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   מ"חברת רכבת ישראל בע

ו ל ו ע רתפ קו י הב  ת 
במשרד התחבורה ובמשרד האוצר נבדק תהלי  , מ"בחברת רכבת ישראל בע

קבלת ההחלטות בדבר שדרוג מסילת הברזל מתל אביב לירושלי  והוצאת 
 .הפרויקט אל הפועל

באג  , במשרד התחבורה, ברשות הנמלי , מ"בחברת רכבת ישראל בע
נעשה מעקב התקציבי  שבמשרד האוצר וברשות החברות שבמשרד האוצר 

הפרדת רכבת ישראל "ב בנושא 53אחר תיקו  הליקויי  שפורסמו בדוח שנתי 
   ".מרשות הנמלי  והרכבות

 ירושלי    אביב שדרוג מסילת הרכבת בתוואי תל
 תקציר

.  המצב הירוד של המסילהבשל 1998ההסעות בקו תל אביב ירושלי  הופסקו בשנת 
לקראת קבלת ו ,רכבת לירושלי הו  נבדקו חלופות שונות לק2001 1992שני  ב

בניית קו : יהנבדקה ואלה תוצאותכלכלית ה כדאיות . ההחלטה נדונו שלוש חלופות
 זמ  הנסיעה בו יהיה קצר יותר לעומת יתר החלופות  חדש מהיר דר" שער הגיא 

הכפלת הקו הקיי  ; רב להקמתו ולהפעלתוזמ  יידרש אבל , כדאיותו הכלכלית גבוההו
רות יכדאיותו גבולית ורמת הש, שדרוג המסילה הקיימת; שנייה בכדאיותה  ושיפורו 

 . ביותרקצר הוא ה שיידרש להוציאו לפועלזמ אול  ה, שתינת  בו נמוכה
בעת שתי חלופות להוציא לפועל  בדיו  אצל ראש הממשלה סוכ  2001באוגוסט 

הנתוני  על ש,  הביקורת העלתה.הקמת הקו המהיר ושדרוג הקו הקיי , ובעונה אחת
למשרד התחבורה )  הרכבת להל  (נסיעה בקו המשודרג שמסרה רכבת ישראל הזמ  

ואשר הוצגו לראש הממשלה לקראת קבלת ההחלטה היו אופטימיי  יחסית לנתוני  
 לא   2003 ינואר  ג  ההערכה בדבר מועד הפעלת הקו . אחרי  שהיו בידיה אותה עת

לפני קבלת ההחלטה .  במועד קבלת ההחלטההתבססה על הנתוני  שהיו בידי הרכבת
לא עשו משרד התחבורה ומשרד האוצר בדיקת כדאיות כלכלית המביאה בחשבו  

 בשדרוג הקו התקבלה להשקיעההחלטה . בעת ובעונה אחתהשקעה בשתי החלופות 
,  הקו המהירק ושיהקו המשודרג יפעל עד  כדי ש,קצר שיידרש לשדרוגה זמ הבשל 

 פרויקט מתבססת בי  היתר על רמות  שלכדאיותו.  כקו פרבריואחר כ" ישמש רק
הביקוש לשרותיו מתמעטי  בחלק ולכ  א   ,ו הכלכלייהביקוש לשרותיו לכל אור" חי

בבדיקת הכדאיות . אזי כדאיותו מתמעטת, שהיו כלולי  בתחשיב הכלכלי, מ  השני 
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. ג היתה גבוליתשכדאיותו הכלכלית של השדרו, הכלכלית של כל חלופה בנפרד נמצא

אבל הקו המהיר , 2014נקודת האיזו  הכלכלי של חלופת השדרוג חושבה לשנת 
דבר העלול לצמצ  את הביקוש לשרותי הקו  ,כמה שני  קוד  לכ לפעול מתוכנ  

 . המשודרג ולהפחית את כדאיותו
מאוד רגישה  חלופת השדרוג  שהכדאיות הכלכלית של,העלתהבדיקת הכדאיות ג  

הביקורת . כדאילא  הופכת את הפרויקט ל20%תוספת השקעה של : שקעהלתוספת ה
 במונחי  50% שההשקעה בפועל בפרויקט הייתה גדולה מהמתוכנ  בכ, העלתה

לפחות חלק מההוצאות שחרגו מהאומד  היו יכולות להיכלל בו אילו . נומינליי 
 .הרכבת היתה נערכת כראוי

. בחשבו  הפעלת שתי רכבות בשעהבבדיקת הכדאיות של חלופת השדרוג הובאה 
  הקו התבססה על ההנחה שייעשה שימוש ברכבות רוכנות לשדרג אתההחלטה 

)Tilting trains(,במהל" הפרויקט. גדולה בעקומות המסוגלות לנסוע במהירות  
רכוש ציוד מהסוג הקיי  וללבטל את רכישת הרכבות הרוכנות   הרכבתהחליטה

.  שעה בכל הנסיעה הארו" תוכל לפעול רק רכבת אחת זמ שבשל, התברר. איטי יותרה
 . ויפחית את כדאיות הפרויקט,  המשודרגהדבר יקטי  את השימוש בקו

בדיעבד שילמה לו . בשל הצעת מחיר נמוכה שהציע, הרכבת בחרה במתכנ  לפרויקט
לפני תכנו  הקו . הרכבת סכו  גדול פי כמה וא+ נאלצה להעסיק יועצי תכנו  נוספי 

בעת נעשו הבדיקות ;  נושאי בכמה וכמההרכבת בדיקות שהיו דרושות שתה לא ע
 . פיצויוה  דרשועבודת  ולכ  התעכבה  ,ביצוע עבודות הקבלני 

לפני תחילת הפרויקט לא נעשה סקר מקי+ על הסיכו  להידרדרות סלעי  לעבר 
 .והשפעתו על עלות הפרויקט, המסילה

ר העסיקה יועצי  באמצעות קבלני תשתית הרכבת פעלה בניגוד לדיני המכרזי  כאש
 . שעימ  התקשרה ובכ" גרמה להוצאות מיותרות של תשלו  עמלות לאות  קבלני 

 330  מתקציב מתוכנ  של כ פרויקט היו חריגות ניכרות מתקציב עבודות התשתית ב
 ,2003הפעלה נקבע לינואר זמ  ה. ח" מיליו  ש501 העלות עד כה לכה ח גדל"מיליו  ש

  .2005 באפריל  רק הקו המשודרג להתחיל לפעולעתידי הערכת הרכבת ולפ
♦  

 מבוא
 110 לפני כ,  לירושלי  בתוואי נחל שורקמתל אביבהשלטו  הטורקי באר  בנה את קו הרכבת 

 אירופיי  התאימו אותו לתקני את הקו ו הבריטי  חידשוהעשרי  של המאה העשרי  בשנות . שני 
 ,של המסילה ירודההמצב בשל  1998 הופסקו ביולי  הזהסעות בקוהה. )רוחב המסילהובה  (

בחנו ,  פעילות הקוהופסקהמאז . פסי ב וסיכ  את אחיזתה גלגלי הרכבת שהאי  את התבלות
 הוחלט לשדרג את הקו הקיי  2001באוגוסט  .משרדי הממשלה והרכבת את האפשרות לחדשו
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 ואיל% היתה רכבת ישראל חלק 1988משנת .  ולהתחיל בהקמת קו חדש דר% נמל התעופה ב  גוריו
 . 1 הופרדה הרכבת מרשות הנמלי  ונעשתה לחברה ממשלתית2003ביולי . מרשות הנמלי 

את תהלי% קבלת , לסירוגי ,  בדק משרד מבקר המדינה2004יוני  2003בחודשי  ספטמבר 
. ויקט אל הפועלואת הוצאת הפר, ירושלי לתל אביב מפרויקט שדרוג מסילת הברזל בהחלטות ה

.  במשרד התחבורה ובמשרד האוצר,) הרכבת להל  (מ "בחברת רכבת ישראל בענעשתה הביקורת 
   ).ג" רט להל  (ברשות לשמירת הטבע והגני  הלאומיי  נעשתה ביקורת השלמה 

 תהלי  קבלת ההחלטות
הבדיקה אות תוצ.  של חלופות לקו לירושלי בדיקה 2 משרד התשתיות הלאומיותהזמי  1999בשנת 

 : והוצעו בה  שלוש חלופות,1999בדצמבר  והוגש) 'שלב א(
 ת ות רוכנו שיקו  התשתית הקיימת והפעלת רכבבאמצעות שדרוג הקו הקיי  – S החלופ .1
)Tilting trains( , המסוגלות לנסוע במהירות גדולה בעקומות בלי לפגוע בנוחיות הנוסעי . 
מנהרות בניית , חיבור הקו לחשמל, הכפלת המסילהת הקו הקיי  באמצעו שיפור   G החלופ .2

 .ושיפור העקומות
 מנהרות ובו, גוריו   דר% נמל התעופה ב חדש ממחל, גנות לירושלי קו  בניית   A1 החלופ .3

 .וגשרי  בחלק ניכר מהתוואי
יעו  בדיקת כדאיות כלכלית של שלוש י הזמי  משרד התחבורה מחברת 2000  שנתבתחילת
הכדאית והאיכותית היא  A1חלופה : וואלה עיקרי הגישה החברה דוח 2000באוקטובר . החלופות

 ; שנייה בכדאיותהGחלופה ; ארו% יותר זמ  ה יצריכותהפעלווהקמתה , עלותה גבוההש א,, ביותר
אפשרות ,  זאת ע .רות הנמוכה ביותרי כדאיות גבולית ורמת הש,השדרוגחלופת , Sחלופה ול

 כדי לאפשר החלטה על בדיקת עורכי הדוח ציינו כי אי  די ב. יותרבמהירה ה  היאSת חלופה הפעל
היק, , כל עוד אי הוודאות הקשורה בהערכת העלויות, או אחרתזו כדאיות ההשקעה בחלופה 

 .לא צומצמה למימדי  מקובלי  ,הביקוש ופריסתו והערכת תכונות הרכבות
 והאוצר באשר התחבורההנמלי  ובמשרדי ברשות ,  דיוני  רבי  ברכבתהיו 2001 1999 בשני 

 מהמסמכי   העיקריי להל  הנתוני . התחבורהושר השתתפו שר האוצר בדיוני   .לחלופה העדיפה
 : לשלוש החלופותהנוגעי  

__________________ 
 .993' בעמ, רשות הנמלי בעניי  זה ראו בדוח זה את הפרק העוסק בהפרדת הרכבת מ 1
 הועברה 1999באוקטובר . באותה עת משרד התשתיות הלאומיות היה אחראי לפעולות הרכבת 2

 .האחריות על הרכבת למשרד התחבורה
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 ‰ÙÂÏÁS 

)‚Â¯„˘(  ‰ÙÂÏÁG  ‰ÙÂÏÁ1A ÌÈ ÈÈÙ‡Ó 
  מרכז תל אביב מתחנתבקילומטרי אור" הקו   56.5 75.6 86.3

 לירושלי 

 זמ  הנסיעה ללא עצירה  דקות28  דקות44 קות ד70
 2020'בהצפוי נוסעי  מספר ה ליו י מ12 ליו י מ6 ליו י מ2.5

 הפעלה המועד 2009 2009 2003
 שעל פיו נמדדת (ח "ליוני שי במ3ער" נוכחי נקי 1,939 427 34

 )הכדאיות הכלכלית
 4תשיעור התשואה הפנימי 12.9% 9.6% 7.4%
 )ח"ליוני שיבמ(אומד  עלות התשתית  2,520 1,410 330
 )ח"במליוני ש(אומד  עלות הציוד  184 184 160

