ ‰Ï˘ÓÓ2004Ú·˜   ,È¯Ú˙˘ Ì‰· Ú·˜ÈÈ˘ ‰˜È˜Á· ÌÈÈÂ È˘ ÂÒ ÎÂÈ˘ ˙·Î¯‰ ÈÙ
ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÂÁ˜ÂÙÈ . „Ú˘ ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È¯˘Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 Ï˘ Âˆ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙·Î¯· ‰ÚÈÒ ‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ‰ ˜ÂÁ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ‰È‰ Ô˙È  „ÚÂÓ Â˙Â‡Ï
¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È¯˘ ,‰˘Ú  ‡Ï ¯·„‰ ÌÏÂ‡ . 

כי שינויי החקיקה , 2004משרד התחבורה ומשרד האוצר הודיעו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
 ע  הצעת חוק ההסדרי  2005בעניי  זה יובאו לאישור הכנסת בהצעת התכנית הכלכלית לשנת 

   . לאותה שנה
 ההסכמי  הקשורי  להפרדת הרכבת מהרשות

 ההסכ  בעניי  התמורה שתקבל הרשות
ינה לבי  כי בתו  חצי שנה מפרסו  התיקו  ייחת  הסכ  בי  המד, בתיקו  נקבע, כאמור .1

ככל שהרשות , הרשות ולבי  חברת הרכבת בעניי  התמורה שתקבל הרשות מהמדינה או מהחברה
מהתמורה ינוכו התחייבויות והוצאות של המדינה או של חברת ; בעד העברת זכויותיה, זכאית לה

א  תתעורר מחלוקת בי  הגופי  האמורי  בעניי  ; הרכבת בקשר למסילת הברזל או הרכבת
. בהתייעצות ע  היוע1 המשפטי לממשלה, יכריעו בה שרי האוצר והתחבורה, על ההסכ החתימה 

 . במחלוקת בי  השרי  תכריע הממשלה
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 מיליארד 4.8  בכ2001 עד סו* שנת 1988הרשות העריכה את הסכומי  שהשקיעה ברכבת משנת 

ח "יליו  ש מ0.8 כ; ח השקעת הרשות בפיתוח הרכבת" מיליארד ש2.6: 2002ח במחירי מאי "ש
ח " מיליארד ש1.4; 1992ששילמה למדינה בשנת " מקדמה"שהרשות רשמה בספריה עבור 

 . לכיסוי גירעונות הרכבת1998ששילמה הרשות עד 
 ˙ ˘ Ï˘ ‰ Â˘‡¯‰ ˙ÈˆÁÓ·2003 ,Û˜Â˙Ï ÔÂ˜È˙‰ ˙ÒÈ Î ·¯Ú , ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ÌÈ ÂÈ„ ÂÏ‰ ˙‰

‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯ÂÓ˙Ï Ú‚Â · ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÔÈ·Ï . ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡ ˙¯Â˜È·‰) ËÒÂ‚Â‡2004( ,
 ÌÏÂ˘˙˘ ‰¯ÂÓ˙‰ ‡˘Â · ‰ È„Ó‰Â ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ÔÈ·Â ˙Â˘¯‰ ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á  ‡Ï ÔÈÈ„Ú

‰¯·ÁÏ ‰¯È·Ú‰˘ ÌÈÒÎ ‰ ¯Â·Ú ˙Â˘¯Ï ; „Ú ˙Â˘ÚÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ¯·„‰ ÔÂ˜È˙‰ ÈÙÏ˘ Û‡
 ÈÏÂÈ2003 . 

בר כי לא היה היגיו  לנהל משא ומת  ע  הרשות בד, משרד האוצר ומשרד התחבורה הסבירו
התמורה לרשות בגי  השקעותיה ברכבת כאשר במקביל התקבלה החלטה על פרוק הרשות והעברת 

מ  הראוי היה שבתקציב המדינה יהיה ביטוי ה  למלוא , לדעת משרד מבקר המדינה. נכסיה למדינה
כמתחייב מעקרונות , הכנסות המדינה מהרשות וה  למלוא הוצאותיה בגי  הפרדת הרכבת מהרשות

 .  והגילוי הנאותהשקיפות
הוראות , כי שר האוצר רשאי לקבוע באישור ועדת הכספי  של הכנסת הסדרי , בתיקו  נקבע .2

או על ,  או נכס אחר לחברת הרכבת מיטלטלי, ופטורי  בעניי  המסי  שיחולו על העברת מקרקעי 
שקעות  הסתכ  שווי ה2002בסו* שנת . התמורה שתקבל הרשות בעד העברת נכסי  אלה לחברה

השווי  (2002במחירי סו* דצמבר , ח" מיליארד ש2.7 הרשות בנכסי  שהועברו לחברת הרכבת ב
ח שהשקיעה הרשות " מיליארד ש1.8): ח" מיליארד ש5.7הכולל של הנכסי  שהועברו לחברה היה 

ששילמה הרשות למדינה בשנת " מקדמה"ח " מיליארד ש0.9 מתקציבה בתשתיות ובציוד לרכבת ו
, 1988על חשבו  נכסי הרכבת שהגיעו לידי הרשות בשנת ) 1992ח במחירי " מיליו  ש350 (1992

 .בעת העברת הרכבת מהמדינה לרשות
שהעברת  , לרבות תשתיות,  ומקרקעי  הנכסי  המועברי  לחברת הרכבת כוללי  מיטלטלי

תיות כ  כוללי  הנכסי  תש. א  הרשות שילמה מקדמה עבור , מהמדינה לרשות טר  הוסדרה
 . שהרשות שילמה בעד  ותשתיות שהמדינה שילמה בעד ) שיפורי  במקרקעי (

