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ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

היבטי� : מ נבדקו הנושאי� האלה" פיתוח ונכסי� בע�בחברת נמלי ישראל 
השימוש ברצי� קישו� ,  לרבות הקמת� של נמלי� חדשי��בפיתוח נמלי הי� 

; מזרח בנמל חיפה והעברת השער החדש בנמל אשדוד לידי חברת נמל אשדוד
ייעוד ; ברת מקרקעי� מהמדינה לחברה ומהחברה לחברות הנמלהסכמי� להע
 .ודוחותיה הכספיי�; רווחי החברה

 

 פיתוח נמלי הי� 

 תקציר

הוקמה כחברה ) י או החברה" חנ�להל� (מ " פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 
 �להל�  (2004�ד"התשס,  מכוח חוק רשות הספנות והנמלי�2004ממשלתית בשנת 

מטרת החוק הייתה . 2005והחלה לפעול בפברואר , )ק הספנות והנמלי�החוק או חו
 הרפורמה או �להל� (לעשות רפורמה מקיפה בניהול ובמבנה של ענ! נמלי הי� 

)הרפורמה בנמלי�
1

באופ� שתהיה הפרדה בי� תפעול הנמלי� ובי� ניהול הנכסי� , 
 .לש� יצירת תחרות בענ!, הפיזיי� ופיתוח� העתידי

חברת נמל , מ"חברת נמל אילת בע, י"נוס! על חנ, ורמה החלו לפעולבמסגרת הרפ
ותפקיד� לתת שירותי , ) חברות הנמל�להל� (מ "מ וחברת נמל חיפה בע"אשדוד בע

הוקמה על פי החוק במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� , נוס! על כ%. נמל בנמלי�
תפקידה להיות ). �" רספ�להל� (רשות הספנות והנמלי� )  משרד התחבורה�להל� (

 . על פיתוח� ועל קידומ� וכ� להסדרת פעילות�, אחראית לפיקוח על הספנות והנמלי�

ושר )  שר התחבורה�להל� ( הסמיכו שר התחבורה והבטיחות בדרכי� 2005בשנת 
י להיות חברת הפיתוח והנכסי� של נמלי ישראל "את חנ)  השרי��להל� (האוצר 

ה להיות חברה בבעלות ממשלתית מלאה במש% כל היא נועד.  שני�49לתקופה של 
: ובה�, בחוק) ב(9י הוגדרו בסעי! "תפקידיה העיקריי� של חנ. תקופת הסמכתה

העמיד ל; אחרי� שהועברו אליההנכסי� ואת הלהחזיק את המקרקעי� המועברי� 
נכסי� לשימוש חברות הנמל והתאגידי� המורשי�
2

לתכנ� ולפתח את הנמלי� ; 
 �"לרספלייע( ; הבטיח את תחזוקת הנכסי�ל; ה לצורכי המשקבמטרה לתת מענ

לפעול ; יפעלו לפיההמורשי� בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידי� 

__________________ 

 .1095�1121' עמ, "הרפורמה בנמלי הי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  1
$ להסמי$ תאגיד שהתאגד בישראל ולא הוסמ, באישור שר האוצר, שר התחבורה רשאי, על פי החוק  2

 .כחברת נמל לתת שירותי נמל בחלק מהנמלי�



 62דוח שנתי  1284

 תמורת העמדת הנכסי� לשימוש .לקידו� התחרות בי� הגורמי� הפועלי� בנמלי�
 על החברה. חברות הנמל והתאגידי� המורשי� החברה מקבלת מה� דמי שימוש

בחוק ובצווי� . לשל� למדינה תמלוגי� ודמי שימוש בשיעור קבוע מהכנסותיה
שהוציאו השרי� נקבע אילו מהנכסי� ומההתחייבויות של רשות הנמלי� יועברו 

 .י ולחברות הנמל"לחנ

 

 פעולות הביקורת

 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי� בפיתוח 2011אוקטובר �בחודשי� פברואר
ברשות , �"ברספ, בדיקות משלימות נעשו במשרד התחבורה. י"ננמלי הי� על ידי ח

להל� (ובאג! התקציבי� במשרד האוצר )  רשות החברות�להל� (החברות הממשלתיות 
 ). אג! התקציבי��

 

 עיקרי הממצאי�

טר� נחת� בי� , כשבע שני� לאחר מועד חקיקת החוק, במועד סיו� הביקורת .1
דיר את העברת הזכויות במקרקעי� שהועברו י ובי� המדינה הסכ� חכירה המס"חנ

י ובי� חברות הנמל בנוגע "וטר� נחתמו הסכמי� מפורטי� בי� חנ, י"מהמדינה לחנ
 .כמתחייב מחוק הספנות והנמלי�, י העמידה לרשות�"לנכסי� שחנ

 החליטה הממשלה2007במאי  .2
3

לקד� ) 2007 החלטת הממשלה משנת �להל�  (
 �להל� (הסטטוטוריי� של רציפי� חדשי� בנמל אשדוד את הליכי התכנו� והפיתוח 

בלוחות זמני� שיאפשרו את השלמת )  נמל המפר(�להל� (ובנמל חיפה ) נמל הדרו�
ובכלל זה את השלמת , התכנו� והפיתוח של רצי! אחד לפחות בכל אחד מהנמלי�

. 2015לא יאוחר מתחילת שנת , התכנו� והפיתוח של התשתיות הנדרשות להפעלתו
, ממשלה הסמיכה את השרי� לאשר את שיטות מימו� ההקמה וההפעלה של הרצי!ה

�עוד החליטה הממשלה להקי� ועדה בי�. את מיקומו ואת עיתוי פיתוחו והפעלתו
, י"החלטה זו הסתמכה על בדיקות שעשתה חנ. משרדית לפיתוח נמלי ישראל

הצרכי� את הצור% בהקמת� של נמלי� חדשי� שימלאו את , לדעתה, ושביססו
 .המשתני� בתחו� הספנות העולמית

טר� הסתיימו ההליכי� הדרושי� לבניית , 2011באוקטובר , במועד סיו� הביקורת
וטר� הסתיימו שלבי הכנת , 2007נמלי� חדשי� על פי החלטת הממשלה משנת 

, קבלת אישור השרי� לשיטות מימו� ההקמה וההפעלה של הרצי!: הפרויקט
; קבלת האישורי� הסטטוטוריי� הנדרשי�; ו והפעלתולמיקומו ולעיתוי פיתוח

ופרסו� מכרז ליז� להפעלת הנמל הראשו� ; הכרעה במחלוקות בי� גופי� שוני�
 אלה מה� התלויות בשיטות העבודה �עובדה שמעכבת חלק מעבודות התכנו� , שיוק�

 .של המפעיל העתידי

הקמת הנמלי� החדשי� העיכוב ב, י"עוד העלתה הביקורת כי על פי הערכותיה של חנ
, להארכת זמני השהייה וההמתנה של אניות בנמלי�, יגרו� לצפיפות רבה בנמלי�

__________________ 

 .�27.5.07 מ1710' החלטת ממשלה מס  3
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יהיה , �"לפי רספ.  להעלאת העלות הכוללת של ייבוא סחורה וייצואה�ובעקבות זאת 
ממועד זה צפוי שהספינות בצי הספנות .  ואיל2014%צור% ברציפי מי� עמוקי� משנת 

 אירופה יהיו בגדלי� שהנמלי� הנוכחיי� לא � הי� התיכו� �העולמי בנתיבי אסיה 
התאמת הנמלי� לגודל האניות יהיה צור% �בשל אי, �"להערכת רספ. יוכלו לתפעל

להזי�
4

ההזנה תארי% את זמני הספקת .  את כלל המטעני� בנמלי מדינות אחרות
נה משנת  מיליו� דולר לש300�הסחורות ותייקר את עלויות הסחר הימי בסכו� של כ

 . �"י ורספ"יש גופי� המחזיקי� בעמדה שונה מזו של חנ, ע� זאת.  ואיל2015%

משרדית לפיתוח נמלי � לא התכנסה כלל הוועדה הבי�2009נמצא כי משנת  .3
ועדת המשנה שהוקמה . 2007שהוקמה בהתא� להחלטת הממשלה משנת , ישראל

המעכבת את מימוש תכניות  הסוגיה העיקרית �לצור% טיפול בסוגיית יחסי העבודה 
 .מכא� שהוועדה לא עשתה את המוטל עליה.  לא התכנסה כלל�הפיתוח 

י הקימו בנמל חיפה את רצי! קישו� מזרח למטע� "רשות הנמלי� ובהמש% חנ .4
הקמת חלקו העיקרי . כללי ולתפזורת לאחר שהקמתו אושרה ערב הרפורמה בנמלי�

נמצא כי . 2011 בשנת �ל החלק הנותר וההקמה ש, 2009של הרצי! הסתיימה בשנת 
עד מועד סיו� . לחברת נמל חיפה אי� צור% לפרוק ולטעו� בו מטעני� בשלב זה

, ואי� כוונה להשתמש בו לייעודו המקורי, הביקורת נותר הנכס ללא שימוש של ממש
מדובר בהשקעה שנית� היה לעמוד עליה . ח" מיליו� ש190�א! שבהקמתו הושקעו כ

 .יה נית� אולי למנוע אותה א� אי� לנמל צור% ברצי!מראש וג� ה

  בנמל אשדוד מבנה שער חדש על שטח של 2009י סיימה להקי� בשנת "חנ .5

). סכו� זה אינו כולל את עלות הקרקע(ח " מיליו� ש130� דונ� ובעלות של כ120�כ
ומשולבות בו מערכות מכשור ,  נתיבי יציאה18� נתיבי כניסה ו14השער כולל 

כמו כ� כולל השער מתח� תפעולי ובניי� משרדי� בשטח של . וטומציה מתקדמותוא
י לחברת נמל אשדוד לאחר "את השער ואת מבנה המשרדי� העבירה חנ. ר" מ3,000�כ

שהתשלו� עבור השער מגול� בדמי , ל משרד התחבורה"על דעת מנכ, שהוחלט
משרדי� הכלול את מבנה ה. י"השימוש המשתני� שמשלמת חברת נמל אשדוד לחנ

וללא מכרז כמתחייב מחוק " ללא תמורה"י לחברת נמל אשדוד "בשער העבירה חנ
י בנתה את השער ואת בניי� המשרדי� כתשתית "חנ. 1992�ב"התשנ, חובת המכרזי�

העברת הנכסי� באופ� . משותפת בשטח שלא נועד להעברה לחברת נמל אשדוד
שבת ע� חוק חובת המכרזי� המתואר לעיל לידי חברת נמל אשדוד אינה מתיי

ותקנותיו ומנוגדת לעקרונות הרפורמה בנמלי� ולהחלטת הממשלה בדבר חיזוק מודל 
אלא , שלפיו תשתיות משותפות בנמלי� אינ� ניתנות למפעיל מסוי�, Land Lord�ה

 .אמורות לעמוד לרשות כלל המפעילי�

ת החברה עדיי� לא הכינו הנהל) 2011אוקטובר (במועד סיו� הביקורת  .6
והדירקטוריו� שלה מסמכי� סופיי� המפרטי� את מדיניות ייעוד הרווחי� של 

והדירקטוריו� עדיי� לא הגיש לרשות החברות את הצעתו לייעוד רווחי ; החברה
 חוק �להל�  (1975�ה"התשל, כפי שנדרש על פי חוק החברות הממשלתיות, החברה

ותיה הכספיי� השנתיי� של רשות החברות אישרה את דוח). החברות הממשלתיות
י בלי להידרש למדיניות ייעוד הרווחי� שלה ובלי שנית� לחברה פטור רשמי "חנ

 . מתשלו� דיבידנד

__________________ 

 העברת מטעני� מאנייה גדולה לאניות קטנות יותר בנמלי� המסוגלי� לקלוט אניות �הזנה או שטעו�   4
 .היעד הסופי של המטע� הוא מדינה אחרת; גדולות
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הרווחי� הלא מחולקי� מצטברי� בחברה ואינ� מרוכזי� בשו� קר� ייעודית לפיתוח 
כספי� אלה הצטברו . ג� במאז� החברה לא נרשמה יעודה לפיתוח הנמלי�. הנמלי�

 נוס! על הכנסותיה השוטפות במהל% �וה� משמשי� אותה , רה במש% השני�בחב
עבודות תחזוקה :  ה� להוצאותיה השוטפות וה� להשקעותיה בפיתוח הנמלי��השנה 

ופיתוח שהחברה מבצעת בנמלי� הקיימי� וכ� עבודות פיתוח עתידיות להקמת נמלי� 
ה ולא חולקו כדיבידנד אכ� בנסיבות אלה אי� ודאות שהכספי� שהושארו בידי. חדשי�

 . לצרכי� שוטפי� או אחרי�" יזלגו"ישמשו א% ורק לפיתוח הנמלי� ולא 

 י לרשות החברות את טיוטת הדוחות הכספיי� " העבירה חנ2010באפריל  .7

ואול� בשל מחלוקת שהתגלעה בינה ובי� . בהתא� ללוח הזמני� הנדרש, 31.12.09�ל
 2011 רק באוגוסט 2009וחות הכספיי� לשנת רשות החברות הוציאה החברה את הד

י ובי� "המחלוקת בי� חנ. 2010ועדיי� לא סיימה לערו% את דוחותיה הכספיי� לשנת 
י העבירה לחברות הנמל בדוחות "רשות החברות נסבה על דר% הצגת� של נכסי� שחנ

מכיוו� שחברות הנמל תיקנו את דר% הצגת הנכסי� , לדעת רשות החברות. הכספיי�
י לבצע שינוי מקביל בדוחותיה כדי לשמור על "ג� על חנ, דוחותיה� הכספיי�ב

ברשות החברות לא . אחידות בי� דוחותיה הכספיי� ובי� דוחותיה� של חברות הנמל
י תציג בדוחותיה " שחנ� 2011נמצאו מסמכי� המסבירי� את שינוי עמדתה ביולי 

סי� המחוברי� לקרקע  את הענקת הזכויות בנכ2010� ו2009הכספיי� לשני� 
 . ואילו חברות הנמל יציגו את אות� הנכסי� כחכירה תפעולית, כחכירה מימונית

 

 סיכו� והמלצות

הסדרי : משרד מבקר המדינה העלה בדוח זה ליקויי� כבדי משקל בתחומי� האלה
י עבור חברות "הסדרי� בהקמת נכסי� על ידי חנ; י"המקרקעי� בי� הממשלה ובי� חנ

סדרי אישור הדוחות הכספיי� של ; י ייעוד רווחי� ותשלומי דיבידנדהסדר; הנמל
 .החברה

י וחברות הנמל לפעול ללא דיחוי כדי "חנ, על המדינה, לדעת משרד מבקר המדינה
לחתו� על ההסכמי� הנדרשי� וכדי להסדיר את זכויות הצדדי� במקרקעי� 

 .המועברי�

בדבר לפעול בנחישות וביעילות על כל הגופי� הנוגעי� , לדעת משרד מבקר המדינה
לביצוע החלטות הממשלה ולנקוט את כל הפעולות הדרושות להשלמת פעילות התכנו� 

 .לצור% קידו� פיתוח נמלי הי� בישראל והקמת נמלי� חדשי� בהתא� לצרכי�

משרדית לפיתוח נמלי ישראל לא ביצעה �משרד מבקר המדינה מעיר כי הוועדה הבי�
 ריכוז עבודת המטה וליווי התכניות הסטטוטוריות לצור% את המוטל עליה בעניי�

 .קידו� פיתוח הנמלי�

י לבחו� דרכי� לעשות שימוש "על משרד התחבורה וחנ, לדעת משרד מבקר המדינה
 .נוכח ההשקעה הגדולה בהקמתו, יעיל יותר ברצי! קישו� מזרח בנמל חיפה

 .2010 י להגיש ללא דיחוי את דוחותיה הכספיי� לסו! שנת"על חנ

 

♦ 
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 מבוא

 מכוח חוק 2004הוקמה בשנת ) י או החברה" חנ�להל� (מ " פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 
ועל פי חוק , ) החוק או חוק הספנות והנמלי��להל�  (2004�ד"התשס, רשות הספנות והנמלי�

רואר והחלה לפעול בפב, ) חוק החברות הממשלתיות�להל�  (1975�ה"התשל, החברות הממשלתיות
 �להל� (מטרת החוק הייתה לעשות רפורמה מקיפה בניהול ובמבנה של ענ# נמלי הי� . 2005

 באופ� שתהיה הפרדה בי� תפעול הנמלי� ובי� ניהול הנכסי� 5)הרפורמה או הרפורמה בנמלי�
חלקו של סחר החו) בתוצר המקומי הגולמי . לש� יצירת תחרות בענ#, הפיזיי� ופיתוח� העתידי

 98%�כ, י"לפי נתוני� שהציגה חנ. ל מדינת ישראל גדול לעומת מדינות מפותחות אחרותש) ג"תמ(
על כ� לתפקוד יעיל של . נעשה דר+ נמלי הי�) לפי משקל המטעני�(מסחר החו) של ישראל 