  על פי הבדיקה הכלכלית
ובי   , גבוליתה מהירה א  כדאיות שהוצאתה אל הפועלמקבלי ההחלטות התלבטו בי  חלופה זולה

 את  לאמ סבר שישמשרד האוצר .  גבוהה  א  כדאיותתאיטי שהוצאת  אל הפועל חלופות יקרות
 .פיננסיתהכלכלית וה ועדיפה מ  הבחינה התחבורה תמבחיניעילה יותר שהיא מפני  A1חלופה 

איכות הסביבה והמועצה הארצית לתכנו  ולבנייה תמכו א  ה   גופי,  הרכבת,רהמשרד התחבו
נלקחי  בחשבו  , כי לקראת קבלת החלטות על השקעה בפיתוח קווי רכבת, יש לציי . בחלופה זו

 . אקולוגי  ואחרי , חברתיי , כלכליי , ולי  מדיניי שיק
 שהקו צפוי  א  מאחר,)A1(סבר שהקו המועד  הוא הקו המהיר , מר אפרי  סנה, שר התחבורה דאז

 כדי שיוכל לפעול כבר בשנת ,את שדרוג הקו הקיי בתו  כ   לקד  מוטב ,2009 רק משנת לפעול
  אי ולדעתו; רמלה ולוד, שרת את תושבי בית שמשישמש בעתיד קו לרכבות משא ויקו זה ; 2003

משרד האוצר התנגד לקידו  שתי החלופות .  זה את זה אלא משלימי  זה בזההקווי  מתחרי 
 . במקביל

 .והתחבורהושר  שר האוצר  בההשתתפוו ,ישיבה אצל ראש הממשלה  התקיימה2001באוגוסט 
 : בסיכו  הישיבה נכתב

 ,)S(  ירושלי (שמש ( בית(תל אביב רוג קו הרכבת יש להתחיל בעבודות לשד . א"
 . לקוהמתאימי ולהזמי  את מערכי הרכבת 

 ).A1 (ירושלי  ( מודיעי  ( תל אביב, במקביל יש להתחיל בביצוע קו הרכבת החדש . ב

 )".ב"מצ(על ידי שר התחבורה  וצגושהכל העבודות יבוצעו בהתא  ללוחות הזמני   . ג
 למבקר המדינה את נימוקי המלצתו לקד  2005הסביר בינואר , פרי  סנהמר א, שר התחבורה דאז

מדיניות תחבורה צריכה לשרת יעדי  לאומיי  ואי  להתייחס : כלהל , את שתי החלופות במקביל
א  השיקול הדומיננטי היה , השיקול של הכדאיות הכלכלית היה קיי  והוא חשוב; אליה כאל עסק

__________________ 
שער הריבית ; 2000הבדיקה נעשתה במחירי יולי . היוו  ההכנסות העתידיות בניכוי ההוצאות העתידיות 3

 .7%'להיוו  נקבע ל
קרי איזו  בי  ,  שיעור היוו  המביא את הער" הנוכחי הנקי של הפרויקט לאפס'ה פנימית שיעור תשוא 4

 . התועלות המהוונות לבי  העלויות המהוונות
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 של ירושלי  והקשר עימה באמצעות קו רכבת באופ  הזול והמהיר דהיינו חיזוקה, שיקול לאומי
וכי ג  בשל כ  העדי  לממש , A1השר עמד בדבריו על הסיכוני  הכרוכי  בהקמת קו . ביותר

 . שהיא בטוחהSבמקביל את חלופה 
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙Â·ÈÒ · Ì‚

 ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ „ÚÈ‰ Ï˘ Â¯ÈÁÓ Â‰Ó ÂÚ„ÈÈ ¯Â·Èˆ‰Â ˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó˘ ˙ Ó ÏÚ
‚È˘‰Ï ÂÙ‡˘ Â˙Â‡˘ ÈÓÂ‡Ï‰ .ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ , ˙ÂÙÂÏÁ‰ È˙˘ ˙‡ Ì„˜Ï ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰

˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú· ˙ÂÙÂÏÁ‰ È˙˘· ‰Ú˜˘‰‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ÈÏ· ÏÈ·˜Ó· , ÍÂ˙Â
„ÓÂ‡ ÏÚÂ ÈÂÙˆ‰ ˙Â„Â·Ú‰ Í˘Ó Ï˘ ‰ËÓ ÈÙÏÎ ÌÈËÂÓ ÌÈ Â˙  ÏÚ ˙ÂÎÓ˙Ò‰ Ï˘ ÌÏ˘ ‡Ï Ô

˙Â‡ˆÂ‰‰ . ÔÓÊ Ï˘ ‰ËÓ ÈÙÏÎ ÌÈËÂÓ ÌÈ Â˙  ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„· Â‚ˆÂ‰ ÔÎ ÂÓÎ
 Â˜· ÈÂÙˆ‰ ‰ÚÈÒ ‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(   

 הכדאיות הכלכלית
 :להל כ העלתה הביקורת בעת ובעונה אחתכדאיות הכלכלית של ההשקעה בשתי החלופות בעניי  ה

1.  ˙ÂÙÂÏÁ‰ ˘ÂÏ˘ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙˜È„·‰ ‰ÙÂÏÁ˘ ‰˙ÏÚA1 ·È·‡ Ï˙ Â˜· - 
 ÔÂÈ¯Â‚ Ô· ‰ÙÂÚ˙‰ ÏÓ -  ‡È‚‰ ¯Ú˘- ÌÈÏ˘Â¯È  ‡È‰ È˜ ‰ ÈÁÎÂ ‰ ‰Î¯ÚÂ ¯˙ÂÈ· ˙È‡„Î‰

) ÔÏ‰Ï- Ú "  ( ‡Â‰1,939Ó È˘ ÔÂÈÏ"Á.  Ï˘ ‰˙ÂÈ‡„Î‚Â¯„˘‰ ˙ÙÂÏÁ˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ  ‰˙ÈÈ‰ 
ÏÂ·‚˙È - Ú " Ï˘  34Ó È˘ ÔÂÈÏ"Á . ‡Ï ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„‰ È ÙÏ ‰˙˘Ú  ˙˜È„·

Î˘ ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ È˙˘· ‰Ú˜˘‰‰ ˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú· . 
כדי , בשל זמ  הפעלתו הקצרההשקעה בקו המשודרג נעשית ש, בהמלצת שר התחבורה נאמר .2
כדאיות של פרויקט מחושבת על בסיס ההנחה של קיו  ש, יצוי . הקו המהיר יפעל עד להקמתש

 א  במהל  השני  יתברר שרמות הפעילות ולפיכ , פעילות ברמות נתונות לאור  חיי הפרויקט
בבדיקת הכדאיות של השדרוג נקבעו נפחי . כדאיות הפרויקט יורדת, בפועל נמוכות מאלה שתוכננו

בלא שהובא בחשבו  מימושה של ,  לירושלי ‰˜ÈÁÈ‰ Â„התנועה בהנחה שהקו המשודרג יהיה 
הכדאיות הייתה שנקודת על בסיס הנחה זו תוצאת בדיקת ; חלופה אחרת של רכבת לירושלי 

שכ  הקו המהיר , א  ההנחה האמורה אינה סבירה. 2014האיזו  של חלופת השדרוג תושג בשנת 
והדבר , 2009 או בשנת 2008כבר בשנת ,  יחל לפעול על פי לוח הזמני  שתוכנ A1לירושלי  

 .יצמצ  את השימוש בקו המשודרג באופ  ניכר וממילא יפחית את כדאיותו
חלופות קווי הרכבת שנבחנו .  להיוו 7% הכדאיות הובא בחשבו  שיעור ריבית של בבדיקת .3
 כרוכות בסיכוני  גבוהי  יחסית מנקודת המבט של המשק בכל הקשור 2000שנת ב ו1999שנת ב

  .ו לעלות הקמתו ולפרמטרי  התפעוליי  והצרכניי  של,למש  הקמת הפרויקט
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï, ‰Ï‡‰ ˙Â·ÈÒ · ‰ È¯Ú˘· ˙ÂÙÂÏÁ‰ ÏÎ ˙‡ ÔÂÁ·Ï Í¯Âˆ ‰È

Ó ÌÈ‰Â·‚ ÔÂÂÈ‰Ï ˙È·È¯-7% , Ï˘ ÔÂÎÈÒ ˙ÂÈÓ¯Ù ‡Ë·Ó ‰Ê ¯Ú˘ ÔÎ˘2%-2.5% „·Ï· 
 ˙ÂÚˆÓ‡· ‰ È„Ó‰ Ï˘ ÔÂ‰‰ ÒÂÈ‚ ˙ÂÏÚÏ ‰‡ÂÂ˘‰·‡È·ÂÁ ˙Â¯‚ . 

יהיה שימוש ) A1(עמדתו של שר התחבורה דאז היתה שג  לאחר הקמת הקו המהיר , כאמור .4
לכ  הקו המשודרג והקו ;  לנסיעות של תושבי העיר בית שמש וה  למשאותרב בקו המשודרג ה 
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כי הנחה זו לא , משרד מבקר המדינה מעיר. לא יתחרו זה בזה אלא ישלימו זה את זה) A1(המהיר 

כי השימוש ברכבות משא הובא בחשבו  בבדיקה הכלכלית , יצויי . נתמכה בבדיקת כדאיות כלכלית
 . נמצא שהכדאיות שלו גבוליתו, שנעשתה לחלופת השדרוג

ה בדוח כי ציינשחברת הייעו  שבדקה את שלוש החלופות א  על פי כי , עוד העלתה הביקורת .5
לא השלימו משרד , או אחרתזו כדאיות ההשקעה בחלופה  על כדי לאפשר החלטה הבדיקתב אי  די

 .התחבורה ומשרד האוצר את הבדיקה הכלכלית לפני הסיכו  אצל ראש הממשלה
6. ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , „ÓÚ˘ È¯˜ÈÚ‰ ÏÂ˜È˘‰ ‰È‰ ÈÓÂ‡Ï‰ ÏÂ˜È˘‰ Ì‡ Ì‚

˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú· ˙ÂÙÂÏÁ‰ È˙˘· ÚÈ˜˘‰Ï ‰ËÏÁ‰‰ È¯ÂÁ‡Ó , Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÏÂÏ˘Ï ÍÎ· ‰È‰ ‡Ï
˙‡ÊÎ ‰Ú˜˘‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ ‰˜È„· ˙Â˘ÚÏ , Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ˙ÈÏÂ·‚‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ÁÎÂ  „ÂÁÈ·

‚¯„Â˘Ó‰ ,È„·‰ Ï˘ ‰È˙ÂÈÂÚÓ˘Ó ˙‡ ‚Èˆ‰ÏÂ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÌÂÎÈÒ‰ È ÙÏ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰˜.    
 מועד ההפעלה הצפוי

, י  חודש18 יופעל כעבור  המשודרגשהקונאמר בלוח הזמני  שצור  לסיכו  ראש הממשלה  .1
 חודשי  לאחר 36(כרק רכבת שרכבות רוכנות יסופקו ידעה ה ההחלטה שהתקבלהכ. 2003בינואר 
של הפעלתו המשוער  מועד, לכ .  התבססה עליה טהההחלשחודשי  ה 18(יותר מהרבה , הזמנת 

  .2005תחילת שנת ב או 2004סו  שנת בהיה צרי  להיות לכל המוקד  הקו המשודרג 
 18 להשלי  בתו תה הרכבת יכולה יעבודות התשתית לא היאת שג  , הביקורת העלתה .2