 מהרשות לחברת הרכבת לפי הוראות התיקו  עשויה להיחשב  העברת נכסי מקרקעי  ומיטלטלי
א  לא ייקבע , כלומר. 1961 א"התשכ, ]נוסח חדש[ לפקודת מס הכנסה 88על פי סעי* " מכירה"

עשוי להיות מחויב  רווח הו  ממכירת נכסי  אלה, הרכבת מהרשותהסדר מיסוי לעניי  הפרדת 
 . במס

מכירת מקרקעי  חייבת במס , 1963 ג"התשכ, )מכירה ורכישה, שבח(על פי חוק מיסוי מקרקעי  
או שווי השוק (המוטל על ההפרש שבי  התמורה המתקבלת ממכירת המקרקעי  , שבח מקרקעי 

 על מכירה 2.5%יסוי מקרקעי  ג  מטיל מס מכירה בשיעור חוק מ. לבי  עלות  לצורכי מס) שלה 
א* מס זה עשוי לחול בהתקיי  נסיבות מסוימות על ). המוכר כהוצאה לצורכי מס(של מקרקעי  

 .הנכסי  המועברי  לחברת הרכבת
 ˙„ÈÓ·Â ÒÓ· ‰˙Â·Á ÔÈÈ Ú ¯¯·Ï ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ Ï‡ ‰˙ Ù ‡Ï ˙Â˘¯‰ ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

 ÌÈ¯„Ò‰ ˙ÚÈ·˜ Í¯Âˆ‰ÌÈÒÎ ‰ ˙¯·Ú‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ÒÓÓ ÌÈ¯ÂËÙ Â‡ . ˙ÂÁÂ„Ï ¯Â‡È··
Ï ˙Â˘¯‰ Ï˘ ÌÈÙÒÎ‰-31.12.03 ,· ·˙Î ˘-1.4.04 ,ÔÈÂˆ , ˙‡ ÍÈ¯Ú‰Ï Ô˙È  ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÈÎ

 ˙ÂÏÂÚÙÓ ˙·Î¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ ˙„¯Ù‰·Â ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ÌÈÒÎ ‰ ˙¯·Ú‰· ÍÂ¯Î‰ ÈÂÒÈÓ‰ ˙ÚÙ˘‰
˙Â˘¯‰ ,Î¯ÂˆÏ ‰˘¯Ù‰ ÏÎ ‰ÏÏÎ  ‡Ï ÈÎÂÈ˙Â Â·˘Á‰ ¯ÙÒ· ÒÓ ˙Â˘¯‰ Ï˘  . 
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ח במחירי " מיליארד ש5.7 שווי הנכסי  שהועברו מהרשות לחברת הרכבת הסתכ  בכ .3
בכלל זה כמה מנכסי הרכבת , ח השקעות הרשות בפיתוח הרכבת" מיליארד ש2.7: 31.12.02

ח השקעות המדינה בתשתית ובציוד " מיליארד ש3 ו;  מהמדינה לרשות1988שהועברו בשנת 
 תקצה החברה 31.7.04וצוי  כי עד ,  החברה הוצגה מול הנכסי  קר  הו במאזנה של. לרכבת

 .לא הוקצו המניות, מועד סיו  הביקורת, 2004עד סו* אוגוסט . למדינה מניות כנגד סכומי  אלה
כי הקצאת מניות כנגד נכסי  מחייבת , 2004חברת הרכבת הודיעה למשרד מבקר המדינה בספטמבר 

והקצאת המניות מתעכבת עד ,  ביקשה משר האוצר לפטור אותה ממס זהוכי היא; תשלו  מס בולי 
כי הוא בוח  , 2004השיב משרד האוצר למשרד מבקר המדינה בנובמבר , כמו כ . לקבלת תשובתו

  .את האפשרות לבצע שינויי  בהסדר האמור הנוגע להקצאת המניות
 ההסכ  בעניי  המקרקעי 

תודיע חברת הרכבת , 2003כלומר עד סו* פברואר ,   התיקו  ימי  מפרסו60כי בתו  , בתיקו  נקבע
וכי ; לחשב הכללי שבמשרד האוצר מה ה  המקרקעי  הדרושי  לה לתפעול הרכבת ולפיתוחה

ייחת  הסכ  בינה לבי  הממשלה , כלומר עד סו* יוני אותה שנה,  יו  ממועד ההודעה120בתו  
כי א  לא ייחת  הסכ  במועד ,  עוד נקבע.לגבי העברת הזכויות במקרקעי  שפורטו בהודעתה

לקבוע הוראות אחרות בעניי  העברת זכויות , בהסכמת שר התחבורה, שר האוצר יהיה רשאי, האמור
ובלבד , ובכלל זה לקבוע כי זכויות במקרקעי  מסוימי  לא יועברו לחברת הרכבת, במקרקעי 

אוצר ג  רשאי  לקבוע בצו כי שרי התחבורה וה.  יו  מהמועד האמור180שהדבר ייעשה בתו  
כי חברת הרכבת תהיה , כמו כ  נקבע. זכויות במקרקעי  שהועברו לחברת הרכבת יוחזרו למדינה

 .רשאית להעביר לגו* אחר את זכויותיה במקרקעי  רק לאחר אישור שר האוצר
 ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú) ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ2004( , ÌÎÒ‰ ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ÂÓ˙Á ‡Ï

¯ÂÙÓÔÈÚ˜¯˜ÓÏ Ú‚Â · Ë. 
 הגיעו הממשלה וחברת הרכבת להסכמה וחתמו על הסכ  עקרונות בלבד בדבר מת  2004באפריל 

לחברת הרכבת תהיה זכות .  1:   ואלה עיקריו, זכות שימוש במקרקעי  והעברת זכויות במקרקעי 
נוע להסעת נוסעי  ולשי, להפעלת רכבת, להשתמש במקרקעי  המשמשי  להפעלת מסילת רכבת

