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 רשות הספנות והנמלי�

 תקציר

היא זרוע של משרד התחבורה לגיבוש ) �" רספ�להל� (רשות הספנות והנמלי� 
. מעגנות וכלי שיט קטני�, הנמלי�, וליישו� של מדיניות הממשלה בתחומי הספנות

 מועד תחילת חוק רשות הספנות � 2005היא פועלת במתכונת הזאת מפברואר 
 .�2004ד"התשס, והנמלי�

 

 לות הביקורתפעו

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� שוני� של פעילות 2011אוגוסט �בחודשי� מר#
במינהלות , במשרד התחבורה, הביקורת נעשתה ברשות הספנות והנמלי�. �"רספ

הנמלי�
1

) י" חנ�להל� (מ "בחברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי� בע,  באשדוד ובחיפה
 .ובמשרד המשפטי�

 

 עיקרי הממצאי�

 21ישראל חתומה על , לאומיות בתחו� הימי� אמנות בי�%61 רשימה של מתו .1
לאומיות �במדינת ישראל יש פיגור של ממש בהצטרפות לאמנות בי�. אמנות בלבד

. בנושא ספנות ושיט וביצירת הנורמות הנדרשות בחקיקה הישראלית לצור% יישומ�
� ומשרד "ספר.  שני��20המדינה הצטרפה לחלק מהאמנות בעיכוב של יותר מ

 . התחבורה לא קידמו הצטרפות לאמנות

 עשתה הסוכנות האירופית לבטיחות ימית2009בשנת  .2
2

 ביקורת כדי לבדוק א� 
. מערכת ההכשרה הימית של ישראל עומדת באמות המידה של הקהילה האירופית

 הקובעת נורמות בנושא הכשרה והסמכה של ,STCWהארגו� העיר כי חלקי� מאמנת 
 מערי% �2010 העסיקה עד יולי "רספ. אינ� מעוגני� בחקיקה הישראלית, ימאי�

 .� טר� מינתה מערי% אחר במקומו"אול� רספ, חיצוני למערכת ההכשרה של הימאי�

למרות תמיכת הממשלה בספנות תחת דגל ישראלי כדי לשמר את מספר הימאי�  .3
 . �17% בכ2010 ועד 2007קט� מספר� משנת , הישראלי� בצי הסוחר הישראלי

, � ולא הזמינה מחקרי� בנושאי הספנות והנמלי�" לא ביצעה רספ2005משנת  .4
י "� מסתמכת על מחקרי� וסקרי� שחנ"רספ. שלא לפי הגדרת תפקידה בחוק

כיוו� . כרגולטור של ענ, הספנות, �"א, שבהגדרת� ה� שוני� מצורכי רספ, מזמינה
עלול להיווצר ניגוד ענייני� , �"רספי נמצאת בענייני� מסוימי� בפיקוחה של "שחנ

 . לגבי ביצוע המחקרי�

__________________ 

י לשיתו� פעולה לניהול נמלי חיפה "� ובי� חנ" בי� רספ2006גופי� שהוקמו על פי הסכ� מדצמבר   1
 . בראש� מכה� מנהל הנמל. ואשדוד

2  European Maritime Safety Agency � EMSA 
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� לא בוצעו רישו� ותיעוד מרוכז של כל תאונה ימית שהתרחשה בשני� "ברספ .5
ובכלל זה לא פורטו היכ� התרחשו ,  על פי הגדרת תאונות י� בתקנות2008�2011

ירת תאונות � ג� לא היה נוהל לחק"ברספ. כיצד ה� התרחשו וכיצד טופלו, התאונות
ולא נקבעה הנחיה בדבר הכישורי� הנדרשי� וההשכלה הנדרשת מחוקר תאונות 

אג! בעל , �"מאחר שרוב החוקרי� ממוני� מקרב האג! לפיקוח ובקרה ברספ. ימיות
לעתי� עלול הדבר , סמכויות נוספות בתחו� הפיקוח והבקרה על אוניות ונמלי�

 . להעמיד אות� במצב של ניגוד ענייני�

 לא ביצעה המועצה הארצית לתכנו� ובנייה בחינה נוספת של תכנית 1999משנת  .6
13א "הפיתוח למעגנות א! שתמ

3
 מבוססת על תחזית ביקוש למקומות עגינה שהוכנה 

במעגנות לחופי הי� התיכו� מדרו� לתל אביב ועד צפו� האר% .  שני��30לפני למעלה מ
 . יש מחסור במקומות עגינה לכלי שיט קטני�

� ואת מנהלי "החקיקה וחקיקת המשנה הרלוונטיות לא הסמיכו את רספ .7
המעגנות לאכו! את ההוראות המחייבות על המשיטי� או על בעלי הספינות באמצעות 

הלי' מינהלי של הטלת עיצו� כספי
4

ההלי' החלופי .  על ידי גורמי הרשות המבצעת
 .רבבמישור הפלילי כרו' בהשקעת אמצעי� מרובי� ואור' זמ� 

וג� לא הכינה תכנית לפיקוח על � לא הכינה נוהלי פיקוח למעגנות ונמלי� "רספ .8
ונמל , מעג� שביט, נמל עכו(לחלק מהמעגנות . תשתיות במעגנות ועל תפעול מעגנות

 .א! שה� טעוני רישוי על פי החוק, לא היה רישיו� עסקי�) יפו

כויות מנהלי הנמלי� � להפעלת סמ"י ובי� רספ"טר� יוש� ההסכ� שבי� חנ .9
בידי מנהלי הנמלי� לא היו סמכויות בתחו� של ניתוב אניות . בנמלי אשדוד וחיפה

בנמלי� ושל תצפיתני� ובתחו� הפיקוח על הכנסת משאיות לנמל וא! לא הייתה 
, לפיכ' חברות הנמל ה� שהפעילו סמכויות אלה. בידיה� אחריות לביטחו� המרחבי
� מחד "כפיפות מנהלי הנמלי� לרספ. 2008אוגוסט שלא בהתא� להחלטת הממשלה מ

עלולי� ליצור חשש , י מאיד' גיסא"גיסא ומימו� פעילות� השוטפת באמצעות חנ
� תנתק את הקשר ע� "ומ� הראוי שרספ, לניגוד ענייני� בפעילות� כמנהלי נמלי�

 .י לגבי המימו� של מנהלי הנמלי� ולגבי תפקוד�"חנ

בי� תעריפי השירותי� בנמלי� השוני� ובי� התעריפי� � לא יזמה השוואה "רספ .10
משרד התחבורה ומשרד האוצר קבעו במסגרת הרפורמה בתעריפי� . בנמלי� בעול�

�בשעה שיוע% מטע� צוות בי�,  לשנה1%נורמה מינימלית של התייעלות בשיעור 
 2.5%משרדי של משרד האוצר ומשרד התחבורה המלי% לקבוע מקד� התייעלות של 

 .לשנה

נקבע בצו , כדי לאפשר לבעלי המטעני� הסתגלות הדרגתית לשינוי בתעריפי� .11
, מנגנו� ההשבה, �2010ע"התש, )שירותי נמל(הפיקוח על מחירי מצרכי� ושירותי� 

ולפיו בעלי המטעני� הקטני� שער' המטע� שלה� גבוה יסבסדו את בעלי המטעני� 
י "וחנ, קוח לא הוגבל סכו� ההשבהבצו הפי. הגדולי� שער' המטע� שלה� נמו' יותר

 . ח שנוצר בגי� מנגנו� ההשבה" מיליו� ש60מימנה את הגירעו� בסכו� של 

__________________ 

 .צית לחופי�תכנית המתאר האר  3

א# הוא כולל סמכויות , )לחוק' פרק ה(אמנ� בחוק רשות הנמלי� יש פרק של� בדבר עיצו� כספי   4
שאי� בה� כדי לשמש כלי אכיפה בנוגע למרבית ההוראות החוקיות ולמרבית , ספציפיות מאוד בנושא

 .הנמלי� באר$
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 סיכו� והמלצות

כוח אד� , לאומיות�בדוח זה הועלו ליקויי� בנושאי הצטרפות המדינה לאמנות בי�
חקירת תאונות ימיות במעגנות לחופי הי� התיכו� , ביצוע סקרי� ומחקרי�, ימי
 . ורמה בנמלי�ורפ

על משרד התחבורה ומשרדי הממשלה השוני� הנוגעי� בדבר לפעול בנחרצות לקידו� 
לאומיות בתחו� הספנות שעליה� חתומות �ההצטרפות של מדינת ישראל לאמנות בי�

�על מנת למנוע חשיפה לסנקציות בי�, המדינות החברות בארגו� הימי הבינלאומי
, אי� ישראלי� לעבוד באניות ברחבי העול�מניעה מימ: לאומיות אפשריות כגו�

החמרה בתנאי העגינה של ספינות ישראליות בנמלי� זרי� או מניעה מחברות ספנות 
 .זרות מלעגו� בנמלי ישראל

, � למצוא דרכי� לשמירה על כוח האד� הימי ולפיתוחו"על משרד התחבורה ורספ
בייחוד ,  זרי�התלות של הספנות הישראלית בימאי��שתכליתו להבטיח את אי

הדבר חיוני ביותר מכיוו� שהסחר של מדינת ישראל מתקיי� ברובו . בשעת חירו�
 .בדר' הי�

 

♦ 
 

 מבוא

רשות ).  הנמלי��להל� (אשדוד ואילת ,  ניהלה רשות הנמלי� את נמלי חיפה2005עד פברואר 
מינהל . ) חוק רשות הנמלי��להל�  (�1961א"התשכ, הנמלי� הוקמה על פי חוק רשות הנמלי�

, חוק רשות הספנות והנמלי� נחקק 2004ביולי . הספנות ריכז את נושא הספנות במשרד התחבורה
בעקבות . 5שביטל את חוק רשות הנמלי�, ) החוק או חוק הספנות והנמלי��להל� ( �2004ד"התשס

חברת נמל אילת וחברת נמלי , חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה: החוק הוקמו ארבע חברות
 במשרד התחבורה 2005על פי החוק הוקמה בפברואר ). י" חנ�להל� (מ "אל פיתוח ונכסי� בעישר

שהיא זרוע , )�" רספ�להל� (רשות הספנות והנמלי� )  משרד התחבורה�להל� (והבטיחות בדרכי� 
מעגנות וכלי , הנמלי�, של משרד התחבורה לגיבוש וליישו� של מדיניות הממשלה בתחומי הספנות

 . 60ח ומספר העובדי� בה היה " מיליו� ש��32.3 כ" היה תקציב רספ2010בשנת . �שיט קטני

תפקידיו של מינהל הספנות היו לאגד את כל נושאי הספנות והנמלי� במדינת ישראל ולשמש 
� תחומי� נוספי� ובה� פיקוח על "החוק הוסי( לתפקידי רספ. רגולטור בי� כל הגופי� הרלוונטיי�

ייעו+ לשרי� בעניי� תכניות ; וז מידע וכ� ייזו� מחקרי� בתחו� הנמלי�ריכ, שלושת הנמלי�
נקבע בחוק כי הרשות תבצע את תפקידיה כדי להבטיח בי� השאר , כמו כ�. י"הפיתוח שהכינה חנ

מקצועי ואמי� לציבור בתחו� הספנות והנמלי� וקידו� התחרות בי� הגורמי� , מת� שירות יעיל
 .בנמלי�

,  אניות2,854מה� עגנו בנמל חיפה .  אניות מטע�6,011 2010פקדו בשנת את הנמלי� בישראל 
יצוי� כי כמעט .  אוניות146 � ובנמל אילת 2,829 �בנמל אשדוד , 182 �במספנות ישראל בנמל חיפה 

 .�2010 ל2004לא היה שינוי במספר האניות שפקדו את ישראל בי� השני� 

__________________ 

 . לחוק הספנות והנמלי��36 שימשיכו לחול כמפורט בסעי, למעט הוראות בחוק רשות הנמלי�   5
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 עברו בנמלי חיפה 2010בשנת . ות ג� אניות נוסעי�מבי� כלל האוניות הפוקדות את ישראל פוקד
 .2005 לעומת שנת �95%גידול של כ,  נוסעי��572,000ואשדוד כ