 .הנמלי� חשיבות קריטית לכלכלת המדינה

חברת נמל , י" על חננוס#, ובמקומה החלו לפעול, במסגרת הרפורמה חדלה רשות הנמלי� להתקיי�
שמטרת� לתת , ) חברות הנמל�להל� (מ "מ וחברת נמל חיפה בע"חברת נמל אשדוד בע, מ"אילת בע

 �להל� (הוקמה על פי החוק במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי� , נוס# על כ+. שירותי נמל בנמלי�
ית לפיקוח על שתפקידה להיות אחרא, )�" רספ�להל� (רשות הספנות והנמלי� ) משרד התחבורה
 .על פיתוח� ועל קידומ� וכ� להסדרת פעילות�, הספנות והנמלי�

 �להל� (ושר האוצר )  שר התחבורה�להל� ( הסמיכו שר התחבורה והבטיחות בדרכי� 2005בשנת 
היא נועדה להיות .  שני�49י להיות חברת הפיתוח והנכסי� של נמלי ישראל למש+ "את חנ) השרי�

י הוגדרו "תפקידיה העיקריי� של חנ.  מלאה במש+ כל תקופת הסמכתהחברה בבעלות ממשלתית
, אחרי� שהועברו אליההנכסי� ואת הלהחזיק את המקרקעי� המועברי� : ובה�, לחוק) ב(9בסעי# 

העמיד נכסי� לשימוש חברות ל; מי הנמלי�נכסי� המיועדי� להיכלל בתחוולרכוש נכסי� בנמלי� 
;  לשימושי� נמליי� שוני��על הקצאתועל השימוש בנכסי� פקח ל; 6הנמל והתאגידי� המורשי�

לתכנ� ולפתח את הנמלי� במטרה לתת מענה לצורכי המשק ובכפו# למדיניות הממשלה ולהוראות 
 בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל �"לרספלייע) ; הבטיח את תחזוקת הנכסי�ל; השרי�

על יעיל של הנמלי� וכ� לרכז נתוני� ומידע  להבטיח את תפעול� הכדי, והתאגידי� יפעלו לפיה
לפעול לקידו� ;  ולשרי� בכל עניי� שהוא בגדר אחריותה ותפקידיה�"לרספייע) ל; רמת השירות

 תמורת העמדת הנכסי� לשימוש חברות הנמל והתאגידי� .התחרות בי� הגורמי� הפועלי� בנמלי�
דינה תמלוגי� ודמי שימוש על החברה לשל� למ. המורשי� החברה מקבלת מה� דמי שימוש

בחוק ובצווי� שהוציאו השרי� נקבע אילו מהנכסי� ומההתחייבויות של . בשיעור קבוע מהכנסותיה
 .י ולחברות הנמל"רשות הנמלי� יועברו לחנ

 738� בכ2009הסתכמו הכנסות החברה בשנת , 31.12.09�על פי הדוחות הכספיי� של החברה ל
 �והרווח מפעולות לפני הכנסות מימו� ולפני מס , ח" מיליו� ש437� בכ�הוצאותיה , ח"מיליו� ש

עדיי� )  מועד סיו� הביקורת�להל�  (2011במועד סיו� הביקורת באוקטובר . ח" מיליו� ש301�בכ
 ). ראו להל� (2010לא הגישה החברה דוחות כספיי� לשנת 

וח השנתי של החברה תקציב הפית, על פי החוק.  עובדי�131י " העסיקה חנ2011בסו# ספטמבר 
 . צרי+ לקבל את אישור השרי�

 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטי� בפיתוח נמלי הי� על ידי 2011אוקטובר �בחודשי� פברואר
 �להל� (ברשות החברות הממשלתיות , �"ברספ, בדיקות משלימות נעשו במשרד התחבורה. י"חנ

 ).אג# התקציבי� �להל� (ובאג# התקציבי� במשרד האוצר ) רשות החברות

__________________ 

 .1095�1121' עמ" הרפורמה בנמלי הי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59 ·)2009 , בעניי� זה ראו מבקר המדינה  5
להסמי" תאגיד שהתאגד בישראל ולא הוסמ" , באישור שר האוצר, שר התחבורה רשאי, על פי החוק  6

 .כחברת נמל לתת שירותי נמל בחלק מהנמלי�



 62דוח שנתי  1288

 הסכמי� להעברת מקרקעי�

י זכות חכירה לדורות בכל המקרקעי� " לחוק הספנות והנמלי� קובע כי המדינה תעניק לחנ53סעי# 
י על פי "החוק קבע ג� כי הזכויות במקרקעי� המועברי� יוענקו לחנ. י" מהמדינה לחנ7המועברי�

וכי בהיעדר הסכ� , י" המדינה ובי� חנעקרונות ותנאי� במועדי� ובתמורה שייקבעו בהסכ� בי�
את העקרונות ואת תנאי השימוש , בהתייעצות ע� מנהל מינהל מקרקעי ישראל, יקבעו השרי� בצו

 .צו זה יעמוד בתוקפו עד חתימת ההסכ� האמור. במקרקעי� המועברי�

ברו י להעמיד את המקרקעי� בתחומי הנמלי� שהוע"מתפקידה של חנ, לחוק) 2)(ב(9על פי סעי# 
 קבעו השרי� את 2005בפברואר . אליה מהמדינה לשימוש חברות הנמל ותאגידי� מורשי� אחרי�

העברת (י בצו רשות הספנות והנמלי� "העקרונות ואת תנאי השימוש במקרקעי� המועברי� לחנ
, לפי הצו).  צו העברת הנכסי� או הצו�להל�  (2005�ה"התשס, )זכויות במקרקעי� המועברי�

ונקבע כי זו תבוא , 8 במסגרת הצו ג� הוקמה ועדה.י לצור+ ביצוע תפקידיה"רקעי� לחנהועברו המק
וכי טיוטת ההסכ� תובא , י"י לצור+ גיבוש טיוטת הסכ� בי� המדינה ובי� חנ"בדברי� ע� נציגי חנ

י ובי� כל אחת "באותו חודש נחתמו בי� חנ.  יו� ממועד תחילת הצו120לאישור השרי� בתו+ 
 כל �י מעניקה לה� הרשאה להשתמש בשטח התפעולי " הסכמי ביניי� ולפיה� חנמחברות הנמל

בהסכמי הביניי� נקבע "). שטחי� צהובי� "�להל� (אחת בשטח שהוקצה לה על פי כתב ההסמכה 
 ימי� ממועד תחילת הצו או עד המועד שבו ייחת� הסכ� מפורט 180כי ה� יעמדו בתוקפ� למש+ 

 . על פי המוקד� שבה�,י ובי� חברות הנמל"בי� חנ

¯ÂÓ‡‰Ó ‰ÏÂÚ˘ ÈÙÎ , ˙�˘·2005 Âˆ˜Â‰ 120 ‰�È„Ó‰ ÔÈ· ‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰ ˘Â·È‚Ï ÌÈÓÈ 
�ÁÏ"Â È-60 ÌÈÙÒÂ� ÌÈÓÈ -�Á ÔÈ· ÌÈ„¯Ù� ÌÈÓÎÒ‰ ˘Â·È‚Ï " ÏÓ�‰ ˙Â¯·ÁÓ ˙Á‡ ÏÎ ÔÈ·Â È

Ô˘ÂÓÈ˘Ï ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ ÌÈÒÎ�‰ ˙„ÓÚ‰Ï .˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÌÏÂ‡Â , ÌÈ�˘ ˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ
ÔÎÓ ¯Á‡Ï ,Ë�Á ÔÈ· ‰¯ÈÎÁ ÌÎÒ‰ Ì˙Á� Ì¯"‰�È„Ó‰ ÔÈ·Â È . Ì‚ ÂÓ˙Á� Ì¯Ë ÍÎ ·˜Ú

�Á ÔÈ· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÓÎÒ‰" ÌÈ„„ˆ‰ ÔÈ· ÂÓ˙Á�˘ ÌÈÈ�È·‰ ÈÓÎÒ‰˘ Û‡ ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á ÔÈ·Â È
„ÂÚ ÌÈÙ˜˙ Ì�È‡ . ‰�È„Ó‰ ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ Â˘·Â‚ Ì¯Ë˘ ¯·Ú· ¯ÈÚ‰ ¯·Î ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

�ÁÏ"�Á ÔÈ·Â È"ÏÓ�‰ ˙Â¯·ÁÏ È9 .ÁÓ ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á Ï˘ Í¯Ú È¯˜È ÌÈÒÎ� ˙ÂÏÈÚÙÓÂ ˙Â˜ÈÊ
 ÌÈÒÎ�‰ ˙¯·Ú‰ ÌˆÚ ˙‡ ÌÈ¯È„ÒÓ‰ ÌÈÙ˜˙ ÌÈÓÂ˙Á ÌÈÓÎÒ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ÌÈ�˘ ¯·Î ‰�È„Ó‰

‰È‡�˙Â ,ÔÈ˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ „‚Â�Ó ‰Ê ·ˆÓÂ. ÌÈÈ˘ÚÓ ÌÈË·È‰ Ì‚ ÍÎÏ ˘È ;Ï˘ÓÏ ,
 ¯Â˙· ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÒÎ�‰ ˙˜ÊÁ‰ ˙‚ˆÂÓ ÌÈ�˘ Í˘Ó·"‰¯ÈÎÁ) "ÔÏ‰Ï Â‡¯ ( Û‡

˘¯ÂÓ‡Î ‰¯ÈÎÁ ˙ÂÈÂÎÊ Â¯·ÚÂ‰ ‡Ï ‰Î „Ú ÏÚÂÙ· . ÏÂÚÙÏ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ ÏÚ
 ÔÈÚ˜¯˜Ó· ÌÈ„„ˆ‰ ˙ÂÈÂÎÊ ˙‡ ¯È„Ò‰Ï È„ÎÂ ÌÈ˘¯„�‰ ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ È„Î ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ

ÌÈ¯·ÚÂÓ‰ . 

 תשובת אג# �להל�  (2011אג# התקציבי� הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
והסכ� , י ובי� מינהל מקרקעי ישראל מגיע לידי סיו� בימי� אלה"ומת� בי� חנכי המשא ) התקציבי�

 . י ובי� חברות הנמל"לאחר מכ� יעודכנו ההסכמי� בי� חנ. המקרקעי� צפוי להיחת� בקרוב

 

 

__________________ 

 .י זכות שימוש בלבד" שבה� תינת� לחנ�ימיי� �למעט מקרקעי� מועברי� שה� מקרקעי� תת  7

ל "מנכ; החשב הכללי במשרד האוצר; הממונה על התקציבי� במשרד האוצר: לה חברי הוועדהא  8
 .מנהל מינהל מקרקעי ישראל; משרד התחבורה

„ÁÂ ; 1731' עמ, "הסדרת השימוש בנכס בחיפה"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„61·) 2011 , ראו מבקר המדינה  9

 È˙�˘59 ·)2009( , 1106�1110' עמ, "הרפורמה בנמלי הי�"בפרק. 



 1289 מ" פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 

 הקמת נמלי� חדשי�

,  שני�49� תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הי� התיכו� של ישראל ל2006י הכינה בשנת "חנ
והשלב הראשו� , שלבי�תכנית זו כוללת מתווה פיתוח רב).  תכנית האב�להל�  (2055�2006 לשני�

כדי להגדיל את קיבולת הנמלי� , האחד בחיפה והשני באשדוד, שלו הוא הקמת שני נמלי� חדשי�
, י"על פי אומדני� של חנ. ולאפשר כניסת אניות גדולות הנמצאות בשימוש בעול� בשני� האחרונות

והביצוע של כל אחד מה� צפוי , ח" מיליארד ש3.8�3.5ל כל אחד משני הפרויקטי� תהיה עלותו ש
 הייתה כי אי� ביכולתה להקי� את שני הנמלי� 2006י בשנת "עמדת חנ. להימש+ שבע שני� בקירוב

ולכ� יש להחליט איזה משני הנמלי� ייבנה , וא# אי� הצדקה לכ+ מבחינת צרכי�, בעת ובעונה אחת
 . ראשו�

על תחזיות להיקפי הביקוש הצפויי� לשירותי נמל בעשורי� , בי� היתר, י ביססה את תכנית האב"חנ
 1.7 על 2005עמדה תנועת המכולות בנמלי חיפה ואשדוד בשנת , על פי תכנית האב .הקרובי�

 בשנת TEU מיליו� 3.5�תנועת המטעני� צפויה להגיע לכ, י"על פי התחזיות של חנ. TEU10מיליו� 
הרציפי� הקיימי� מיועדי� לאניות מכולה , נוס# על כ+. 2030 בשנת TEU מיליו� 7� ולכ2015

ואול� הצפי בתכנית האב הוא שבשני� הקרובות יחלו , TEU 6,600בעלות קיבולת של עד 
ואלה לא יוכלו לפרוק ולהעמיס , TEU 12,500�10,000להשתמש באניות בעלות קיבולת של 

י צור+ להתאי� את רציפי המכולות החדשי� "על כ� ראו בחנ. ר)מכולות ברציפי� הקיימי� בא
היעדר רציפי� מתאימי� לאניות בעלות קיבולת העולה . TEU 12,500לאניות בעלות קיבולת של 

פעולה המאריכה את זמני ,  של המטעני� בנמלי מדינות אחרות11 יחייב הזנהTEU 6,600על 
י הראה כי העיתוי "הניתוח הכלכלי שעשתה חנ. יהספקת הסחורות ומייקרת את עלויות הסחר הימ

עוד ציינה . 2017�2015המיטבי להפעלת רציפי� חדשי� בקיבולת גדולה יותר הוא בטווח השני� 
וזאת בתנאי , 2015י בתכנית האב כי תוכל לסיי� את שלב הפיתוח הראשו� לכל המוקד� בשנת "חנ

). ראו להל�(� ובקידו� התהלי+ הסטטוטורי שהתכניות יקבלו עדיפות לאומית בטיפול בקונפליקטי
ולכ� , י בתכנית האב כי יש צור+ לפתח מיד תשתית נמל נוספת"בהתבסס על תחזיות אלה ציינה חנ

 . בחיפה או באשדוד: יש להחליט מיד היכ� יוק� הנמל הראשו�

תכ� כי יי): "�" תשובת רספ�להל�  (�2011 הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר "רספ
 שני� א+ קצב ההתקדמות בהיבט 15�10דהיינו תו+ , הצור+ בנמל השני הינו לשלב מאוחר יותר

י הודיעה למשרד מבקר המדינה "חנ". הסטטוטורי והביצועי מצרי+ בהחלט החלטה על שני נמלי�
הנמלי� העתידיי� מתוכנני� לשרת אניות של ): "י" תשובת חנ�להל�  (2011בתשובתה מאוקטובר 

18,000 TEUי "עוד הודיעה חנ".  שטר� נבנו א+ הוזמנו על ידי חברות הספנות הגדולות בעול�
 כי כיו� מדינת ישראל תידרש לקבל החלטה על בניית שני 2012למשרד מבקר המדינה בינואר 

 .הנמלי� העתידיי� יחד

 )2007 החלטת הממשלה משנת �להל�  (200712על בסיס תכנית האב החליטה הממשלה במאי 
 נמל �להל� (לקד� את הליכי התכנו� והפיתוח הסטטוטוריי� של הרציפי� החדשי� בנמל אשדוד 

בלוחות זמני� שיאפשרו את השלמת התכנו� והפיתוח )  נמל המפר)�להל� (ובנמל חיפה ) הדרו�
ובכלל זה את השלמת התכנו� והפיתוח של התשתיות , של רצי# אחד לפחות בכל אחד מהנמלי�

הממשלה הסמיכה את השרי� לאשר את שיטות . 2015לא יאוחר מתחילת שנת , לתוהנדרשות להפע
עוד החליטה . את מיקומו ואת עיתוי פיתוחו והפעלתו, מימו� ההקמה וההפעלה של הרצי#

 ). ראו להל�(משרדית לפיתוח נמלי ישראל �הממשלה להקי� ועדה בי�

__________________ 

10  TEU � Twenty-foot Equivalent Unit . רגל20מונח זה מציי� קיבולת של מכולה שאורכה . 
 העברת מטעני� מאניה גדולה לאניות קטנות יותר בנמלי� המסוגלי� לקלוט אניות �הזנה או שטעו�   11

 .א" היעד הסופי של המטע� הוא מדינה אחרת, גדולות
 .27.5.07 מיו� 1710' החלטת ממשלה מס  12
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Â¯„‰ ÌÈÎÈÏ‰‰ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯Ë ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ� ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÓ�‰ ˙ÈÈ�·Ï ÌÈ˘
 ˙�˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ2007 ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙�Î‰ È·Ï˘ Ì‚ ÂÓÈÈ˙Ò‰ Ì¯ËÂ   : 

1  .ÛÈˆ¯‰ Ï˘ ‰ÏÚÙ‰‰Â ‰Ó˜‰‰ ÔÂÓÈÓ ˙ÂËÈ˘ ˙‡ Â¯˘È‡ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ÌÈ¯˘‰ ,ÂÓÂ˜ÈÓ ˙‡ ,
Â˙ÏÚÙ‰ ˙‡Â ÂÁÂ˙ÈÙ ÈÂ˙ÈÚ ˙‡   ;2  . ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÓ�‰ È�˘ Ï˘ Ì„˜ÂÓ‰ ÈÒ„�‰‰ ÔÂ�Î˙‰