במקרקעי  המשמשי  תחנות נוסעי  ומשרדי הרכבת תהיה הרכבת זכאית לקבל .  2.   מטעני 
לפי המקובל במינהל מקרקעי ישראל באותה (מקרקעי  שיוחכרו בחוזה פיתוח או בחוזה חכירה 

 :בבדיקת ההסכ  הועלה כדלהל ). עת
, מזנו (ד לשירותי  נלווי  כי חוזה החכירה או חוזה הפיתוח הנוגעי  לשטח המיוע, בהסכ  נקבע
ר " מ1,500שלא יעלה על , יחולו על שטח אחיד בכל אחת מתחנות הרכבת) חניות ועוד, סני* דואר

ר נטו " מ3,000 נוס* על כ  ניתנה לחברת הרכבת אפשרות לקבל זכות חכירה בשטח של כ. נטו
 .עליה  בעתידלשירותי  נלווי  בשלוש תחנות שצוינו בהסכ  ובעוד שתי תחנות שיוסכ  

ÔÈÂˆÈ ,˙Â Á˙‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰· È Â˘ ˘È ÈÎ , ˙Â Á˙‰ ÈÎ¯Âˆ· Ì‚ È Â˘ ˙ÂÈ‰Ï ÈÂ˘Ú ÔÎÏÂ
ÌÈÂÂÏ  ÌÈ˙Â¯È˘Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· . ˙ÚÂ ˙˘ ˙Â Á˙ ÔÈ· ‰ Á·‰ ÔÈ‡ ˙Â Â¯˜Ú‰ ÌÎÒ‰· ÌÏÂ‡Â

˙ÓˆÓÂˆÓ Ô‰· ÌÈÚÒÂ ‰ ˙ÚÂ ˙˘ ˙Â Á˙ ÔÈ·Ï ‰·¯ Ô‰· ÌÈÚÒÂ ‰. 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÙÏ˘ ÈÂ‡¯ ÏÎ ÈÎ¯ÂˆÏ ˙Ú„‰ Ô˙ È˙ Ë¯ÂÙÓ ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á È

ÌÈÂÂÏ ‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï ‰· ˘¯„ ‰ ÁË˘‰Â ‰ Á˙ ,ÌÈÎ¯ˆ ¯˜Ò ÏÚ ÒÒ·˙‰· , Â‡Â·È ÂÈ˙Â ˜ÒÓ˘
ÈÂËÈ· È„ÈÏ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,˙È˜ÒÚ‰ ˙È Î˙· . ‰¯ËÓÏÂ Ú˜¯˜· ÏÈÚÈ ˘ÂÓÈ˘ ÁÈË·‰Ï ˙ Ó ÏÚ ˙‡Ê

‰„ÚÂÈ ‰Ó˘Ï˘. 
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 ההסכ  ע   להל  (ה קיבוצי מיוחד לעובדי חברת הרכבת  נחת  הסכ  עבוד2003ביוני , כאמור
, כמו כ  נקבע בו. שהעובדי  יקבלו מענקי  ותוספות שכר והטבות שונות, בהסכ  נקבע). העובדי 
 ויהיו זכאי  לפרישה מוקדמת 31.12.05 עובדי  קבועי  יסיימו את עבודת  עד 150כי עד 

  התחייבו הרשות והמדינה לסיי  בתו  פרק זמ  בהסכ  ג. לגמלאות או לקבלת פיצויי  מוגדלי 
סביר את כל הנדרש כדי להבטיח את זכויות העובדי  שהועברו מהמדינה לרשות על פי הסכ  

 .1989קיבוצי מיוחד שנחת  בדצמבר 
נקבע ; עסק במעבר של עובדי הרכבת לרשות)  הסכ  המעבר להל   (1989ההסכ  מדצמבר  .1
האוצר , כ  רציפות זכויות תוק  ועדה בהשתתפות נציגי הרשותכי לצור  חתימה על הס, בו

 55 כי העובדי  שיועברו לרשות בהיות  בני פחות מ, כמו כ  נקבע בהסכ  המעבר. וההסתדרות
וכי עד שתושג הסכמה בשאלה באיזו קר  ובאילו תנאי  יבוטחו , יבוטחו בקר  פנסיה צוברת

ה  יבוטחו בקר  , ) יו 60כמה בעניי  זה בתו  הצדדי  היו אמורי  להגיע להס(עובדי  אלה 
כי , בהסכ  המעבר נקבע. לפיכ  בוטחו אות  עובדי  בקר  זו ע  מעבר  לרשות". נתיב"הפנסיה 

ר האג* לאיגוד מקצועי והממונה "העניי  יועבר להכרעת יו, א  בתקופה האמורה לא תושג הסכמה
 .על השכר במשרד האוצר
˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ,¯˙ÂÈ¯·ÚÓ‰ ÌÎÒ‰ ˙ÓÈ˙Á ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ ‰¯˘Ú Ú·¯‡Ó  , ‰‚˘Â‰ Ì¯Ë

 ¯·„·Â ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„·ÂÚ‰ ‰· ÂÁËÂ·È˘ ‰ÈÒ Ù‰ Ô¯˜ ÔÈÈ Ú· ˙Â˘¯‰Â ‰ È„Ó‰ ÔÈ· ‰ÓÎÒ‰
ÌÁÂËÈ· È‡ ˙ ,ÂÈ ˙Ú¯Î‰Ï ‡·Â‰ ‡Ï ÔÈÈ Ú‰Â" ¯Î˘‰ ÏÚ ‰ ÂÓÓ‰Â ÈÚÂˆ˜Ó „Â‚È‡Ï Û‚‡‰ ¯

¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· . ‰ÈÒ Ù‰ Ô¯˜Ï ÌÈÙÒÎ Ì¯Â·Ú· ÌÈ˘¯ÙÂÓ ‰Ú˘ ÈÙÏ"·È˙ " , ‰ È„Ó‰˘ ‡Ï·
ÌÎÒ‰ ÏÚ Ô¯˜‰ ÌÚ ‰Ó˙Á. 