 בדק משרד מבקר המדינה היבטי� שוני� של פעילות רשות הספנות 2011אוגוסט �בחודשי� מר+
י "בחנ, פה באשדוד ובחי6במינהלות הנמלי�, במשרד התחבורה, �"הביקורת נעשתה ברספ. והנמלי�

 .ובמשרד המשפטי�

 

 

 לאומיות�אמנות בי�

אמנה מחייבת את . לאומיות�לאומית מוסדר בעיקר באמצעות אמנות בי��תחו� הספנות הבי� .1
א� באמצעות החלטת ממשלה או בית מחוקקי� וא� בדר/ , המדינות והארגוני� שהצטרפו אליה

 . האשרור של אמנות במדינת ישראל הוא בסמכות הממשל. אחרת

לאומיות �יישומ� של אמנות בי�"את , בי� היתר, � תבצע את תפקידיה כדי להבטיח"רספ, לפי החוק
לאומי �הארגו� הימי הבי�". בתחו� הספנות או הנמלי� המחייבות את ישראל
INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION ) להל�� IMO ,ו או הארגו�"אימ (

המופקדת על הבטיחות והביטחו� , �"צועית של האושמדינת ישראל חברה בו הוא סוכנות מק
 . בתחו� הספנות וכ� על מניעת זיהו� מספינות

ג� לפני שרשויות המדינה מאשררות אמנה עשויות להיות לה נפקויות משפטיות בנוגע  .2
מדינה אשר חתמה על אמנה א/ ", 1969על פי אמנת וינה בדבר דיני אמנות משנת , לדוגמה. למדינה

מחוייבת על פי המשפט הבינלאומי להימנע ממעשי� אשר סותרי� את מטרת , רה אותהטר� אשר
בשל האמור ובהתחשב באפשרות שהצטרפות לאמנה עשויה להביא להכללת נורמות ". האמנה

חשוב שתתקיי� התייעצות בנושא , חדשות בספר החוקי� או תחייב לשנות נורמות קיימות
 . ממשלה הנוגעי� בדברההצטרפות האפשרית לאמנה ע� משרדי ה

אשרור אמנה או "בפרק , לאומיות� בנושא אמנות בי��1.8.72הנחיות היוע+ המשפטי לממשלה מ
לרבות בשלבי ניהול , לאומיות�קובעות את הדר/ לטיפול בהתקשרות באמנות בי�, "הצטרפות אליה

ר למשנה בהנחיות נקבע כי הייעו+ המשפטי של המשרד יעבי. החתימה והאשרור, המשא ומת�
ליוע+ המשפטי לממשלה וליוע+ המשפטי של משרד החו+ העתק מהאמנה וכ� חוות דעת בעניי� 

השפעת האמנה המוצעת על ההתחייבויות הבינלאומיות הקיימות .  א:   "שתתייחס לדברי� אלה
 ; הוראות חוק פנימיות המשפיעות על סמכות הממשלה לכרות את האמנה.  ב;   של המדינה

 הא� �במקרה של אמנה רב צדדית . ד; י� הדרושי� בחוק הישראלי לש� ביצוע האמנההשינוי.  ג
 ".יש צור/ ואפשרות להסתייג מהוראות מסוימות שבאמנה

כי א� סבר היוע+ המשפטי לממשלה שאשרור האמנה , בי� היתר, 1972כמו כ� נקבע בהנחיה משנת 
ונציג משרד המשפטי� ישות( ,  בדבריודיע על כ/ למשרד הנוגע, מחייב שינויי� בחוק הישראלי

חוות הדעת של היוע+ המשפטי לממשלה בנוגע להיבטי� המשפטיי� של . בדיוני הכנת החקיקה
כמו כ� תוגש עמדת משרד ; האמנה המוצעת תוגש לממשלה וכ� דוח שיפרט את הצור/ באשרורה

 . החו+

__________________ 

אשדוד ואילת , י הסכ� לשיתו� פעולה לניהול נמלי חיפה"� ובי� חנ" נחת� בי� רספ2006בפברואר   6
ובראש� מונו מנהלי נמלי� שמתפקיד� . ולפיו הוקמו מנהלת נמל בנמל חיפה ומינהלת בנמל אשדוד

 .די� השוני� בנמל לנהל בי� היתר את התחו� הימי ואת השטחי� המשותפי� של התאגי
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)  הקוב+ החדש�להל� ( הוציא היוע+ המשפטי לממשלה קוב+ חדש של הנחיות 2003באוקטובר 
בד( ההסבר לשימוש בקוב+ . וניסוח חלק� מחדש, לפי העניי�, לאחר עדכו� וניפוי הנחיות ישנות

נמצא כי בקוב+ החדש אי� הנחיה ספציפית בנושא ". אי� להסתמ/ על הנחיות שהוסרו"נכתב כי 
היוע+ המשפטי  בנושא מופיעה בי� הנחיות 1972ההנחיה משנת , ע� זאת. 'אמנות בינלאומיות'

הנחייה זו הינה חלק "וזאת תו/ ציו� מפורש כי , לממשלה באתר האינטרנט של משרד המשפטי�
כל , הנחייה זו מחייבת. בימי� אלה נעשית עבודת מטה לעדכו� ההנחיה. מקוב+ ההנחיות ההיסטורי

 ".עוד לא פורסמה אחרת תחתיה

משרד התחבורה כי בקוב+ הנחיות בבירור שקיי� צוות הביקורת מסרה היועצת המשפטית של 
לדבריה . הנחיות מעודכנות והנחיות היסטוריות: היוע+ המשפטי לממשלה יש שני סוגי הנחיות

הנחיית היוע+ . ואילו ההנחיות ההיסטוריות אינ� מחייבות, להנחיות המעודכנות יש תוק( מחייב
 . היא הנחיה היסטורית ולא מחייבת1972המשפטי לממשלה משנת 

 ˙Ú„Ï ˙�Ó ÏÚ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ÏÚ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó
˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰‰ ˙ÂÈÁ�‰‰ Ï˘ Ô„ÓÚÓ ˙‡ ¯È‰·‰Ï , ÔÂÂ˜Ó‰ ı·Â˜· Ô‰Â ·Â˙Î‰ ı·Â˜· Ô‰) ¯˙‡·

ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó Ï˘ Ë�¯Ë�È‡‰ .(ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ¯Â·Èˆ ·¯˜· ÌÈ¯·„‰ ˙ÚÓË‰Ï ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ ,
 ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ï˘ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ÌÈˆÚÂÈ‰ ˙Â·¯Ï- ˙ÂÈÁ�‰‰ Ô‰Ó ¯È‰·‰Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â 
ÔÈ· ˙Â�Ó‡ Ï˘ ¯Â¯˘‡‰ ÍÈÏ‰ ÔÈÈ�ÚÏ ˙Â·ÈÈÁÓ‰-˙ÂÈÓÂ‡Ï , ‰˜È˜Á‰ ˙Ó‡˙‰ ˙Â·¯Ï

Ô‰È˙Â‡¯Â‰Ï ˙ÈÏ‡¯˘È‰ . 

 תשובת משרד �להל� ( למשרד מבקר המדינה הודיע משרד המשפטי� 2011בתשובתו מדצמבר 
ת שיצא כקוב+ מודפס ההנחיה נשמטה מקוב+ ההנחיו"כי הוא לקח לתשומת לבו כי ) המשפטי�

, ידועה למיטב ידיעתנו ליועצי� המשפטיי� הרלוונטיי�, א� כי ההנחיה תקפה (2003בשנת 
וקיימת במאגר האינטרנט , מאוזכרת על ידנו תדיר בתכתובות מול יועצי� משפטיי� בנושא זה

מנת ונוציא הבהרה לכלל היועצי� המשפטיי� על , )המעודכ� של ההנחיות באתר משרד המשפטי�
 ".עוד נציי� כי אנו שוקדי� כיו� על עדכו� ההנחיה. ככל שהיו כאלה, למנוע כל אי הבנות

שר המבקש להגיש הצעה להחלטה בדבר " נקבע כי 2009בתקנו� לעבודת הממשלה מאפריל  .3
אשרור אמנה בינלאומית יעביר למזכיר הכנסת שבועיי� קוד� עותקי� מנוסח האמנה ומעיקריה 

בתו� השבועיי� שנקבעו תועבר למזכיר הממשלה . רית וזה יביא� לידיעת הכנסתהמתורגמי� לעב
בדברי ההסבר יובאו עמדותיה� של שר החו+ ושר המשפטי� . הצעת החלטה בעניי� אשרור האמנה

ננקטה בכנסת פעולה . א� שינויי� כאלה נדרשי�, ושינויי� בחוק הישראלי הנובעי� מ� האמנה
ג� ". ידווח על כ/ השר המופקד על התחו� לממשלה, � הכנסתבעניי� האמנה בהתא� לתקנו

 .ממשלות עבר כללו בתקנו� של עבודת הממשלה ניסוח דומה בנושא זה

יש שישה , בנושא זיהו� מכלי שיט IMO שהיא האמנה המובילה של ארגו� ,MARPOLלאמנת 
, ני� בלבדעל המדינות החברות באמנה חלה החובה להצטר( לשני הנספחי� הראשו. נספחי�

רוב המדינות המפותחות אשררו את ארבעת . וההצטרפות לארבעת הנוספי� היא וולונטרית
� בכוונת הארגו� לחייב בעתיד את חברות הארגו� להחיל "ולפי מסמכי רספ, הנספחי� הוולונטריי�

מדינת ישראל הצטרפה עד כה לשלושה נספחי� ועל מנת להצטר( . בתחומ� ג� את יתר הנספחי�
שת הנספחי� האחרי� עליה ליישמ� בחקיקה הישראלית כדי להחיל אות� כנורמה מחייבת לשלו

� להתקי� תקנות בשיתו( "היה על רספ, לצור/ יישו� הוראותיו של הנספח החמישי. בתחו� הימי
 שני� לאחר 22, 2010רק בינואר . המשרד להגנת הסביבה בנושא איסור השלכת אשפה מכלי שיט

פורסמו תקנות אלה ברשומות וה� נכנסו לתוק( , נספח החמישי של האמנהכניסתו לתוק( של ה
� למשרד החו+ בקשה " העבירה היועצת המשפטית של רספ2011רק באפריל ; 2010בפברואר 

 . לאשרור הנספח החמישי לצור/ ייפוי כוחו של שר החו+ לבצע את ההחלטה
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ÎÈÚ Ï˘· ¯ÎÈ� ¯ÂÁÈ‡· Ì˘ÂÈ ÁÙÒ�Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰‰ ÍÈÏ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�ÙÒ¯· ˜¯ ‡Ï ÌÈ·Â" Ì‚ ‡Ï‡ Ô
ÌÈËÙ˘Ó‰ „¯˘Ó·Â ıÂÁ‰ „¯˘Ó·. 