ÌÏ˘Â‰ ,�ÁÂ"ÈË¯ÂÙÓ‰ ÔÂ�Î˙‰ ˙‡ ÌÂÈÎ ˙Ó„˜Ó    ;3  .È¯ÂËÂËËÒ‰ ÔÂ�Î˙‰ , ÁÂÏ ÈÙ ÏÚ˘
 ˙�˘· ÌÈÈ˙Ò‰Ï ‰È‰ ¯ÂÓ‡ È¯Â˜Ó‰ ÌÈ�ÓÊ‰2011 ,¯Â˘È‡Â ‰�Î‰ È·Ï˘· ‡ˆÓ� ÔÈÈ„Ú . ÈÙ ÏÚ

�Á Ï˘ ˙Â�Î„ÂÚÓ ˙ÂÈÊÁ˙"È , ˙�˘· È¯ÂËÂËËÒ‰ ÍÈÏ‰‰ ÌÏ˘ÂÈ ÌÂ¯„‰ ÏÓ�·2012 . ¯˘‡
ı¯ÙÓ‰ ÏÓ�Ï ,Ï‰˙‰ ÌÏ˘ÂÈ È˙Ó ¯Â¯· ‡Ï ÔÈÈ„Ú Â�ÈÈ�Ú· È¯ÂËÂËËÒ‰ ÍÈ)ÔÏ‰Ï Â‡¯(   ; 

4  .�Á ÔÈ· ˙Â˜ÂÏÁÓ ˘È"ÌÈ�Â˘ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ·Â È , ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ Ì·Â¯)ÔÏ‰Ï Â‡¯(   ;5  . ÈÙ ÏÚ
�Á Ï˘ ˙ÂÎ¯Ú‰"È ,ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙�˘Î Í¯‡˙ ÌÈÏ‚‰ ¯·Â˘ ˙ÈÈ�·Ï Ô·‡‰ ˙¯È‚‡ , È‡ÏÓ ÔÈÎ‰Ï ˘ÈÂ

‰ÈÈ�·‰ ˙ÏÈÁ˙ È�ÙÏ Ô·‡ .�Á"Â˙¯È‚‡· ‰ÏÁ‰ Ì¯Ë È   ;6  .ÏÓ� ˙Ó˜‰Ï ˘È „Â„˘‡· ˘„Á 
‰„Â·Ú ÏÓ� ˙Ó˜‰· Í¯Âˆ13) ÌÈÈ˙�˘ Í¯‡È˙ ˙ÂÎ¯Ú‰‰ ÈÙ ÏÚ˘( , È·‚Ï ‰ËÏÁ‰ ¯„ÚÈ‰· Í‡

ÔÂ˘‡¯‰ ÏÓ�‰ ÌÂ˜ÈÓ ,�Á ‰ÏÁ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú"‰„Â·Ú‰ ÏÓ� ˙Ó˜‰· È .7 .�Á" ‡Ï ÔÈÈ„Ú È
ÏÓ�‰ ˙‡ ÏÈÚÙÈ˘ ÌÊÈÏ Ê¯ÎÓ ÌÒ¯ÙÏ ¯Â˘È‡ ‰Ï·È˜ . ˙Â„Â·ÚÓ ˜ÏÁ ˙·ÎÚÓ ÂÊ ‰„·ÂÚ

 ÔÂ�Î˙‰-ÂÈÂÏ˙‰ Ô‰Ó ‰Ï‡ È„È˙Ú‰ ÏÈÚÙÓ‰ Ï˘ ‰„Â·Ú‰ ˙ÂËÈ˘· ˙. 

בניית נמל העבודה להאישורי� הנדרשי� י הודיעה למשרד מבקר המדינה בתשובתה כי התקבלו "חנ
 בזמ� זה �יה כשנתיי� ימש+ הבנ.  ש�בבניית נמל העבודהמיד  נית� להתחיל ולכ�, בנמל אשדוד

הגשת את בכוונה מעכבת החברה . הינית� להשלי� את כל האישורי� הנדרשי� להמש+ הבני
 והחברה אינה ,יה נותני� אישור לזמ� קצובי שכ� מוסדות התכנו� והבנ,מכלול האישורי�הבקשות ל

 כי יש עלות להשלמת עוד ציינה החברה. עדר החלטהימעוניינת לקבל אישור אשר תוקפו יפוג בה
הנמל הראשו� בי לגלפיכ+ נדחה שלב זה עד לאחרונה מתו+ תקווה כי תתקבל החלטה ו ,התכנו�

 .בנהישי

�Á Ï˘ ˙ÂÎ¯Ú‰ ÈÙ ÏÚ"È ,Ë˜ÈÂ¯Ù‰ Ï˘ ı‡ÂÓ ÌÂ„È˜· „ÈÓ ÏÁÂÈ Ì‡ Ì‚ , ÔÂ˘‡¯‰ ÏÓ�‰
 ˙�˘ È�ÙÏ ÏÂÚÙ˙Ï ÔÎÂÓ ‰È‰È ‡Ï Ì˜ÂÈ˘2018 , „ÚÂÓ‰ ¯Á‡Ï ˙ÂÁÙÏ ÌÈ�˘ ˘ÂÏ˘ ¯ÓÂÏÎ

 ˙�˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰· Ú·˜�˘2007 . ÌÈÏÓ�· ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ‰Ê ·ˆÓ
·˜Ú ‰�È„Ó‰ ˙ÏÎÏÎ·ÂÌÈÏÓ�· ˙˜ÙÒÓ ˙ÏÂ·È˜ ¯ÒÂÁ . 

החס� המיידי המעכב את פיתוח הנמלי� : "אג# התקציבי� הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו
על מנת להאי) את : "עוד הודיע אג# התקציבי�". כיו� הינו התמשכות תהלי+ התכנו� הסטטוטורי

ת ממשלה המנחה ההלי+ הסטטוטורי מקד� משרד האוצר בהתא� להמלצות ועדת טרכטנברג החלט
וכ� לפעול לפתרו� , צוות בראשות ראש הממשלה לפעול להסרת חסמי� בפני התהלי+ התכנוני

עוד ". חיכוכי� הקשורי� בהשפעת הקמת הרציפי� הנוספי� על מתקני תשתית לאומית וביטחונית
ציי� אג# התקציבי� כי השאלה בנוגע לאופ� הקמתו והפעלתו של מסו# הנמל העתידי טר� 

 .עההוכר

על פי התחזיות . 2008י עדכנה את תחזיותיה בעקבות המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת "חנ
מועד  (2020 בשנת �ובנמל השני , 2018יהיה צור+ בנמל החדש הראשו� רק בשנת , המעודכנות

המדד לכ+ הוא זמ� ; ההקמה המיטבי עשוי להשתנות בהתא� לרמת השירות הרצויה בנמלי�
של פוקות התעל העלאת , הנחות היסוד מבוססות על התייעלות). ל אנייה בנמלההמתנה הממוצע ש

א� לא תתרחש התייעלות . גודל האניות בשנת היעדלהתאמת הציוד לתשתיות וועל עובדי הנמלי� 
על פי . יהיה צור+ בהקדמת ההקמה וההפעלה של הנמלי� העתידיי�, ות עובדי הנמלי�פוקבת

__________________ 

 .בנמל חיפה יש רצי- היכול לשמש נמל עבודה בעת הקמת נמל המפר,, כפי שיפורט להל�  13



 1291 מ" פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 

בהתא� .  בשנה5.3%י� במכולות צפוי לגדול בשיעור ממוצע של היק# המטענ, התחזיות החדשות
 בשנת TEU מיליו� 6.1� ושל כ2018 בשנת TEU מיליו� 3.3�צפוי ביקוש של כ, לשיעור גידול זה

פוטנציאל השינוע של נמלי  .2009 בשנת TEU מיליו� 2� זאת לעומת ביקוש בפועל של כ� 2030
י הודיעה בתשובתה למשרד מבקר "חנ.  בשנהTEUו�  מילי3.3� היה כ2010הי� התיכו� בשנת 

תחזית המטעני� אינה לוקחת בחשבו� רזרבת אחסנה דבר שיגרו� לחוסר תחרות ויחייב : "המדינה
את היצואני� והיבואני� להשתמש בנמל הזמי� ביותר אשר מאפשר לקלוט את הסחורה ולא בהכרח 

 ".הנמל הקרוב והכלכלי

דינה בתשובתה כי ביצעה בדיקה של שוק הספנות העולמי ומצאה � הודיעה למשרד מבקר המ"רספ
כאשר צי הספנות העולמי בנתיבי ,  ואיל+2014הצור+ ברציפי מי� עמוקי� הינו החל משנת "כי 

להערכת ".  אירופה צפוי להיות בגדלי� שאי� ביכולת הנמלי� הנוכחיי� לתפעל� י� תיכו� �אסיה 
 300�אניות יהיה צור+ בהזנת כלל המטעני� בעלות של כהתאמת הנמל לגודל ה�בשל אי, �"רספ

 . ואיל+2015מיליו� דולר לשנה משנת 

 

 קבלת החלטות על הקמת נמלי� חדשי�

העיכוב בהקמת הנמלי� החדשי� עלול לגרו� להארכת זמני השהייה , י"על פי הערכות של חנ
את .  ייבוא סחורות וייצוא� לייקור העלות הכוללת של�ובעקבות זאת , וההמתנה של אניות בנמלי�

וה� עלולות ,  הצרכני��ובהמש+ , העלויות האלה צפויי� לשל� היצואני� והיבואני� הישראלי�
, י"על פי ניתוחי� שעשו כלכלני� בהזמנת חנ. לפגוע ביכולת התחרות של יצואני ישראל בעול�

 23� בכ2018נת העלויות למשק הישראלי בעקבות דחיית הקמתו של הנמל הראשו� נאמדות בש
. כ+ העלות השנתית צפויה לגדול בקצב הול+ וגובר, וככל שתידחה שנת ההקמה, ח"מיליו� ש

 .ח" מיליו� ש360� העלות השנתית צפויה להסתכ� בכ2020בשנת , למשל

 את הנהלת החברה כי כל עוד לא התקבלה החלטת 2009י הנחה בינואר "הדירקטוריו� של חנ
סו# הראשו� תמשי+ החברה בתכנו� שני הנמלי� ובביצוע ההיערכות השרי� בדבר מיקומו של המ

הקימה : י שינויי� ארגוניי� פנימיי�"כדי לעמוד בהחלטת הממשלה עשתה חנ. לפיתוח� בד בבד
, שתפקידה לטפל בתכנו� הנמלי� החדשי� ובפיקוח על בניית�, את מינהלת המסופי� העתידיי�

י ע� יועצי� "כמו כ� התקשרה חנ. ית נמלי העתידל ובצדו מטה מקצועי לתכנ"ומינתה סמנכ
 י מתקציב הפיתוח שלה סכו� מצטבר של "עד מועד סיו� הביקורת השקיעה חנ. בתחומי� שוני�

רובו בתכנו� ומקצתו בעבודות ימיות מקדימות ; ח בפיתוח הנמלי� העתידיי�" מיליו� ש240�כ
 .לנמל הדרו�

הנמלי� הקיימי� וביצוע שינויי� ברציפיה� עשויי� יש גורמי� הטועני� כי התייעלות בעבודת 
חברת נמל אשדוד טוענת כי , למשל. להגדיל את קיבולת� ולדחות את הצור+ בהקמת נמלי� חדשי�

תכנית האב אינה מביאה בחשבו� אפשרויות להרחבת נפח הטיפול במכולות במסגרת הרציפי� 
בהשקעה ,  היא מציגה אפשרות להסבחברת נמל אשדוד הכינה מסמ+ ובו. הקיימי� בנמל אשדוד

)  בנמל היובל21רצי# (רצי# המשמש כיו� למטע� כללי ולתפזורת בנמל אשדוד , נמוכה יחסית
. הדבר אפשרי בעקבות הירידה המתמשכת הנצפית בהיקפי המטע� הכללי, לטענתה. לרצי# מכולות

מי� בנמלי אשדוד וחיפה יוכלו הרציפי� הקיי, א� הדבר ייוש�, על פי ניתוחי� המוצגי� במסמ+
עוד הוסיפה חברת נמל .  לפחות2028לספק את הנדרש בעקבות הגידול במטעני המכולות עד שנת 

כי )  תשובת חברת נמל אשדוד�להל�  (2011אשדוד בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לת� עד  לרצי# מכולות שיקלוט אניות גדולות שקיבו21לדעתה יש מקו� לשקול את הסבת רצי# 

12,000 TEUי הודיעה "חנ.  ולייעל את העבודה ברציפי המכולות הקיימי� בטר� מקימי� נמל חדש
 כי עמדתה המקצועית היא שכל פתרו� מלבד בניית הנמלי� 2012למשרד מבקר המדינה בינואר 

 . החדשי� יסב נזק חמור למשק הנמלי הלאומי
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 בדיקות נוספות שמטרת� להערי+ מהו בתקופת הביקורת עשו משרד התחבורה ואג# התקציבי�
י וכוללות "הבדיקות הללו מתבססות על המודל שפיתחה חנ. המועד המיטבי להקמת נמל נוס#

. י בנוגע למשתני� שוני� המשפיעי� על תוצאת המודל"ניתוחי רגישות נוספי� על אלה שביצעה חנ
המסקנה היא . צי# מכולות בנמל היובל יוסב לר21בי� היתר הניחו הבדיקות כי מחצית מרצי# 

אשר לצור+ במסו# נוס# עקב . 2024�2021שהגידול הצפוי במטעני� מצדיק הקמת נמל נוס# בשני� 
אבל נמצא כי , משמעיות�שני המשרדי� טר� הגיעו למסקנות חד, הגידול הצפוי בקיבולת האניות

יסת אניות שקיבולת� נית� לבצע התאמות בחלקי� מהנמלי� הקיימי� באופ� שיוכלו להתאי� ג� לכנ
8,000 TEUולדחות לפי שעה את הקמת� של רציפי� חדשי� גדולי� יותר . 

משרדי האוצר והתחבורה בוחני� מזה : "אג# התקציבי� הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה
מספר חודשי� במשות# את נושא המועד הנאות לפיתוח מסו# המכולות הבא כולל השלכות דחיית 

הנושא נבח� לאור הצור+ . י" זה נבחנת עמדת� של גורמי� שוני� ובכלל� חנבהקשר. מועד זה
בי� השאר בהיבטי� , העתידי בפיתוח הנמלי� ושנות היעד האופטימליות לפיתוח הרציפי� הנוספי�

כל זאת בהמש+ להחלטת הממשלה , של קצב הגידול הצפוי בתנועת המטעני� ובגודל האניות
השלמת תהלי+ התכנו� הסטטוטורי , בכל מקרה. דה סופית בעניי�המשרדי� טר� גיבשו עמ. בנושא

 ".עד אשר יוכרע לגבי מיקו� ומאפייני הרצי# העתידי, הינה היעד המרכזי אליו יש לשאו# בשלב זה

 ¯·ÂË˜Â‡· ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2011 ˙„Â·Ú ÈÎ 
˙ËÏÁ‰Ï ‰ÓÂ˘˙Î ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰˙ÈÈ‰ ‰ÎÈ¯ˆ ÂÊ ‰ËÓ‰Ï˘ÓÓ‰  ,‰Ï˘ÓÓ‰ ÏÚ ÈÎÂ , „ÂÁÈÈ·Â

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ , ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎ ˙Â�ÚË ˙‡ Ô˜ÓÂÚÏ ÔÂÁ·Ï
 ˘¯„�‰ „ÚÂÓ· Ì˙Ó˜‰ ˙‡ ÂÓ„˜È˘ ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜ÏÂ ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÓ�‰ ˙Ó˜‰ ˙ÂÈ�ÂÈÁ È·‚Ï

 ˙�˘Ó ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï Â‡2007Â˙ÈÈÁ„Ï Â‡ Ë˜ÈÂ¯Ù‰ ˙˜ÒÙ‰Ï ‡È·‰ÏÂ  . 