2.  ˙ ˘·1989 ˙Â˘¯Ï Â¯·Ú 560¯·ÚÓ‰ ÌÎÒ‰Ï Ì‡˙‰· ‰ È„Ó È„·ÂÚ  , ÏÎ Â¯·ÚÂ‰ ÂÈÙÏÂ
Ó ˙ÂÁÙ È · ÂÈ‰˘ ÌÈ„·ÂÚ‰-55˙¯·Âˆ ‰ÈÒ Ù· ÁÂËÈ·Ï ˙È·Èˆ˜˙ ‰ÈÒ Ù· ÁÂËÈ·Ó ‰ ˘  .130 

˙Â˘¯ È„·ÂÚ Ì˙ÂÈ‰ ˙ÙÂ˜˙· ‰ÈÒ ÙÏ Â˘¯Ù Ì‰Ó . ˙ ˘Ó1989 È„Ó‰ ˙ÓÏ˘Ó ·È˙  Ô¯˜Ï ‰ ,
˙Â˘¯Ï Â¯·Ú˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÏÎ ¯Â·Ú , Ì˙„Â·Ú ˙Â ˘ ¯Â·Ú· ÌÈÈÒÁÈ‰ ‰ÈÒ Ù‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˙‡

˙Â˘¯Ï ¯·ÚÓ‰ È ÙÏ Ì˙¯ÂÎ˘Ó ÈÙÏ ‰ È„Ó È„·ÂÚÎ . ·È˙  Ô¯˜Ó ˙ÓÏÂ˘Ó ÌÈ‡ÏÓ‚Ï ‰ÈÒ Ù‰
Ô¯˜‰ È‡ ˙ ÈÙÏ ,Ì˙˘È¯Ù È ÙÏ˘ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘· Ì˙¯ÂÎ˘Ó ÈÙÏ Â ÈÈ‰„ . ÈÎÓÒÓÓ

‰ÏÂÚ ˙·Î¯‰ , ¯Á‡Ó ÈÎ˙Â˘¯· Â„·Ú Ì‰ Ì˙˘È¯Ù È ÙÏ˘ , ‰˙ÈÈ‰ ˙Â˘¯‰ È„·ÂÚÎ Ì˙¯ÂÎ˘ÓÂ
‰ È„Ó È„·ÂÚ Ì˙ÂÈ‰ ˙Ú· Ì˙¯ÂÎ˘ÓÓ ‰‰Â·‚ , Ô¯˜Ï ˙ÓÏ˘Ó ‰ È„Ó‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÔÈ· ¯ÚÙ ˘È

‰ È„Ó È„·ÂÚÎ Ì˙„Â·Ú ˙ÙÂ˜˙ ¯Â·Ú ÏÚÂÙ· Ì‰Ï ˙ÓÏ˘Ó Ô¯˜‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÔÈ·Ï Ì¯Â·Ú . ÈÙÏ
· ˙·Î¯‰ ˙¯·Á ‰˙˘Ú˘ ·Â˘ÈÁ-23.1.03 ,¯‡ÂË˜‡‰ ·ÂÁ‰ÈÂ ˘  ÚÈ‚‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ · ¯ˆ

ÎÏ-270˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á :Î-135˘ ÔÂÈÏÈÓ "Â Â˘¯Ù˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ ÔÈ‚· Á-135˘ ÔÂÈÏÈÓ " ÔÈ‚· Á
Â˘¯Ù Ì¯Ë˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ . ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú) ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ2004( , ‰ È„Ó‰ ÂÏÚÙ ‡Ï

ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÂÏ˘˙‰ È¯ÚÙ ˙¯„Ò‰Ï ‡È·‰Ï ˙Â˘¯‰Â. 
לאחרונה החל "כי , 2004ד מבקר המדינה בנובמבר סג  החשב הכללי שבמשרד האוצר הודיע למשר

לפעול לכיסוי החוב האקטוארי בהתייעצות ) באמצעות מנהל מינהל הגמלאות(אג* החשב הכללי 
נכו  להיו  תשלומי הפנסיה שהמדינה מעבירה לנתיב שווי  לסכומי  ... ע  אקטואר בלתי תלוי

 ". שנתיב משלמת לעובדי  בפועל
הצדדי  יקיימו דיו  באשר לגובה הסכו  שעל "כי , נקבע) 2003מיוני  (בהסכ  ע  העובדי  .3

, הרשות לשל  לחברה בגי  ימי חופשה וימי מחלה העומדות לזכות העובדי  ביחידת רכבת ישראל
ההתחשבנות תעשה על פי היתרות של ימי החופשה ועל בסיס . ואשר יעמדו לזכות  ג  בחברה

ולרבות ,  הקיבוציי  הנהוגי  ערב מעבר העובדי  לחברהעל פי ההסכמי , יתרות ימי המחלה
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היה ויוותרו חילוקי דעות ה  יוכרעו על ידי היוע1 המשפטי . לעניי  כללי ניצול ימי מחלה
 ".לממשלה

כי בנוגע , באותו חודש ג  סוכ  בי  נציגי הרשות לבי  נציגי משרד האוצר ונציגי חברת הרכבת
כאשר הגבול ,  ייבדק סכו  המחויבות לפי המאז  וגדלי  הפרשה להתחייבויות לפיצויי  מ"ל

תשלי  את ההפרש בי  הסכו  האמור ] רשות הנמלי  והרכבות[ר "רנ. ח" מליו  ש42 והעליו  הינ
 ".ח ותעבירו לחברת הרכבת" מליו  ש30 ל