 התקבלה החלטת ממשלה להצטר( לנספח לאחר �2011 הודיעה למבקר המדינה כי רק במאי "רספ
משרד החו+ ,  של משרד המשפטי�2011 עד ינואר 2010שהתקבלו האישורי� המתאימי� מאפריל 

 .והממשלה

כי פועלת בו מחלקת כתבי אמנה אשר מתרגמת מעל משרד המשפטי� הודיע למשרד מבקר המדינה 
בשנה ועושה זאת במקצועיות " כתבי אמנה"מפרסמת עשרות חוברות ,  אמנות מדי שנה50

תו/ התחשבות ג� בבקשות של משרדי� שוני� לסדרי קדימויות בעבודה בהתא� למידת , ובמסירות
 . חשיבות� ודחיפות� של הנושאי�

מחלקת האמנות במשרד החו+ שלחה את ההודעות על "...נה כי משרד החו+ הודיע למבקר המדי
 " .בזמ� הנדרש) INSTRUMENT OF ACCEPTANCE(פורמלית  IMOההצטרפות ל 

4.  Ï˘ ‰ÓÈ˘¯ ÍÂ˙Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰61ÔÈ· ˙Â�Ó‡ -ÈÓÈ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ‡Ï , Ï‡¯˘È
 ÏÚ ‰ÓÂ˙Á21„·Ï· ˙Â�Ó‡  ;Â„Â‰ ÔÂ‚Î ˙Â�È„Ó ,‰ÈÏËÈ‡ ,ÓÂ˙Á ÔÙÈÂ „�Ï¯È‡ ÏÚ ˙Â35-38 

‰Ê ÌÂÁ˙· ˙Â�Ó‡ . ˙ÂÙ¯Ëˆ‰· ‰Ï‡ ˙Â�È„ÓÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ˘ÓÓ Ï˘ ¯Â‚ÈÙ ˘È Ï‡¯˘È ˙�È„Ó·
ÔÈ· ˙Â�Ó‡Ï- ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á· ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÓ¯Â�‰ ˙¯ÈˆÈ·Â ËÈ˘Â ˙Â�ÙÒ ‡˘Â�· ˙ÂÈÓÂ‡Ï

ÔÓÂ˘ÈÈ Í¯ÂˆÏ .Ó ¯˙ÂÈ Ï˘ ·ÂÎÈÚ· ˙Â�Ó‡‰Ó ˜ÏÁÏ ‰Ù¯Ëˆ‰ ‰�È„Ó‰-20ÌÈ�˘  .ÙÒ¯" Ô
Ó„È˜ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Í˘Ó· ˙Â�Ó‡Ï ˙ÂÙ¯Ëˆ‰ Â. 

 למנהל אג( כלכלה וקשרי חו+ �2009 העלה במכתבו ממר+ "מנהל אג( בכיר לפיקוח ובקרה ברספ
 העלה סג� 2011ג� במאי . � שבע דוגמאות של אמנות חיוניות שישראל אינה חתומה עליה�"ברספ

לאומיות � של אמנות בי�� רשימה"� וליוע+ המשפטי של רספ"� במכתבו למנהל רספ"מנהל רספ
 .7שלדעתו על מדינת ישראל לאשרר בהקד�

˙Â�Ó‡· ÌÈ˘¯„�‰ ÏÂÙÈË‰ ÈÎÈÏ‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ‡Ï ‰�È„Ó‰ ˙¯Â˜È· ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· , ÌÈÁÙÒ�·
ÔÈ· ˙Â�Ó‡ Ï˘ ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù·Â-· ˙Â¯·Á‰ ˙Â�È„Ó‰˘ ˙ÂÈÓÂ‡Ï-IMO È�ÙÏ Ì‰ÈÏÚ ÂÓ˙Á 

˙Â·¯ ÌÈ�˘ . 

 דאז במכתבו לסג� בכיר למנהל הרשות בנושא �" כתב מנהל אג( פיקוח ובקרה ברספ2009במר+ 
לדבריו א� ישראל לא ". פיגור מתמש/ באשרור אמנות בי� לאומיות ושחיקת היכולת לאכיפת�"

 להכשרת ימאי� והסמכת� ותימצא STCWתאשרר את האמנות ולא תעג� בחקיקה את חלקי אמנת 
וח של אניות הפוקדות את יכול מצב זה לגרו� להעלאת תעריפי הביט, שאינה עומדת בדרישות

עוד ציי� באותו מכתב כי . הנמלי� בישראל או הימנעות מהגעת אניות מסוימות לנמל בישראל
 . תדמיתה של מדינת ישראל תפגע קשות

__________________ 

  97ג� פרוטוקול  (2חקיקת תקנות של נספח ; 6" ו4 נספחי� (MARPOL)אמנה למניעת זיהו� היו�   7

 ,BUNKER CONVENTION "" לדלק הסק" אמנה ;(BWM)אמנה לניהול מי נטל ; )MARPOL"ב
 אורגני  על איזור שימוש בצבעי� המכילי� בדיל" AFSאמנת (LLMC);כולל האמנה להגבלת אחריות

(TBT) ; לבטיחות החיי� בי� 88פרוטוקול (SOLAS) ; תקנות לאומיות הקשורות לאמנת ההכשרה
תעודות בלתי ניתנות לזיו� וגישה למאגר , לרבות תעודות רפואיות חדשות, (STCW)של יורדי י� 

 .1.1.12"שנכנס לתוק� ב, ממוחשב לאימות התעודות
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רב חובל יגאל , �" הודיע מנהל רספ2010ל משרד התחבורה בפברואר "בסיכו� דיו� בלשכת מנכ
החברות לעמוד ביישו� כל האמנות הימיות ומדינה שלא  על כל המדינות 2015עד לשנת "כי , מאור

כי מדינות שלא יעמדו באמנות יהיו חשופות לסנקציות , פירושו של דבר". ירד דירוגה, תעמוד בכ/
החמרה בתנאי , מניעה מימאי� ישראלי� לעבוד באניות ברחבי העול�: לאומיות אפשריות כגו��בי�

 . � או מניעה מחברות ספנות זרות מלעגו� בנמלי ישראלהעגינה של ספינות ישראליות בנמלי� זרי

כוח אד� המטפל , עד לאחרונה" כי �2011 ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מדצמבר "רספ
פעל בהתא� לסדרי ... בנושאי ספנות ונמלי� בלשכת היועצת המשפטית של משרד התחבורה

� עמד בראש סדרי הקדימות הצור/ במש/ מספר שני, י הנהלת המשרד ולפיו"קדימות שנקבעו ע
לטפל בהיבטי� החוקיי� הרבי� , לבצע התאמות בחקיקה כתוצאה מהרפורמה בנמלי� ובכלל

 ". הנובעי� מהרפורמה

ביקורת  (��VIMSAS פועלת מזה כשנה וחצי להכנה לביקורת ה"עוד נאמר בתשובה כי רספ
. 2013שתיער/ בתחילת , אמנותבנושא אישורי אמנות והתאמת החקיקה הישראלית ל) בינלאומית

 .י מומחי� בינלאומיי� ונכתבי� נהלי� רבי�"במסגרת זו נערכו כבר מספר סדנאות בישראל ע

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ�Â˘‰ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÏÚ
 ˙Â�Ó‡‰ Ï˘ ÈÏ‡¯˘È‰ ÔÈ„· ‰ËÈÏ˜Ï ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÌÂ„È˜Ï ˙Âˆ¯Á�· ÏÂÚÙÏ ¯·„·

ÔÈ·‰- ˙Â�È„Ó‰ ÌÚ ˙Á‡ ‰¯Â˘· „ÂÓÚ˙ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó˘ È„Î ˙Â�ÙÒ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÓÂ‡Ï
‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â�· ˙ÂÓ„˜˙Ó‰Â ˙Â�˜Â˙Ó‰. 

5.  ˙�˘·2009 ‰˙˘Ú European maritime safety agency )ÔÏ‰Ï-EMSA (
 ˙ÈÓÈ‰ ‰¯˘Î‰‰ ˙Î¯ÚÓ Ì‡ ˜Â„·Ï ‰˙ÈÏÎ˙˘ ˙¯Â˜È· ˙ÈÓÈ ˙ÂÁÈË·Ï ˙È‡ÙÂ¯È‡‰ ˙Â�ÎÂÒ‰

‡· ˙„ÓÂÚ Ï‡¯˘È ˙�È„Ó Ï˘˙ÈÙÂ¯È‡‰ ‰ÏÈ‰˜‰ Ï˘ ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ . ÔÂ‚¯‡EMSA ¯ÈÚ‰ 
 ˙�Ó‡Ó ÌÈ˜ÏÁ˘ Ï‡¯˘È ˙�È„ÓÏSTCW ,ÌÈ‡ÓÈ ˙¯˘Î‰Ï ˙ÂÓ¯Â� ˙Ú·Â˜‰ , ÌÈ�‚ÂÚÓ Ì�È‡

˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰˜È˜Á· . 

עקב "כי ) �" תשובת רספ�להל� ( למשרד מבקר המדינה �2011 הודיעה בתשובתה מדצמבר "רספ
 נאלצי� לא אחת למצוא דרכי� זמינות לאימו+ אנו, איטיות� הרבה של הליכי חקיקה בישראל

 במקרה של התעודות � �STCWלדוגמא כפי שבא לידי ביטוי באמנת ה. סעיפי� מעשיי� באמנות
עדכו� האמנות לא ... לדאבוננו מנגנו�. הרפואיות ועל מנת שלא להיקלע למצב של הפרת האמנה

מני� אלו בי� קבלת העדכו� לבי� תוא� תמיד את הלי/ החקיקה הישראלי ולכ� נוצרי� הפרשי ז
 ".השלמת החקיקה הישראלית

 להכשרה והסמכה של יורדי י� STCW התקיי� כינוס בלונדו� בנושא אמנת 2007בפברואר  .6
כי יש לענות לאלתר לבקשות של אימות , בי� השאר, בכינוס הוחלט. �"בהשתתפות נציגי רספ

 . מזויפותתעודות ממדינות אחרות כדי להקל בגילוי תעודות

 השתתפו שני נציגי� 2010שהתכנס באוקטובר , STCW CONVENTIONבסמינר אזורי ושמו 
. הועלה בו כי הוחמרו הדרישות בדבר הפיקוח על תעודות ההסמכה לימאי� ובדבר אימות�. �"מרספ

נוספה דרישה מפורשת מהמערכת לדיווח מקוו� מהיר על פרטי הימאי� בעניי� תעודות ההסמכה 
� כי "� בסמינר דיווחו למנהל רספ"נציגי רספ. על תארי/ ההנפקה ועל ותוקפ� הרצוי, שלה�

המערכת הממוחשבת הקיימת מבוססת על תכנה שנכתבה לפני עשורי� רבי� מלאה טלאי� ואינה 
עונה בשו� אופ� לדרישות ובמיוחד לצרכי רשות הספנות ואי� כל אפשרות מעשית להפקת דוחות 

 .ה השוטפתוחתכי� הדרושי� לעבוד

˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ËÒÂ‚Â‡2011 , ‡Ï
˙Â˘È¯„Ï ·Â˘ÁÓ‰ ˙Î¯ÚÓ ‰Ó‡˙Â‰ ,ÔÂÂ˜Ó ÔÙÂ‡· ˙Â„ÂÚ˙ ˙Ó‡Ï ¯˘Ù‡ È‡Â. 
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במנילה  IMOכפי שסוכ� בכינוס , � צוי� כי נושא המחשוב נמצא בטיפול ובעדיפות"בתשובת רספ
2010. 