ל "ת לסמנכל לתשתיות של הרכב" הסמנכחלשמכתב שב. שנמסר לראש הממשלהכמו חודשי  
לוח הזמני  הכולל לביצוע "ש ,נאמר)  לאחר החלטת ראש הממשלהזמ  קצר (4.9.01(בלכספי  

 חודש 24(מסתכ  בכ, בהנחה שכל המכרזי  בי  נע  לירושלי  יפורסמו בעת ובעונה אחת, הקו
 ".מיו  תחילת העבודה בקו

 מסיבות שונות שחלק  יפורטו אול  עדיי , כי בסופו של דבר לא רכשה הרכבת רכבות רוכנות, יצוי 
  .2005יסתיימו עבודות התשתית באפריל , להל 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï‡‰ ˙Â·ÈÒ · , ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ·Â ‰˜ÙÒ‡‰ È„ÚÂÓ· ·˘Á˙‰·
Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ÚÂˆÈ·Ï ,Â˜‰˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ˙Î¯Ú‰Ï ÒÈÒ· ‰È‰ ‡ÏÏÚÙÈ ‚¯„Â˘Ó‰  ¯·Î 

 ¯‡Â È·2003 .   
 זמ  נסיעה

כי מש  הנסיעה ברכבת בקו , הממשלה הציג שר התחבורה דאז את ההערכהבדיו  שנער  אצל ראש 
והיא זו שהכינה , ידי הרכבת(נתו  זה נמסר לשר התחבורה דאז על. 5 דקות60(55(המשודרג יאר  כ

 . את המצגת לדיו  אצל ראש הממשלה
__________________ 

 .כל הנתוני  המוצגי  להל  ה  ללא עצירות 5



 981 מ"חברת רכבת ישראל בע

של יצר  שהייתה מבוססת על נתוני  , הייתה באותה עת ברכבת הערכה, כי אמנ , הביקורת העלתה
אביב מרכז (ולפיה תימש  הנסיעה מתחנת תל, שצפוי היה לספק לרכבת את הרכבות הרוכנות

. היו בידי הרכבת אותה עת ג  הערכות אופטימיות פחות, אול .  דקות55לתחנת החא  בירושלי  
;  דקות64( שלפיה תימש  הנסיעה ברכבות רוכנות כ2000הייתה בידיה הערכה פנימית משנת , כ 
שהנסיעה ) על סמ  חוות דעת של חברת רכבות אירופאית(שרדי התחבורה והאוצר א  העריכו ובמ

 כי במכתב של מרכז תכנו  תפעולי אל מנהל אג  הנדסה ברכבת, יצויי .  דקות70(בקו תימש  כ
זמ  הנסיעה ש, נאמר) בסמו  לסיכו  אצל ראש הממשלה (2001 מספטמבר ) המהנדס( להל (

רזרבה תפעולית ותוספת זמ   שה  8%ולזמ  זה יש להוסי  ,  דקות66.7היה רוכנת יברכבת 
שר התחבורה דאז מסר למבקר המדינה . אחת במסילה  ע  רכבות הנוסעות בכיוו  הנגדימפגשי ל

וכי לא , כפי שמסרה לו הרכבת, כי הנתוני  שהציג לראש הממשלה היו הנתוני  שהיו ידועי  לו
 דקות לא 67א  אפילו ידע שמש  הנסיעה יאר  ,  מש  הנסיעהידע על הערכות גבוהות יותר של

 .היה משנה את עמדתו
‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏÂ ˙·Î¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˘‡¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„· ‚Èˆ‰Ï ÈÂ‡¯ ‰È‰˘

˙ÂÎ¯Ú‰‰ ÏÎ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ ,¯˙ÂÈ· ˙ÈÓÈËÙÂ‡‰ ÂÊ ˙‡ ˜¯ ‡ÏÂ .Ì Ó‡ , ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙˜È„·
‰ Â˜· ‰ÚÈÒ ‰ ÔÓÊ˘ ‰Á ‰· ‰˙˘Ú  ˙ÈÏÎÏÎ‰ ‰È‰È ‚¯„Â˘Ó70˙Â˜„  , Ì‚ ˙Â·È˘Á ˘È ÌÏÂ‡

˙ÂËÏÁ‰‰ ÈÏ·˜Ó È Ù· ‰Ê ‚ÂÒÓ ÔÂ˙  ˙‚ˆ‰ ÔÙÂ‡Ï .   
  אל הפועלהפרויקטהוצאת 

 בחירת הציוד הנייד
ת והחלה הנהלת הרכבת לפעול לרכישת רכב, עוד פעלהקו לירושלי  כש, 1997בשנת כבר  .1

יותר , ארו הנסיעה הבקו הייתה זמ  העיקרית הבעיה .  רכבות רוכנות( לתוואי הררי המתאימות
. לנסיעה ברכב פרטי  של ממשחלופההרכבת שבגללו לא הייתה , משעה וחצי מתל אביב לירושלי 

פחות רוכנת תאר  רכבת בשהנסיעה בקו , מהנתוני  שהיו בידי הרכבת באותו זמ  עלה, כאמור
 . משעה

 ביולי אבל, ' זכתה חברה אכרזבמ. רוכנותהרכבת מכרז לרכישת רכבות פרסמה  1998בשנת  .2
לאחר קבלת  .ע  חברה אחרת וביקשה לשנות את המפרט ואת תנאי הרכישה  היא התמזגה2001

רוכנות שימוש ברכבות ה החלה הרכבת בבדיקת האפשרות לוותר על ,'פנייתה של חברה א
מקצועית  מינתה הרכבת ועדה 2002באפריל . 3IC קרונועי  מסוג ,ולהשתמש בציוד מהסוג הקיי 

לאחר שבחנה את היתרונות והחסרונות של . לבחינת נושא סוג הציוד הנייד שישמש בקו המשודרג
קו ההמליצה הוועדה להפעיל את ) טכני תפעולי וכלכלי(שני סוגי הציוד הנייד מהיבטי  שוני  

ימ  א  על פי שהרכבות הרוכנות מהירות מה  ויכולות להקד ,3IC  בעלות קרונועיבאמצעות רכבות
 . בכתשע דקות

 (להל  (ר מועצת רשות הנמלי  והרכבות "ליו, מר אפרי  סנה, שר התחבורה דאז  פנה30.7.02(ב
להקי  ועדה מקרב חברי מועצת הרשות ולבדוק את התהלי  שנתקיי  לבחירת סוג "בבקשה ) ר"רנ

 ביקש השר". ולהמלי  בדבר הבחירה כאמור, א המשודרג"ת(הצטיידות בקרונות בקו ירושלי 
, 1.9.02(ר מינה את הוועדה ב"ר מועצת המנהלי  של רנ"יו. 1.9.02עדה עד ולקבל את המלצות הו

 . 23.2.03(והיא הגישה את ממצאיה ב
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הוגדרה בשעתה כציוד היחיד שיכול ] הרכבת הרוכנת[רכבת הטילטינג "כי , בדוח הוועדה צוי 

כתנאי מינימו  הכרחי להפעלת הקו לעשות את הדר  בתוואי הקיי  בזמ  הקצר שהוגדר בשעתו 
שיכולה היתה לתת ,  בתפעול היומיומי3ICלמרות שהיו רכבות , לכ  הרכבת היחידה; לירושלי 

באותו המועד לא נבחנה המשמעות ולא נבחנו התוצאות . תשובה כזו היא רכבת הטילטינג
וצגו כמו ג  מ  מ  העדויות שנתקבלו והבדיקות הכלכליות שה... הכלכליות של חלופות אחרות

העמדות הסותרות שהוצגו בפני הועדה בדבר הציוד הנדרש לא נית  להערכת הועדה לקבוע 
זאת ג  לאור השינויי  שנעשו בינתיי  בתשתיות . בוודאות מהו סוג הנייד המועד  להפעלה בקו זה

א נית  לה  תפעוליי  וארגוניי  שלא נבחנו עד תומ  ושל, כמו ג  נושאי  כלכליי , הקו לירושלי 
 ".מענה בעדויות בפני הוועדה ובמסמכי  שהוגשו לה

 ולפיה יש לבטל את המכרז ,פניהלהוועדה המליצה לקבל את חוות הדעת המשפטית שהוצגה 
 . לפני כ ארבע שני רוכנות שפורס  לרכבות 

הועדה ממליצה בפני המועצה לחדש את תהלי  בחינת הציוד המועד  "כי , בסו  הדוח נאמר
, הועדה ממליצה בפני המועצה כי לפני יציאה למכרז... אביב ולהזמנתו(לה בקו ירושלי  תללהפע

תעשה בחינה יסודית לגבי סוג הציוד וסוג הפעילות המתאימה לגבי כל אחד מהתוואי  המוצעי  
 ". ברכבת

ËÏÁ‰Â ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰˙ ‚ÂÒÓ ˙Â·Î¯· ˘Ó˙˘‰Ï ˙·Î¯‰ IC3 ‡Ï ˙Â ÎÂ¯ ˙Â·Î¯· ÌÂ˜Ó· 
ÚÂÓÏ Â‡·Â‰‰ ˙ˆ ¯"¯, ‰È ÙÏ ‰ ÈÂˆ ‡Ï ‡ÏÈÓÓÂ ÌÈÈÂ È˘‰ ˙ÚÙ˘‰ÌÈÈÙÒÎ‰  ÌÈ˘¯„ ‰ 

‰Ú˜˘‰· ,ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ ÏÚ ,ÌÈÚÒÂ ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚÂ ‰ÚÈÒ ‰ ÔÓÊ ÏÚ. 
.  החליטה ועדת המכרזי  העליונה של הרכבת לבטל את המכרז לרכישת רכבות רוכנות1.9.03(ב

להפעיל ,  החליטה הרכבת2002המלצת הוועדה הפנימית של הרכבת מאפריל ובשל  החלטה זו בשל
כי , הרכבת בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה. 3ICאת הקו לירושלי  באמצעות רכבות מסוג 

ההחלטה נבעה מתוספת מהותית למחיר שדרש הספק ומהשלכות של הכפלת המסילה לבאר שבע 
הכפלת ; לדברי הרכבת יועדו תחילה הרכבות הרוכנות ה  לקו לירושלי  וה  לקו לבאר שבע(

הפעלת  , המסילה לבאר שבע ייתרה את הצור  ברכבות רוכנות וכתוצאה מכ  תגדל עלות רכישת 
כי הוועדה התעלמה , הרכבת בתשובתה טענה). ואחזקת  של רכבות רוכנות בקו לירושלי  בלבד

כתוצאה מהחלפת הציוד נדרשו לפי דברי הרכבת . משינויי  בהנחות ובנסיבות המתוארות לעיל
 . 3IC  בתכנו  על מנת להתאי  את המסילה לרכבות מסוג שינויי

¯ÂÓ‡Î , ÈÏÂÈ·2001˙Â ÎÂ¯ ˙Â·Î¯ ˙˘ÈÎ¯Ï ˙Â¯˘˜˙‰‰ È‡ ˙ Â ˙˘‰  , ÏÈ¯Ù‡·Â2002 
 „ÂÈˆ ÔÈ· ˙·Î¯‰ ‰˙ÂÂ˘‰„ÂÈˆÏ ˙Â ÎÂ¯ ˙Â·Î¯ Ï˘ ‚ÂÒÓ IC3 . ÍÏ‰Ó·2002 ˙·Î¯‰ ‰ÏÁ‰ 

 ‚ÂÒÓ ˙Â·Î¯Ï ˙·Î¯‰ ˙ÏÈÒÓ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏIC3 , ˙ÈÙÂÒ‰ ‰ËÏÁ‰‰˘ Û‡ Ê¯ÎÓ‰ ˙‡ ÏË·Ï
 ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ‰Ï·˜˙‰2003 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÈÈ Ú· ˙ÂËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ ÍÈÏ‰˙