ולפיו תעביר הרשות , חתמו הרשות וחברת הרכבת על סיכו , בעת הביקורת, 2004בסו* מאי 
כי הוא כפו* , עוד נקבע בסיכו . ימי חופשה ופיצויי , ח בעד ימי מחלה" מיליו  ש65 לחברה

, למרות שמועצת הרשות קיימה ישיבות קודמות. לאישור מועצת הרשות שיינת  בישיבתה הקרובה
הרשות הודיעה למשרד מבקר . אישרה המועצה את הסיכו , במהל  הביקורת, 2004רק בספטמבר 

  . כי העבירה את התמורה2004המדינה באוקטובר 
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להכי  הסכ  בדבר השתתפות , בי  היתר,  הוטל על שר האוצר2002בהחלטת הממשלה מיולי 
 .שייחת  בי  המדינה לבי  חברת הרכבת, המדינה במימו  פעילותה של הרכבת

ניי  פיתוח בעקבות החלטת הממשלה ולאחר אישור התיקו  הוקמה ועדה כדי לגבש הסכ  בע
בוועדה . הרכבת והסכ  בעניי  הסובסידיה שתוקצה למימו  פעילותה השוטפת של חברת הרכבת

 .מחברת הרכבת ומרשות החברות הממשלתיות, היו חברי  נציגי  ממשרדי התחבורה והאוצר
עובדי  , ל משרד התחבורה"מנכ,  קיימה הוועדה ישיבה בהשתתפות שר התחבורה2003ביולי  .1

וסג  הממונה על אג* התקציבי  , ל החברה ועובדי  מהחברה"מנכ, ר חברת הרכבת" יו,מהמשרד
, ל לכלכלה ותכנו  במשרד התחבורה"בישיבה ציי  סמנכ).  אג* התקציבי  להל  (שבמשרד האוצר 

יש עדיי  מקו  לבחו  במסגרת הפרוייקטי  שהוחלט עליה  בתכנית הפיתוח מהו סדר "כי 
שר ". היצע מול הביקוש כדי לתת בי  השאר מענה לרמת השירות הנדרשתהעדיפויות ולבדוק את ה

בתיאו  ע  חברת , 4.10.03עד ,  יו 90ל בתו  "התחבורה הורה לסיי  את הבדיקות שהציע הסמנכ
 .הרכבת

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰ÚˆÂ· ‡Ï ‰¯ÂÓ‡‰ ¯˘‰ ˙‡¯Â‰ ÈÎ ÏÚ
 ˙¯‚ÒÓ·90ÍÎÏ Âˆ˜Â‰˘ ÌÈÓÈ‰  .ÂË˜Â‡· ¯·2004‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ „¯˘Ó‰ ÚÈ„Â‰  ,

ÂÓÏ˘Â‰ ˙Â·Î¯ÂÓ ÂÈ‰˘ ˙Â˜È„·‰ ÈÎ , ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ¯·„· ÌÈÚ‚Â ‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÈÎÂ
˙·Î¯‰ ÁÂ˙ÈÙ· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙‡Â ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ˙‡ ÌÈ ÁÂ·. 

 שנתית לפיתוח  הגישה הרכבת לממשלה מסמ  עקרונות לביצוע תכנית רב2003באוקטובר  .2
. שנתי ועקרונות להסכ  סובסידיה עקרונות הסכ  לפיתוח רב, ח" מיליארד ש20הרכבת בהיק* של 

 2.5.04הממשלה אישרה באותו חודש את העקרונות והחליטה להטיל על שר התחבורה לגבש עד 
בהחלטת . שנתית ובדבר הסכ  הסובסידיה את ההסכמי  המפורטי  בדבר תכנית הפיתוח הרב

 11.1עד : ח שהוקצה לביצוע התכנית ימומ  באופ  זה" מיליארד ש20כו  של הממשלה נקבע שהס
ח כהלוואות בעלי  מהמדינה " מיליארד ש2.4, ח מהמדינה כנגד הו  מניות של החברה"מיליארד ש

שנתית  במסמ  עקרונות לביצוע תכנית רב.  מיליארד הלוואות שתיטול מגורמי  שוני 6.5 ו
כי הסכו  הכולל שיושקע בפיתוח הרכבת לא , ת הממשלה צוי שצור* להחלט, לפיתוח הרכבת

וכי הוא נקבע על פי התכנית ; 31.12.08 עד 1.1.03 מ, ח במש  שש שני " מיליארד ש20יעלה על 
הממשלה תסייע לחברת הרכבת להחזיר את תשלומי הקר  של . שנתית לפיתוח הרכבת הרב
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ותכסה את עלויות הפחת בשיעור ,  בגינ 5ההלוואות שתיטול מגורמי חו1 וריבית נורמטיבית

 ). סובסידיה הונית(ח " מיליארד ש10.5בסכו  כולל שלא יעלה על , שתקבע
 ÁÂ˙ÈÙ‰ ÌÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ È ÙÏ˘ ÌÈ„ÈÚÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ  ‡Ï ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡· ‰˜È„··

Â· ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÏÚ Ï˘ ÌÈ „ÓÂ‡‰ Â˜„·  . Ï˘ ‰„ÓÚ ˙Â¯ÈÈ  Â‡ˆÓ  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
 „¯˘ÓÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙ ÔÈÈ Ú· ¯ˆÂ‡‰ , ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ ÌÂÎÒ Ú·˜  „ˆÈÎ ÌÈ¯È·ÒÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ ‡ÏÂ
˙È Â‰‰ .ÔÎÏ , Ï˘ ÌÂÎÒ‰˘ ÔÂÁËÈ· ÔÈ‡10.5˘ „¯‡ÈÏÈÓ " ˙È Â‰‰ ‰È„ÈÒ·ÂÒÏ Ú·˜ ˘ Á