 

 

 כוח אד� ימי

  ימאי�העסקת

להל� טבלה . בשני� האחרונות קט� מספר� של הימאי� הישראלי� המשרתי� על אניות ישראליות
מלחי� בעלי (צוערי� ודירוגיה� , המפרטת את מספר� של הימאי� הישראלי� בסיווג לפי קציני�

 .2007�2010לשני� ) דרוג מקצועי במקצועות שוני�

 מספר הימאי� הישראלי� באניות ישראליות

‰Ò"Î ÌÈ‚Â¯È„ ÌÈ¯ÚÂˆ ÌÈ�Èˆ˜ ‰�˘‰ 

542 2 105 435 2007 

518 2 72 444 2008 

501 2 87 412 2009 

449 1 81 367 2010 

 

מספר . �17% בכ�2010 ו2007מנתוני הטבלה עולה כי מספר הימאי� הישראלי� פחת בי� השני� 
ה הימית שה� העתודה לעתיד לקצונ, ומספר הצוערי�,  בשני� אלה�16%הקציני� קט� בכ

, לפי נתוני השנתו� הסטטיסטי של רשות הספנות והנמלי�.  בשני� אלה�23%קט� בכ, הישראלית
 , 1,775 היה 2010באוניות ישראליות שהיו פעילי� בשנת , מספר� הכולל של הימאי� הישראלי�

 .היו ימאי� ישראלי�) 25% (�449ו

� את בעיית כוח " העלה מנהל רספל משרד התחבורה ובה" התכנסה פגישה אצל מנכ2010בפברואר 
ולטווח , הוא ציי� כי בתו/ עשר שני� לא יהיו קציני� ישראלי� לאיוש הצי הישראלי. האד� הימי

� כי א� המדינה "ביולי אותה השנה ציי� מנהל רספ". הצי הישראלי... למחיקת"הארו/ יגרו� הדבר 
כגו� נתבי� , וע בנושאי הי� בישראללא ייוותרו בעלי מקצ, לא תתמו/ בהעסקת קציני י� ישראלי�

 .ומפקחי� בתחומי הי� והספנות

בחמש עשרה השני� האחרונות קיבלו ממשלות ישראל החלטות לגבי סיוע כספי לחברות הספנות 
החלטות הממשלה נועדו .  את עלות שכרו של קציני הי� למעסיק�20%הישראליות כדי להפחית ב

שהוא חיוני ביותר מכיוו� שהסחר של מדינת ישראל (שראלי ה� כדי לשמור על קיומו של צי סוחר י
בתו/ כ/ הוחלט . וה� כדי לטפח כוח אד� ימי לאומי, 8"צי ברזל"ועל ) מתנהל ברובו בדר/ הי�

לצמצ� את התלות בכוח אד� זר על מנת לשמור על מספר אניות בבעלות ישראלית ועל כוח אד� 
 .ימי ישראלי לשעת חירו�

טה הממשלה לתמו/ בהעסקת ימאי� ישראלי� בחברות ספנות ישראליות בהיק(  החלי1997בינואר 
בהחלטת הממשלה נקבע כי על שר התחבורה לתק� את תקנות הספנות . ח לשנה" מיליו� ש35של 

עוד נקבע .  של ימאי� ישראלי� בספינה שבבעלות ישראליתיולחייב בה� העסקת צוות מינימאל

__________________ 

רחי של אניות תחת דגל ישראל שישמשו את צורכי המדינה מספר אניות מסוי� שנקבע כמינימו� הכ  8
 . בשעת חירו�
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. חבורה יקבעו כללי� ונהלי� לאופ� חלוקת כספי התמיכהבאותה החלטה כי שר האוצר ושר הת
 . ח לשנה" מיליו� ש20 החליטה הממשלה להקצות לסיוע 1999בינואר 

) ציוות אניות בצוות ישראלי) (ימאי�( קבע שר התחבורה דאז בתקנות הספנות 2002בפברואר 
ראל ישרתו קברניט  הפוקדת באופ� סדיר נמל בישהבכל אוני"כי , �2002ב"התשס, )הוראת שעה(

 ".בדרגות הסמכה של קציני�, ישראלי ושישה ימאי� ישראליי� מתו/ צוות הבטיחות

 תמכה המדינה בכספי� מתקציב הסובסידיה 9על פי החלטות הממשלה שהתקבלו במרוצת השני�
של משרד התחבורה בחברות ספנות המפעילות אניות בבעלות ישראלית בהעסקת קציני י� 

 .2012ותוקפה עד שנת , 2009ה האחרונה של הממשלה בעניי� זה היא מינואר ההחלט. ישראלי�

עוד קבע השר בתקנות הללו כי המפקח על הימאי� ברשות הספנות רשאי לתת פטור מהוראת 
, נסיבות הקשורות באזור פעילותה של המדינה או במצב הביטחוני והמדיני"השעה דלעיל בהתקיי� 

 הגישו חברות ספנות ישראליות בקשות 2008�2010בשני� ". יההקשור במסלול ההפלגה של האונ
� העניק את "והמפקח על הימאי� ברספ, לפטור מהעסקת אנשי צוות ישראלי� באניות שבבעלות�

 .הפטור לחלק מהבקשות

� הסביר למשרד מבקר המדינה כי תמיכה זו אינה ייחודית למדינת ישראל ומדינות "מנהל רספ
ר/ זו או אחרת לתמיכה ושימור ענ( הספנות הלאומי שלה� מהבנת משמעות מערביות רבות נקטו בד

התמיכה מתבצעת בדר/ של סובסידיה . חיסולו נוכח התחרות הפראית ע� מדינות העול� השלישי
 . או בעיקר הקלות מס משמעותיות ה� בהעסקת כוח אד� ימי לאומי וכ� לחברות הספנות עצמ�

Ó‰ ˙ÎÈÓ˙ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È·· ¯ÙÒÓ ˙‡ ¯Ó˘Ï È„Î ÈÏ‡¯˘È Ï‚„ ˙Á˙ ˙Â�ÙÒ· ‰Ï˘Ó
ÈÏ‡¯˘È‰ ¯ÁÂÒ‰ Èˆ· ÌÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ‡ÓÈ‰ , ˙�˘Ó Ì¯ÙÒÓ ÔË˜2007 . ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ

ÌÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ‡ÓÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙Ï„‚‰Ï ÌÈÎ¯„ ‡ÂˆÓÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ , ˙Â�ÙÒ‰˘ ÁÈË·‰Ï È„Î
ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÌÈ¯Ê ÌÈ‡ÓÈ· ˙ÂÏ˙Ó ‰ÈÈ˘ÙÂÁ ‰È‰˙ ˙ÈÏ‡¯˘È‰. 

 

 מכת�הכשרת ימאי� והס

, כמו כ�. � הוא לגייס אנשי צוות ולהסמיכ� כדי שישרתו בכלי שיט"אחד מתפקידי רספ, על פי החוק
לאומיות בתחו� הספנות או הנמלי� �יישומ� של אמנות בי�"� להבטיח בי� השאר את "על רספ

כי יש להסמי/ מערי/ חיצוני למערכת ההכשרה , בי� השאר נקבע". המחייבות את ישראל
 . הקורסי� להכשרת ימאי� ותעודות ההסמכה,  לבדוק את מערכת ההכשרהשמתפקידו

ÙÒ¯ ÈÎÓÒÓÓ" ÈÏÂÈ „Ú ‰˜ÈÒÚ‰ ‡È‰ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô2010È�ÂˆÈÁ ÍÈ¯ÚÓ  , ‰˙�ÈÓ Ì¯Ë ‡È‰ ÌÏÂ‡
ÂÓÂ˜Ó· ¯Á‡ ÍÈ¯ÚÓ . 

בי� , הדרישות כוללות. �1.1.12דרישות רפואיות חדשות ייכנסו לתוק( ב, STCWעל פי אמנת 
�כמו כ� פרס� האיגוד הבי�. הל הרשות להנפיק תעודת בריאות וכשירות חדשהחובה של מנ, השאר

 .לאומי רשימת דרישות מתוקנת של בדיקות רפואיות

__________________ 

 4422' החלטה מס; 1999 מינואר 4797' החלטה מס; 1997 מינואר 1178' החלטת ממשלה מס, לדוגמה  9
 .1999מינואר 
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� להתאי� ולגבש נוסח חדש של "היה על רספ, לצור/ בקרה רפואית והנפקת תעודת בריאות לימאי�
ליה לגייס רופא שיעסוק כ� היה ע. תעודות רפואיות ולקבל את אישורו של משרד הבריאות לכ/

 . בלבד2011ההתקשרות ע� היוע+ הרפואי האחרו� הוארכה עד סו( אוגוסט . בדבר

 ˙˘¯„�‰ ˙�ÂÎ˙Ó· ˙Â˘„Á ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù�‰Ï ÌÈÏÏÎ Â˘·Â‚ ‡Ï ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È··
 ˙�Ó‡·STCW ,ÙÒ¯Â" ˙Â˘„Á ˙ÂÈ‡ÂÙ¯ ˙Â„ÂÚ˙ ˙˜Ù�‰ Í¯ÂˆÏ ‡ÙÂ¯ ÒÈÈ‚Ï ‰ÁÈÏˆ‰ ‡Ï Ô
ÌÈ‡ÓÈÏ. 

 ה� נמצאי� בעיצומו של הלי/ 2011כי לקראת דצמבר , דיעה בתשובתה למבקר המדינה� הו"רספ
ולקבל אישורו של משרד הבריאות לטופס זה ,  הטופס החדש�לגבש את נוסח התעודה הרפואית 

 .עליו יחתמו הרופאי�

 

 

 ביצוע סקרי� ומחקרי�

 . ספנות והנמלי�� לרכז נתוני� ומידע וליזו� מחקרי� בנושאי ה"על רספ, על פי החוק

 ˙�˘Ó ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2005ÙÒ¯ " ˙Â�ÙÒ‰ È‡˘Â�· ÌÈ¯˜ÁÓ ‰�ÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ‰ÚˆÈ· ‡Ï Ô
ÌÈÏÓ�‰Â. 

� ציינה בתשובתה כי בישראל קיימת בעיה חמורה של כח אד� אקדמי מקצועי למחקרי� "רספ
, �כמו כ. �"ל ה� מעל ומעבר לתקציב רספ"נקודתיי� בתחו� הספנות וביצוע מחקרי� כאלו בחו

� הסביר למשרד מבקר המדינה כי היא לא ביצעה מחקרי� וסקרי� ולא הזמינה כאלה "מנהל רספ
הוחלטה מדיניות "...כי , �"עוד הודיעה רספ.  מכיוו� שמשרד התחבורה לא תקצב אות�2005משנת 

 ". הוכנה רשימת נושאי� למחקרי��2010 בהיבט המחקרי ולדוגמא לשנת "חדשה ברספ

 ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··ÙÒ¯"�Á˘ ÌÈ¯˜ÒÂ ÌÈ¯˜ÁÓ ÏÚ ˙ÎÓ˙ÒÓ Ô"‰�ÈÓÊÓ È , Ì‰ Ì˙¯„‚‰·˘ Û‡
ÙÒ¯ ÈÎ¯ÂˆÓ ÌÈ�Â˘"Ô ,˙Â�ÙÒ‰ Û�Ú Ï˘ ¯ÂËÏÂ‚¯Î .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÔÂÂÈÎ

�Á˘"ÙÒ¯ Ï˘ ‰ÁÂ˜ÈÙ· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ˙‡ˆÓ� È"Ô , È·‚Ï ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� ¯ˆÂÂÈ‰Ï ÏÂÏÚ
ÂÂÈ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÔÎÏÂ ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ÚÂˆÈ·ÙÒ¯˘ ‡„" ÌÈ¯˜ÁÓ‰ ˙‡ ÌÂÊÈ˙ Ô

‰Ï ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ¯˜Ò‰Â ,‰ÈÎ¯ˆ ÈÙÏ . 

 

 

 חקירת תאונות ימיות

נקבע כי , ) תקנות בטיחות השיט�להל�  (�1982ג"התשמ, )בטיחות השיט(בתקנות הנמלי�  .1
כמו כ� נקבעה בתקנות . � היא לחקור תאונות בתחומי הי� של מדינת ישראל"אחת מסמכויות רספ

תאונות שבה� אירעה פגיעה חמורה , בי� השאר, גדרה רחבה של תאונות י� הכוללתבטיחות השיט ה
או פגיעה בכושר ההנעה או ההיגוי , בכלי השיט וכתוצאה ממנה נהרג אד� או נפגע פגיעה חמורה

 .או השיוט של כלי שיט המשמש להסעת נוסעי� או משאות בשכר



 977 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי�

שיט ישראלי באשר הוא או סוכ� שלו או עוד נקבע בתקנות בטיחות השיט כי על בעלי� של כלי 
להודיע על כ/ מיד למנהל , או של כלי שיט זר הנמצא בישראל שאירעה לו תאונה ימית, קברניטו

חייב מנהל הנמל או בעל כלי , א� אירעה לכלי שיט תאונה ימית בתחו� הנמל, כמו כ�. �"רספ
יד לאחר שנודע לו על קרות � מ"קברניטו או סוכ� האנייה להודיע על כ/ למנהל רספ, השיט

 .התאונה

ÙÒ¯· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ‰˘Á¯˙‰˘ ˙ÈÓÈ ‰�Â‡˙ ÏÎ Ï˘ ÊÎÂ¯Ó „ÂÚÈ˙Â ÌÂ˘È¯ ‰È‰ ‡Ï Ô
 ÌÈ�˘·2008-2011˙Â�˜˙· ÌÈ ˙Â�Â‡˙ ˙¯„‚‰ ÈÙ ÏÚ  , Â˘Á¯˙‰ ÔÎÈ‰ Ë¯ÂÙ ‡Ï ‰Ê ÏÏÎ·Â

˙Â�Â‡˙‰ ,ÂÏÙÂË „ˆÈÎÂ Â˘Á¯˙‰ Ô‰ „ˆÈÎ. 