„ÈÈ ‰ „ÂÈˆ‰ ˙˘ÈÎ¯ ,ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Í¯‡˘ ,ÔÈ˜˙ ‰È‰ ‡Ï . 
3. ÔÂÂÈÎ ÏÎ· ‰Ú˘· ˙Â·Î¯ È˙˘ ‰È‰˙ ˙Â¯È„˙‰ ÈÎ Á Â‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ˙˜È„·· Â˜· 

‚¯„Â˘Ó‰ .·¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È· , ÎÂ¯ ˙Â·Î¯ ˙˘ÈÎ¯ ÏÂËÈ· ·˜Ú ÈÎ¯˙ÂÈ ÍÂ¯‡‰ ‰ÚÈÒ ‰ ÔÓÊÂ ˙Â ,
‰Ú˘ ÏÎ· ˙Á‡ ˙·Î¯ ˜¯ ÏÂÚÙÏ ÏÎÂ˙ ,Â Ï˘· ÍÎ ÔË˜ÈÂ ‚¯„Â˘Ó‰ Â˜· ˘ÂÓÈ˘‰ Ì‚‰Ê ¯·„ 

 ˙‡ ˙ÈÁÙÓË˜ÈÂ¯Ù‰ ˙Ó˜‰ ˙ÂÈ‡„Î .   
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 עבודות התכנו 
 בחירת המתכנ 

במכרז סגור לשבע חברות לפנות התקשרויות לתשתית ברכבת ה אישרה ועדת 11.5.98(ב .1
מתל אביב שיפור מסילת הברזל  תכנו  עבודותל,  ניסיו  בתכנו  מסילות ברזלהנדסה גדולות בעלות

לראשונה ערכה הרכבת מכרז על . ירושלי (ירושלי  והתאמתה להפעלת רכבת רוכנת בקטע נע ל
כלומר המציעי  נדרשו להציע הצעת מחיר כוללת שתהווה , )Fixed price(בסיס של מחיר קבוע 

זאת להבדיל משיטות . דות תכנו  ותשמש אמת מידה לבחירת המתכנ את התמורה הסופית בגי  עבו
ארגו  . תעריפי  קבועי  או תשלו  על בסיס שיעור קבוע מהיק  הפרויקט, כגו , אחרות לתימחור

האקדמאי  העצמאי  במקצועות ההנדסה האדריכלות והטכנולוגיה בישראל פנה לרכבת בטענה כי 
הרכבת עמדה על יישו  השיטה החדשה ולכ  . בודות התכנו קריטריו  המחיר אינו הול  מכרז לע

 2004הרכבת בתשובתה מנובמבר . נמנעו חברות התכנו  שאליה  פנתה הרכבת להגיש הצעות
משו  שתשלו  ; כי היתה מעוניינת בהגדלת מאגר המתכנני  ובשינוי שיטת ההתקשרות, מסרה

כי שדרוג , הרכבת הוסיפה. ויות הפרויקטאחוזי  מ  הפרויקט עלול לתמר  את המתכנ  לנפח את על
הקו לירושלי  על פי הנחות היסוד הכוללת הכנת מסילה לרכבות רוכנות אמור היה להיות פשוט 

כי מטעמי זהירות דרשה , הרכבת ג  ציינה. ולכ  בחרה בפרויקט זה להרחיב את מאגר המתכנני 
 .תלאומי בתחו  המסילו(מהמתכנ  להעסיק יוע  בעל ניסיו  בי 

הפע  נכללו בה  חברות . לשבע חברות תכנו לפנות שוב  אישרה ועדת ההתקשרויות 9.6.98(ב
 . סיו  בתכנו  מסילות רכבתיחסרות נ

ח שהיתה נמוכה בשיעור " ש780,000על ס  ' הצעה אחת של חברה ב: למכרז הוגשו שתי הצעות
 40%(יה היתה גבוהה בהצעה שנ;  מאומד  עלות התיכנו  שהכינה הרכבת למכרז60%ניכר של 
סביר אינו ' כי מאחר שהמחיר שבהצעת חברה ב, ועדת המכרזי  של הרכבת ציינה. מהאומד 

דרישות המציע לא הבי  את שכי ייתכ  , נציג אג  הנדסה שברכבת  סבר,ובהתחשב באומד 
  ועדת המכרזי  קיימו נציגי הרכבת הלי תבעקבות החלט. יש לקיי  עמו בירורולכ   ,העבודה

 .1998רור ע  המציעי  ביולי יב
. במסמ  שהגיש לוועדת ההתקשרויותהמהנדס את ההצעות ניתח , רורילאחר הב, 6.7.98(ב

 כדי , את תשומת לבה לכ שובויש להסב ,  מדינמוכה'  חברה ב המחיר שלהצעתש, המהנדס ציי 
המידה לבחירת וכ  יש לבדוק א  חברה זו עומדת באמות  ,ההצעהטעות ביסוד אי  שתבדוק א  

 (תכנו  הקטע בית שמש את : תה לחלק את העבודה בי  שני המתכנני יהמלצתו הי. המתכנ 
. שניגשה למכרזהאחרת  בית שמש למסור לחברה (ואת תכנו  הקטע נע  ' ירושלי  למסור לחברה ב

 .'לחברה ב,  החליטה ועדת ההתקשרויות למסור את תכנו  שני הקטעי  למציע הזול9.7.98(ב
; מש  ביצוע העבודה; אמות המידה שנקבעו במכרז לבחירה בהצעה הזוכה כללו את המחיר .2

בשל רצונה להרחיב את מאגר המתכנני  ועמידתה על , כעולה מתשובתה של הרכבת. וניסיו  המציע
היא לא עמדה על דרישה כי המתכנ  יהיה בעל ניסיו  בתכנו  , קיו  מכרז בשיטת המחיר הקבוע

בנסיבות אלה היה על הרכבת להקפיד על בדיקת ניסיונו , לדעת משרד מבקר המדינה. מסילות ברזל
שהמציעי  , ראוי היה להקפיד על מילוי הדרישה שנכללה במכרז, כ . של המציע בהיבטי  אחרי 

ראוי היה , כמו כ . יפרטו את ניסיונו של כל אחד מחברי הצוות המקצועי שימונה על הפרוייקט
  ניסיו  בעבודות תכנו  בהיק  כספי דומה לזה של פרוייקט שדרוג קו הרכבת לבחו  א  למציעי

 . לירושלי 
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· ‰¯·Á Ï˘ ‰ ÂÈÒÈ · ‰ „ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ÈÎ ‡ˆÓ  ‡Ï ,' ÂÈÂËÈ· ‡ˆÓ ‡Ï Ì‚ ‰Ê Ë·È‰Â
ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ‰ÓÚ Í¯Ú ˘ ¯Â¯È·‰ ÌÂÎÈÒ· .· ‰¯·Á ˙Úˆ‰· ' ˙Â„Â·Ú ÂË¯ÂÙ

 ˙·Î¯‰ ¯Â·Ú ‰˙˘Ú˘) ÔÂ Î˙ÔÂÈ ÁÂ ‰˘È‚ ˘È·Î ;˙ÓÂˆ ÔÂ Î˙ ; È˙·Ï ·È·ÒÓ ÌÈÁË˘ ÔÂ Î˙Â
‰Î‡ÏÓ (ÌÈ Â˘ ÌÈÈË¯ÙÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÓ¯Â‚Ï ˙È˙˘˙ Ï˘ ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù ÔÎÂ . „Á‡ ÏÎ ÌÏÂ‡

‚Â¯„˘‰ Ë˜ÈÈÂ¯Ù Ï˘ ÈÙÒÎ‰ ÂÙ˜È‰Ó ÈÙÒÎ‰ ÂÙ˜È‰· ‰·¯‰· ÏÙ  ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù‰Ó .ÔÎ ÂÓÎ , ‡Ï
Â˜ÒÚÈ˘ ÌÈ„·ÂÚ‰ Ï˘ ÈË ·Ï¯‰ ÔÂÈÒÈ ‰ ËÂ¯ÈÙ ‰Úˆ‰Ï Û¯ÂˆÊ¯ÎÓ· ˘¯„ ˘ ÈÙÎ ÔÂ Î˙·  ,

„·Ï· Ì˙ÏÎ˘‰Â Ì‰È˙ÂÓ˘ ‡Ï‡ ,ÂÊ ‰˘È¯„ ÈÂÏÈÓ ÏÚ ‰„ÓÚ ‡Ï ˙·Î¯‰ Í‡ . 
‰ÏÂÚ Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓÓ , ˙·Î¯‰ ˙‡ ‰˙Á ‰˘ ‡È‰ ÔÂ Î˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÔÂÎÒÈÁÏ ‰ÙÈ‡˘‰ ÈÎ
Ô Î˙Ó‰ ˙¯ÈÁ· ÈÎÈÏ‰· .‡˜Ú ‡„ ,ÏÚÂÙ·˘ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ , ÈÙ ÏÚÂÙ· ÔÂ Î˙‰ ˙Â‡ˆÂ‰ ÂÏÚ

 ÚˆÂ‰˘ ÌÂÎÒ‰ ÏÚ ‰ÓÎ ‰Ê ÔÈ Ú·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÏÂ„‚‰ ¯ÚÙ‰
· ‰¯·Á ˙Úˆ‰ ÔÈ·Ï Ô„ÓÂ‡‰ ÔÈ· ' Ô„ÓÂ‡‰ È·ÈÎ¯ ÔÈ· ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˙ÂÂ˘‰Ï ˙·Î¯‰ ˙‡ ·ÈÈÁ

‰Úˆ‰‰ È·ÈÎ¯Ï ,· ‰¯·Á ˙Úˆ‰· ¯ÂÁ·Ï ¯˘Ù‡ Ì‡ ËÈÏÁ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰‰ ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰·Â' .  
  ביצוע התכנו 

. לפי המחיר שהציע במכרז, ) המתכנ (להל  (' רה ב חב, נחת  חוזה ע  המתכנ 1998באוגוסט 
  אתואותה שנה נחת בואכ  בספטמבר . במכרז נקבעה אפשרות להטיל מטלות נוספות על המתכנ 

ולפי חוזה זה נמסרו לו עבודות תכנו  נוספות , עוד חוזה למילוי מטלות שתטיל עליו הרכבת
 . בפרויקט השדרוג

1.  ˙ÂÈ‰Ï ¯ÂÓ‡ ‰È‰ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘‰‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ·ÂˆÈÚ ·Ï˘6 .‰ÏÂÚ ˙·Î¯‰ ÈÎÓÒÓÓ ,
˘ÔÂ Î˙‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ·Ï˘· , ‡È‰ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ·ÂˆÈÚ ·Ï˘ ‰˘¯„ ‡ÏÎ˙Ó‰Ó  Ô ˙Â˘ÚÏ ˙‡

·‰ ÏÎÈÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯Â¯,  ÔÎÏÂÔÂ Î˙· ÂÏÏÎ  ‡ÏË¯ÂÙÓ‰ ÏÚ ÂÚÈÙ˘‰˘ ÌÈË ÓÏ‡‰ ÏÎ ÂÈ 
ÍÎ ¯Á‡ :Ë¯ ÌÚ ÔÂ Î˙‰ ˙Â Â¯˜Ú ÂÓ‡Â˙ ‡Ï"‚ ;˙‡ Ë¯ÙÏ ‰ÈÙ‚‡Ó ‰˘˜È· ‡Ï ˙·Î¯‰ 

‰Ï‡ ˙Â˘È¯„ ‰· Â ÈÂˆ ‡Ï ÔÎÏÂ ‰Ó¯‚Â¯Ù‰ ˙ Î‰ È ÙÏ Ì‰È˙Â˘È¯„ : ˙È˙˘˙ ÔÂ Î˙Ï ‰˘È¯„
)˙ÂÏÚ˙ (˙¯Â˘˜˙Ï ; Â˜Ï ¯·ÚÓ˘ ·Â˘ÈÈÏ „ÂÓˆ‰ È‡ÂÂ˙‰ ˜ÏÁ· ÔÂÁËÈ· ˙È˙˘˙Ï ‰˘È¯„

˜Â¯È‰ ;È‡ÂÂ˙· ˙ÂÁÈË·Ï ˙Â˘È¯„ , ÌÈÚÏÒÂ ÌÈ ·‡ È ÙÓ ‰ ‚‰Ï‰ ‰ÏÈÒÓÏ ¯„¯„È‰Ï ÌÈÏÂÏÚ
 ÔÓÊ·˘˙·Î¯‰˙¯·ÂÚ  ;Û‚‡ ˙Â˘È¯„ ÔÈÈ Ú·Â ˘Ó˘ ˙È· ˙ Á˙ ÔÂ Î˙ ÔÈÈ Ú· ˙·Î¯· ‰ÚÂ ˙‰ 

˜¯Â˘ ˙ Á˙ Ï˘ ÈÏÂÚÙ˙‰ ÔÂÈÙ‡‰ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , Ô Î˙Ó‰ È Ù· Â‡·Â‰ ‰Ï‡ ˙Â˘È¯„˘
ÔÂ Î˙‰ ¯Î˘· ÏÂ„È‚Ï ‡È·‰ ÔÂ Î˙‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Í¯Âˆ‰Â ¯ÁÂ‡Ó ·Ï˘· . 