˙·Î¯‰ ˙¯·Á ˙Ï·˜Ó˘ ÔÂ‰‰ È˙Â¯È˘ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ ‰ ÂÎ  Û˜˘Ó. 
כי סכו  הסובסידיה , 2004ובר משרד האוצר הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה מאוקט

בתשובתו מנובמבר . 7.5%ההונית נגזר מחישוב תשלומי קר  וריבית על פי לוח סילוקי  בריבית של 
וכי , י חברת הרכבת"כי אג* החשב הכללי מעורב בתהלי  גיוס ההלוואות ע,  הודיע המשרד2004

 .  בפועללאחר השלמת התהלי  ייקבע גודל הסובסידיה ההונית שתינת  לחברה
·¯‰ ˙È Î˙‰ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â Â¯˜Ú‰ ¯Â˘È‡ È ÙÏ-˙·Î¯‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È˙ ˘ , Ï„Â‚ ˙ÚÈ·˜ ‰Ê ÏÏÎ·Â

 ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ Ï„Â‚ ˙ÚÈ·˜Ï ˙Â Â¯˜Ú‰ ¯Â˘È‡Â ˙È Â‰‰ ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰)˙ÙËÂ˘‰ (˙·Î¯Ï Ô˙ È˙˘ ,
 ˙È Î˙· ÂÏÏÎ ˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÎ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ‰˙˘Ú  ‡Ï) Ì˜ÏÁ·- ÌÈ·ÈÎ¯Ó Â˜„·  

ÌÈÈÊÎ¯Ó ( ˙„Â˜ ÓÈÓÂ‡Ï‰ ˜˘Ó‰ Ï˘ Ë·Ó‰ , Ï˘ ÌÈÈ·ËÈÓ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ Ì‰ ‰Ó ˜„·  ‡ÏÂ
È˜ ‰ ÈÁÎÂ ‰ Í¯Ú‰ ˙‡ ÌÒ˜ÓÏ ÌÈ¯ÂÓ‡˘ ˙ÙËÂ˘ ‰È„ÈÒ·ÂÒ6ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘  , ‰È‰˘ ÈÙÎ

˜˘Ó‰ Ï˘ Ë·Ó‰ ˙„Â˜ Ó Ì˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„· ˙¯‚ÒÓ· ˙Â˘ÚÏ ÈÂ‡¯ ; ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙ ÏÚ Â Á·  ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ .‡ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ , ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡ ‰¯˘È‡

·¯‰ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙ ÚÂˆÈ·Ï-˙È˙ ˘ , ˙Â Â¯˜Ú‰ ˙‡Â ˙È Â‰‰ ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ Ï„Â‚ ˙‡ ‰Ê ÏÏÎ·Â
˙·Î¯‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˙ÂÏÈÚÙ „ÂÒ·ÒÏ , Ì˙ÂÈ‡„Î ÈÙÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ‚Â¯È„ ‰È ÙÏ ‚ˆÂ‰˘ ÈÏ·

‰ÈÂˆ¯‰ „ÂÒ·Ò‰ ˙ÂÈ È„ÓÂ ÌÚÂˆÈ·Ï ÈÂˆ¯‰ ˙ÂÈÂÙÈ„Ú‰ ¯„Ò Â Á· ˘ ÈÏ·Â. 
שבעה חודשי  לאחר שאישרה הממשלה את העקרונות להסכ  הפיתוח , 2004בסו* אפריל  .3

שנתי של  נחתמו בי  המדינה לחברת הרכבת הסכמי עקרונות בדבר פיתוח רב, ולהסכ  הסובסידיה
בהסכ  עקרונות הפיתוח נקבעה המסגרת הכספית . הרכבת ובדבר סבסוד פעילותה השוטפת

כי בתקופת ההסכ  תגייס , עוד נקבע. 2008 2003שתקצה הממשלה להשקעות הרכבת בשני  
וכי התכנו  והביצוע של פרויקט ,  שנה15החברה הלוואות מגורמי  חיצוניי  לתקופה מרבית של 

ימומנו מכספי  שיצטברו לזכות החברה , שנתית שלא נכלל בתכנית הפיתוח הרב, הקו לאילת
ומימו  זה , רו מפרויקטי  אחרי וכ  מעודפי הכספי  שייוות, )א  יהיו(מהחזרי  או פטורי  ממסי  

 . יהיה מותנה באישור  של הממונה על התקציבי  והחשב הכללי שבמשרד האוצר
בהסכ  התחייבה חברת הרכבת להגיש מדי שנה בשנה לאישור  של שרי האוצר והתחבורה את 

כמו כ  התחייבה החברה להודיע ; תכנית העבודה השנתית שבמסגרת תכנית הפיתוח המאושרת
ונקבע כי א  שיעור הסטייה מתכנית של , שלה מראש על כל סטייה מהותית מתכנית הפיתוחלממ

 . יידרש אישור הממשלה להמש  ביצועו, 15% פרויקט יחרוג מ
¯ÂÓ‡Î Ë¯ÂÙÓ ÁÂ˙ÈÙ ÌÎÒ‰ ÏÚ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ‰ È„Ó‰ ÂÓ˙Á ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ,

„·Ï· ˙Â Â¯˜Ú ÌÎÒ‰ Ì˙Á Â. 
__________________ 

 .2ראו הערה  5
 .היוו  זר  תקבולי  עתידי בניכוי זר  ההוצאות העתידיות לפי ריבית שוק נוכחי 6
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)‡(  ˙ ˘·1994„¯˘Ó ‡ÈˆÂ‰  ÌÂÁ˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ Ì˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„·Ï Ï‰Â  ¯ˆÂ‡‰ 
 ‰¯Â·Á˙‰) ÔÏ‰Ï-¯Ù Ï‰Â  "˙ .( Ï˘ ‰Î¯Ú‰Â ‰ ÈÁ· Ï˘ „ÈÁ‡ ÍÈÏ‰˙ ‚È‰ ‰Ï „ÚÂ  Ï‰Â ‰

 ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÈÂÙÈ„Ú È¯„Ò ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡È˘ ‰ È„Ó‰ ˜˘ÓÏ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙ÂÈ‡„Î
‰ È„Ó‰ È·‡˘Ó .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,ÈÙÏ ˙È Î˙‰ ˙Â Â¯˜Ú ˙¯·Ú‰ È ÙÏ ÈÎ ˙·Î¯‰ ÁÂ˙

„¯˘Ó‰ Â Á· ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ ¯Â˘È‡Ï , ÌÈÏÂÏÎ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó
¯Ù Ï‰Â  ÈÙÏ ‰·"˙ .‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ , ˙ÂÏÚ Ï˘ Ë·È‰‰Ó ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙ÂÈ‡„Î ‰ Á·  ‡Ï ÈÎ

˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÏ ÔÂ‰‰ ÔÂÓÈÓ ,¯Ê ÔÂ‰ ÒÂÈ‚Â ˙ÂÈ Ó ÔÂ‰ ÏÚ ˙˙˘ÂÓ‰ , ˙ÂÈ‡„Î ˙Â˜È„·· Ï·Â˜ÓÎ
ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· . 

ובה  , ת חסרי  היבטי  חשובי  רבי "כי בנוהל פר, חבורה הסביר למשרד מבקר המדינהמשרד הת
, לאומיי    תחבורתיי היבטי,  אורבניי  היבטי, היבטי  של בטיחות בדרכי ,  סביבתיי  היבטי

מעצ  מהותו נוהל "המשרד הוסי* כי . וההיבט של השפעת הפרויקט על חלוקת ההכנסה הלאומית
בכל ... ינת פרוייקטי  בדידי  שהשפעת  על הרשת התחבורתית הינה ממוקדתת מתאי  לבח"פר

משרדי ומומחי תחבורה על מנת להתאימו לבחינה  מקרה נוהל זה נבח  מחדש על ידי צוות בי 
לדעת משרד מבקר ". וכימות טובי  יותר של ההשפעות הכוללות של פרוייקטי  תחבורתיי 

ת והתאמתו לצרכי  "לסיי  ללא דיחוי את בחינת נוהל פרעל משרדי התחבורה והאוצר , המדינה
כדי שיהיה בידי משרד התחבורה כלי מהימ  לבחינת כדאיות  של פרויקטי  , האמורי 

ת מאפשר לתאר "מכיוו  שנוהל פר. דוגמת פיתוח מער  הרכבות בישראל, לאומיי  תחבורתיי 
 .שונה אי  להתעל  ממנו כלילהרי כל עוד לא , השפעות נלוות ועקיפות באמצעות אומדני 

שלמימו  הקו , ונקבע, הקמת הקו לאילת לא נכללה בתכנית הפיתוח המקורית, כאמור )ב(
הביקורת ). א  יהיו(ומהחזרי מסי  ) א  יהיו(ישמשו עודפי כספי  שייוותרו מפרויקטי  אחרי  

לפני קבלת , הלדעת משרד מבקר המדינ. כי לא נבדקה כדאיותו הכלכלית של הפרויקט, העלתה
וא  היה נמצא שיש עדיפות לביצועו ; ההחלטה על הקמת הקו לאילת ראוי היה לבדוק את כדאיותו

ראוי היה לכלול , כגו  שיקולי  כלכליי  וחברתיי , מבחינת כדאיותו או שיקולי  רלוונטיי  אחרי 
ה  לפי מידת אותו בהלי  תקי  ומסודר ברשימת הפרויקטי  שבתכנית הפיתוח ולדרג אותו ביני

 . עדיפותו
כי נעשית בחינה מעמיקה של כדאיותו , 2004משרד האוצר הודיע למשרד מבקר המדינה באוקטובר 

בחינה כזאת הייתה חייבת להיעשות לפני , לדעת משרד מבקר המדינה. הכלכלית של הקו לאילת
 .קבלת ההחלטה על הקמת הקו ומימונו

 בתכנית הפיתוח , אג* תכנו  וכלכלה במשרד שהכי  2004לפי מסמ  בדיקה מינואר  )ג(
הקצאת המשאבי  , לדעת מחברי המסמ . שנתית לא תוקצבו כמה מרכיבי פיתוח חשובי  הרב

כי לפי , עוד נאמר באותו מסמ . לביצוע הפרויקטי  לפי התכנית היא לאו דווקא ההקצאה המיטבית
ואילו על פי תחזית , )77%ידול של ג( מושבי  17,000התכנית תוספת הציוד הנייד תתבטא בהוספת 

שכדי לתת מענה הול  לביקוש , במסמ  צוי .  בפעילות הרכבת170% התנועה צפוי גידול של כ
 . הצפוי לשירותי הרכבת יש להכפיל את התקציב המיועד לציוד נייד

כי בעבר נעשו בדיקות כדאיות כלכלית , 2004המשרד הודיע למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
נעשית בחינה של כל הפרויקטי  לש  דירוג  לפי סדרי עדיפויות " בימי  אלה"וכי ,  קווי לכמה

 . כי הבדיקה נמשכת זמ  רב עקב מורכבותה והיקפה, המשרד הוסי*. שנתית בתכנית ההשקעות הרב
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÚ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ ‰˜È„·

·¯‰ ‰Ú˜˘‰‰ Û˜È‰-˙ ˘ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È Î˙· ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÏÎ ˙ÏÏÎ‰Â ˙È , ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ
ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÚÂˆÈ·· ÏÁÂ‰ ,·¯ Ì·Â¯˘-ÌÈÈ˙ ˘ . 
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  ההסכ  לסבסוד הפעילות השוטפת של חברת הרכבת