, � למנות חוקר תאונה או כמה חוקרי תאונה" רספעל פי תקנות בטיחות השיט רשאי מנהל .2
. או צוות של חוקרי� בראשותו של חוקר, שכל אחד מה� חוקר בנפרד ובתחו� כישוריו המקצועיי�

,  היכולות� לרבות סמכויות לגבות עדויות בעל פה ובכתב �בתקנות נקבעו ג� סמכויות החוקר 
קר במקו� התאונה ובכלי השיט המעורב בה נקבע כי עליו לב, כמו כ�; להועיל לחקירה, לדעתו

 . ולבדק�

נקבע בו , למשל. הכולל הנחיות מפורטות לביצוע חקירה" חקירות ימיות"ו הוציא נוהל "ארגו� אימ
מהו הפורו� שבו ייגבו העדויות ואילו כלי� , כיצד יתועדו העדויות בחקירה, מי מוסמ/ לחקור

 .ואמצעי� עומדי� לרשות חוקרי התאונה

ÙÒ¯·"˙ÂÈÓÈ ˙Â�Â‡˙ ˙¯È˜ÁÏ Ï‰Â� ‰È‰ ‡Ï Ô ,˙ÈÓÈ ‰¯È˜Á ÚÂˆÈ·Ï ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÁ�‰ ÏÏÂÎ‰ .
˙ÂÈÓÈ ˙Â�Â‡˙ ¯˜ÂÁÓ ÌÈ˘¯„�‰ ‰ÏÎ˘‰‰Â ÌÈ¯Â˘ÈÎ‰ ‡˘Â�· ‰ÈÁ�‰ Ì‚ ‰Ú·˜� ‡Ï .ÙÒ¯" Ô

ÓÈ‡ Ï˘ „Â˜‰ ˙‡ ‰ˆÓÈ‡ ‡Ï Û‡"˙ÂÈÓÈ ˙Â¯È˜Á ‡˘Â�· Â . 

נות ימיות ונוהל לכתיבת דוחות  נוהל חקירת תאו�2011 בנובמבר "בעקבות הביקורת הוציאה רספ
 .חקירה ימיות

האג( , נוס( על כ/. � מוטלת על אג( פיקוח ובקרה"האחריות לחקירת תאונות ימיות ברספ .3
 . פיקוח על נמלי� ועובדי הנמלי� ועוד, אחראי לפיקוח על אניות ישראליות וזרות

לרוב מאג( פיקוח , �"ספ� ממנה חוקרי� לתאונות ימיות מקרב מנהלי� ועובדי� בר"מנהל רספ
, פיקוח על אניות, � בנושאי רגולציה"חלק מחקירות התאונה כוללת בדיקה של תפקוד רספ. ובקרה

עוד נמצא כי המנהלי� והעובדי� שביצעו את . רישוי ימאי� וכלי שייט וכיוצא באלה, ועל נמלי�
לול היה לפגוע והדבר ע, �"החקירות היו כפופי� מהבחינה מקצועית והמנהלית למנהל רספ

 . באובייקטיביות שלה� בעת מת� חוות הדעת לגבי תאונות ימיות בתחומי מדינת ישראל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙÏ Û‚‡‰Ó ·Â¯Ï ÌÈ�ÂÓÓ ÌÈ¯˜ÂÁ‰˘ ¯Á‡Ó
ÙÒ¯·"Ô ,ÌÈÏÓ�Â ˙ÂÈ�Â‡ ÏÚ ‰¯˜·‰Â ÁÂ˜ÈÙ‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÙÒÂ� ˙ÂÈÂÎÓÒ ÂÏ ˘È˘ Û‚‡ , ÌÈ˙ÚÏ

˙Â‡ „ÈÓÚ‰Ï ¯·„‰ ÏÂÏÚÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È� Ï˘ ·ˆÓ· Ì , ÁÂ˜ÈÙ Û‚‡ Ï‰�Ó ˙Á‡ ‡Ï˘ ÔÂÂÈÎ
ÙÒ¯ Ï˘ ÌÈ„·ÂÚ ÌÈ·¯ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈÏÂÏÚ Ì‰·˘ ÌÈÚÂ¯È‡ ÌÈ¯˜ÂÁ ÂÈ„·ÂÚÂ ‰¯˜·Â" Ô

ÂÓˆÚ Û‚‡‰ È„·ÂÚ Û‡ ÌÈÓÚÙÏÂ. 
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 צוי� כי 10בחוות הדעת של משרד מבקר המדינה בנושא בטיחות התעופה האזרחית, זאת ועוד
עצמאית ובלתי תלויה העוסקת בחקירת תאונות בתחומי התעבורה בארצות הברית פועלת רשות "

להל� (ספנות והובלת חומרי� מסוכני� , מסילות ברזל ורכבות, דרכי� ונהיגה, השוני� ובה� תעופה
�(NTSB 11 . נהנית1975משנת  NTSB  היא אינה כפופה למשרד ממשלתי �מעצמאות מלאה 

וכיו� הוא ,  יותר ויותר מדינות החלו לאמצוNTSBעקב הצלחת מודל ... ומדווחת היישר לקונגרס
 12 מדינות המיישמות את המודל14 הוק� ארגו� בי� לאומי של 1993בשנת ...  מדינות�40מיוש� ב

 ".אוסטרליה וניו זילנד, קנדה, אנגליה, ובה� ארצות הברית

Â· ·ˆÓ· ˙Â�Â¯˙È‰ ˙‡ ÏÂ˜˘Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó 
 ÛÂ‚ È„È ÏÚ ÂÚˆÂ·ÈÂ ˙Â�ÙÒ‰ Ï˘ ‰ÈˆÏÂ‚¯‰Ó ˙Â„¯Ù� ÂÈ‰È ˙ÂÁÈË·Â ˙Â�Â‡˙ Ï˘ ˙Â¯È˜Á

ÈÂÏ˙ È˙Ï·Â È‡ÓˆÚ .ÔÎÏ , ˙Ó‚Â„ Ï„ÂÓ Ï˘ ÂÓÂ˘ÈÈÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘ÈNTSB 
Ï‡¯˘ÈÏ ˙Â˘¯„�‰ ˙ÂÓ‡˙‰· , ‰¯Â·Á˙‰ ÌÂÁ˙· ˙ÂÁÈË·‰ ¯ÂÙÈ˘ È„ÈÏ ‡È·‰Ï Â˙ÏÂÎÈ ˙‡Â
Ë¯Ù· ˙Â�ÙÒ‰ ÌÂÁ˙·Â ÏÏÎ·. 

 

 

 רת פעילות נמלי הי�אסד

 "לורד�לנד "�) LAND LORD(יישו� מודל בעל הבית 

 שהונחה על שולח� הממשלה 2009בדברי ההסבר להצעתו של שר האוצר למדיניות הכלכלית לשנת 
,  לניהול נמל הוא המודל שעליו ממלי+ הבנק העולמי13"לורד�לנד" נכתב כי מודל 2008באוגוסט 

הממשלה אחראית למדיניות פיתוח הנמלי� : מודל זה ניכר באלו. והוא מקובל במדינות המפותחות
�לנד"ה; ניהול המקרקעי� ופיתוח� מסורי� לגו( יחיד, זכויות המקרקעי� בתחו� הנמל; והרגולציה

התשתיות , גו( זה ג� אחראי לניהול השירותי�. הוא תאגיד הניח� במאפייני� ציבוריי�" לורד
 . שניתני� בו שירותי� באמצעות כמה מפעילי�והמתקני� המשותפי� הקיימי� בנמל

" לורד�לנד"י תנהל את מרחב הנמל על יסוד מודל ה" שחנ14 החליטה הממשלה2008באוגוסט 
בהחלטת נקבע ג� כי שר התחבורה . לקידו� התחרות בי� הגופי� המספקי� לציבור שירותי נמל

לו סמכויותיה� להבטחת המטרה י יפעי"רשות הספנות והנמלי� וחנ, שר האוצר, והבטיחות בדרכי�
הוטל על , לש� השגת המטרות הללו. של קידו� התחרות בי� הגופי� המספקי� לציבור שירותי נמל

ולהבטיח את אספקת� של שירותי� משותפי� , לנהל את התחו� הימי בנמלי�, בי� השאר, י"חנ
תפעול הנמלי� בד בבד ע� החלטת הממשלה הוכנה הצעת חקיקה ל. ותשתיות משותפות בנמלי�

 ". לורד�לנד"לפי מודל 

. ועדי העובדי� של הנמלי� התנגדו להחלטת הממשלה ולקידו� הצעת החוק ופתחו בעיצומי�
 התקבלה בבית הדי� הארצי לעבודה 2009בינואר . הנושא הובא לדיו� בבית הדי� הארצי לעבודה

ותה שנה נמחק ההלי/ ובאפריל א, הודעה משותפת של הצדדי� שמבקשת לבטל את הדיו� שנקבע
 . בהסכמת הצדדי�, בבית הדי� הארצי לעבודה

__________________ 

 ).2010ספטמבר (, חוות דעת של מבקר המדינה" בטיחות התעופה האזרחית"  10
11  NTSB - National Transportation Safety Board 
12  International Transportation Safety Association " ITSA  

  .1104"1101' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2008 , עוד בעניי� מודל בעל הבית ראו מבקר המדינה  13
 .בנמלי ישראל LAND LORD" בנושא חיזוק מודל ה4002' החלטת ממשלה מס  14
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ÙÒ¯· ÌÈÎÓÒÓ ÔÈ‡ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÏÈ¯Ù‡Ó˘ ÌÈ„ÓÏÓ‰ Ô2009 ÌÂ„È˜Ï ‰ÏÚÙ ‡È‰ 
 Ï„ÂÓÏ Â˙Ó‡˙‰ÏÂ ˜ÂÁ‰ ˙Úˆ‰"„�Ï-„¯ÂÏ" ,‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�˘ ÈÙÎ . ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·

˙¯Â˜È·‰ , ËÒÂ‚Â‡2011 ,ÏÓ�· ÈÓÈ‰ ÌÂÁ˙‰ ÏÂ‰È�Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ÌÈ ,‰ÏÂÚÙ˙Â ˙ÈÓÈ‰ ‰¯Â·Ú˙‰ ,
ÌÈ�˙ÈÙˆ˙ ˙Â·¯Ï ,Ì‰· È·Á¯Ó‰ ÔÂÁËÈ·‰ ÏÂ‰È�Â ÌÈ·˙� ,ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á È„È· Â¯˙Â� . 