א  , של המהנדס לתחילת הכנת התכניות המפורטות בתיקי הרכבת לא נמצא אישור כתוב .2
הרכבת . כל שלב בתכנו כדי להתחיל שעל המתכנ  לקבל אישור בכתב מהמהנדס , שבחוזה נקבע

שאישור להתחיל בתכנו  המפורט נית  , 2004כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
שסיכו  , 2004המתכנ  כתב בתשובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר . בסיכו  דיו  ע  המתכנ 

לדעת . רק שלב בהתחלת תכניות העבודה א  אינו אישור של ממש להתחיל בעבודההדיו  הזה הוא 
היה על הרכבת להקפיד על מת  אישור בכתב להתחלת עבודת התכנו  , משרד מבקר המדינה

בי  היתר כדי למנוע חילוקי דעות באשר לסיו  שלב עיצוב הפרוגרמה ותחילת התכנו  , המפורט
 .המפורט

: אלהחסרי  בפרויקט יועצי  ש, פנה המתכנ  לרכבת וציי , חתימת החוזהע  , 1998באוגוסט  .3
 הוא ביקש מהרכבת הנחיות בעניי  .הידרולוג ואדריכל נו , גאולוג, ע  קרקעוי, תכ  מבנהיוע  

__________________ 
 .חלקיו ופרטיוכל פרויקט על בנוגע ל סיכו  בכתב של דרישות היז  'פרוגרמה  6
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לא התייחסה הרכבת כלל , שלא נשכרו שירותיה  של היועצי  הדרושי א  . היועצי  האלה
לדעת משרד מבקר . להמשי  לבצע את התיכנו  המפורטואישרה , לדרישה להעסקת יועצי 

ובשאלה מי , היה על הרכבת לקבוע כבר בשלב זה את עמדתה בשאלת הצור  ביועצי , המדינה
 . צרי  לשל  את שכר 

ראו (בי  התנאי  בשטח והתאמה בי  התכנו  שאי  , כי במהל  עבודת הקבלני  התברר, יצויי 
. מורי  לעילהאהרכבת נאלצה להזמי  יועצי  בתחומי   ו, כ  נעצרה העבודהבשל). להל 

יוע  קרקע  מהנדס לעשות בדיקות גאולוגיות ולהעסיקר ה איש2002שבדצמבר , מהמסמכי  עולה
הבדיקות היה צור  בשל  .ח" ש940,000(שעלות  הסתכמה בכ, ויוע  תכ  מבנה לתכנו  המיסעה

לעיכוב בביצוע הפרויקט ועלויות   גר  ג הדבר ;תוואי בתשלו  נוס רבי  במחדש קטעי  לתכנ  
 .נוספות לקבלני  שהרכבת צריכה היתה לשאת בה 

4. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˘ ÍÎ È„È ÏÚ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈˆÚÂÈ‰Ó ÔÂ Î˙ ˙Â„Â·Ú ‰ ÈÓÊ‰ ˙·Î¯‰
 ¯˘˜˙‰Ï ˙È˙˘˙‰ ˙Ó˜‰ ‡˘Â · Ì˙‡ ˙Ó„Â˜ ˙Â¯˘˜˙‰ ‰˙ÈÈ‰ ˙·Î¯Ï˘ ÌÈ Ï·˜ ÏÚ ‰ÏÈË‰˘

‰¯Â·Ú .‰ ÏÎ ˙‡ Ì‰Ï ‰ÓÏÈ˘ ˙·Î¯‰‰ÏÓÚ ˙ÙÒÂ˙· ˙Â‡ˆÂ‰, ÂÚ Ó  ÍÎ‰  ÔÓ ÌÒ¯ÙÏ Í¯Âˆ‰
ÌÈÙÒÂ  ÔÂ Î˙ È˙Â¯È˘ ˙Ï·˜Ï ÌÈÊ¯ÎÓ . ¯·Ó·Â Ó ‰˙·Â˘˙· ‰¯È·Ò‰ ˙·Î¯‰2004 , ‰¯˜Ó·˘

Ê¯ÎÓ ÌÂÈ˜Ï ˘¯„ ‰ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ˙Â·¯Ï ÔÂ Î˙‰ Í˘Ó ¯ÂˆÈ˜Ï ˙Â·È˘Á ‰˙ÈÈ‰ ‰Ê. 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Â˜Ó ÌÈÎÈÏ‰· ˙ÂÈÂ¯˘˜˙‰ ÌÈ¯˘Ù‡Ó ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„ ÈÎ ÌÈ¯ˆ

˙ÂÓÈ‡˙Ó‰ ˙Â·ÈÒ · , ÏÎ˘Î ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È„È ÏÚ Ï·˜˙‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ‰Ï‡Î ˙ÂËÏÁ‰ ÌÏÂ‡
‰È ÙÏ ˙Â„·ÂÚ‰ .‰ÓÈ‡˙Ó ˙ÂÎ¯Ú‰· ,¯È·Ò ÌÈ ÓÊ ÁÂÏ· ÌÈˆÚÂÈ ÌÚ ¯˘˜˙‰Ï ‰È‰ ¯˘Ù‡ , Í‡

ÔÈ„Î È˙Â¯Á˙ ÍÈÏ‰· . ‡Ï‡ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„Ï ˙„‚Â Ó ‰˙È‰˘ ˜¯ ‡Ï ˙·Î¯‰ ‰ÏÚÙ ‰·˘ Í¯„‰
Ú‰ ˙ÂÏÚ ˙‡ ‰¯˜ÈÈ Ì‚ ‡È‰˘ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙˜Ò , ˙ÂÏÓÚ ÌÈ Ï·˜Ï ‰ÓÏÈ˘ ˙·Î¯‰ ÔÎ˘· ¯Â·Ú

ÌÈˆÚÂÈÏ ÌÈÙÒÎ‰ ˙¯·Ú‰ .ÂÊÓ ‰¯˙È, Ïˆ‡ ¯ÂˆÈÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈ Ï·˜‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈˆÚÂÈ ˙˜ÒÚ‰ 
ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È  ÌÈˆÚÂÈ‰. 

מחיר  בה כלולהאינ ועלות  ,הרכבתשתממ  בדיקות קרקע יעשה שהמתכנ  , בחוזה נקבע .5
" מכרזו "כי נציגיה סיכמו אתו שיפרסמו , המתכנ  לרכבת כתב 1998באוגוסט . שנקבע בחוזה

החליטה משיקולי תקציב ש, מהמסמכי  עולה. בתוואי המסילה'  מ500כל בקידוחי  לעבודות 
 .לעשות על פי הסיכו  הראשונישהייתה אמורה  116במקו   בלבד  קידוחי 20הרכבת לעשות 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙È˙˘˙‰ ˙Â„Â·Ú ÍÏ‰Ó·˘)ÔÏ‰Ï Â‡¯ (¯¯·˙‰ , ‚ÂÒ ˙‡ Ì‡˙ ‡Ï ÔÂ Î˙‰˘
Ú˜¯˜‰ ,· ˙‡Ê ˙ÂÏ˙Ï ¯˘Ù‡Â Â˘Ú  ‡Ï˘ ÍÎ˙Â˜ÈÙÒÓ Ú˜¯˜ ˙Â˜È„· : Â˘Ú  ÌÈÁÂ„È˜‰ ÏÎ·
2,900¯ËÓ Í¯ÚÏ  ÌÂ˜Ó· · ÏÎ500¯ËÓ . 

במהל  הביצוע התברר כי "כי ,  צוי 2003ל הרכבת ממאי "במכתב של מנהל הפרויקט למנכ .6
. מ" ק14עות שחייבה שינוי תוכניות לאור  תוואי של בנתוני המדידה עליה התבסס המתכנ  נפלה ט

, לאחר קבלת התוכניות המחודשות. תכנו  מחדש זה גר  לעיכוב של כחודשיי  בעבודות הקבלני 
התגלו אי התאמות מהותיות בי  המצב הקיי  כפי שהוא מוצג בתוכניות , ובמהל  הביצוע על פיה 

חייבה ביצוע מדידות חדשות ותכנו  מחדש על אי התאמה זו . לבי  המצב הקיי  בפועל בשטח
בעקבות העיכובי  והשינויי  בתכניות הוגשו על ידי הקבלני  דרישות כספיות בהיק  של . פיה 

". ח" מיליוני ש5והנהלת רכבת ישראל אישרה את חלק  בסכו  מצטבר של מעל , ח"מיליוני ש
הדבר לא וש ,ת התכניות על חשבונותיק  אש,  הודיע המתכנ  למשרד מבקר המדינה2004בנובמבר 
. וכי את המדידות לצור  תיקו  התוכניות המחודשות מימנה הרכבת, עבודות הקבלני עיכב את 

על הרכבת לעשות בירור מעמיק באשר לגורמי  לפיגורי  ולתביעות , לדעת משרד מבקר המדינה
 .הקבלני  ולקבוע מי צרי  לשאת בהוצאות הנוספות שנגרמו עקב כ 
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. כי הפיקה ויישמה לקחי  מהפרויקט הזה, הרכבת למשרד מבקר המדינה הודיעה 2004במבר בנו

הרכבת . הוכ  תרשי  זרימה המפרט את כל הפעולות שיש לנקוט בתהלי  התכנו : "ואלה הלקחי 
אישור שלבי התכנו  ומעבר לשלב הבא  .פועלת על פי התרשי  לרבות אבני הדר  לבחינה ואישור

נהלי  מפורטי  , תכנני  מוציאי  דוחות חודשיי  וכ  דוח חריגי  בתהליכי הכנההמ. נעשה בכתב
ביצוע . תכנו  מפורט וכ  בעבודות ניהול ופיקוח על פרויקטי , לטיפול בעבודות תכנו  מוקד 

 ". כל תהליכי התכנו  אוחדו לאחריות אג  התכנו . הפרויקטי  אוחד לאחריות אג  הביצוע
 

 התשלומי  למתכנ 
נקבע , ע  זאת. על פי הצעתו במכרז,  נקבעה התמורה למתכנ  בסכו  קבוע1998זה מאוגוסט בחו