נדרשה שוב הממשלה לנושא והחליטה להמשי+ ולקד� , 2011בדצמבר , עד סיו� הביקורתלאחר מו
במסגרת זו הוחלט להאי) את קידומ� של תכניות מתאר ארציות . 14את פיתוח נמלי הי� בישראל

כמו כ� . מפורטות לנמל המפר) ולנמל הדרו� על מנת להשלי� את הליכי אישור� מוקד� ככל הנית�
ל משרד ראש הממשלה "לי� להסרת חסמי� בראשות מנכ"טיל על ועדת מנכהחליטה הממשלה לה

 . לפעול להאצת הליכי התכנו� וההכנות לביצוע של מסופי הנמל

 

 תכנו� סטטוטורי ומחלוקות ע� גופי� ממשלתיי�

ויש קונפליקטי� רבי� בי� , השטחי� הפנויי� בחופי הי� התיכו� של מדינת ישראל מוגבלי� ביותר
, כיוו� שאי� חלופות המספקות מענה מיטבי לכל אחד ואחד משימושי החו#. שוני�שימושיה� ה

בי� מגוו� צורכיה� של המשתמשי� , מתו+ ראייה כוללת, נדרשות הכרעות לפתרו� הקונפליקטי�
 . ובכלל� צורכי הפיתוח של הנמלי�, בחופי הי�

) א" תמ�להל� (רצית יש תכנית מתאר א. התכנו� הסטטוטורי של הנמלי� החדשי� טר� הושל�
, שמטרתה לקבוע את ייעודי הקרקע לצור+ ניהול המשאבי� הטבעיי�, 15לחופי הי� התיכו�

: תכנית זו היא ברמת פירוט נמוכה. ובכלל זה לנמלי�, פיתוח� וניצול� לשימושי� שוני�, שימור�
מפורטות  ותתכניות מתאר ארצי. היא מסתפקת בציו� מיקומ� של הנמלי� לאור+ חופי הי� התיכו�

א מאושרת לנמל הקיי� הכוללת ג� " יש תמ�בנמל אשדוד : יותר נמצאות כיו� בשלבי הכנה ואישור
התכנית הכללית של . כפי שהייתה מתוכננת בעת אישור תכנית זו, תכנית להרחבת הנמל לכיוו� צפו�

 נמצאת התכנית המפורטת. א במוסדות התכנו� וכ� אושרה בממשלה"נמל הדרו� אושרה ברמת תמ

__________________ 

 .3986' החלטת ממשלה מס  14

 .חו- הי� התיכו�:  תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי��י� תיכו� /13/א"תמ  15
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י טר� " חנ�בנוגע לנמל חיפה . 2012י צופה שתאושר במוסדות התכנו� בשנת "וחנ, בשלבי הכנה
הכנת . א נקודתית" שעבורו אושרה תמ�' חו) מרצי# כרמל א, א לנמל הקיי�"סיימה להכי� תמ

 . תכנית המתאר הארצית של נמל המפר) עדיי� נמצאת בראשית דרכה

. עדיי� יש מחלוקות רבות שלא יושבו, רוב� ממשלתיי� או עירוניי�, י ובי� גופי� שוני�"בי� חנ
 : להל� דוגמאות. חלק מהמחלוקות הללו מעכבות את תכניות פיתוח המסופי� החדשי�

Ì Â ¯ „ ‰  Ï Ó � שתי חטיבות קרקע ) י" חח�להל� (מ "בבעלות חברת החשמל לישראל בע.  1   :·
, מערב לנמל הקיי��ימיי� ויבשתיי� מצפו�שלה מתקני� , תחנת הכוח אשכול: סמו+ לנמל אשדוד

פיתוח רצי# נוס# באשדוד משפיע . י לצור+ פיתוח תחנה פחמית"שנרכש על ידי חח, ואתר רוגוזי�
. י"הוא מחייב לבצע שינויי� במתקני חח: על יחידות הייצור הקיימות ועל פיתוח התחנה הפחמית

י " בנוגע לעבודות מקדימות שתבצע חחי"י ובי� חח" נחת� הסכ� ראשוני בי� חנ2011רק במאי 
כדי להקי� נמל עבודה . 2.   לצור+ פעולות פינוי עתידיות והעתקת תשתיות של תחנת הכוח אשכול

י טר� קיבלה אישור ממשרד "חנ. יש לעבור בשטח של חברת נמל אשדוד, לצור+ הקמת נמל הדרו�
י יש מסמכי מכרז מוכני� "חנבידי . האוצר וממשרד התחבורה להתחיל לבנות את נמל העבודה

דחיית . והיתר לבניית נמל עבודה שנית� כשנה לפני מועד סיו� הביקורת והוא תק# לשנתיי� בלבד
 .   י לפנות למוסדות התכנו� שוב ושוב כדי להארי+ את תוקפו של ההיתר"העבודות מחייבת את חנ

ולכ� יש למצוא , ש פעילי�בשטחי� שמצפו� לנמל המתוכנ� יש מתקני� ביטחוניי� ושטחי א.  3
י ומשרד הביטחו� הצליחו לאחרונה "חנ. פתרונות שיאפשרו את העבודה בנמל בצד שטחי האש

ולא , א+ עד כה טר� נחתמו בנושא הסכמי� מחייבי�, להגיע להסכמות לגבי פתרונות מתאימי�
 . גובשו נוהלי עבודה משותפי�

ı ¯ Ù Ó ‰  Ï Ó � טחי תפעול סמו+ לקו החו# מכיוו� בנמל חיפה יש מחסור ניכר בש.  1 :  ·
י ניהלה משא ומת� "חנ. חלק� ממשלתיי�, שבסמו+ לנמל יש מתקני� רבי� השייכי� לגופי� שוני�

 לרכישת השטחי� שבידיה� 16)�" תש�להל� (ע� משרד הביטחו� וע� חברת תשתיות נפט ואנרגיה 
. חה להגיע להסכ� עמ�א+ עד כה לא הצלי, כדי שישמשו שטחי עור# תפעולי עבור נמל המפר)

נחל .  2.   היעדר שטחי עור# תפעולי עלול לפגוע בכדאיות הכלכלית של הקמת נמל נוס# בחיפה
יש כוונה לשמר את נופי הנחל ולפתח סביבו פארק במסגרת תכנית . קישו� נשפ+ לי� במפר) חיפה

 מתמקד ברוחב י"עיקר הקונפליקט ע� חנ.  ואישרה הממשלה17אב לנחל שיזמה רשות נחל הקישו�
בהחלטה . י"רצועת הפארק הנוגסת בשטחי תפעול פוטנציאליי� של הנמל המוחזקי� כיו� בידי חנ

י ובי� ממשלת " שאישרה עקרונות להסכ� מקרקעי� בי� חנ201018של מועצת מקרקעי ישראל מיולי 
הוחלט כי צוות בראשות מנהל מינהל . ישראל הוחרג שטח הפארק מ� ההחלטה בשל המחלוקת

, ל"ר קק"יו, ל משרד התחבורה"מנכ, ל המשרד להגנת הסביבה"מקרקעי ישראל ובהשתתפות מנכ
י יבח� את הסוגיה ויביא את מסקנותיו לאישור השרי� ומועצת מקרקעי "נציג משרד האוצר ונציג חנ

, י מסרו למשרד מבקר המדינה כי צוות זה אכ� התכנס כמה פעמי�"נציגי חנ.  יו�30ישראל בתו+ 
מכיוו� מזרח משיק לתחו� הנמל שדה .  3.    טר� הגיש את מסקנותיו וא# לא תיעד את דיוניואול�

בשני� האחרונות התקיימו דיוני� בי� משרדי . המשמש כיו� לטיסות פנימיות, התעופה בחיפה
לאומי או להעתיקו �הממשלה בשאלה א� להרחיב את שדה התעופה לש� הסבתו לשדה תעופה בי�

ל " התקיי� דיו� בראשות מנכ2011במאי . חלטה זו השפעות על בניית הנמל החדשלה. למקו� אחר
משרד התחבורה ובהשתתפות נציגי� של הגופי� הנוגעי� בדבר והוחלט להמלי) לשר התחבורה 

כדי לאפשר את הגדלת ',  מ316�ששדה התעופה יישאר במקומו הנוכחי ומסלולו הראשי יואר+ ב
י מסרו "נציגי חנ.  הקרובי� למדינת ישראל וכדי לשפר את הבטיחותמספר הנוסעי� בטיסות ליעדי�

. למשרד מבקר המדינה כי השינויי� הללו לא יגבילו את היכולת להקי� את נמל המפר) ולהפעילו
 .החלטת שר התחבורה בעניי� טר� התקבלה

__________________ 

 .� היא חברה ממשלתית"תש  16
 . מופקדת על אזור זה של הנחלוהיא, את רשות נחל הקישו� הקי� השר להגנת הסביבה  17

 .5.7.10 מיו� 1199' החלטה מס  18
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ות משרד התשתי, משרד מבקר המדינה כבר העיר כי חוסר ההכרעה במחלוקות בי� משרד האוצר
� עיכבה עד כה את פיתוח תשתית האחסו� "י ותש"חנ, עיריית חיפה, משרד התחבורה, הלאומיות

את פיתוח תשתיות נמלי הי� והתעופה ואת פיתוח המרחב העירוני של , וההזרמה של דלקי�
19.חיפה

 

י "משרדי האוצר והתחבורה סייעו לחנ: "אג# התקציבי� הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה
י שטחי עור# נרחבי� במתח� "בו יועברו לרשות חנ, צדדי הצפוי להיחת� בקרוב�להסכ� רבלהגיע 

הסכ� זה . ובכ+ תיפתר בעיית המחסור בשטחי עור# נמלי בחיפה, ס הטכני של חיל האוויר"ביה
י ומשרדי התחבורה "חנ, מערכת הביטחו�, ]מינהל מקרקעי ישראל[י "נעשה בשיתו# פעולה בי� ממ

 ".והאוצר

ה� בחקיקה ה� בהנחיות היוע) המשפטי , כמה מנגנוני� ליישוב סכסוכי� בי� גופי� ממשלתיי�יש 
 :לממשלה

יישוב סכסוכי� בענייני� אזרחיי� בי� "על פי הנחיית היוע) המשפטי לממשלה שעניינה  .א
חברה ממשלתית שלא עולה בידה ליישב סכסו+ בינה ובי� , 20"חברה ממשלתית לבי� גו# ממשלתי

בינה ובי� תאגיד שהוק� על פי די� או בינה ובי� חברה ממשלתית אחרת צריכה להודיע על , ההמדינ
מנהל רשות החברות שקיבל הודעה . כ+ למנהל רשות החברות לפני שתגיש תביעה משפטית בנושא

מת� חוות דעת של צד שלישי , תיוו+, כאמור צרי+ לפעול ליישוב הסכסו+ בדר+ של משא ומת�
ועדה מוסכמת על הצדדי� או בדר+ , )ובכלל זה היוע) המשפטי לממשלה(די� מוסכ� על הצד

א� הטיפול האמור לא הסתיי� בהסדר מוסכ� בי� הצדדי� בתו+ פרק זמ� . אחרת לפי נסיבות העניי�
וזה יפעל , על מנהל רשות החברות להפנות את הסכסו+ לטיפול היוע) המשפטי לממשלה, סביר

 .  לנכו� לפי נסיבות העניי�ליישוב הסכסו+ בדר+ שימצא

י באזור "י ובי� חח"י ובי� היוע) המשפטי לממשלה בנושא מחלוקת בי� חנ"בהתכתבויות בי� חח
א+ סג� מנהל הרשות ענה , י כי בעבר היא הפנתה את הסוגיה לרשות החברות"נמל חיפה כתבה חח

 .לה כי לרשות אי� עניי� להיכנס לנושא

ÏÚ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰˙ÂÎÓÒ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰Ï˘ÓÓ‰  , ‰È˙ÂÚÂ¯Ê ˙ÂÚˆÓ‡·
˙Â�Â˘‰ ,�Á ÔÈ· ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‡È·‰ÏÂ"ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ÔÈ·Â È .

ıÂÁ� ¯·„‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó· , ÌÈÙÂÁ· ÌÈ�Â˘‰ Ú˜¯˜‰ È˘ÂÓÈ˘ È·‚Ï ˙ÂËÏÁ‰ Ï·˜Ï ‰ÈÏÚ
˜˘Ó‰ ÈÎ¯Âˆ Ï˘ ˙ÏÏÂÎ ‰ÈÈ‡¯ ÍÂ˙Ó. 

. עוסק ביישוב סכסוכי� בי� חברות תשתית ממשלתיות 21 לחוק החברות הממשלתיות3'פרק ח .ב
שתפקידה לפסוק בסכסוכי� בי� חברות תשתית , אחת או יותר, בפרק זה נקבע שיש להקי� ועדה

היקפ� של עבודות ; תיאו� לגבי עבודות תשתית: בענייני� האלה)  הוועדה ליישוב סכסוכי��להל� (
תיאו� לגבי מעבר בשטחי� ; בעד ביצוע�התשלו� הנדרש ; לוחות הזמני� לביצוע�; תשתית

ע� חברות . סכסו+ אחר המעכב או העלול לעכב עבודות תשתית; המוחזקי� בידי חברת תשתית
חוק החברות הממשלתיות . �"י ותש"חח, חברות הנמל, י"התשתית שהפרק חל עליה� נמנות חנ

למעט (כי� מסוג זה מעניק לוועדה ליישוב סכסוכי� את הסמכות הבלעדית לדו� ולפסוק בסכסו
א� עליה להכריע בעניי� סכסוכי� , וקובע כי היא תתכנס אחת לשבועיי� לפחות) סייגי� מסוימי�

חברות ממשלתיות או חברות בת : "בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב. בי� חברות תשתית
� נדרשות לתא� את תכניות הפיתוח שלה... ממשלתיות האמונות על פיתוח פרויקטי� של תשתית

__________________ 

התחרות ותשתית היבוא "בפרק , ·"‰˙˘Ï ˙¯Â˜È· ˙ÂÁÂ„ ı·Â˜ 2011 ,Ú˘�˙ ,ראו מבקר המדינה  19
 .233�253' עמ, "במשק הדלק

 .2003 אשר עודכנה בשנת 1985 משנת 6.1202' הנחיה מס  20
 .�2008ח"התשס, )24' תיקו� מס(חוק החברות הממשלתיות   21
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לעתי� קרובות מחייב . ואת ביצוע� ע� חברות ממשלתיות נוספות האמונות על תשתיות שונות
הגנה או פעולה אחרת בתשתית כדי לשמר את מצבה הקיי� ולאפשר את מימוש , התאו� העתקה

התיאומי� בי� חברות התשתית השונות נערכי� בשלבי� השוני� של תכנו� וביצוע . הפרויקט
ה� בשל עיכובי� בלוחות , ה� גור� מעכב ביישו� הפרויקט... עתי� קרובותול, פרויקטי פיתוח

ה� בשל חילוקי דעות בי� הצדדי� הנוגעי� , הזמני� במת� התייחסות לפניות של צד למשנהו
לסבירות הדרישות המועלות על ידי חברות התשתית השונות וה� בשל קושי בתיאו� מועד ומש+ 

הקמת ועדת בוררות כאמור תאפשר לחברות התשתית לסיי�  ... .ביצוע הפעולות הנדרשות בתשתית
לטובת קידו� פרויקטי התשתית ותכניות הפיתוח של חברות , את הסכסו+ ביניה� במהירות וביעילות

 ".אלה

 È�ÈÈ�Ú· ÌÈÎÂÒÎÒ ·Â˘ÈÈÏ ‰„ÚÂ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ‰ÓÈ˜‰ ‡Ï ˜ÂÁ‰ ˙Â˘È¯„ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‡ˆÓ�
˙ÂÈ˙˘˙ ,�ÁÏ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ÍÎÈÙÏÂ"È , ÔÎÂ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·ÁÏ , ÏÂÙÈËÏ ˙Â˘˜·Ï ˙·Â˙Î

˙È˙˘˙Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙Â¯·Á ÔÈ·Â ‰�È·˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ· . ¯˜·Ó „¯˘Ó
Á ˜¯Ù ˙Â‡¯Â‰ ˙‡ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÌÈÈ˜Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰'3 ˜ÂÁÏ 

È˙Ï˘ÓÓ ˙È˙˘˙ ˙Â¯·Á ÔÈ· ÌÈÎÂÒÎÒ ·Â˘ÈÈÏ ‰„ÚÂ ÌÈ˜‰ÏÂ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰˙Â . 