לנוכח התחייבות המדינה בפני בית ... � נמסר כי יישו� מודל הלנד לורד אינו מקוד�"בתשובת רספ
 לכל מהל/ הדי� לעבודה אשר התערב בנושא נוכח התנגדות� התקיפה של ועדי עובדי הנמלי�

 .בנושא

 

 מנהל נמל

למנהלי חברות נמל אשדוד וחיפה מתוק( ) �"מנהל רספ( העביר הממונה על הנמלי� 2005במאי 
את השימוש בסמכויות , ) הפקודה�להל�  (�1971א"התשל, ]נוסח חדש[סמכותו בפקודת הנמלי� 

 . ה וקבע שיבצעו את התפקידי� המוטלי� עליה� לפי הפקודה ותקנותי15מנהל הנמל

. י"� ובי� חנ"אשדוד ואילת בי� רספ,  נחת� הסכ� לשיתו( פעולה לניהול נמלי חיפה2006בפברואר 
בהסכ� צוי� כי מנהל נמל חיפה ומנהל נמל אשדוד יהיו עובדי הרשות ויוסמכו להפעיל סמכויות על 

יבוריי� המקרקעי� הצ: בהסכ� נקבע כי מנהל הנמל יהיה אחראי לאלה. פי די� בנמלי חיפה ואשדוד
נמל , לרבות כל שטח כאמור המוכרז כנמל פנימי, דהיינו שטח הי� שבתחו� נמל, בתחו� הימי

י לא העמידה לשימוש תאגיד נמלי או גור� "מקרקעי� בתחו� הנמל שחנ; חיצוני או שטח עגינה
 .ושירותי� משותפי�; אחר הפועל כדי� בנמל

 עבודה שנתית ותקציב שנתי שיידונו בוועדת בהסכ� נקבע עוד כי מינהלת הנמל תפעל על פי תכנית
י "י בכפיפות לנוהלי חנ"ל חנ"� ומנכ"ואת אלו יאשרו מנהל רספ, הפיקוח המשותפת שתוק�

 . ובמימונה

 Ï˘Â ÏÓ�‰ Ï‰�Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÏÂ ÌÈ„È˜Ù˙Ï ˜ÂÁ· ‰Ó‡˙‰ ‰˙˘Ú� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ·
ÏÎ�Ó"ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á È , ˙ÂÈÂÎÓÒÓ ˜ÏÁ ÔÈ· ˙Â‰Ê ˘È ÏÚÂÙ·Â ÏÓ�‰ Ï‰�Ó)ÙÒ¯Ï ÛÂÙÎ‰"Ô( ,

˜ÂÁ· ÚÂ·˜˘ ÈÙÎ ,Î�Ó Ï˘ ˙ÂÈÂÎÓÒÏ"ÌÈÏÓ�‰ ˙Â¯·Á ÈÏ . 

מנהלי הנמלי� כרגע , במה שנוגע למימו� והפעלת מנהלות הנמלי�"� הודיעה בתשובתה כי "רספ
ה� כבר , מצד אחד. הינ� בחזקת משרת� של שני אדוני�, ובמצב הזמני עד החלת מודל הלנד לורד

ה� משמשי� , אול� מצד שני. י"ת ופועלי� בתחומי� של בעל התשתיות קרי חנמפעילי� סמכויו
כאמור ובשל בעייתיות יישו� . עדיי� כנציג הרגולטור בנמלי� עד אשר יוסדר מעמד� באופ� סופי

 ".מודל הלנד לורד הול/ מעמד� ונבנה באופ� איטי מהרצוי בתקווה לסיי� את הנושא בהקד�

סמכויות : כדלהל�, י בעיקר לתפעול התחו� הימי"� וחנ"כ� בי� רספמינהלות הנמלי� הוקמו בהס
תפעול , הפעלת תצפיתני� וטיפול בזיהו� הי� בשטח הימי של הנמל, של ניתוב אניות בנמלי�

אחריות לתור התפעולי של , לרבות אחריות לביטחו� המרחבי של הנמל, המקרקעי� הציבוריי�
מינהלות הנמלי� מטפלות רק בזיהו� הי� , למעשה. לנמלהאניות בנמל ופיקוח על הכנסת משאיות 

 .בנמלי� מכלל תפקידי� אלה

העבירה הממונה על הייעו+ המשפטי , 2011במאי , מתשובת נמל חיפה עולה כי במהל/ הביקורת
אל , � כתבי הוראות בדבר ביצוע תפקידי� שוני� המוטלי� על מנהל נמל ושימוש בסמכויותיו"ברספ

__________________ 

 .1105"1104' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2008 , מבקר המדינה  15
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� בכובעו "כתבי הוראות אלו נחתמו על ידי מנהל רספ. חיפה ולרב חובל הנמלל חברת נמל "מנכ
 .כממונה על הנמלי�

 ËÒÂ‚Â‡·2011 ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ,�Á ÔÈ·˘ ÌÎÒ‰‰ Ì˘ÂÈ Ì¯Ë"ÙÒ¯Ï È" ˙ÏÚÙ‰Ï Ô
‰ÙÈÁÂ „Â„˘‡ ÈÏÓ�· ÌÈÏÓ�‰ ÈÏ‰�Ó ˙ÂÈÂÎÓÒ . ˙ÂÈ�‡ ·Â˙È� Ï˘ ÌÂÁ˙· ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰

ÌÈ�˙ÈÙˆ˙ Ï˘Â ÌÈÏÓ�· ,ÙÂ ‡Ï È·Á¯Ó‰ ÔÂÁËÈ·‰ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡Â ÏÓ�Ï ˙ÂÈ‡˘Ó ˙Ò�Î‰ ÏÚ ÁÂ˜
ÌÈÏÓ�‰ ÈÏ‰�Ó È„È· ÂÈ‰ .¯¯·˙‰ ,Ú ˙È˘Ú� ‰Ï‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÏÚÙ‰ ÈÎ" ‡Ï˘ ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á È

 ËÒÂ‚Â‡Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ï ÈÙÏ2008. 

בימי� אלה מופצת להיוועצות בציבור " למבקר המדינה כי �2011 הודיעה בתשובתה מדצמבר "רספ
הצעות אלה . וכ� הצעת תיקו� לתקנות הנמלי�) ניהול התעבורה הימית(נות הנמלי� הצעת חוק תק

מגדירות בעלי תפקידי� אשר יופקדו על , בעיקר�. עוסקות בהסדרת תחו� התעבורה הימית בנמלי�
 ".תחו� זה

� נחת� לפי חזו� אליו כוונה ג� "י לרספ"ההסכ� שבי� חנ" כי 2011י ציינה בתשובתה מנובמבר "חנ
בשלב זה . דחיית מימוש החלטת הממשלה מעכבת את הפעלת כל סעיפי ההסכ�. לטת הממשלההח

 ".� על אופ� מימוש ההסכ�"י ורספ"אי� מחלוקת בי� חנ

י מממנת את "חנ, �"י לרספ"לפי ההסכ� שנחת� בי� חנ. �"מנהלי הנמלי� ה� עובדי רספ, כאמור
 . נהלי הנמלי�� מממנת את שכר מ"ורספ, המשימות של מינהלות הנמלי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÒ¯Ï ÌÈÏÓ�‰ ÈÏ‰�Ó Ï˘ ˙ÂÙÈÙÎ‰" ÔÂÓÈÓÂ ‡ÒÈ‚ „ÁÓ Ô
�Á ˙ÂÚˆÓ‡· ˙ÂÙËÂ˘‰ Ì‰È˙ÂÓÈ˘Ó"‡ÒÈ‚ Í„È‡Ó È , ÌÈ�ÈÈ�Ú „Â‚È�Ï ˘˘Á ¯ÂˆÈÏ ÌÈÏÂÏÚ

ÌÈÏÓ� ÈÏ‰�ÓÎ Ì˙ÂÏÈÚÙ· .ÔÎÏ ,‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó ˙Ú„Ï ,ÙÒ¯˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ¯˘˜‰ ˙‡ ˜˙�˙ Ô
�Á ÌÚ"Ï‰�Ó Ï˘ ÔÂÓÈÓ· ÈÌ„Â˜Ù˙·Â ÌÈÏÓ�‰ È. 

מוכנה לקבל את המלצת " כי היא 2011י הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר "חנ
הפעילות והמימו� של מנהלי הנמלי� לרשות הספנות , מבקר המדינה ולהעביר את האחריות

 ".והנמלי�

 

 

 מעגנות לחופי הי� התיכו�

 פיתוח מעגנות

 �" מעגנה""הוגדר המושג , ) תקנות המעגנות�להל�  (�2010א"התשע, )מעגנות(בתקנות הנמלי� 
, �"תפקידיה של רספ...". נמל או חלק מנמל אשר נועד לשמש בעיקר לעגינת� של כלי שיט קטני�

 במעגנות בישראל יש . ה� בי� השאר פיקוח על תכנו� ופיתוח הנמלי�, על פי חוק רשות הספנות

מגבול הצפו� ועד תל אביב אי� . סי� בחוזי� ארוכי טווח מה� תפו�3,100כ.  מקומות עגינה�3,300כ
 .במרינה באשדוד ובמרינה באשקלו� עדיי� יש מעט מקומות פנויי� לעגינה. כמעט מקו� עגינה פנוי

מסמ/ )  המועצה הארצית�להל� ( הכי� יוע+ עבור המועצה הארצית לתכנו� ובנייה 1999ביוני  .1
 במסמ/ הוצע כי בניית מעגנות חדשות תיבח� תו/ כדי ניטור ".המדיניות למימי החופי� של ישראל"

שוט( של קצב גידול כלי השיט ותיעשה בדיקה מקיפה לקביעת הצור/ במעגנות נוספות אחת 
המסמ/ אושר במועצה הארצית ונקבע כי היא תדו� בכל חמש . לחמש שני� על פי הצרכי� האזוריי�
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,  כלי שיט קטני���9,000 כ" היו רשומי� ברספ1999בשנת . שני� בצור/ בדבר תוספת של מרינות
 . �18,000 הגיע מספר� לכ2010ובשנת 

ר הוועדה לשמירה על הסביבה " ליו�2011 בינואר "במכתב שכתב מנהל אג( הנדסה ותפעול ברספ
צוי� כי פרק הזמ� הדרוש להקמת מרינה לחו( הי� , בנושא נמל עכו) (" ולחו�להל�  (16החופית

עוד ציי� מנהל האג( כי כיו� אי� שו� . שר שני� לרבות התכנו� והתהלי/ הסטטוטוריהתיכו� הוא כע
 לבדוק בכל חמש 1999החלטת המועצה הארצית משנת . תכנית בהלי/ של היתרי� לבניית מרינה

ולמעשה המועצה הארצית אינה מקיימת את , שני� את הצור/ בתוספת של מרינות אינה מבוצעת
כתוצאה מכ/ מדינת ישראל נמצאת במחסור חמור במקומות "נכתב כי עוד . החלטתה בנושא זה

עגינה לכלי שייט קטני� ולא מתבצע כרגע שו� הלי/ תכנוני או סטטוטורי לטיפול בבעיה חריפה 
 ".זו

 ˙�˘Ó ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È··1999 ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙È�Î˙ Ï˘ ˙ÙÒÂ� ‰�ÈÁ· ˙Èˆ¯‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰ ‰ÚˆÈ· ‡Ï 
Ó˙˘ Û‡ ˙Â�‚ÚÓÏ" ‡1317ÊÁ˙ ÏÚ ÒÒÂ·Ó ‰ ˙Â�˘Ó ˘Â˜È· ˙È-70ÌÈ¯˘Ú‰ ‰‡Ó‰ Ï˘  .

 ‰�È‚Ú ˙ÂÓÂ˜Ó· ¯ÂÒÁÓ ˘È ı¯‡‰ ÔÂÙˆ „ÚÂ ·È·‡ Ï˙Ï ÌÂ¯„Ó ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ ÈÙÂÁÏ ˙Â�‚ÚÓ·
ÌÈ�Ë˜ ËÈ˘ ÈÏÎÏ . 