בהתא  להוראה מפורשת "א  יבצע עבודות נוספות , כי המתכנ  יהיה זכאי לתשלו  נוס , בחוזה
חוזה נוס  ע  , כאמור,  נחת 1998בספטמבר "). פקודת שינויי  "(להל  " (בכתב מאת המהנדס

אלא בהתא  לביצוע המטלות הנוספות שיוטלו , שלא בסכו  קבוע, וע מטלות נוספותהמתכנ  לביצ
לאחר שקיבל כתב מטלה מאת "כי המתכנ  יתחיל בביצוע התכנו  לכל מטלה , בחוזה זה נקבע. עליו

 ").כתב מטלה "(להל  " (המהנדס
לו נת  מה   כל אחדו, הנדסה ברכבתה באג  כמה אנשי מקצוע המתכנ  עבדו ע מתחילת התכנו  

ובלי להתייחס לשאלה א  , בהוצאות שיידרשו למילוי ההוראהלהתחשב הוראות בעל פה זאת בלי 
או שהיא בגדר עבודה נוספת לפי החוזה הראשו  או מטלה , ההוראה כלולה בהתחייבות המתכנ 

 בדיעבד התגלעו חילוקי דעות בשאלה אילו עבודות כלולות בחוזה על. נוספת לפי החוזה השני
הרכבת שיש כשהסכימה ג  . בסיס המחיר שנקבע ובעבור אלו עבודות זכאי המתכנ  לתשלו  נוס 

והדבר הפ  לשגרת עבודה ,  ניתנו פקודות השינויי  או כתבי מטלה בדיעבד, תוספת למתכנ לשל 
אילו הקפידה הרכבת על מת  הוראות ברורות בכתב , לדעת משרד מבקר המדינה. ע  המתכנ 

 .  היה למנוע חילוקי דעות אלהלמתכנ  אפשר
ח בשל עבודות נוספות שלא " מיליו  ש3.5( דרש המתכנ  מהרכבת תשלו  של כ2003בתחילת 

זאת בנוס  לתשלו  עבור התחייבותו המקורית (נגרמו בשל שינויי  בתכנו  שנכללו בחוזה ועבודות 
וות לבחינת דרישות הוק  צ). ותשלומי  שהרכבת הסכימה לשל  בגי  עבודות ומטלות נוספות

עד . ח" מיליו  ש1.65, 2003משא ומת  עמו הסכימה הרכבת לשל  לו בפברואר לאחר ו, המתכנ 
 .ח" מיליו  ש6.9( הסתכמו התשלומי  למתכנ  בכ2004אמצע 

מהל  הפרויקט היא נדרשה שב, הרכבת בתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה 2004בנובמבר 
טכנולוגיי  ומערכתיי  היה , משיקולי  מקצועיי , ני הפרוייקטשינויי  שגרמו לשינוי באפיו"ל

עיריית , ג"רט, צ"מע: כמו כ  נדרשו שינויי  על ידי גורמי  חיצוניי  כגו . צור  בשינויי  בתכנו 
 ". אלה גרמו לביצוע שינויי  נוספי  בתכנו , בית שמש ועוד

 Ï˘ ÚÂ·˜ ¯ÈÁÓ ÒÈÒ· ÏÚ Ê¯ÎÓ· ‰ÎÊ Ô Î˙Ó‰780,000˘ "Á ,Â‡ ÂÓÏÂ˘ ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ÌÏ
Î Ô Î˙ÓÏ-6.9˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á-Ô„ÓÂ‡‰Ó ÈˆÁÂ ‰˘ÂÏ˘ ÈÙ  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,

 ÍÎÓ Ú·  ‰Ê Ë˜ÈÂ¯Ù· Â˘Ú ˘ ÏÂ„‚‰ ÌÈÈÂ È˘‰ ¯ÙÒÓ˘ ‡ÏÏ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙‡ ‰ÏÈÁ˙‰ ˙·Î¯‰
˙˜ÙÒÓ ‰ Î‰ ,Ï·È ÁË˘‰ È‡ ˙ ˙‡ „ÂÓÏÏ - ‰ÏÈÒÓ‰ ·ˆÓ , Ú˜¯˜‰Â ÌÈ¯˘‚‰)ÔÏ‰Ï Â‡¯.( 
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  תיכנו  גשרי
 נבנו לפני מקצת   .בתוואי המסילה מנע  לירושלי  יש מספר רב של גשרי  ומעבירי מי  .1
 השהתכנו  יכלול בדיק, במכרז לתכנו  המסילה נקבע.  במרוצת השני ומקצת  שופצו , שני 110(כ

שיקומ  או של ותכנו  ) על פי רשימה שצורפה(מצב הגשרי  ומעבירי המי  לאור  התוואי של 
 .על פי הצור החלפת  

 וא  ,סקר מוקד הוחלט לעשות ההסכ  עמו שנחת  בסיכו  הפגישה שהתקיימה ע  המתכנ  לפני 
 בדק יוע  1998באוגוסט . גשרי ושל המי  ה מעבירי  שלשיקו לתכנ  , יתעורר הצור 

למתכנ  היוע  שכתב במכתב . מעבירי מי וכמה גשרי  שישה לקונסטרוקציה מטע  המתכנ  
 בדיקה לבדוק את הגשרי  ואת מעבירי המי לצור  השלמת הבדיקה יש ש,  הוא ציי 1998נובמבר ב

על התיקוני  ואז להמלי   ,בדיקות ביסוס וחישובי  שוני , בדיקות מעבדהיש לעשות ; פרטנית
 . ושהוא עשה אות , אלה נדרשו מהמתכנ הבדיקות  שה לא נמצאו מסמכי  המעידי .הנדרשי 

טע   המתכנ . מעבירי מי  וקירות תומכי , המתכנ  לתכנ  גשרי רכבת מדרשה הבמהל  העבודות 
הרכבת לעומתו טענה . ח"ליו  שי מ2.5( כ עבורבדרש ולכ   ,חוזהכלולות באלה אינ  העבודות הש
 ולתכנ  את שיקומ  או את החלפת  ,המתכנ  נדרש בחוזה לבדוק את מצב הגשרי  ומעבירי המי ש

לאור נוסח החוזה "כי ,  צוי 2003ות לבדיקת דרישות המתכנ  מינואר צוהבדוח של . א  יהיה צור 
יש מקו  לנהל משא ומת  ע  המתכנ  על גובה תביעותיו , שאינו מדויק ואינו מוגדר במפורש

 .ח"כמיליו  שהסתכמה בהפשרה על הסעיפי  האלה ש,  יצוי ".לסעיפי  אלו
ועדה החליטה  ,מי הי  ומעבירי עבור תכנו  הגשרבלמתכנ  שילמה הרכבת א  על פי ש .2

מטע   קטור אחר שלאומטע  הרכבת לתכנ  מחדש שלושה גשרי  ושני מעבירי מי  אצל קונסטר
 ). מ"לא כולל מע(ח " ש385,000(מחודש הסתכמה בכה עלות התכנו  .המתכנ 

של גשר ושני מעברי  חקלאיי  ובנייה הזמינה הרכבת במהל  העבודה תכנו  , נוס  על כ  .3
קטור והרכבת שילמה לקונסטר. פי דרישות שהעלו גורמי  שוני ל, לא נכללו בתכנו  המקוריש

 . עבור תכנו  הגשרבח " ש255,000האמור 
קרס אחד הניצבי  של גשר , סמו  למושב יסודות, בעת זרימה עזה בנחל שורק, 27.2.03ליל ב .4

 .הרכבת מעל הנחל
, המתכנ  והקונסטרוקטור מטע  המתכנ , הפרויקטבתיקי הרכבת נמצאה תכתובת ענפה בי  מנהל 

מעליו את אחד מה  שבה הסיר כל , לכיש ומהנדסי אג  הנדסה של הרכבת(רשות הניקוז שורק
המתכנ  ; תכנו  לקויבהקונסטרוקטור מטעמו ואת  את המתכנ  האשימה הרכבת :האחריות

 מעוניינת  הרכבתיתהי לא המלכתחילהושעל פי התכניות נעשה והקונסטרוקטור טענו שהביצוע לא 
 ;לכיש טענה שהעבודות לא תואמו עמה(רשות הניקוז שורק; לבנות את הגשר מחדש על פי התקני 

. על פי התכנו עשה וידאה שהביצוע ייכלומר , מנהל הפרויקט טע  שחברתו עשתה את המוטל עליה
וג  את  ,הגשר מעליו  ובשיקו הרכבת את העלויות הכרוכות בשיקו  הנחלשילמה בסופו של דבר 

 . ייעו התכנו  ועלות ה
הטיפול בדרישותיה הנוגעות ש, הרכבת בתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה 2004בנובמבר 

   .לנזקי  שנגרמו לה טר  הושל 
 )ג"רט(התיאו  ע  רשות הטבע והגני  

, ג"ע  רטולכ  היה צור  לתא  את התכנו  , תוואי הרכבת עובר בג  לאומי ובשמורת טבע .1
כי בעת שנעשה התכנו  לא תיאמה הרכבת את התכנו  , אול  נמצא; ולקבל ממנה היתרי  לעבודות

 . העסיקה הרכבת לראשונה אדריכל נו 2000רק בינואר . ג וא  לא העסיקה אדריכל נו "ע  רט
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 ג הקימה צוותי בדיקה מקצועיי  שיבחנו"שרט, ג לרכבת" מסר מנהל מחוז המרכז ברט2000במאי 

כבר שהסתיי   לאחר ,2000מאמצע שנת ,  וכ .תחומי בכל מיני את התכנית על מכלול השפעותיה 
דיוני  ע  המשרד ) המתכנני  מטעמהו( קיימה הרכבת ,2001ועד סו  , תכנו  שדרוג המסילה

בדיוני  התגלעו חילוקי . ג על הדרכי  לצמצו  הפגיעה בנו  ובערכי טבע"לאיכות הסביבה וע  רט
 ,ח"ליו  שי מ46(ג דרשה עבודות ושינויי  הנדסיי  שעלות  כ"רט. ל היק  העבודותדעות ע

הסתכמה , בסופו של דבר. ח"ליו  שי מ15(תה מוכנה לבצע שיקו  נופי בהיק  של כיהרכבת היו
 . ח" מיליו  ש20(בכ, להערכת מנהל הפרוייקט, עלות הטיפול בנו 

למרות שבמועד זה טר  הגיעה ע  , 2002רואר מכרזי  לעבודות לשדרוג הקו בפבפרסמה הרכבת 
 בד בבד ע  תחילת עבודת הקבלני  עדכ  המתכנ  את .ג להסכמה מלאה בדבר הטיפול בנו "רט

ג את התכניות המתוקנות היה צור  לשנות "משאישרה רט, לכ . ג"התוכניות בהתא  לדרישות רט
 . את היק  העבודות של הקבלני 

מפני  ,פעמי  צווי  להפסקת העבודותכמה ג "ו פקחי רטנתנ לאחר תחילת העבודות .2
ג לא דנו בנוהל משות  "שהרכבת ורט, הביקורת העלתה. הקבלני  חרגו מההיתרי  שנתנהש

בתשובתה  .על הקבלני , ג"והרכבת הטילה את מילוי דרישותיה של רט, לפיקוח על עבודות הקבלני 
שהיה צור  לקבוע נוהל שעל פיו יעבדו פקחיה , ג" ציינה רט2004בנובמבר , למשרד מבקר המדינה