 

 משרדית לפיתוח נמלי ישראל�הוועדה הבי�

משרדית לפיתוח נמלי � ועדה בי�2007הוקמה בשנת , 2007בהתא� להחלטת הממשלה משנת 
ל "בראשות הוועדה יעמוד מנכ, על פי החלטת הממשלה). משרדית� הוועדה הבי��להל� (ישראל 

ל משרד התשתיות "מנכ, משרד התחבורה וישתתפו בה ג� הממונה על התקציבי� במשרד האוצר
ל "מנכ, ל המשרד להגנת הסביבה"מנכ, ל משרד הפני�"מנכ, ל משרד הביטחו�"מנכ, הלאומיות

נציג משרד ראש , נציג משרד התיירות, מנהל רשות החברות, המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
ת המטה בהחלטה נקבע כי הוועדה תסייע למשרד התחבורה לרכז את עבוד. �"הממשלה ומנהל רספ

של משרדי הממשלה הנוגעי� בדבר כדי לקד� את ביצוע תכניות הפיתוח לנמלי אשדוד וחיפה 
 .ותלווה את התכניות הסטטוטוריות לפיתוח הנמלי� במוסדות התכנו�

 החליטה הוועדה להקי� עשר ועדות משנה במגוו� 2007בישיבתה הראשונה שהתקיימה ביולי 
ו באורח סדיר כדי לדו� בקונפליקטי� הקיימי� וכדי לקד� ועדות אלו יתכנס; נושאי� מקצועיי�

משרדית תתכנס פע� �כמו כ� הוחלט שהוועדה הבי�. פתרונות מתאימי� לקונפליקטי� ולחסמי�
 . בחודש

ÔÈ·‰ ‰„ÚÂÂ‰ ÈÎ ‡ˆÓ�-„·Ï· ÌÈÓÚÙ Ú·˘ ‰Ò�Î˙‰ ˙È„¯˘Ó : ˙�˘· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘2007 ,
 ˙�˘· ˙Á‡ ÌÚÙ2008 ˙�˘· ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘Â 2009 .ÂÏÎ¯Ó , ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï ÌÈÈ˙�˘Î ‰Ê

ÏÏÎ ‰„ÚÂÂ‰ . ‰„ÚÂÂ‰ È�ÂÈ„Ó ÌÈÏÂ˜ÂËÂ¯Ù ‰˘ÂÏ˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· Â‡ˆÓ� ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ
 ˙�˘·2009 . ‰„Â·Ú‰ ÈÒÁÈ ˙ÈÈ‚ÂÒ· ÏÂÙÈË Í¯ÂˆÏ ‰Ó˜Â‰˘ ‰�˘Ó‰ ˙„ÚÂ- ‰È‚ÂÒ‰ 

 ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˘ÂÓÈÓ ˙‡ ˙·ÎÚÓ‰ ˙È¯˜ÈÚ‰-ÏÏÎ ‰Ò�Î˙‰ ‡Ï .  ‡ÂÙ‡ ‰ÚˆÈ· ‡Ï ‰„ÚÂÂ‰
ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ÌÂ„È˜ Í¯ÂˆÏ ˙ÂÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ÈÂÂÈÏÂ ‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú ÊÂÎÈ¯ ÔÈÈ�Ú· ‰
ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙ . 
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 רצי� קישו� מזרח בנמל חיפה

י הקימו את רצי# קישו� מזרח בנמל חיפה למטע� כללי ולתפזורת אחרי "רשות הנמלי� ובהמש+ חנ
 התפעולי שהוקצה השטח שעליו הוק� הרצי# נכלל בשטח. שהקמתו אושרה ערב הרפורמה בנמלי�

 משרד האוצר ורשות על כ+ קיבלוההחלטה את , י"לפי הסברי חנ"). שטח צהוב("לחברת נמל חיפה 
לרבות , חלוקת הנכסי� של רשות הנמלי�ואת  , על הרפורמה בנמלי�המשא ומת�במהל+  החברות

הקמת ו, 2009 הקמת חלקו העיקרי של הרצי# הסתיימה בשנת . השרי�קבעו, רצי# קישו� מזרח
י למשרד "לפי הסברי חנ. ח" מיליו� ש190�עלות ההקמה הסתכמה בכ. 2011 בשנת �חלקו הנותר 

חברת נמל חיפה אינה צריכה לפרוק ולטעו� ברצי# מטעני� כלליי� ותפזורת בשלב , מבקר המדינה
 תשובת חברת �להל�  (2011חברת נמל חיפה כתבה למשרד מבקר המדינה בתשובתה מנובמבר . זה

כי תעלת הכניסה לרצי# צרה מכדי לאפשר את כניסת� של אניות גדולות למטע� כללי ) חיפהנמל 
רצי# קישו� : "2012י כתבה למשרד מבקר המדינה בינואר "חנ. שהרצי# תוכנ� לקליטת�, ולתפזורת

 ".מזרח והתעלה תוכננו בדיוק לגודל האניות הקיימות והמתאימות לפעילות ברצי#

י שהרצי# יוכל לשמש לה בעתיד נמל עבודה לצור+ הקמת נמל "חליטה חנע� סיו� הקמת הרצי# ה
 כי שימוש ברצי# כנמל עבודה יחסו+ 2012י הודיעה למשרד מבקר המדינה בינואר "חנ. המפר)

ולכ� מחצית מרצי# קישו� מזרח יועד לנמל עבודה לבניית המסו# , למשק עשרות מיליוני שקלי�
הרצי# מיועד לפעילויות ימיות קצרות מועד בשיתו# חברת נמל , י כי עד אז"עוד כתבה חנ. העתידי

 להסכ� ע� חברת נמל חיפה שהיא לא תמסור את הרצי# 2009י בשנת "לש� כ+ הגיעה חנ. חיפה
י משכירה "חנ, לעת עתה. ח בשנה" מיליו� ש15אלא תשל� לה תמורתו , לידי חברת נמל חיפה

 1.5�בכ, למועד סיו� הביקורת, ילות זו הסתכמוהכנסותיה מפע. חלקי� מהרצי# לגופי� אחרי�
 .ח בשנה"מיליו� ש

חברת נמל חיפה הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא רואה ברצי# פוטנציאל להעלאת 
בי� היתר במסגרת מיזמי� נמליי� תפעוליי� הקשורי� לפעילות חברות , הכנסותיה במידה ניכרת

לאחרונה נחת� הסכ� מעודכ� תה למשרד מבקר המדינה כי י הסבירה בתשוב"חנ. להפקת גז טבעי
 .י בנושא"חנאת תשלומי ולהפחית ע� חברת נמל חיפה לעשות שימוש ביניי� ברצי# 

ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÂÏÏ‰ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù‰ Â‡ˆÈ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ;ÒÎ�‰ , Â· ÂÚ˜˘Â‰˘
ÌÈ·¯ ÌÈ·‡˘Ó ,˘ÓÓ Ï˘ ˘ÂÓÈ˘ ‡ÏÏ ¯˙Â� ;ÈÈÏ Â· ˘Ó˙˘‰Ï ‰�ÂÂÎ ÔÈ‡ÂÈ¯Â˜Ó‰ Â„ÂÚ .

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,�Á ÏÚ" ÏÂˆÈ�Ï ÌÈÎ¯„ ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ÔÂÁ·Ï ‰ÙÈÁ ÏÓ� ˙¯·Á ÏÚÂ È
ÒÎ�‰ Ï˘ ÏÈÚÈ .Î Ï˘ ‰Ú˜˘‰· ¯·Â„Ó-190˘ ÔÂÈÏÈÓ "˘‡¯Ó ‰ÈÏÚ „ÂÓÚÏ ‰È‰ Ô˙È�˘ Á ,

Á¯ÊÓ ÔÂ˘È˜ ÛÈˆ¯· Í¯Âˆ ÔÈ‡ ‰ÙÈÁ ÏÓ� ˙¯·ÁÏ Ì‡ ‰˙Â‡ ÚÂ�ÓÏ ÈÏÂ‡ Ô˙È� ‰È‰ Ì‚Â. 

 

 

 אשדודהשער החדש בנמל 

 דונ� בעלות של 120� בהקמת מבנה שער חדש בנמל אשדוד על שטח של כ2006י החלה בשנת "חנ
 נתיבי 18� נתיבי כניסה ו14השער כולל ). סכו� זה אינו כולל את עלות הקרקע(ח " מיליו� ש130�כ

כמו כ� כולל השער מתח� תפעולי . ומשולבות בו מערכות מכשור ואוטומציה מתקדמות, יציאה
את תכנו� השער החלה רשות הנמלי� באמצע שנות . ר" מ3,000�ניי� משרדי� בשטח של כוב

. י לאחר הקמתה"ואת בנייתו החלה חנ, התשעי� של המאה העשרי� כחלק מפרויקט נמל היובל
 . 2009הבנייה הסתיימה בשנת 



 1297 מ" פיתוח ונכסי� בע�חברת נמלי ישראל 

ות מודל ההפעלה של הנמלי� באר) נקבע במסגרת הרפורמה בנמלי� וקיבל ביטוי בחוק הספנ
 מאוגוסט 22" בנמלי ישראלLand Lord�חיזוק מודל ה"והנמלי� וכ� בהחלטת הממשלה בדבר 

אלא אמורות , תשתיות משותפות בנמלי� אינ� ניתנות רק למפעיל מסוי�, על פי מודל זה. 200823
השער החדש נמצא . ובתשתיות האלה נכללי� ג� שערי הנמל, לעמוד לרשות כלל המפעילי�

י ולשמש תשתית "ר בשטח שנועד מלכתחילה להישאר בחזקתה של חנכלומ, "שטח לב�"ב
חברת נמל , בפועל. ולא להיות מוחכר לחברת הנמל, משותפת לכלל המשתמשי� בשירותי הנמל

הייתה מעורבת בתהלי+ הקמת השער וא# ביקשה מפע� )  חברת הנמל�להל� בפרק זה (אשדוד 
 2010מאוקטובר . ת בכתב לשאת בעלות� המלאהמתו+ התחייבו, לפע� לבצע בו שינויי� ושיפורי�

 ).ראו להל�(חברת נמל אשדוד מפעילה את השער באופ� מלא 

 

 התשלו� בעד העברת השער 

י בעבור נכסי� מסוג זה אמורה "התמורה שתשל� חברת נמל לחנ, על פי חוק הספנות והנמלי�
י מספטמבר "מכי� של חנממס. והסכ� זה יובא לאישור השרי�, להיקבע בהסכ� בי� שתי החברות

לרבות רכיב , ח" מיליו� ש13� עולה שהיא אומדת את החזר ההשקעה השנתי עבור השער בכ2009
 . ח" מיליו� ש4�הקרקע שאותו היא אומדת בסכו� של כ

י ובי� חברת נמל אשדוד בעניי� אופ� הפעלת השער ובעניי� " נוהלו מגעי� בי� חנ2009עד שנת 
שתי החברות פעלו ג� לבחירת שמאי מוסכ� . י"ורה לשל� בגינו לחנהתשלומי� שחברת הנמל אמ

 החלה חברת נמל אשדוד לטעו� כי היא 2009באפריל . שיקבע את התשלו� הראוי עבור המקרקעי�
" תשתית משותפת"שכ� השער הוא , אינה חייבת לשל� דמי שימוש כלשה� עבור השער החדש

� ורשות החברות רפורמה "רספ, משרד האוצר, ורהבאותה עת גיבשו משרד התחב. י"שבאחריות חנ
והיא , 2010השרי� אישרו את הרפורמה באפריל ).  הרפורמה בתעריפי��להל� (בתעריפי הנמלי� 

 .2010נכנסה לתוק# באוקטובר 

ל חברת נמל אשדוד מר "מנכ, י מר שלמה ברימ�"ל חנ" התקיי� דיו� בהשתתפות מנכ15.10.09�ב
סג� מנהל רשות החברות דאז ונציגי� נוספי� , יגאל מאור) ח/ר(חובל � רב�"מנהל רספ, שוקי סגיס

ועולה ממנה כי , �"על התרשומת של הדיו� חתו� מנהל רספ. י ומחברת נמל אשדוד"מחנ, �"מרספ
 24ע� כניסת הרפורמה בתעריפי� לתוק# יכללו דמי השימוש המשתני�: "סוכ� בי� הצדדי�

י את התשלו� הכולל עבור שער הנמל החדש המצוי "חנידי חברת נמל אשדוד ל�שישולמו על
כמו כ� נקבע כי ]". לשנה[4  מיליו� 6�� בכ"בשטח הלב� אשר ביו� הסכ� זה הוער+ על ידי רספ

. כלל זה יהיה תק# ג� א� בעתיד תשתנה ההערכה בדבר שווייה של זכות השימוש בשער החדש
� "וש בשער עולה על ההערכה של רספא� יתברר בשלב כלשהו ששווייה של זכות השימ, כלומר

. י"הדבר לא יביא להעלאה כלשהי בסכו� דמי השימוש המשתני� המשולמי� לחנ, באותה פגישה
באותו דיו� סוכ� ג� שחברת נמל אשדוד תתחיל לעשות שימוש מלא בשער החדש רק לאחר קבלת 

פעול לחתימת ההסכ� שני הצדדי� התחייבו ל. י לכ+ ולאחר חתימת הסכ� בי� הצדדי�"הסכמת חנ
 ).ראו להל�(י ובי� חברת נמל אשדוד " נחת� הסכ� רטרואקטיבי בי� חנ27.10.11�ב. 20.12.09עד 

ÙÒ¯·Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó·" „Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·Á˘ Ú·˜� ÍÈ‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï Ô
�ÁÏ ÌÏ˘˙" ÍÒ· ˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ¯Ú˘‰ ÔÈ‚· È6˘ ÔÂÈÏÈÓ "‰�˘· Á . 

__________________ 

 .24.8.08 מיו� 4002החלטה   22

, "הרפורמה בנמלי הי�", )È˙�˘ ÁÂ„ 59 ·)2009 , ראו מבקר המדינהLand Lordלהרחבה בעניי� מודל   23
 .1101�1104' עמ

קביעת דמי שימוש (דמי השימוש נקבעו במסגרת הרפורמה בתעריפי� בצו רשות הספנות והנמלי�   24
 .�2005ה"התשס, )ברת נמל לחברת הפיתוח והנכסי�משתני� ראויי� שתשל� ח
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 ולשרי� 2009ל החברה לרשות החברות באוקטובר " במכתבי מנכ כפי שהוצגה�י "עמדתה של חנ
העמדת נכס לשימוש חברת נמל צריכה להיות בתמורה ,  הייתה שבהתא� לחוק� 2010במאי 

העמדת נכס לרשות חברת נמל ללא תמורה או בתמורה שאינה . לתשלו� דמי שימוש ראויי�
המיועדי� לפיתוח משק (י "של חנמשמעה פגיעה במשאביה , משקפת את ערכו הריאלי של הנכס

לטענת , יתרה מזו. ופגיעה בתחרות ובעקרונות השוויו� בי� התאגידי� הנמליי�) הנמלי� הלאומי
להחלטה להעביר את השער לידי חברת נמל אשדוד ללא תמורה ראויה צפויות להיות , י"חנ

י לדרישות של " חנוכ+ תחשו# את, היא תהיה בחזקת תקדי� לפרויקטי� עתידיי�: השלכות רוחב
חברות נמל ושל תאגידי� אחרי� הפועלי� בתחומי הנמלי� להעמיד לרשות� מתקני� דומי� ללא 

, הדבר עלול להיות בעייתי במיוחד בכל הנוגע לתאגידי� הנמצאי� בבעלות פרטית. תמורה מלאה
 לידיי� ויש לתת את הדעת ג� על כוונת המדינה להעביר חלק מהבעלות על חברות הנמל הקיימות

 . פרטיות

ל משרד התחבורה דאז מר יעקב " התקיימה ישיבה בעניי� ההסכ� בהשתתפות מנכ28.10.09�ב
י מר "ל חנ"מנכ, י דאז מר יפתח רו� טל"ר דירקטוריו� חנ"יו, ח יגאל מאור/� ר"מנהל רספ, גנות

. תקציבי�ל חברת נמל אשדוד מר שוקי סגיס ונציגי� מרשות החברות ומאג# ה"מנכ, שלמה ברימ�
�� מ"על ידי מנהל רספ" ההסכ� החתו�"ל משרד התחבורה דאז כי נוסח "בישיבה קבע מנכ

ל "אשר לבניי� המשרדי� קבע מנכ. ייכנס לתוק# כלשונו" ההסכ�"וכי ,  מוסכ� עליו15.10.09
והיתרה תישאר בינתיי� בידי , ר לחברת נמל אשדוד" מ1,000משרד התחבורה כי יועבר שטח של 

 ). או להל�ר(י "חנ

י ובי� חברת נמל "אג# התקציבי� הסביר בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי עריכת החשבו� בי� חנ
אשדוד לגבי התשלו� בגי� שער הכניסה תואמת את המודל הפיננסי של הרפורמה בתעריפי� 

הנושא נדו� במסגרת הלי+ . ל משרד התחבורה ובהסכמת משרד האוצר"ונעשתה בהנחיית מנכ
וההכרעה בנושא זה הייתה אחד המרכיבי� שאפשרו את , ת� לקידו� הרפורמה בתעריפי�המשא ומ

סיכו� עלויות השער ודמי : "� הסבירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה"רספ. יישו� רפורמה זו
השימוש בעבורו שימשו כגור� ויסות אחרו� לעלויות הנמל בשעה שהנהלת חברת הנמל הסירה את 

 ". לרפורמה בתעריפי�התנגדויותיה השונות 

הפעלת השער מייעלת את השרשרת הלוגיסטית בנמל ומביאה , י"על פי ניתוחי� שביצעה חנ
במערכות . לחיסכו� תפעולי ניכר לחברת נמל אשדוד בזכות מערכות מתוחכמות ששולבו בו

מערכות תקשורת וזיהוי מתקדמות היוצרות קשר בי� מער+ השער ובי� המער+ : המתוחכמות
לי של המכולות וכ+ מקצרות את זמ� מעבר כלי הרכב וכ� מתקני� לשקילת משאיות התפעו

מערכות אלה צפויות להביא לחיסכו� בכוח . המאפשרי� ביצוע כמה פעילויות תחת קורת גג אחת
חברת נמל אשדוד טענה כי , מנגד .אד� ובהוצאות הביטחו� ולהגביר את ניצולת הציוד והמנופי�

אלא יהיה כרו+ בתוספת עובדי קבל� ובתוספת , יביא לחיסכו� בכוח אד�תפעול השער החדש לא 
 אחרי שכבר � 2009אג# תכנו� כלכלי במשרד התחבורה הכי� בדצמבר . עלויות תפעול ותחזוקה