ר ו מ א ל , כ י ר פ א  * ו ס 2ב 0 0 חתמו המדינה וחברת הרכבת על הסכ  עקרונות בדבר  4
. 31.12.07 עד 1.1.03 מ,  חמש שני תוק* ההסכ  הוא; סבסוד פעילותה השוטפת של החברה

כי תינת  סובסידיה בשיעור ההפרש בי  ההוצאה השנתית של החברה לבי  הכנסתה , בהסכ  נקבע
הוצאות החברה בשנה נתונה יכללו את התשומות השוטפות המוסכמות עבור הסעת ; השנתית

ה מהסעת נוסעי  והכנסתה תכלול את סכו  ההכנסות הכולל של החבר, נוסעי  והובלת מטעני 
את , באותה שנה בתוספת סכומי ההנחות שניתנו מהתערי* המרבי שהיא רשאית לגבות על פי די 

החברה מתחייבת להתייעל ; ההכנסות מהובלת מטעני  ואת ההכנסות הנוספות מפעילות מסחרית
 . ולפעול בהתא  למנגנוני תמריצי  והתייעלות שנקבעו בהסכ 2%בשיעור שנתי של 

1.  „Á‡˙Â·Î¯‰ Ï˘ ‰ÒÂÙ˙‰ „„Ó ‡Â‰ ˙·Î¯‰ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰Ï ÌÈ Â ‚ Ó‰ .Ú·˜  ÌÎÒ‰· , ÈÎ
 ÂÚÒ ˘ ÌÈ¯ËÓÂÏÈ˜‰ ¯ÙÒÓ· ‰ ˘· ÌÈÚÒÂ ‰ ¯ÙÒÓ ˙˜ÂÏÁ È„È ÏÚ ·˘ÂÁÈ ‰ÒÂÙ˙‰ „„Ó

‰ ˘ ‰˙Â‡· ˙Â·Î¯‰ .ÔÂ·˘Á· ‡È·Ó Â È‡ ‰Ê „„Ó ÌÏÂ‡Â ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â Â¯˜‰ ¯ÙÒÓ ˙‡
˜Á¯Ó Â˙Â‡ ÂÚÒ ˘ , ˙‡ ÈÂ‡¯Î „„ÂÓ Â È‡˘ Ô‡ÎÓÂ ˙‡Â ˙Â·Î¯‰ Ï˘ ˙È˙ÈÓ‡‰ ‰ÒÂÙ˙‰

Ô˙ÏÚÙ‰ ˙ÂÏÈÚÈ. 
כי המדינה מנהלת דיוני  אינטנסיביי  לגיבוש הסכ  , משרד האוצר הודיע למשרד מבקר המדינה

והערות משרד מבקר המדינה לגבי המדדי  יובאו בחשבו  בהסכ  , מפורט בינה לבי  חברת הרכבת
 .זה

2. ·„ ¯Ó‡  ‡Ï ÌÎÒ‰· ‰Ú·˜ ˘ ÌÈˆÈ¯Ó˙‰ ˙Î¯ÚÓ·˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ¯ ,
 Â˙ÂÎÈ‡Â Â˙Â ÈÓÊ)ÔÂ‚Î :˙Â·Î¯‰ ˙Â¯È„˙ ,‰ÚÈÒ ‰ ÔÓÊ ,„ÎÂ ÔÂ¯˜· ÌÈÚÒÂ ‰ ¯ÙÒÓ'( ,

˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÓ ÌÈ˘¯„ ‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰È„ÈÒ·ÂÒ‰ ÌÎÒ‰·˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ ÔÂ·˘Á· Â‡·ÂÈ Ë¯ÂÙÓ‰ ,Â˙ÂÎÈ‡Â Â˙Â ÈÓÊ . 

כי טר  נחת  הסכ  סובסידיה מפורט למרות , קר המדינה העיר למשרד התחבורהמשרד מב .3
המשרד הודיע . 2.5.04 ולפיה יש לגבש הסכ  מפורט עד 2003החלטת הממשלה מאוקטובר 

משא ומת  אינטנסיבי בי  הממשלה לבי  " בימי  אלה"כי בעניי  זה מתקיי  , 2004באוקטובר 
  . 2004יוסדר עד סו* שנת העבודה וכי נושא הסובסידיה , חברת הרכבת

✯  
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ú˜˘‰· ÍÂ¯Î ˙·Î¯‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È Î˙‰ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ·˘ ¯Á‡Ó

‰ÏÂ„‚ ˙ÈÙÒÎ , ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó Â˘ÚÈ ˙È Î˙·˘ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ ¯Â˘È‡ È ÙÏ˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯
˙Â˘Â¯„‰ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙Â˜È„· ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙·Î¯‰ ˙¯·ÁÂ ‰¯Â·Á˙‰Â , ˙‡ Â‚¯„È

Ï ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÏÂ˜È˘ ÈÙÏÂ ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ì˙ÂÈ‡„Î ÈÙ , ˙ ÈÁ· ·‚‡
ı¯‡· ‰¯Â·Á˙‰ ˙ÂÎ¯ÚÓ ¯˙È ÌÚ Ì˙Â·Ï˙˘‰ , ÈÙ ÏÚ ÌÚÂˆÈ·Ï ˙ÂÈÂÙÈ„Ú ¯„Ò ÂÚ·˜ÈÂ

˙Â˜ÓÂ ÓÂ ˙ÂÒÒÂ·Ó ˙ÂËÏÁ‰. 
ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎ ÂÓÎ ,¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó˘ , È„Î ÂÏÚÙÈ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯Â ˙·Î¯‰ ˙¯·Á

‰˜È˜Á‰ È Â˜È˙ ˙ÓÏ˘‰ ˙‡ Ê¯ÊÏ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯Ó ˙·Î¯‰ Ï˘ ‰˙„¯Ù‰ ˙¯„Ò‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ 
ÍÎÏ ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ ÈÈ Ú· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ˙‡Â.  