 הרכבת בתשובתה למשרד מבקר  הודיעה2004בנובמבר . ע  מנהל הפרויקט ולא ע  הקבלני 
   .לקבוע סדרי עבודה מראש עושה מאמצי  היא ,לקחי שלאחר שהפיקה את ה, המדינה

 ביצוע עבודות התשתית
ועדת המכרזי  החליטה . קטעי ישה לחמ הפרויקט  חולקלצור  ביצוע עבודות התשתית .1

ובה  , הרכבת פרסמה חמישה מכרזי . כדי לזרז את ביצוע העבודה, קבל  אחריעבוד כל קטע שב
 , כבישי ( 200נקבע שרשאי  להשתת  במכרזי  הקבלני  הרשומי  בפנקס הקבלני  בענ  

היה צור  לשק  יששהיא העריכה שא  על פי , משרד מבקר המדינה העיר לרכבת. תשתית ופיתוח
הקבלני  יהיו רשומי  בפנקס לא דרשה שהיא , את הגשרי  ואת מעבירי המי  שלאור  התוואי

כי שיקו  , 2005הרכבת הסבירה למשרד מבקר המדינה בינואר . גשרי  ( 300הקבלני  ג  בענ  
על הרכבת היה לדאוג , לדעת משרד מבקר המדינה. הגשרי  היה חלק קט  מעבודות התשתית

 .בלני  שהעסיקה יהיו רשומי  בפנקס הקבלני  בכל ענפי העבודה שכלולי  בפרויקטשהק
אדמה מזוהמת , לראשונה במהל  העבודה, בשטח תחנת הרכבת בבית שמש התגלתה לרכבת .2

 לקבלת שני מציעי מנהל הפרויקט פנה ל.  לפנות אותהדרשהמשרד לאיכות הסביבה ו ,במזוט
מכרז לעבודה הוחלט ברכבת למסור את העבודה לאחד מאות   מלפרס כדי להימנע . הצעת מחיר

אנו : "וציי '  פנה מנהל הפרויקט לקבל  א27.2.03(ב. שעבד בשטח' מציעי  באמצעות קבל  א
על )]. ראו להל (לחברת הניהול ' של חברה ג[מזמיני  בזאת ביצוע העבודה כמפורט בהצעתה 

 ".ר רווח והוצאות על פי האמור בתנאי החוזהל ישול  לכ  בעבו"מחירי הצעת קבל  המשנה הנ
כי ככלל הרכבת מוסרת עבודות , 2004הרכבת הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

 . על מנת לקצר את מש  הביצוע' במכרזי  פומביי  וכי ביצעה את פינוי המזוט באמצעות קבל  א
יל את החוזה ע  הקבל  בשיעור של  אישרה ועדת המכרזי  העליונה של הרכבת להגד10.3.03(ב

 נחתמה תוספת לחוזה ע  29.4.03(ב). ח" מיליו  ש14.6(שסכומו כ( מהחוזה המקורי 50%עד 
 383לפי מחיר של ( טו  אדמה מזוהמת 17,000ח בעבור פינוי " מיליו  ש7.3הקבל  בסכו  של עד 

שבחרה קבל  אחר הוא דה העבושעושה , במסמכי  שהוגשו לוועדת המכרזי  לא צוי ). ח לטו "ש
 .עמלת תיוו ומקבל צינור להעברת הכספי  לה משמש ' קבל  אוש ,הרכבת
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ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È È„Ï ˙„‚Â Ó ‰˙È‰ ˙·Î¯‰ ˙ÏÂÚÙ , ÌÂ˘Ó ‰· ‰È‰Â ˙Â¯˙ÂÈÓ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ‰Ó¯‚
Ê¯ÎÓ‰ ˙·ÂÁ ˙ÙÈ˜Ú .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Í¯Âˆ‰ ˙‡ ‚Èˆ‰Ï ˙·Î¯‰ ÏÚ ‰È‰

ÂÚ ÌÈÊ¯ÎÓ‰ ˙„ÚÂ È Ù· ˙Â¯˘˜˙‰· ¯˘‡· ‰È˙ÂÈÁ ‰ ˙‡ Ï·˜ÏÂ ÌÈÚÈˆÓÏ ‰ÈÈ Ù‰ È ÙÏ „
˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙ÎÈ¯Ú Í¯„Ï . ‰˙È‰ ˙Â„·ÂÚ‰ ‡ÂÏÓ ˙‚ˆ‰ ‡ÏÏ ‰„ÚÂÂ‰ È Ù· ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‚ˆ‰

‰ÏÂÒÙ .¯ÈÚÓ Ì‚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙„Â·Ú ˙Â˘ÚÏ ˙·Î¯‰ ÏÚ ‰È‰ ‰Ê ‚ÂÒÓ Ë˜ÈÂ¯Ù· ÈÎ
˙Â„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ÌÂ‰ÈÊ‰ ˙‡ ¯˙‡ÏÂ ‰ Î‰ . 

 בר (ח לביצוע עבודות התשתית בקטע בית שמש "ליו  שי מ38( כשלזה זכה בחו' קבל  ב .3
, מהמסמכי  עולה. ח"ליו  שי מ46.8(אבל בשל עבודות נוספות הוגדל סכו  החוזה ל, גיורא

 הגיש הקבל  פירוט של עבודות 2004באפריל . התגלע סכסו  כספי ומקצועי בי  הקבל  לרכבתש
הנושא נמצא ש, 2004רה למשרד מבקר המדינה בנובמבר הרכבת מס. ח"ליו  שי מ107בסכו  של 

 . בהליכי בוררות
 .ח" מיליו  ש330יתה י עלות הפרויקט שהובאה בחשבו  בבדיקת הכדאיות ה,כאמור לעיל .4

 בהשקעה 20%גידול של : שהקו המשודרג רגיש ביותר לתוספת השקעה, בדיקת הכדאיות העלתה
עור יח וש" מיליו  ש43שלילי של ) נ"ענ(  נוכחי נקי ערבשל כדאי ללא פרויקט ה  הופ  אתהיה

 מיליו  330לעומת אומד  השקעה של . 7% לעומת שער ריבית להיוו  של 6.7% של תתשואה פנימי
הסתכמה ההשקעה , ח" מיליו  ש490ובס  הכל , ח בציוד נייד" מיליו  ש160(ח בתשתיות ו"ש

סכו  זה עשוי לגדול בעקבות  (7ח"מיליו  ש 501(בכ, 2005לפי תשובת הרכבת מינואר , בתשתית
ההשקעה ). 'ההתחשבנות הסופית ע  קבלני  והיועצי  ופסיקת הבוררות בקשר לתביעה של קבל  ב

 726(ובס  הכל כ, ח" מיליו  ש225(הסתכמה בכ) עשרה מערכי רכבת(ברכישת ציוד נייד משומש 
שה  , ח" מיליו  ש236( הכלכלית בשההשקעה עד כה חורגת מאומדני הבדיקה, יוצא. ח"מיליו  ש

 .  במונחי  נומינליי 50%(כ
הרכבת . בביקורת לא נמצאו מסמכי  המתעדי  ניתוח של הסיבות לחריגה מתקציב הפרויקט .5

בגי  , להערכתה העלות הכוללת של התוספותש, 2005הסבירה למשרד מבקר המדינה בינואר 
, וסיבותיה ה  הוספת גשרי , ח" ש מיליו 111( בכדרישות של גורמי חו  כולל התייקרויות הסתכמו

א  על (הקמת תחנה חדשה בבית שמש , גילוי קברי  וטיפול בה , פינוי קרקע מזוהמת, טיפול נופי
עוד הסבירה . טחו  ובטיחות וסילוק פולשי יהוספת אמצעי ב, )פי שבתכנו  סוכ  שהתחנה תשוק 

 .ח" מיליו  ש60(רות כולל התייקרויות הסתכמו בככי התוספות בגי  שינויי  ותוספות אח, הרכבת
כי סכומי ההשקעה שהציגה לראש , 2005הרכבת מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מינואר 

יש , ולטענתה; ח בגי  הציוד הנייד" מיליו  ש340(ח בגי  התשתית ו" מיליו  ש330הממשלה היו 
משרד מבקר . ח" מיליו  ש690 של  לאומד (ח " מיליו  ש726 (להשוות את ההוצאה בפועל 

 340ולא , ח" מיליו  ש160שבדיקת הכדאיות התבססה על השקעה בציוד בס  של , המדינה מעיר
  .ועל סמ  נתו  זה נעשתה הערכת הכדאיות הכלכלית, ח"מיליו  ש

6. ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓÓ , ˙È˙˘˙· ‰Ú˜˘‰‰ Ô„ÓÂ‡Ó Â‚¯Á˘ ˙Â‡ˆÂ‰‰Ó ˜ÏÁ ˙ÂÁÙÏ˘
ÈÂÙˆ È˙Ï· ÂÈ‰ ‡Ï˙Â .Ô„ÓÂ‡· Ô˙Â‡ ÏÂÏÎÏ ‰È‰ ¯˘Ù‡ ˘‡¯Ó ˙ÂÎ¯ÚÈ‰· , ˙˜È„·· ÍÓ˙Ò‰ÏÂ

¯˙ÂÈ ÈÏ‡È¯ Ô„ÓÂ‡ ÏÚ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˜ÈÙ‰Ï ˙·Î¯‰ ÏÚ
Ë˜ÈÈÂ¯Ù‰Ó ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ ,ÌÈË˜ÈÈÂ¯Ù ÚÂˆÈ·Ï ‰˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ˙‡ ¯Ù˘ÏÂ . ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ‰ÈÏÚ

˘‡¯Ó ˙ÂÈÂÙˆ‰ ˙Â‡ˆÂ‰‰ ÏÎ˘ ,Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ‰Ï‡ ˙Â·¯ÏıÂÁ ÈÓ¯Â‚ Ï˘ ˙Â˘È¯„ , ÂÏÏÎÈÈ
‰Ú˜˘‰‰ Ô„ÓÂ‡· ,È¯˘Ù‡‰ ÌÂÓÈ ÈÓÏ ÂÓˆÓÂˆÈ ÔÂ Î˙‰Ó ˙Â‚È¯Á‰˘ ÍÎ .ÔÎ ÂÓÎ , ˙·Î¯‰ ÏÚ

·Èˆ˜˙‰Ó ˙Â‚È¯ÁÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ Á˙ Ï ,ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„Ï ÍÎ ÏÚ ÁÂÂ„ÏÂ ‰Ï˘ . 
__________________ 

 .הסכו  אינו סופי; 2004משרד מבקר המדינה בנובמבר תוני  שמסרה הרכבת לנ 7
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דרוג מסילת הרכבת מתחנת הפרויקט של ש ע  חברת ניהול על חוזה לניהולר "רנ חתמה 19.7.01(ב
 ( נע  לקטע .ומעקב צמוד על ביצועל ו עליופיקוחל,  שלואו  התכנו יתל ,נע  עד תחנת ירושלי 

 לקטע .) חודשי 11(עבור צוות של שבעה עובדי  לב(ח " מיליו  ש1.8(בית שמש נקבע מחיר של כ
 18(עשרה עובדי  לבעבור צוות של (ח " מיליו  ש4.6(מחיר של כ נקבע  ירושלי (בית שמש 
 ).חודשי  

·-28.8.03‰ ·˙Î Ò„ ‰Ó ÏÂ‰È ‰ ˙¯·ÁÏ ·˙ÎÓ ‰ÂÂ ÂÓ ‡Ï˘ ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙  È ˘ Ë˜ÈÂ¯ÙÏ
ÌÈ·Â˘Á ÌÈÁ˜ÙÓ : È ·Ó ˙˘ÂÏ˘ ˙ÈÈ · ÏÚ Á˜ÙÓ‰Â ‰ËÈÏ˘‰ ‰¯˜·)Â˘"· ( ‰¯˜·Ï Á˜ÙÓÂ