ובו ,  מסמ+ המנתח את עמדות הצדדי��התקבלה ההחלטה על העברת השער ללא תמורה ישירה 
 ".א# בהנחות שמרניות, השערחברת הנמל נהנית מהפעלת "המסקנה כי 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ¯Ú˘ ÔÂ‚Î ¯˜È ÒÎ� ‡˘Â�· ‰Ú¯Î‰˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ È¯„Ò
˘‡¯Ó Ï·˜˙˙ Â�È‚· ÌÂÏ˘˙‰Â ÏÓ�Ï ‰ÒÈ�Î‰ ,·˘ÂÁÓÂ ¯„ÂÒÓ ÍÈÏ‰· , ˙�ÈÁ· ÍÂ˙Ó

¯Ú˘‰ ˙‡ ÏÈÚÙÈ˘ Ì¯Â‚‰ È·‚Ï ˙ÂÙÂÏÁ‰ , ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÎÓÒÓ· ‰ËÏÁ‰‰ „ÂÚÈ˙ ÍÂ˙ÓÂ
ÏÎ ˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ‰ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ·È˘Á˙‰  ,ÌÈˆÁÏÏ ‰ÙÈ˘Á ÍÂ˙ÓÂ ‰˘ÚÓ ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ,

˙ÁË·ÂÓ ‰�È‡ ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ˙¯ÈÁ·˘Î. 
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 העברת השער לחברת נמל אשדוד

מר , ר הדירקטוריו� דאז" ציי� יו2010י בפברואר "בדיו� שהתקיי� בנושא השער בדירקטוריו� חנ
בשל יציאת הפרויקט לדר+ לפני שנחת� כי הבעיות המרכזיות הנוגעות לשער נגרמו , יפתח רו� טל

י כי "במסגרת הפקת הלקחי� מהסוגיה החליט דירקטוריו� חנ. הסכ� בעניינו ע� חברת נמל אשדוד
באותה ישיבה . בעתיד לא תתחיל החברה פרויקט בהיעדר הסכ� ע� החברה שעבורה הוא נבנה

וד על פי העקרונות החליט הדירקטוריו� לאשר להנהלה להשלי� את מסירת השער החדש באשד
אבל הדגיש את ההתניה כי השער לא יימסר ללא הסכ� , ל משרד התחבורה"שעליה� החליט מנכ

 .חתו� בי� החברות

 È�ÂÈ· ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰2010�Á ‰¯È·Ú‰ " Í¯ÂˆÏ „Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·Á È„ÈÏ ¯Ú˘‰ ˙‡ È
˙È˜ÏÁ ‰ÏÚÙ‰ ,˙Â¯·Á‰ È˙˘ ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á� Ì¯Ë˘ Û‡ . ¯·ÂË˜Â‡Ó2010Ó� ˙¯·Á  Ï

 ˙Â¯·Á‰ ÔÈ· ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁÂ ‰¯·Ú‰‰ È‡�˙˘ ÈÏ· ‡ÏÓ ÔÙÂ‡· ¯Ú˘‰ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ „Â„˘‡
ÌÎÒ‰· ÌÈ¯„ÒÂÓ .ÌÈ�·Ó‰ Ï˘Â „ÂÈˆ‰ Ï˘ ˙ÙËÂ˘‰ ‰˜ÂÊÁ˙‰ ÍÎÈÙÏ ,˙ÂÈ˙˘˙‰ ˙˜ÂÊÁ˙ ,

 ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈ˜Ê�· ÏÂÙÈË‰-‰Ï‡ ÏÎ  �Á ˙ÂÈ¯Á‡· Â¯˙Â�"È , ‡È‰ „Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·Á ÂÏÈ‡Â
Â‡· Â�ÓÓ ˙È�‰�‰Â ¯Ú˘‰ ˙‡ ‰ÏÈÚÙÓ‰È„ÚÏ· ËÚÓÎ ÔÙ. 

חברת נמלי ישראל החליטה להעביר את המבנה : "י"בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה חנ
לשימוש חברת נמל אשדוד לפני החתימה הסופית כדי להבטיח תחזוקה נאותה של הבניי� בפרט 

 ".ולמנוע נזקי� והפסדי� לכס# הציבורי, והשער בכלל

כי מתק� אשר הושקעו בו עשרות , יעלה על הדעתלא "ל משרד התחבורה לשעבר כתב כי "מנכ
יוותר , לצור+ טיוב עבודת הנמל וצרכי� ביטחוניי� ובטיחותיי� רבי משמעות, רבות של מיליוני�

כאב� שאי� לה הופכי� וימתי� לאישורי� טכניי� מצד גורמי� אשר ממילא היו שותפי� בכל תהלי+ 
 ". קבלת ההחלטות

י לחברת נמל אשדוד להעברת מתח� "נחת� הסכ� מותנה בי� חנ, רתלאחר סיו� הביקו, 27.10.11�ב
בהסכ� הרטרואקטיבי נקבע שמועד מסירת ).  ההסכ� הרטרואקטיבי�להל� ג� (השער החדש 

ועל כ� חברת הנמל אחראית לתשלו� כל , )כשנה לפני מועד חתימת ההסכ� (1.11.10�החזקה הוא ב
 .ה ואיל+התשלומי� השוטפי� ולתחזוקה השוטפת מיו� ז

� הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת ליישו� הלקחי� בנושא השער "רספ
לו נחת� היה חוס+ שעות רבות של דיוני� : בעיקר בעניי� הצור+ בחתימת הסכ� מראש, באשדוד

 .שנועדו לפתרו� המחלוקות

 לחברה להעמיד השרי� רשאי� להורות, י"א לכתב ההסמכה של חנ11יצוי� כי בהתא� לסעי# 
לשימוש חברת נמל או תאגיד מורשה נכסי� בתחו� הנמל בכפו# לצורכי הנמל ולצור+ מת� שירותי 

 . כמו כ� השרי� רשאי� לקבוע את התנאי� למת� הזכויות. נמל

· ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-9.10.11�ÁÏ "È ,„Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·ÁÏ , ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ
˘‰ ˙ÏÚÙ‰·˘ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ÌÈ¯˘‰ ÌÚËÓ ˙Â‡¯Â‰ ·˙Î ÌÂÒ¯Ù ‡ÏÏ ¯Ú

‰¯·Ú‰‰ ÏÚ ‰¯ÂÓ‰ . 

י למשרד מבקר המדינה העתק מההסכ� הרטרואקטיבי שנחת� בינה "בעקבות הביקורת המציאה חנ
תוק# חוזה זה ותחילת מימושו מותני� בהוצאת "ובו נקבע כי , 27.10.11�ובי� חברת נמל אשדוד ב
ת להעמדת מתח� השער לרבות בניי� המשרדי� לשימוש הוראו, בי� היתר, מסמ+ השרי� בו תכללנה

י כל הגורמי� הרלוונטיי� "י ובמת� פטור מחובת מכרז ע"בעל ההרשאה ולגבי התמורה שתקבל חנ
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י "חברת נמל אשדוד מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בימי� אלה שוקדות חנ". לעניי� זה
 .  זהוחברת הנמל על הכנת פנייה משותפת לשרי� בעניי�

, "בלעדיות דה פאקטו במת� השירותי�"בהעברת השער לחברת נמל אשדוד יצרו הצדדי� להסכ� 
ואילו חברת הנמל נדרשה להתחייב לתת שירותי� לכל דורש וכ� לאפשר מעבר של , כאמור בהסכ�

 ". �"והכל בכפיפות להוראות כל די� והנחיות רספ"רכב פרטי ושל הולכי רגל 

הייתה כורח , בראיה כוללת יותר... העברת המבנה"משרד מבקר המדינה כי י כתבה בתשובתה ל"חנ
המציאות ועדיפה על המצב בו מתק� מושל� שבנתה החברה כחברה ממשלתית עבור חברה 

עקב אירוע זה שינתה החברה . ... למרות נחיצותו, עומד כאב� שאי� לה הופכי�, ממשלתית אחרת
 משמעותי ללא חתימת הסכ� מסחרי ע� הגור� המיועד את נהליה וכיו� לא מקוד� שו� פרויקט

 ". לקבלו

�Á ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˙Ù˙Â˘Ó ˙È˙˘˙Î ¯Ú˘‰ ˙‡ ‰˙�· È , ÔÙÂ‡· Â˙¯·Ú‰Â
 ˙ËÏÁ‰ÏÂ ÌÈÏÓ�· ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙Â�Â¯˜ÚÏ ˙„‚Â�Ó „Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·Á È„ÈÏ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰

‰ Ï„ÂÓ ˜ÂÊÈÁ ¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰-Land Lord ,· ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙ÂÈ˙˘˙ ÂÈÙÏ˘ Ô�È‡ ÌÈÏÓ�
ÌÈÂÒÓ ÏÈÚÙÓÏ ˙Â�˙È� ,ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÏÏÎ ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÏ ˙Â¯ÂÓ‡ ‡Ï‡ . 

 

 העברת שטחי המשרדי� הכלולי� בשער לידי חברת נמל אשדוד

 לש� תפעול השער חברת נמל אשדוד זקוקה למשרדי� בשטח של , י"לפי הערכות שביצעה חנ

. באופ� מסחרי, ר" מ2,900�כ, רי לשווק את שטח המשרדי� הנות"אי לכ+ התכוונה חנ. ר" מ100�כ
ל משרד התחבורה בהתייחס למבנה המשרדי� כי יועבר "קבע מנכ) ראו לעיל (28.10.09�בדיו� ב

ל משרד "מנכ. י"והיתרה תישאר בינתיי� בידי חנ, ר" מ1,000לחברת נמל אשדוד שטח של 
תועלת אשר התחבורה הטיל על מנהל אג# תכנו� כלכלי במשרד התחבורה לבצע בדיקה לגבי ה

וא� יימצא כי יש תועלת בפתיחת השער החדש לפעילות , מביא השער החדש לפעילות הנמל
 הומל) 2009במסמ+ שהכי� אג# תכנו� כלכלי מדצמבר . י"ייוותרו המשרדי� בידי חנ, הנמלית

וכי שימוש חברת הנמל בשטחי� אלה יהיה , י"יהיו של חנ, ר" מ2,000�כ, שיתרת שטחי המשרדי�
 . תשלו� דמי שכירות בהתא� לתנאי שוק השכירות באזור הנמלכרו+ ב

סג� , ל משרד התחבורה דאז מר יעקב גנות" התקיי� דיו� טלפוני בהשתתפות מנכ2010באפריל 
ל כספי� "סמנכ, ל חברת נמל אשדוד מר שוקי סגיס"מנכ, מנהל רשות החברות מר מאיר שמרה
בדיו� לא השתתפו נציגי� .  מכני בנמל אשדודר ועד ציוד"בחברת נמל אשדוד מר אפי ארבל ויו

ח " מיליו� ש7על מנת לתת מענה לחוסר בהכנסות חברת הנמל בגובה של : "בדיו� סוכ�. י"מחנ
חברת נמל : ...  המכולות סוכ� כדלקמ�25לשנה שנוצר כתוצאה מאי עדכו� גובה תעריפי עיתוק

ר " מ1000�מעבר ל(מורה אשדוד תקבל לרשותה את כל שטחי המשרדי� בשער החדש ללא ת
 )".הראשוני� לגביה� כבר סוכ� שה� יתקבלו ללא תמורה

אג# התקציבי� הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה כי השפעתה של העברת הנכסי� על מאזני 
 .החברות הובאה בחשבו� בתחשיבי הרפורמה בתעריפי�

__________________ 

 כל פעולה לצור" �ניטול .  הזזת מטע� למטרה שאיננה במסגרת הניטול הרגיל של אותו מטע��עיתוק   25
ניודו בתחו� הנמל ומיקומו בכלי שיט או רכב , נטילת מטע� ממקומו בכלי שיט או רכב המובילו לנמל

 .המוציאו מ� הנמל
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 ÌÈÒÎ�‰ ˙¯·Ú‰ È·‚Ï ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜ Í¯„ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ‰Ï‡˘‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ
 ¯˘Â‡Ó ‡˘Â�‰ ‰È‰ ÂÏ Ì‚ ˙‡ÊÂ ‰¯ÂÓ˙ ‡Ï ÌÈÒÎ�‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï È„Î ÔÈÂˆ˘ ˜ÂÓÈ�· È„ Ì‡

 Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ˙¯‚ÒÓ·)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .(„ÂÚÂ ˙‡Ê , Û‚‡ ˙ˆÏÓ‰ ÈÙÏ ‡Ï˘ ‰Ï·˜˙‰ ‰ËÏÁ‰‰
˜ÓÂÚÏ ‡˘Â�‰ ˙‡ ÔÁ·˘ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó· ÈÏÎÏÎ ÔÂ�Î˙Ï , ‡Ï „Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·ÁÏ˘ Û‡Â

ÌÈ„¯˘Ó· Í¯Âˆ ‰È‰ ,˙‡ÊÂ�Á ˙ÓÂÚÏ " ‰¯ÂÓ‡ ‰˙ÈÈ‰ ‰˙�·˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙¯Î˘‰ ¯˘‡ È
ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ‰ ‰È„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ ÈÏÎÏÎ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï .ÂÊÓ ‰¯˙È , ‰˙ÈÈ‰ ‰ËÏÁ‰‰ ˙Ï·˜

ÔÈ˜˙ Ï‰�ÈÓ ÈÏÏÎÏ ˙„‚Â�Ó , ÔÂÈ„·Â ÌÈ„¯˘Ó‰ ˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰Ï·˜˙‰ ‰ËÏÁ‰‰Â ÏÈ‡Â‰
È�ÂÙÏË , ‡˘Â�· ÈÊÎ¯Ó‰ Ì¯Â‚‰˘ ÍÂ˙-�Á " È-˙Â ÔÂÈ„· ‰Ù˙Â˘ ‡Ï ÏÏÎ  ÌÈÈ�˘ ˙‡Ê ˙Á

‡˜ÂÂ„ ÏÓ�‰ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈ‚Èˆ� ÂÈ‰ ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙Ú·¯‡Ó .ÌÂ˜Ó ÏÎÓ , ‰ËÏÁ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ˙‡Â ÔÂÈ„‰ ÈË¯Ù ˙‡ Û˜˘È˘ ÔÙÂ‡· „ÚÂ˙˙˘ ‰·È˘È· Ï·˜˙˙ ÂÊ ÔÈÚÓ

Â· ÂÏÚÂ‰˘ . 

י לפני השרי� שהעברת המשרדי� לרשות חברת הנמל שלא " התריעה חנ2010נמצא כי עוד במאי 
 התקיימה פגישה 2010באוגוסט .  מכרז עלולה להעלות שאלות ותמיהות מתחו� דיני המכרזי�מכוח

ל חברת "י מר שלמה ברימ� ומנכ"ל חנ"מנכ, ל משרד התחבורה מר יעקב גנות"בנושא זה בי� מנכ
, נציגי� מאג# התקציבי�, ח יגאל מאור/� ר"ובהשתתפות מנהל רספ, נמל אשדוד מר שוקי סגיס

ידי שר �במסגרת צו העברת השער שייחת� על: "בפגישה זו סוכ�. ד התחבורהי וממשר"מחנ
התחבורה והבטיחות בדרכי� ושר האוצר ינחו השרי� את חברת נמלי ישראל להעביר את מבנה 

 תקנה ". לתקנות חובת המכרזי�) 28(3ר משרדי� בפטור ממכרז על פי תקנה " מ3000השער כולל 

התקשרות שלגביה "מאפשרת מת� פטור ממכרז ל, 1993�ג"תשנה, לתקנות חובת המכרזי�) 28(3
של החברה [ובלבד שועדת הפטור , נתקיימו נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות עשייתה ללא מכרז

לפטור אותה מחובת ,  באישור שר האוצר החליטה מטעמי� מיוחדי� שיירשמו]...הממשלתית
 ".מכרז

¯·Á ˙Â˘¯Ï „ÓÚÂ‰ ÌÈ„¯˘Ó‰ ‰�·Ó ÈÎ ‡ˆÓ� ÈÏ· ÂÏÂÎ ¯Ú˘‰ ‰�·Ó ÌÚ „Â„˘‡ ÏÓ� ˙
Ê¯ÎÓ ,�Á Ï˘ ¯ÂËÙ‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ÔÂÈ„ ÈÏ·"È , Ê¯ÎÓÓ ¯ÂËÙ ÏÚ ¯ˆÂ‡‰ ¯˘ ˙ÓÈ˙Á ÈÏ· ÂÈÏ‡ÓÂ

Ê¯ÎÓ ‡ÏÏÂ ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ÌÈÒÎ�‰ ˙¯·Ú‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÚË ËÂ¯ÈÙ ÈÏ·Â . 