הפרישה הארצית " למשרד מבקר המדינה אישר משרד הפני� כי 2011בתשובתו מדצמבר 
�ומות עגינה אשר נערכה בשנות ההמתוכננת של המרינות הוא פועל יוצא של התחזית לביקוש למק

זו הייתה למעשה ההתייחסות הראשונה והאחרונה . 13א "במסגרת הכנת תמ,  של המאה הקודמת70
ר " ליו�2011 מינואר "למעט מכתבו של מנהל אג( הנדסה לתפעול ברספ... למרינות באר+

סודר ומקי( שתומ/ � לא הציגה עד היו� דוח מ"רספ, בו הציג את הצור/ בהקמת מעגנות, ("הולחו
 לא הוצגה תשתית נתוני� כמותיי� מספקת לגבי �בדרישה זו ומוכיח שאכ� קיי� מחסור במעגנות 

, סוג המעגנות הנדרשות(פונקצית הביקוש למקשרי כלי שייט ולא נעשה אפיו� ומיקוד של הצרכי� 
 נית� היה לבצע לא, לאור זאת.)... סוג כלי השיט שעושי� בה� שימוש ועוד, תמהיל השימוש בה�

כנדרש , דיו� מעמיק וניטור שוט( של קצב גידול כלי השיט ובדיקת הצור/ בהקמת מעגנות נוספות
בהקשר זה יצויי� כי משרד התחבורה חבר במועצה הארצית ויכול ... במסמ/ המדיניות למימי חופי�

 ".היה ליזו� דיו� בנושא זה לאור/ השני�

� את "� במכתב למנהל רספ"ול נמלי� ומעגנות שברספ העלה מרכז בכיר לתפע2009במר+  .2
 13א "הוא ציי� כי על פי תמ. הצור/ החיוני בתוספת מקומות עגינה במעגנות ישראל בי� התיכו�

אי� מניעה . בחיפה ובנהרייה, בחדרה,  אפשר להקי� מעגנות חדשות בנתניה1983שאושרה בשנת 
) הקישו�(המתאי� לדעתו הוא מעג� שביט והמקו� , סטטוטורית להרחבת� של מעגנות קיימות

 .  כלי שיט נוספי� בעלויות קטנות ובזמ� קצר�600י יכולה להקי� מעגנה לכ"שבו חנ, שבחיפה

א " כי בימי� אלו מקודמת תמ2011משרד הפני� הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
עוד . ור/ בהרחבת מעגנת שביטוהיא תכלול התייחסות פרטנית בנוגע לצ,  עבור נמל חיפה1/ב/13

הנושא נמצא בימי� אלה בבחינה במינהל התיכנו� וא( התקיימו "ציי� משרד הפני� בתשובתו כי 
( ולאחר מכ� ע� "� טר� הבאת הסוגיה להתייעצות ע� הולחו"ישיבות הכנה בשיתו( נציגי רספ

 ".המועצה הארצית

__________________ 

 .2004"ד"התשס, היא מונתה מתוק� חוק שמירת הסביבה החופית. ועדה הפועלת במסגרת משרד הפני�  16
הוועדה מופקדת על שמירה איזו� בי� שיקולי התכנו� ובי� הער- של השמירה על סביבת החו� על פי 

 .תנאי� וסייגי� שנקבעו בחוק, עקרונות
 .ת לחופי�תכנית המתאר הארצי  17
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י קהל המשתמשי� בשירותי העגינה  צוי� כ�2011 למשרד מבקר המדינה מדצמבר "בתשובת רספ
 נגד ועדת המחירי� במשרד התחבורה ונגד שר 18+" עתירה לבג2010במעג� שביט הגישו בדצמבר 

". + והחלטתו"הנושא נמצא כיו� לפתחו של בג"ו, התחבורה ושר האוצר בגי� העלאת דמי העגינה
 .ויקט הרחבת מעג� שביטי להיכנס לפר"� מציינת בתשובתה כי זו אחת הסיבות המונעות מחנ"רספ

חברת נמלי ישראל לא קידמה תוכנית להרחבת מעג� הדייג שביט כיוו� "י הודיעה בתשובתה כי "חנ
, אי� ספק שבמצב ענייני� רגיל ונורמאלי. �"שהתוכנית לא הייתה קיימת למעט רעיו� שהועלה ברספ

לפרויקט מעי� "י כי " חנעוד ציינה". זהו הפיתרו� המתבקש לנוכח המצב המתואר במעגנות ישראל
� בתקציב הפיתוח של חברת נמלי "י רספ"י ולא אושרו ע"זה נדרשי� תקציבי� שאינ� קיימי� בחנ

 ".ישראל

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÙÒ¯ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ ¯˙È‰ ÔÈ· ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ˘ ÔÂÂÈÎÓ" ÁÂ˙ÈÙ ‡Â‰ Ô
ËÈ˘‰ Û�Ú ,Ï‡¯˘È ˙�È„Ó· ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˙È‡¯Á‡ Û‡ ‡È‰Â ,Ï ‡ÂÙ‡ ‰ÈÏÚ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜

ËÈ·˘ Ô‚ÚÓ ÁÂ˙ÈÙ ¯·„· ‰Ê ÏÏÎ·Â ˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ ÈÙÏ Á˙ÙÏ ˘È˘ ˙Â�‚ÚÓ‰ ¯·„·. 

 

 אכיפה מינהלית

בסדרי , בהתנהגות אנשי� במעגנה, תקנות המעגנות דנות בשימוש בשטחי המעגנה ובמתקניה
, במניעת זיהו� בשטחה, בבטיחות, בפעילות כלי השיט בה, הכניסה והיציאה של כלי שיט ממנה

 .ובות של המפעיל אותה וכ� הוראות כלליותבח

) 2011למעט הפרק השביעי שנכנס לתוק( בספטמבר  (2010תקנות המעגנות שנכנסו לתוק( בינואר 
, בי� השאר. כלומר המשיטי�,  בעניי� משתמשי המעגנה19מעניקות סמכויות רבות למנהל המעגנה

לאסור על המש/ פעילות , א אישורוהתקנות מקנות למנהל המעגנה סמכות לפרק מתקני� שנבנו לל
וכ� לאסור על כניסה ויציאה של , של עסק שלא מתקיי� בו אחד או יותר מהתנאי� שנקבעו ברישיונו

 . כלי שיט מהמעגנה

 ÌÈ¯Â‚Ó Í¯ÂˆÏ Ô‰· ÌÈ�‚ÂÚ‰ ËÈ˘ ÈÏÎ È·‚Ï ˜¯ ‡Ï ‰ÈÚ· ˘È ˙Â�‚ÚÓ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
È˘ ÈÏÎ Ï˘ ‰�È‚Ú ˙ÂÓÂ˜Ó ÌÈÒÙÂ˙ ¯˘‡ ÌÈ�ÒÁÓ Â‡Ë , ‡ÏÏ ÌÈ�‚ÂÚ‰ ËÈ˘ ÈÏÎ È·‚Ï Ì‚ ‡Ï‡

ËÂ˘Ï ˙ÏÂÎÈ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ Â‡ ËÈ˘ È¯Â˘È‡ . ÏÚ Â‡ ‚È„ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ „ÂÚ
‰�‚ÚÓ‰ ÈÓÈÓ· ÌÈ‚ÈÈ„ ˙˘¯ ˙˘È¯Ù ,‡˘Â�· ˙Â‡¯Â‰‰ Ï˘ ‰ÙÈÎ‡ ÔÈ‡. 

__________________ 

  .'Á‡Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙„ÚÂ נגד 'Á‡Â ÏÓ¯Î ÌÈËÈÈ˘ ÔÂ„ÚÂÓ È¯·Á 9285/10. "בג  18
לפי המלצת מפעיל ,  מי שהשר מינהו למנהל נמל שהוא מעגנה"" מנהל מעגנה",  לתקנות1לפי תקנה   19

נה על ובלבד שהוא בעל הכשרה וידע מספקי� בתחו� הימי לפי אמות המידה שהציב הממו, המעגנה
 .הנמלי�
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ÙÒ¯ ˙‡ ˙ÂÎÈÓÒÓ Ô�È‡ ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ‰�˘Ó‰ ˙˜È˜ÁÂ ‰˜È˜Á‰ ÈÎ ¯¯·˙Ó" ÈÏ‰�Ó ˙‡Â Ô
˙‡ ÛÂÎ‡Ï ˙Â�‚ÚÓ‰ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â�ÈÙÒ‰ ÈÏÚ· ÏÚ Â‡ ÌÈËÈ˘Ó ÏÚ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙Â‡¯Â‰‰ 

ÈÙÒÎ ÌÂˆÈÚ ˙ÏË‰ Ï˘ ÈÏ‰�ÈÓ20˙Úˆ·Ó‰ ˙Â˘¯‰ ÈÓ¯Â‚ È„È ÏÚ  . Ë˘ÙÏ ÈÂ˘Ú ‰È‰ ‰Ê ÍÈÏ‰
ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÙËÂ˘‰ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ÏÚÈÈÏÂ , ˜¯Â ‰ÙÈÎ‡Ï ˙ÓˆÓÂˆÓ ˙Â¯˘Ù‡ Â·˘

ÈÏÈÏÙ ÍÈÏ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· , ˙È·Ï ÌÂ˘È‡ È·˙Î ˙˘‚‰ Â�ÈÈ‰„ËÙ˘Ó‰ . ˜¯ ‡Ï ÍÂ¯Î ÍÈÏ‰‰
 ÏÚ Â‡ ÌÈËÈ˘Ó ÏÚ ÌÈÓÂˆÈÚ‰ ˙ÏË‰ ˙‡ ·ÎÚÓ Ì‚ ‡Â‰˘ ‡Ï‡ ÌÈ·Â¯Ó ÌÈÚˆÓ‡ ˙Ú˜˘‰·

·¯ ÔÓÊ Í¯Â‡˘ ÈËÙ˘Ó ÍÈÏ‰‰ ÌÂÈÒ „Ú ˙Â�ÈÙÒ ÈÏÚ·. 

ÙÒ¯ ÈÎ „ÂÚ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰"ÌÈÏÓ�Â ˙Â�‚ÚÓÏ ÁÂ˜ÈÙ ÈÏ‰Â� ‰�ÈÎ‰ ‡Ï Ô ; ‰Ú·˜ ‡Ï
Â�‚ÚÓ‰ ÏÂÚÙ˙Â ˙ÂÈ˙˘˙ ÏÚ ÁÂ˜ÈÙ ˙È�Î˙Ï ˙�ÂÎ˙Ó˙ ;ÁÂ˜ÈÙ‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙‡ ‰ÊÎÈ¯ ‡Ï ; ‡ÏÂ

˙¯„ÂÒÓ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ ‰ÓÈÈ˜. 

 

 רישוי מעגנות

נקבע כי שר הפני� רשאי לקבוע בצווי� חובת רישוי לעסקי� , �1968ח"התשכ, בחוק רישוי עסקי�
מניעת סכנות לשלו� , מניעת מפגעי� ומטרדי�, ולהגדיר� כדי להבטיח איכות של סביבה נאותה

 ,�1995ה"התשנ, )עסקי� טעוני רישוי(על פי צו רישוי עסקי� . י שוד והתפרצותהציבור והבטחה מפנ
מטרת הרישוי היא ג� לקיו� הדיני� הנוגעי� לתכנו� . מעג� נמצא ברשימת עסקי� הטעוני� רישוי

 .ולבנייה ולשירותי הכבאות

 ˙Â�‚ÚÓ‰Ó ˜ÏÁÏ ÈÎ ‡ˆÓ� ˙¯Â˜È··)ÂÎÚ ÏÓ� ,ËÈ·˘ Ô‚ÚÓ ,ÂÙÈ ÏÓ�Â (ÒÚÏ ÔÂÈ˘È¯ ÔÈ‡ÌÈ˜ ,
ÈÂ˘È¯ È�ÂÚË Ì‰ ˜ÂÁ‰ ÈÙÏ˘ Û‡. 