Â ÌÈ ÓÊ‰ ÁÂÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ÏÚÂ ·Èˆ˜˙‰ ÏÚÏ˙ÂÎÈ‡ ˙¯˜·.  ‡Â‰ÛÈÒÂ‰ ,˘ ˘‚¯ÂÓ Ì Â¯ÒÁ ·ËÈ‰
 „ÈÚÈÂÍÎ ÏÚË˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ Â·ˆÓ .‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰  ,˘ ¯Î˘ ˙‡ ‰˙ÈÁÙ‰ ‡Ï ˙·Î¯‰

ÏÂ‰È ‰ ˙¯·Á ¯Î˘Ó ÌÈ¯ÒÁ‰ ÌÈÁ˜ÙÓ‰.    
 בטיחות בתוואי

כבר . שיש סכנה של הידרדרות אבני  וסלעי  לאור  תוואי המסילה, רכבת עולההממסמכי  .1
 מקומות שבכמה דובר על כ , 1998באוגוסט , בבירור שנער  ע  המתכנ  לאחר הגשת הצעתו

לפני פרסו  המכרזי  לביצוע  ,10.10.01(ב. צד החצוב אל המסילה  ה הידרדרו אבני  מבתוואי
להפיל עלולי   מידרדרי  ראשי ברכבת למהנדס שסלעי הבטיחות הכתב ממונה , עבודות התשתית

  שכתבבבמכת.  סלעי  נופלי  שיבלמובצד צלע ההר גדרותרצוי להתקי  ולפיכ  ,  מ  המסילהרכבת
, למרות אזכור נושא של סימני בליה שנתגלו בסלע החצוב"ש,  צוי 22.11.02( בלמהנדסהמתכנ  

 3.3.03(מבמכתב . "הרכבת לא דאגה לבצע קידוחי  ובדיקות לאימות הנתוני  והבעיות לא טופלו
 הביעש, ציי הוא .  מסילת הרכבתלצדנמצאי  הגושי הסלע  המתכנ  על כתב, לאג  הנדסה ברכבת

 . נוסעיהאת לסכ   והעלולי  לפגוע ברכבת, אלההלא אחת את חששו מגושי הסלע 
2. ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ˙ ˘Ó ˙ÂÁÙÏ ‰ÚÂ„È ‰˙È‰ ‰ÈÚ·‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ1998 , ‰Ó¯‚Â¯Ù·

 ÏÚ ÌÈÚÏÒÂ ÌÈ ·‡ ˙Â¯„¯„È‰ Ï˘ ‰ ÎÒ‰ ˙‡ ÔÂ·˘Á· ˙·Î¯‰ ‰‡È·‰ ‡Ï ˙ÂÈ‡„Î‰ ÈÁÂ˙È ·Â
„Î ˙Â˘Â¯„‰ ˙ÂÚ˜˘‰‰Â ˙Â˜È„·‰ ˙‡Â È‡ÂÂ˙‰Â˜‰ ˙ÂÁÈË· ˙‡ ÁÈË·‰Ï È . ‡Ï ˙·Î¯‰

 ‰˙˘Ú ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ˙Î¯Ú‰Ï ‰„Â·Ú‰ ˙ÏÈÁ˙ È ÙÏ ÛÈ˜Ó ¯˜Ò‰Ï‡‰ ˙ÈÈˆ˜ ÂÙ ˙‡ ‰·˘ÈÁ ‡ÏÂ 
 ˙ÂÚ˜˘‰‰ ÔÈ· ¯˘˜‰Â ÌÈÚ‚ÙÓÓ ÌÈ ÂÎÈÒ‰ ÔÈ· ‰Ï·È˜˘ È ÙÏ˙ÂËÏÁ‰ . 

יוע  קרקע , מנהל הפרויקט, המתכנ , הנדסהה נער  סיור בהשתתפות נציגי אג  27.1.04(ב .3
זאת בעקבות דיו  שנער  בנושא סיכוני  אפשריי  למסילה לאור  מדרונות ; ה ויוע  גאולוגיוביסוס
 שתסביר כיצד אפשר לייצב אתבדיו  ביקשו נציגי הרכבת לקבל חוות דעת הנדסית . חצובי 

בדיו  .  מפולת סלעי  או גלישה של קרקע אל המסילהלמנועו ייצוב מוחלט המדרונות החצובי 
 אבני  או סח  אדמה ת שלא תהיה הידרדרו100%כי לא נית  לתת ביטחו  ברמה של אמרו היועצי  

, לאור האמור. שכ  על מנת להגיע לרמת ביטחו  גבוהה יידרשו השקעות ענק, לאור  כל התוואי
 ההנחיות של יוע  הביסוס פיועל בסיס תיעוד זה ועל , לתעד את המפגעי  הציע היוע  הגאולוגי

הפחתת סיכוני  ממפגעי  בסיכו  היא מוכנה לקבל בהתחשב בהשקעות הרכבת איזה חליט ת
כי נערכה בדיקה יסודית והתקבלו כמה ,  בדוח המתכנ  על הסיור נכתב. שלהמגבלות התקציבבו

 . התקנת עוגני  וכדומה, החלטות ובה  הרחקת גושי סלע רופפי  במקומות מסוימי 
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שבוצעו עבודות סילוק סלעי  , רד מבקר המדינההרכבת למשהודיעה  2005ובינואר  2004בנובמבר 
מניעה של ללניטור ו, בה  הנחיות לבדיקהיכללו יו ,הנחיות לתחזוקת הקוהיא מכינה וכי , או עיגונ 

 אול  הרכבת לא פירטה באיזה מידה הוקטנו הסיכוני  ואילו סיכוני  .סיכוני הידרדרות סלעי 
 .נותרו בעינ 

‡Â‰ Ô·ÂÓ Í‡ , ˙ÏÚÙ‰ È ÙÏ ÈÎ ‰· ‰ÚÈÒ ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ˙·Î¯‰ Â˜
‰È„ ‰ÁÂË·.  

✯  
 Â˜ ˙ÏÚÙ‰Ï‰ ˙·Î¯Ó ·È·‡ Ï˙Ï˙ÂÙÂÏÁ ˘ÂÏ˘ ÂÈ‰ ÌÈÏ˘Â¯È .‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ ÌÎÂÒ 

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ˙ÂÙÂÏÁ È˙˘ ˙Á‡ ‰ ÂÚ·Â ˙Ú· -Â˜‰ ‚Â¯„˘ ÌÈÈ˜‰ ¯È‰Ó Â˜ ˙Ó˜‰Â  .
‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ ,˜˘‰ Ï˘ ˙ÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈ‡„Î‰ ‰˜„·  ‡Ï˘ ˙ÂÙÂÏÁ‰ È˙˘· ‰Ú ‰ ÂÚ·Â ˙Ú·

˙Á‡ .˙ÈÏÂ·‚ ‰‡ˆÂ˙ ‰˙ÏÚ‰ ‰„ÈÁÈ ‰ÙÂÏÁÎ ‚¯„Â˘Ó‰ Â˜Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ‡„Î ˙˜È„· . ÔÎ ÂÓÎ
 Í˘ÓÂ Â˜‰ ˙ÏÚÙ‰ „ÚÂÓÏ ¯˘‡· È„Ó ˙ÂÈÓÈËÙÂ‡ ˙ÂÎ¯Ú‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ Ïˆ‡ ÔÂÈ„· Â‚ˆÂ‰

‰ÚÈÒ ‰ ,˙·Î¯‰ È„È·˘ ÌÈ Â˙ ‰ ÏÚ ˙ÂÒÒÂ·Ó ÂÈ‰ ‡Ï˘ . 
 ÔÂ Î˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰‚Â¯„˘‰ Ë˜ÈÂ¯Ù .˙·Î¯‰  ‡ÏÏ ‚Â¯„˘‰ Ë˜ÈÂ¯Ù ˙‡ ‰ÏÁ‰

˙˜ÙÒÓ ‰ Î‰.  ‡È‰ ˙‡ ‰„ÓÏ ‡Ï‰ ‡ÏÂ ÈÂ‡¯Î ÁË˘ ‰Ï·È˜ Ú„ÈÓ‰ ÏÎ ˙‡˘Â¯„‰ ÍÈÏ‰Ï 
ÔÂ Î˙‰ . 

˙ÂÈ¯Â˜Ó‰ ˙ÂÈ Î˙‰ ÈÙÏÔ‰ÈÙ ÏÚ˘ Â˜‰ ˙‡ ‚¯„˘Ï ‰ËÏÁ‰‰ ‰Ï·˜˙‰  , ‰È‰ ¯ÂÓ‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰
 ¯‡Â È· ÌÈÈ˙Ò‰Ï2003,˙ÂÏÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡ ÂÈ‰ ˙È˙˘˙‰ ˙Â„Â·ÚÂ  Î-330˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. ÂÙÂÒ· 

˙ÂÈÊÁ˙‰ ÈÙÏ ¯·„ Ï˘ , ÏÈ¯Ù‡· ÏÂÚÙÏ ‰Ê ˙·Î¯ Â˜ ÏÈÁ˙È2005 - Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· 26 ÌÈ˘„ÂÁ 
- ˙È˙˘˙‰ ˙Â„Â·Ú ˙ÂÏÚÂ ,Ë˜ÈÂ¯Ù· ÂÒ ÎÂ‰˘ ÌÈÈÂ È˘‰ ¯Á‡Ï , ÈˆÁÎ· ¯·Î ˙ÓÎ˙ÒÓ

˘ „¯‡ÈÏÈÓ" Á)ÏÂ„‚Ï „ÂÚ ÈÂ˘Ú ÌÂÎÒ‰ .( 
 ¯·Ó·Â · ‰ÚÈ„Â‰ ˙·Î¯‰2004 ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ,‰˘ ‰˙ÏÂÚÙ ÈÎ¯„ ˙‡ ˙ ÁÂ· ‡È

ÏÂÚÈÈÂ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ , ¯˙È‰ ÔÈ·Â ‰˙˘Ú ÌÈÈÂ È˘‰ ˙‡Â ÌÈ¯ÂÙÈ˘‰‰Ï‡‰ : ÈÂ È˘
ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„·ÂÚ ˙ÙÒÂ‰Â ˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙·ÈËÁ· È Â‚¯‡;Â È˘ È ÔÂ Î˙‰ ÈÊÂÁ· ÌÈ¯ÂÙÈ˘Â ÌÈ

ÁÂ˜ÈÙÂ ÏÂ‰È  ÈÊÂÁ·Â ;ÌÈ  Î˙Ó ‚ÂÂÈÒÏ ‰„ÚÂ ˙Ó˜‰; ÌÈˆÚÂÈ‰Â ÌÈ  Î˙Ó‰ ¯‚‡Ó ˙Ï„‚‰ 
˙ÁÂÈ‰Ó ÔÂ Î˙Â ‰¯˜· Í¯ÂˆÏ ÌÈ  Î˙Ó ÌÚ ÌÈÓÎÒ‰ ÏÚ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï,  ÌÈÁ˜Ï‰ ‡ÂÏÓ Â˜ÙÂ‰ ÈÎ ‡„ÂÂÏ ˙·Î¯‰ ÏÚÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ
 Â ˘ÈÈ ‡Ï ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î·ÌÈÈ„È˙Ú ÌÈË˜ÈÂ¯Ù, ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ Î˙ ¯Â‡Ï „ÁÂÈÓ· 

 ‡È‰˘ ˙ÂÏÂ„‚‰‡ÈˆÂ‰Ï ‰¯ÂÓ‡ÔÏÚÂÙ‰ Ï‡ .   



  