י "במת� פטור מחובת מכרז ע", בי� היתר, בהסכ� הרטרואקטיבי נקבע שתוקפו מותנה, כאמור לעיל
 ".הגורמי� הרלוונטיי� לעניי� זה

‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,�ÁÏÂ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï" ¯Â˘È‡·˘ ÈÂ˜ÈÏ‰ ÏÚ È
˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ˘¯„�Î Ê¯ÎÓ ‡ÏÏÂ ‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ ÒÎ�‰ ˙¯·Ú‰ .Â„ÚÂ� ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,

ÙÂ‚‰Â ‰�È„Ó‰ ÈÒÎ�· ˙ÂÈÂÎÊ ˙˘ÈÎ¯Ï ˜˘Ó· ÌÈÙÂ‚ ÔÈ· ˙ÂÈÂ�Ó„Ê‰ ÔÂÈÂÂ˘ ¯ÂˆÈÏ ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ
˙È¯Â·Èˆ‰ ‰ÙÂ˜Ï ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ‰·¯ ˙ÏÚÂ˙ ÂÏ‡Î ˙Â‡˜ÒÚÓ ˜ÈÙ‰ÏÂ ‰ÓÚËÓ . ¯ÂËÙ ˙˜�Ú‰

Í¯Ú È¯˜È ÌÈÒÎ�· ˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰Ï Ê¯ÎÓÓ È·ÈË˜‡Â¯Ë¯ , ˙ÂÁÙÏ Ì˜ÏÁ"‰¯ÂÓ˙ ‡ÏÏ" , ‰�È‡
¯ÂÓ‡Î ÌÈÊ¯ÎÓ‰ È�È„ ÒÈÒ·· ÌÈ„ÓÂÚ‰ ˙Â�Â¯˜Ú‰ ÌÚ ˙·˘ÈÈ˙Ó . 
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 ייעוד רווחי� ותשלומי דיבידנדי� 

על דירקטוריו� החברה לדאוג מדי שנה להכנתו של דוח ,  לחוק החברות הממשלתיות33סעי# על פי 
בחוק ג� נקבע כי . וכ� דוח על המשאבי� ועל אופ� השימוש בה�, לרבות ייעוד רווחי�, רווח והפסד

החלטת הדירקטוריו� בדבר ייעוד הרווחי� של החברה או בדבר חלוקה טעונה אישור של רשות 
וכ� , במישרי� או בעקיפי�, מת� דיבידנד או התחייבות לתיתו: "מוגדרת כ+" חלוקה. "החברות
 .26]"של מניות החברה[רכישה 

החלטת דירקטוריו� חברה ממשלתית להקצות : " מגדירי� ייעוד רווחי� כ+27נוהלי רשות החברות
 למטרת או שלא להקצות מתו+ רווחי� הראויי� לחלוקה כדיבידנד או כמניות הטבה סכומי כס#

תשלו� דיבידנד או הקצאת מניות הטבה או העברה לקרנות החברה או לקבוצת רווחי� שטר� יועדו 
אי� לראות דוחות כספיי� כמאושרי� כל עוד לא נית� , על פי נוהלי הרשות". או לכל מטרה אחרת

 את רשות החברות א# הסדירה בנהליה. אישור בכתב של הרשות לעניי� ייעוד הרווחי� הכלול בה�
המועדי� שבה� על דירקטוריו� חברה ממשלתית להפנות אליה הצעה בכתב לגבי ייעוד רווחיה וכ� 

, על פי המדיניות הנוכחית של רשות החברות. פירטה את הרכיבי� שהצעה כזו צריכה לכלול
דיבידנד מרווחי� ,  ואיל+1995בנוגע לייעוד רווחי� לתשלומי דיבידנדי� משנת , שאישר שר האוצר

 מהרווח הנקי השוט# התקופתי לפני תשלו� בונוס 50%�60%טפי� ישול� בשיעורי� שבי� שו
דיבידנד מרווחי� צבורי� ייקבע לגבי כל חברה באופ� ספציפי מתו+ התחשבות בשיקולי� . לעובדי�

 .ובה� צורכי השקעה בשני� הקרובות, שוני�

, ח" מיליו� ש281� בכ2008שנת ב, ח" מיליו� ש312� בכ2007י הסתכ� בשנת "הרווח הנקי של חנ
י העלה כי הדירקטוריו� לא "עיו� בהחלטות דירקטוריו� חנ. ח" מיליו� ש316� בכ2009ובשנת 

חלוקת הדיבידנד לא קיבלה את אישור רשות �הביקורת העלתה כי אי. החליט על חלוקת דיבידנד
מדינה לש� מילוי יש לציי� כי החברה אינה מקבלת תקציבי� מה. החברות כנדרש על פי החוק

 ממומנת מהכנסותיה � ה� הפעילות השוטפת וה� פעילות הפיתוח �וכי כל פעילותה , תפקידיה
י ושהוצגו לפני דירקטוריו� "על פי ניתוחי� כלכליי� שעשתה חנ. מחברות הנמל וממשתמשי הנמל

יות חלוקת דיבידנד לא תאפשר לחברה לממש את תכניותיה לפיתוח תשת, 2008החברה בדצמבר 
הנמלי� בישראל מכיוו� שעליה לממ� את פעילותה ממקורותיה העצמיי� ומכספי� שתגייס בעתיד 

על כ� המליצה הנהלת החברה לדירקטוריו� לבקש פטור מתשלו� דיבידנד עד שנת . בשוקי ההו�
2018 . 

 2008 נכתב כי בדצמבר 31.12.09�בדוח הדירקטוריו� על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ב
ל לפנות למנהל רשות החברות בבקשה "המליצה ועדת משנה של הדירקטוריו� להטיל על המנכ

לפטור את החברה מתשלו� דיבידנד למש+ עשר שני� ולייעד את כל רווחי החברה לפיתוח מרחבי 
החברה מייעדת את כל הרווחי� לתכנו� ופיתוח : " נכתב2009ג� בדוחות הכספיי� לשנת . הנמלי�

תחשיב דמי השימוש .  מטרה לתת מענה לצרכי המשק כמפורט בתפקידיה בחוקהנמלי� מתו+
המשתני� וכ� התעריפי� במסגרת הרפורמה בנמלי� מבוססי� על הנחה כי כל רווחיה הצבורי� של 

החברה , לפיכ+. שא� לא כ� יווצר חוסר במקורות לפיתוח הנמלי�, י ישמשו לפיתוח הנמלי�"חנ
 ".פטור אותה מתשלו� דיבידנדתפנה לרשות החברות בבקשה ל

ל " התקיימה פגישה בי� מנהל רשות החברות ובי� מנכ2009י עולה כי בינואר "ממסמכיה של חנ
ובה אמר מנהל רשות החברות כי עקרונית מקובל עליו שהחברה לא תשל� , י מר שלמה ברימ�"חנ

י תיבח� האפשרות עוד צוי� כ. והוא ידו� בנושא ע� ראש אג# התקציבי�, דיבידנד כמה שני�
" זליגת�"שהכספי� שאינ� מחולקי� כדיבידנד ירוכזו בקר� ייעודית לפיתוח כדי למנוע את 

 .לשימושי� אחרי�

__________________ 

 .�1999ט"התשנ, ותראו חוק החבר  26

 .1997 מפברואר 1/97' חוזר מס; 1985 מדצמבר 47/85' חוזר מס  27
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תשלו� דיבידנד �ההבנות שהושגו בעל פה בי� החברה ובי� רשות החברות ומשרד האוצר בנוגע לאי
דינה בנושא זה באוגוסט במהל+ הביקורת של משרד מבקר המ, יתרה מזו. לא קיבלו ביטוי בכתב

לפעול בהתא� לחוזרי הרשות "ובו ביקשה מהחברה , י" כתבה רשות החברות מכתב לחנ2011
 ". מרווחי החברה בדוח על השינויי� בהו� העצמי60%ולהפריש דיבידנד בשיעור 

 ÌÈÎÓÒÓ ‰Ï˘ ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â ‰¯·Á‰ ˙Ï‰�‰ Â�ÈÎ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�
Ó‰ ÌÈÈÙÂÒ‰¯·Á‰ Ï˘ ÌÈÁÂÂ¯‰ „ÂÚÈÈ ˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ÌÈË¯Ù , ˙Â˘¯Ï ˘È‚‰ ‡Ï ÔÂÈ¯ÂË˜¯È„‰Â

‰¯·Á‰ ÈÁÂÂ¯ „ÂÚÈÈÏ Â˙Úˆ‰ ˙‡ ˙Â¯·Á‰ . ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ ‰¯˘È‡ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯
�Á Ï˘ ÌÈÈ˙�˘‰" Ô˙È� ‡Ï˘ Û‡Â ÌÈÁÂÂ¯‰ „ÂÚÈÈ ‡˘Â�· ‰˙ÂÈ�È„Ó ˙‡ ‰¯˘È‡ ‡Ï˘ Û‡ È

„�„È·È„ ÌÂÏ˘˙Ó ÈÓ˘¯ ¯ÂËÙ ‰¯·ÁÏ . 

ולפיה� , ירה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי יש לה הבנות מוצקות ע� רשות החברותי הסב"חנ
 , של משרד האוצרעוד הסבירה כי על פי הבטחה. ייעוד רווחי החברה הוא לצורכי פיתוח נמלי�

בה ו, נושא זה א# קיבל ביטוי ברפורמה בתעריפי�.  דיבידנדתידרש לחלקחברת נמלי ישראל לא 
על ידי האפשרות של חלוקת דיבידנד הובאה בחשבו� תקציב החברה לא מות וכחלק מזר� ההכנס

 . החברה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï‡ ÔÈÚÓ ˙Â·Â˘Á ˙Â�·‰˘ ÌÈ·ÈÈÁÓ ÌÈ�È˜˙‰ Ï‰�ÈÓ‰ È¯„Ò
ÈÓ˘¯Â Ë¯ÂÙÓ ÍÓÒÓ· ÈÂËÈ· ÂÏ·˜È. 

�Á Ï˘ ‰È˙Â¯‰ˆ‰ ˙Â¯ÓÏ"ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰¯·Á‰ ÈÁÂÂ¯ „ÂÚÈÈ ¯·„· È , ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
 ÁÂ˙ÈÙÏ È‰˘ÏÎ ˙È„ÂÚÈÈ Ô¯˜· ÌÈÊÎÂ¯Ó Ì�È‡Â ‰¯·Á· ÌÈ¯·ËˆÓ ÌÈ˜ÏÂÁÓ ‡Ï‰ ÌÈÁÂÂ¯‰

ÌÈÏÓ�‰ . ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÒÎ� ‰„È¯ÙÓ‰ ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ‰„ÂÚÈ ‰Ó˘¯� ‡Ï ‰¯·Á‰ ÔÊ‡Ó· Ì‚
È„È˙Ú ÁÂ˙ÈÙ ÈÎ¯ÂˆÏ Ì˙Â‡ ˙„ÁÈÈÓÂ ‰¯·Á‰ ÈÒÎ� ÏÏÎÓ .ÂÏÏ‰ ÌÈÙÒÎ‰ , ‰¯·Á· Â¯·Ëˆ‰˘

ÌÈ�˘‰ ÍÏ‰Ó· , ‰˙Â‡ ÌÈ˘Ó˘Ó-Ú „ÁÈ  ‰�˘‰ ÍÏ‰Ó· ˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙ÂÒ�Î‰ Ì- Ô‰ 
 ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙ· ‰È˙ÂÚ˜˘‰Ï Ô‰Â ˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙Â‡ˆÂ‰Ï- ˙ÂÈ˙�˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ‰˜ÂÊÁ˙ ˙Â„Â·Ú 

ÌÈ˘„Á ÌÈÏÓ� ˙Ó˜‰Ï ˙ÂÈ„È˙Ú ÁÂ˙ÈÙ ˙Â„Â·Ú ÔÎÂ ÌÈÓÈÈ˜‰ ÌÈÏÓ�· ˙Úˆ·Ó ‰¯·Á‰˘ .
 ÌÈÙÒÎ ÔÈ·Â ÁÂ˙ÈÙÏ ‰„ÂÚÈ ˘Ó˘Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ ÔÈ· ‰˙Â‡� ‰„¯Ù‰ ÔÈ‡ ÂÊ ‰ËÈ˘·

‰¯·Á‰ Ï˘ ˙ÂÙËÂ˘‰ ˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ , ‰È„È· Â¯‡˘Â‰˘ ÌÈÙÒÎ‰˘ ˙Â‡„Â ‡ÂÙ‡ ÔÈ‡Â
 Ì�È‡Â ÌÈÏÓ�‰ ÁÂ˙ÈÙÏ ˜¯Â Í‡ ÌÈ˘Ó˘Ó ÔÎ‡ „�„È·È„Î Â˜ÏÂÁ ‡ÏÂ"ÌÈ‚ÏÂÊ " ÌÈÎ¯ˆÏ

ÌÈ¯Á‡ Â‡ ÌÈÙËÂ˘ . ÌÈÏÂÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯ˆ Ì‰·˘ ÌÈ·ˆÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„ È˙˘ ÔÏ‰Ï"ÒÂ‚�Ï "
ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ·: 

י לכסות גירעונות "על חנ, � להסכמי� שנחתמו כחלק מהרפורמה בנמלי�בהתא: דוגמה א
אקטואריי� הנוצרי� כאשר סכומי היעודה לפנסיה תקציבית קטני� מסכו� ההתחייבות האקטוארית 

ואול� כאשר אי� , לכיסוי גירעונות אלה" כריות ביטחו�"החברה קיבלה ע� הקמתה . לפנסיה זו
על החברה להעביר כספי� ממקורותיה ליעודה לפנסיה , � דיי�הסכומי� בכריות הביטחו� גבוהי

מועד , 2005ח בפברואר " מיליו� ש255�קטנו כריות הביטחו� מסכו� של כ, בפועל. לכיסוי הגירעו�
ולמעשה נשחקו כמעט לחלוטי� , 2009ח בסו# שנת " מיליו� ש104�לכ, ביצוע הרפורמה בנמלי הי�

יל+ כל גירעו� בפנסיה התקציבית אמור להיות ממומ� מכספי וכ+ מעת זו וא, 201028עד סו# שנת 
 . י"חנ

כדי לאפשר תקופת מעבר הדרגתית .  נכנסה לתוק# הרפורמה בתעריפי�2010באוקטובר : דוגמה ב
ובו מסבסדי� , "מנגנו� השבה"לבעלי המטעני� והאניות שתשלומיה� עלו בעקבות הרפורמה הוס# 

__________________ 

 .2010למועד סיו� הביקורת טר� פורסמו דוחות כספיי� לשנת   28
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סכו� ).  דמי השבה�להל� (י "באמצעות חנ, חת עד עשר שני�את בעלי המטעני� באופ� מדורג ופו
מביקורת שעשה משרד מבקר המדינה . ח לשנה" מיליו� ש23היעד שנקבע כדמי השבה הוא עד 
 80�ה� מגיעי� לכ: י בפועל חרגו בהרבה מ� היעד שנקבע"עולה כי דמי ההשבה שמשלמת חנ

 .י"את ההפרש מכסה חנ. פורמה מזה שנקבע בר360%�סכו� הגדול ב, ח בשנה"מיליו� ש

לאחר כחצי שנה מתחילת יישו� : "אג# התקציבי� הודיע בתשובתו למשרד מבקר המדינה
תיקנו שרי התחבורה והאוצר את מנגנו� , הרפורמה בתעריפי� ובעקבות בדיקות מעקב שנערכו
ובנוס# , י יושבו למתווה הרפורמה המקורי"ההשבה הקבוע בצו התעריפי� כ+ שהכנסותיה של חנ

 ".יוחזרו לה ההכנסות שאיבדה במהל+ פרק זמ� ראשוני זה

�Á ÈÙÒÎ ÔÈ· ‰¯Â¯· ‰„¯Ù‰ „È¯Ù‰Ï Í¯Âˆ‰ ˙‡ ˙Â˘ÈÁÓÓ ‰Ï‡ ˙Â‡Ó‚Â„" ÁÂ˙ÈÙÏ Â„ÚÂ�˘ È
˙ÂÙËÂ˘‰ ‰È˙Â‡ˆÂ‰Ï ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈÙÒÎ‰ ÔÈ·Â ÌÈÏÓ�‰ , Ï˘ ·ˆÓ ÚÂ�ÓÏ È„Î"ÔÂ‰ ˙ÏÈÎ‡" ,

ÂÙËÂ˘ ˙Â‡ˆÂ‰Ï Â˘Ó˘È ÁÂ˙ÈÙÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ Â·˘˙. 

�ÁÏ ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ‡˘Â�· ¯„Ò‰ÏÂ ‰�·‰Ï ÚÈ‚‰Ï Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ÏÂ È
‰¯·Á‰ Ï˘ ‰ÈÁÂÂ¯ „ÂÚÈÈ . 