 .� ציינה בתשובתה כי נמל יפו ומעג� שביט נמצאי� בהליכי רישוי"רספ

 

 

 היבטי� בשינוי התעריפי�

 הליכי� לשינוי התעריפי�

) מחירי שירותי נמל(מחירי השירותי� בנמלי� עוגנו בצו פיקוח על מחירי מצרכי� ושירותי� 
עד המועד האמור נקבעו המחירי� על . 2005מחודש פברואר , ) צו הפיקוח�להל�  (�2005ה"התשס

 .פי תקנות הנמלי�

משרדי מטע� משרד האוצר � סמו/ למועד תחילת הרפורמה בנמלי� הוק� צוות בי�2005בתחילת 
)  צוות בי� משרדי�להל� (, שתפקידו לגבש רפורמה בתעריפי שירותי הנמל, ומשרד התחבורה

רשות הספנות והנמלי� ובליווי של ייעו+ , משרד התחבורה, צרבהשתתפות נציגי� ממשרד האו
 . חיצוני

__________________ 

א- הוא מכיל סמכויות , )לחוק' פרק ה(בחוק רשות הנמלי� יש פרק של� העוסק בעיצו� כספי   20
ספציפיות מאוד בנושא שאינ� יכולות לשמש כלי אכיפה בנוגע למרבית ההוראות החוקיות ולמרבית 

 .הנמלי� באר.
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הוחלט להטיל על שר התחבורה ;  על רפורמה בתעריפי הנמלי�21 החליטה הממשלה2009במאי 
 על סמ/ ההמלצות שיגבש 2005 את צו הפיקוח משנת 2009ועל שר האוצר לתק� עד אוקטובר 

 . 22משרדי בנושא�הצוות הבי�

לפי , משרדי התבסס על עלות שירותי הנמל בפועל�י� החדש שגיבש הצוות הבי�מודל התעריפ
 צו הפיקוח על מחירי 2010בהתבסס על מודל התעריפי� תוק� באוקטובר . 2008הפעילות בשנת 

ונקבעו המחירי� החדשי� )  צו הפיקוח�להל�  (�2010ע"התש, )שירותי נמל(מצרכי� ושירותי� 
 .לשירותי� בנמלי�

ÂÓ ¯ÂÓ‡Î ˙�˘Ï ÌÈ�Â˙� ÏÚ ÒÒÂ·Ó ‰È‰ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ÂÒÒ·˙‰ ÂÈÏÚ˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ Ï„
2008 ,Âˆ‰ ÔÂ˜È˙ „ÚÂÓ·Â , ¯·ÂË˜Â‡2010 ,ÌÈÈ˙�˘Ó ¯˙ÂÈ ¯Á‡Ï ,Ï„ÂÓ‰ ÔÎ„ÂÚ ‡Ï. 

בסיס הנתוני� של המודל " למשרד מבקר המדינה כי 2011משרד האוצר ציי� בתשובתו מנובמבר 
ו של התהלי/ זו הייתה השנה האחרונה בה הנתוני�  זאת מכיוו� שבמש/ רוב רוב2008היה שנת 

בהקשר זה יש לשי� לב כי . הפיננסי� של הגורמי� השוני� היו סופיי� ומבוססי� על דוחות כספיי�
 ".2010צווי התעריפי� ודמי השימוש נחתמו על ידי השרי� כבר בחודש אפריל 

� ולצוות "ות רבות לרספפנו משתמשי� וחברות ספנ, בעקבות כניסתו לתוק( של צו הפיקוח
, התעריפי� בתלונה כי התעריפי� החדשי� גבוהי� מאוד כשמדובר בהובלה ימית ובאניות הנוסעי�

 .וה� גבוהי� ג� לעומת תעריפי� בנמלי� אחרי� בחו+ לאר+

ÙÒ¯ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰" ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ÔÈ·Â ÌÈ�Â˘‰ ÏÓ�‰ ÈÙÈ¯Ú˙ ÔÈ· ‰‡ÂÂ˘‰ ‰ÓÊÈ ‡Ï Ô
ÌÏÂÚ· ÌÈÏÓ�·. 

התעריפי� החדשי� נבנו " למשרד מבקר המדינה כי 2011יעה בתשובתה מדצמבר � הוד"רספ
והוחלטו על סמ/ עבודת נמלי� של צוות חוקרי� בעלי ש� מעול� האקדמיה הישראלי בנושאי 

תעריפי� אלו המבטאי� כיו� יותר מבעבר את עלותו האמיתית של השירות ). אירגו� ושיטות(ש "או
 את עלות מת� השירות בישראל ועל כ� ברור השוני מתעריפי� עבור משקפי� כמוב�, הנמלי הנית�

עיקרו� החיוב האמיתי היה מהותי לביטול תופעת ... שירותי� נמליי� דומי� במקומות אחרי� בעול�
במידה ובמדינות אחרות בעול� התעריפי� "� כי "עוד צוי� בתשובת רספ. 23 ..."הסבסוד הצולב

 בוני רפורמת �ה זולה יותר וכלה בהחלטת מדיניות של סבסוד שוני� מסיבות שונות החל מעבוד
 ".התעריפי� לא הביאו נקודה זאת בחשבו�

לא נערכה השוואה " למשרד מבקר המדינה כי 2012חברת נמל חיפה הודיעה בתשובתה מינואר 
ובראש , זאת בשי� לב לכ/ כי בנמלי ישראל קיימי� פרמטרי� ייחודיי�, למצב הקיי� בעול�

 ".עלויות השכר הגבוהות בה�, ונהובראש

__________________ 

 .הנמלי�רפורמה בתעריפי :  בנושא12.5.2009 מיו� 197' החלטת ממשלה מס  21

22   �"1114' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2008 , ראו מבקר המדינה" רפורמה בתעריפי� של שירותי הנמל"בעניי
1116.  

 .1115' עמ, )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2008 , בעניי� הסבסוד הצולב ראו מבקר המדינה  23



 985 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי�

 ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ÈÎ ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ „ÂÚ
 Ï˘ ¯ÂÚÈ˘· ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡ÓÈ�ÈÓ ‰Ó¯Â� ÌÈÙÈ¯Ú˙·1%‰�˘Ï  . ˙ÂÂˆ ÌÚËÓ ıÚÂÈ‰

 Ï˘ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ Ì„˜Ó ÚÂ·˜Ï ÔÈÎ‰˘ ıÂÚÈÈ‰ ˙„Â·Ú ˙¯‚ÒÓ· ıÈÏÓ‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰2.5% ‰�˘Ï 
ÌÈÙÈ¯Ú˙· .„ÂÚ˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰  , ˙Â¯È˘ ˙Ó¯ ÂÚ·˜ ‡Ï ¯ˆÂ‡‰Â ‰¯Â·Á˙‰ È„¯˘Ó˘

ÌÈÙÈ¯Ú˙· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙Â¯ËÓÓ ˜ÏÁÎ Â�ÈÂˆ Ì‰˘ Û‡ ÌÈÏÓ�· ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÓÈÈÂÒÓ24 . 

 �לעניי� קביעת התייעלות לחברות הנמל " כי 2011משרד האוצר הודיע בתשובתו מנובמבר 
התייעלות זו נכפית . ות הנמל לחבר1%במסגרת צו התעריפי� נקבע מקד� התייעלות של 

שכ� הפחתת התערי( מצמצמת את , על החברה ומחייבת אותה לייעל את תפקודה" מלמעלה"
 ". ההכנסה של חברת הנמל בשיעור הקבוע

הקטנת מקד� . ח לשנה" מיליארד ש�2יצוי� כי ס/ ההכנסה הכוללת מתעריפי הנמלי� הוא כ
, שנקבע בעבודת היוע+ מטע� צוות התעריפי�לעומת מה ,  בצו התעריפי��1.5%ההתייעלות ב

 . ח לשנה" מיליו� ש�30הגדילה את הכנסות חברות הנמל ב

 

 "ההשבה"מנגנו� 

לאחר הרפורמה . מבוססי� על גודל המכולה,  דמי התשתית�דמי ניטול המכולות , על פי הרפורמה
� הסתגלות כדי לאפשר לבעלי המטעני. יתייקרו דמי התשתית בעשרות וא( במאות אחוזי�

על פי ).  מנגנו� ההשבה�להל� " (ההשבה"נקבע בצו הפיקוח מנגנו� , הדרגתית לשינוי בתעריפי�
בעלי המטעני� הקטני� שער/ המטע� שלה� גבוה יסבסדו את בעלי המטעני� הגדולי� , מנגנו� זה

 .סבסוד שיפחת במש/ עשר שני�; שער/ המטע� שלה� קט� יותר

 תינת� הנחה או תיגבה תוספת על דמי תשתית לסוגי 2019 עד 2010 בשני�", צו הפיקוח קובע כי
עלה סכומה של ; כמפורט בתוספת הרביעית, ח וסוג המטע�"מטע� מסוימי� לפי ער/ המטע� בש
או מי שהיא מינתה ] י"חנ[ישלמו חברת הפיתוח והנכסי� , 25ההנחה על דמי התשתית הבסיסיי�

את ההפרש בי� סכו� ההנחה לדמי התשתית הבסיסיי� , מטעמה לגבות את דמי התשתית הבסיסיי�
 ".לפי העניי�, לבעל המטע� או לבעל האנייה

 מיליו� 23 של ימנגנו� ההשבה היה אמור לייצר גירעו� מקסימל, לפי אומדני� של משרד האוצר
סוכ� במסמ/ בי� , סמו/ למועד כניסת צו הפיקוח לתוק(, כמתחייב מכ/. י"ח בהכנסות של חנ"ש

התאחדות התעשייני� (תקציבי� במשרד האוצר ובי� איגודי המשתמשי� בהובלה הימית אג( ה
 .י תממ� את הגירעו� שייווצר"כי חנ) ולשכות המסחר

ÌÈ�ÚËÓ ÈÏÚ·Ï ÌÏÂ˘È˘ ‰·˘‰‰ ÌÂÎÒ Ï·‚Â‰ ‡Ï ÁÂ˜ÈÙ‰ Âˆ· ÈÎ ‡ˆÓ� , ‰·˘‰‰ ÔÂ�‚�ÓÂ
Ó ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ÔÂÚ¯È‚ ¯ˆÈ-23˘ ÔÂÈÏÈÓ "�Á ˙ÂÒ�Î‰· Á"È .�Á" ‰�ÓÈÓ È ¯ˆÂ�˘ ÔÂÚ¯È‚‰ ˙‡

 Ï˘ ÌÂÎÒ· ‰·˘‰‰ ÔÂ�‚�Ó ˙Â·˜Ú·60˘ ÔÂÈÏÈÓ " Á)80˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰�˘Ï Á( , ÈÙ ÏÂ„‚ ÌÂÎÒ
3.5 ‰Ï·Â‰· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ È„Â‚È‡ ÔÈ·Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó· ÌÈ·Èˆ˜˙‰ Û‚‡ ÔÈ· Ú·˜�˘ ‰ÊÓ 

˙ÈÓÈ‰ . 

__________________ 

 .1116"1114' עמ) È˙�˘ ÁÂ„59· ')2008 , בעניי� הרפורמה בתעריפי� ראו מבקר המדינה  24
ואילו דמי , מאחר שדמי התשתית מבוססי� על גודל המכולה בלי להתחשב בער- הסחורה שבמכולה  25

העולה על " השבה"ההשבה מבוססי� על ער- המטע� שבמכולה וגודל המכולה ייתכנו מקרי� שבה� 
 .דמי התשתית
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 י אחת הסיבות לחריגה מהאומד� של האוצר היה כי חישוב סכו� דמי ההשבה התבסס על"לדברי חנ
. דבר שהשתנה בשנתיי� שעברו עד כניסת הצו לתוק(, 2008נתוני ההתפלגות של המכולות לשנת 

, י כי היא מימנה את החריגה מכספי תקציב הפיתוח"בתשובתה למשרד מבקר המדינה ציינה חנ
 .והדבר פגע בכספי ההשקעות לפיתוח עתידי של הנמלי�

ה כי בעת שהוכ� הסיכו� היה ידוע שבשל  למשרד מבקר המדינ2011משרד האוצר השיב בנובמבר 
ולכ� נקבעה בסיכו� האפשרות לעדכ� , ייתכ� ששיעורי ההשבה יחרגו מהאמור בו, מורכבות המודל

 .את שיעורי ההשבה על פי העקרונות המסוכמי�

, � הודיעה"רספ. תעריפי הניטול בנמלי�, בי� היתר,  תוק� צו הפיקוח ועודכנו בו2011ביולי 
י "כי מנגנו� השבה שנקבע ע� תיקו� צו הפיקוח יפצה את חנ,  למשרד מבקר המדינה2011בדצמבר 

 .על הגירעו� שנוצר
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‰ÈÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ‡Ï Û‡Â ˙ÂÈÏ‡¯˘È ˙ÂÈ�‡· ÌÈ˜ÒÚÂÓ‰ ÌÈÏ‡¯˘È‰ ÌÈ‡ÓÈ‰ ¯ÙÒÓ ˙‡ . ÁÂÎ
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