החברה הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי היא פועלת לפי המלצתו ותקי� במאזנה קר� 
 כי 2011רשות החברות הודיעה בתשובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר . ייעודית לפיתוח

מדיניותה המתואמת ע� משרד התחבורה וע� משרד האוצר היא לא לדרוש תשלו� דיבידנד 
שכ� כספי החברה נועדו לשרת את פיתוח הנמלי� ואת המשתמשי� המממני� את , מהחברה
י לבחו� מודל לייעוד רווחי החברה לקר� "עוד הודיעה רשות החברות כי ביקשה מחנ. פעילותה

 .משרד התחבורה ואג# התקציבי�, המודל יוצג לפני רשות החברות. ייעודית לפיתוח הנמלי�

 

 

 דוחות כספיי�

ובכלל זה חברה , על חברה פרטית, ) חוק החברות�להל�  (1999�ט"התשנ, על פי חוק החברות
ולהגיש� ,  בדצמבר31� בתו+ שישה חודשי� מ�ככלל , להכי� לכל שנה דוחות כספיי�, ממשלתית

למעט (לאחר האישור יביא הדירקטוריו� את הדוחות לפני האספה השנתית . לאישור הדירקטוריו�
החברה ,  לחוק החברות141על פי סעי# ).  לחוק החברות172בנסיבות המיוחדות המפורטות בסעי# 

 34על פי סעי# .  ימי� לאחר אותה אספה שנתית14חייבת להגיש את הדוחות לרש� החברות בתו+ 
: ר הדירקטוריו� של חברה ממשלתית חייב להגיש לרשות החברות"יו, לחוק החברות הממשלתיות

על .  את הדוחות הסופיי��ומיד לאחר שהדירקטוריו� אישר� , תחילה את טיוטת הדוחות הכספיי�
החובה להכי� דוחות כספיי� . 29בייחוד על חברה ממשלתית, הגשת דוחות�פי די� יש סנקציות על אי

להציג תמונה מדויקת ומעודכנת : ובה�, שיג מטרות חשובותולהגיש� במועדי� שנקבעו נועדה לה
להביא להתנהלות ; להציג את תוצאות ביצועיה של הנהלת החברה; ככל האפשר על מצב החברה

לקוחותיה , נושיה, כגו� בעלי המניות של החברה, תקינה ושקופה של החברה לפני גורמי� חיצוניי�
יש , המנהלת נכסי� אסטרטגיי� של המדינה, י"נבכל הנוגע לחברה ממשלתית כמו ח. ושותפיה

 .להגשת הדוחות הכספיי� משנה חשיבות

י לרשות החברות את טיוטת הדוחות " העבירה חנ2010משרד מבקר המדינה העלה כי באפריל 
בשל מחלוקת שהתגלעה בינה ובי� , ואול�. בהתא� ללוח הזמני� הנדרש, 31.12.09�הכספיי� ל

__________________ 

 .ד לחוק החברות הממשלתיות33ראו למשל סעי-   29
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י את דוחותיה הסופיי� לאישור דירקטוריו� "יקורת טר� הגישה חנבמועד הב, רשות החברות
 חודשי� מסו# שנת 19�זאת א# שחלפו כ; ולפיכ+ א# לא הגישה אות� לרש� החברות, החברה

כשבעה , בעקבות זאת במועד סיו� הביקורת. עיכוב זה אינו עולה בקנה אחד ע� חוק החברות. 2009
המחלוקת . 31.12.10 �י ג� את דוחותיה הכספיי� ל"ה חנטר� הגיש, 2010חודשי� לאחר סו# שנת 

 ). ראו להל�(י העבירה לחברות הנמל "י ובי� הרשות נוגעת לדר+ הצגת� של נכסי� שחנ"בי� חנ

�Á ‰‡ÈˆÂ‰ ˙¯Â˜È·‰ ˙Â·˜Ú·" ˙�˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ È2009 ËÒÂ‚Â‡· 2011 . ÛÂÒ·
 ¯·Ó·Â�2011È˙ÂÁÂ„ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ‰ÓÈÈÒ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ‰¯·Á‰  ˙�˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰2010 .�Á ÏÚ" È

ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ‰Ï‡ ˙ÂÁÂ„ ˘È‚‰Ï. 

 

 הצגת נכסי� שהועברו לחברות הנמל בדוחות הכספיי�

 49י הוסמכה כחברת הפיתוח והנכסי� של נמלי ישראל בהתא� לחוק הספנות והנמלי� למש+ "חנ
רקעי� וכ� להחזיק מק, בי� היתר, תפקידיה של החברה ה�, בהתא� לחוק זה. 17.2.0530�שני� מ

נכסי� אחרי� בתחו� הנמלי� שהועברו אליה מהמדינה ולהעמיד אות� לשימוש חברות הנמל 
צו העברת על פי , כאמור. תמורת דמי שימוש, ותאגידי� שהוסמכו לתת שירותי נמל בנמלי�

באותו חודש  .זכות שימוש במקרקעי� המועברי� 2005י בפברואר "המדינה לחנ העניקה, הנכסי�
ולפיה� ניתנה לה� הרשאה להשתמש , י על הסכמי ביניי� ע� כל אחת מחברות הנמל"חתמה חנ

 התגלעו חילוקי דעות בנוגע לאופ� הצגת הנכסי� הללו 2010בשנת  .בנכסי� לשימושי� נמליי�
ואילו רשות , " מימונית31חכירה"י רשמה את הנכסי� המחוברי� לקרקע "חנ: בדוחות הכספיי�

 . כמפורט להל�, "חכירה תפעולית"החברות דרשה שה� יירשמו 

חכירה .  1:   יש שני סוגי חכירות עיקריי�, ) הכללי��להל�  (32לפי כללי החשבונאות המקובלי�
 חכירה המעבירה אל החוכר את כל ההטבות והסיכוני� הנלווי� �)  חכירה הונית�להל� ג�  (מימונית

רה באופ� מהותי אל החוכר את כל  חכירה שאינה מעבי� חכירה תפעולית.  2;   לבעלות בנכס
 .ההטבות והסיכוני� הנלווי� לבעלות

ולא , הסיווג של חכירה כחכירה מימונית או כחכירה תפעולית תלוי במהות העסקה, לפי הכללי�
" חייבי�"יציג המחכיר את הנכסי� בדוחותיו הכספיי� כ, א� החכירה מימונית. במתכונת החוזה

והחוכר , )מהווני� לתארי+ הדוח הכספי, תשלומי החכירה(רה בסכו� השווה להשקעה נטו בחכי
יציג המחכיר את הנכסי� בדוחותיו , א� החכירה תפעולית, לעומת זאת. יכיר בנכס ובהתחייבות

עוד . והחוכר יכיר בתשלומי החכירה כהוצאה, )'קרקע וכו, ציוד(הכספיי� בהתא� למהות הנכס 
א� במועד כלשהו החוכר . במועד ההתקשרות בחכירהקובעי� הכללי� כי סיווג החכירה מבוצע 

לעומת זאת . ייחשב ההסכ� המעודכ� להסכ� חדש, והמחכיר מסכימי� לשנות את תנאי החכירה
 . שינויי� באומדני� או בנסיבות אינ� גורמי� לסיווג חדש של החכירה לצרכי� חשבונאיי�

__________________ 

�1100' עמ, "הרפורמה בנמלי הי�"בפרק , )È˙�˘ ÁÂ„59·) 2009 , ראו מבקר המדינה, לעניי� ההסמכה  30
1101. 

א- שבפועל " חכירה"י לחברות הנמל כ"מ� הבחינה החשבונאית נרשמה העברת הזכויות בנכסי� מחנ  31
וזאת משו� ,  זכויות חכירה� ולא כל שכ� לחברות הנמל �י "במועד סיו� הביקורת טר� הוענקו לחנ

�� הליקוי המתמש" שבאילעניי. י בחוזה חכירה כנדרש"שטר� הוסדרה העברת הזכויות מהמדינה לחנ
„È˙�˘ ÁÂ , מבקר המדינה: ראו, י לחברות הנמל"י ומחנ"הסדרת העברת� של הזכויות מ� המדינה לחנ

 .1106�1108' עמ, "הרפורמה בנמלי הי�"בפרק , )2009 (·59
שאומ, בפועל ,  חכירות�) IAS) International Accounting Standard 17לאומי �תק� חשבונאות בי�  32
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 יגה בדוחותיה הכספיי� עד י הצ" חנ�י לשימוש חברות הנמל "בנוגע לנכסי� שהעבירה חנ

 את העברת הזכויות בקרקע כחכירה תפעולית ואת העברת הנכסי� המחוברי� לקרקע 31.12.08�ל
 1.5�בדוחות החברה בכ" חייבי� בגי� חכירה הונית" הסתכ� סכו� ה31.12.08�ל. כחכירה מימונית

לדוחות הכספיי� של עד . ח" מיליארד ש1.48� בכ� 31.12.09�ובטיוטת הדוחות ל, ח"מיליארד ש
הנכסי� המחוברי� : כלומר,  הציגו חברות הנמל באופ� תוא� את הנכסי� בדוחותיה�2008שנת 

לקרקע הוצגו בדוחותיה� הכספיי� של חברות הנמל כרכוש קבוע לפי העלות שחושבה על בסיס 
נית וכ� הוצגה התחייבות בגי� חכירה הו, העלות שקמה לחברות במועד העמדת הנכסי� לרשות�

בכל שנה הופחת פחת ; בסכו� דמי השימוש המהווני� שהחברות צפויות לשל� בתקופת החכירה
 .סווגה בדוחות חברות הנמל כחכירה תפעולית, לעומת זאת, הקרקע. מ� הרכוש הקבוע

כחלק מהיערכות .  הכינו חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה טיוטות תשקי# להנפקת�2010בשנת 
חברות הנמל ורשות . חנה שוב סוגיית הצגת הנכסי� בדוחותיה� הכספיי�נב, החברות להנפקה

אי� זה נכו� להציג את העמדת "החברות הגיעו למסקנה בנוגע לנכסי� המחוברי� לקרקע כי 
לשימוש חברות הנמל כחכירה מימונית הואיל ואי� זה נכו� לקבוע כי באופ� ' השטחי� הצהובי�'

לנוכח , בי� היתר,  זאת�" בות הנלווי� לבעלות לחברות הנמלמהותי הועברו כלל הסיכוני� וההט
בחינת האחריות של ; בחינה מחודשת של אור+ החיי� הכלכלי של הרציפי� לעומת תקופת החכירה

י בהשוואה לשווי "ובחינת שיעור הסכומי� שחברות הנמל משלמות לחנ; י לתחזוקת הנכסי�"חנ
 ואיל+ החלו חברות הנמל להציג ג� 2009יי� לשנת על כ� מ� הדוחות הכספ. הכלכלי של הנכסי�

ה� תיקנו למפרע והציגו מחדש ; את החזקת� של עיקר הנכסי� המחוברי� לקרקע כחכירה תפעולית
בעקבות זאת ה� ביטלו במאזניה� את . 2008�2005באופ� זה ג� את הדוחות הכספיי� לשני� 

החלו להציג כהוצאה רק את התשלומי� הסעיפי� של רכוש קבוע והתחייבות בגי� חכירה הונית ו
התיקו� למפרע גר� לכ+ שערב הכנת טיוטת התשקי# להנפקה עלתה יתרת הרווח . בגי� הנכסי�

 בחברת נמל �ח " מיליו� ש64ובס+ של , ח בחברת נמל אשדוד" מיליו� ש139 בס+ של 2008לשנת 
 ). עצמיהנגזר מההו� ה(בהתא� לכ+ גדל ג� השווי המאזני של החברות ; חיפה

י ואל רואה החשבו� המבקר " מרשות החברות אל חנ2011 ובמאי 2010במכתבי� שנשלחו במאי 
יש להציג באופ� זהה את החכירה בספרי , שלה נכתב כי בהתא� לכללי החשבונאות המקובלי�

אחידות ההצגה מקבלת משנה חשיבות בשל , לטענתה. למעט מקרי� חריגי�, המחכיר והחוכר
לפיכ+ הדוחות ; י ה� בידי המדינה"לות והשליטה ג� על חברות הנמל וג� על חנהעובדה כי הבע

. הכספיי� של ארבע החברות אמורי� להיות מאוחדי� במסגרת הדוחות הכספיי� של המדינה
י להציג בספרי החברה את הנכסי� שהעמידה " ביקשה רשות החברות מחנ2011במכתב ממאי 

 .רה תפעולית באופ� שהנכסי� יוצגו בתור רכוש קבועלשימוש חברות הנמל בתור נכסי� בחכי

דנה רבות בסוגיה ולא מצאה , הנהלת החברה יחד ע� רואה החשבו� המבקר שלה", י"לפי מסמכי חנ
יש , י"לטענת חנ]". 2005בפברואר [נכו� למועד ההתקשרות בחכירה , טעות באופ� רישו� החכירה

ואי� לשנותו בעקבות שינוי , רה במועד ההתקשרותלקבוע את הסיווג על פי המידע שהיה בידי החב
רואי החשבו� של החברה עלולי� להסתייג מדוחותיה , שא� לא כ�; אומד� או שינוי נסיבות

תוציא הנחיה מחייבת בנידו� , כרגולטור, י נכונה לעשות את השינוי א� רשות החברות"חנ. הכספיי�
י לרשות החברות כי כניסתה "עוד כתבה חנ. כפי שעשתה עד כה, ולא תסתפק בהוצאת מכתב בקשה

 היא עילה לשינוי הסיווג של הנכסי� החל בדוחות 2010לתוק# של הרפורמה בתעריפי� באוקטובר 
 .א+ לא לפני כ�, 2010הכספיי� לשנת 

י להסכמה ולפיה החברה תפיק את "הגיעו רשות החברות וחנ, 2011ביולי , במהל+ הביקורת
 ותציג את מעמד הנכסי� המחוברי� לקרקע בתור חכירה 2010� ו2009דוחותיה הכספיי� לשני� 

לאחר מכ� יוצג מעמד הנכסי� . 1.10.10�מימונית עד כניסתה לתוק# של הרפורמה בתעריפי� ב
 . 31.8.11כמו כ� סוכ� ששני הדוחות הללו יוגשו עד . בתור חכירה תפעולית
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 ËÒÂ‚Â‡· ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚ‰ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó2011Î  ÌÈÎÓÒÓ Â‡ˆÓ� ‡Ï È
 ÌÈ�˘Ï ‰ÙÈÁ ÏÓ� ˙¯·ÁÂ „Â„˘‡ ÏÓ� ˙¯·Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ Ô‰È˙ÂÁÂ„· ÔÂ˜È˙‰ ˙‡ ÌÈÒÒ·Ó‰

2005-2009�Á ÌÚ ÌÂ‡È˙ ÌÂ˘ ‡ÏÏ ÚˆÂ·˘ "È , ÌÈÈ˜Ï ‰˘˜È·˘ ˙Â�Â¯˜Ú‰ „Á‡˘ Û‡ ˙‡ÊÂ
�Á Ï˘Â ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÌÈÒÎ�‰ ˙‚ˆ‰ ˙Â„ÈÁ‡ ÏÚ ‰¯ÈÓ˘ ‰È‰" È

)Ê‡ „Ú ¯Ó˘�˘ ÔÂ¯˜ÈÚ .(ÔÎ ÏÚ ¯˙È ,�Á È„È· ÔÈ‡" ÌÈÎÓÒÓ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ È„È·Â È
 ÈÏÂÈÓ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙„ÓÚ ÈÂ�È˘ ˙‡ ÌÈ¯È·ÒÓ‰2011 ,�Á ÂÈÙÏÂ" ‰È˙ÂÁÂ„· ‚Èˆ˙ È

 ÌÈ�˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰2009Â -2010˙È�ÂÓÈÓ ‰¯ÈÎÁÎ ÌÈ¯·ÂÁÓ‰ ÌÈÒÎ�· ˙ÂÈÂÎÊ‰ ˙˜�Ú‰ ˙‡  ,
ÚÙ˙ ‰¯ÈÎÁ ¯Â˙· ÌÈÒÎ�‰ Ì˙Â‡ ˙‡ Â‚ÈˆÈ ÏÓ�‰ ˙Â¯·Á ÂÏÈ‡Â˙ÈÏÂ ; ˙¯Ù‰ ÍÎ· ˘È˘ Û‡ ˙‡Ê

 ÌÈ�˘· ÌÈ�Â˙�‰ Â‚ˆÂ‰ Â·˘ ÔÙÂ‡‰ Ï˘ ˙Â„ÈÁ‡‰2005-2008. 

החלטת הרשות התקבלה לאחר : "2011רשות החברות הסבירה למשרד מבקר המדינה באוגוסט 
י בסיס לטיפול בנכסי� המוחכרי� כמוחכרי� בחכירה "שהרשות שוכנעה כי בעבר היה לחנ

י בשיחה טלפונית בי� סגנית בכירה למנהל " כי החלטתה נמסרה לחנעוד הסבירה הרשות". מימונית
 .י"ל הכספי� והכלכלה של חנ"הרשות ומשנה למנהל הרשות ומנהל יחידת ההפרטה ובי� סמנכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ Â˘‚Â‰ ‡Ï ‰ÏÏ‚·˘ ‰„ÓÚ ÈÂ�È˘ ÏÚ ‰ËÏÁ‰
�Á Ï˘"˜ÂÁ· ˘¯„�Î ÔÓÊ· È , „Ú Ï˘ ¯ÂÁÈ‡· ‡Ï‡19 ÌÈ˘„ÂÁ - Ï·˜˙˙ ‡Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ 

¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÔÈ· ˙È�ÂÙÏË ‰ÁÈ˘· ,·˙Î· ‡Ï‡ , ÌÈÎÓÒÓ ÒÈÒ· ÏÚ ‰È‚ÂÒ· ÔÂÈ„ ¯Á‡Ï
‰ËÏÁ‰‰ ÈÂ�È˘Ï Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡Â ‰ÈÈÁ„Ï Â‡È·‰˘ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÌÈË¯ÙÓ‰ . ÍÎ ‡Ï

‰˘Ú�. 
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