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הרפורמה בנמלי הי
תקציר
עד פברואר  2005ניהלה והפעילה את נמלי חיפה ,אשדוד ואילת )להל הנמלי (
גו שהוק על פי חוק רשות הנמלי  ,התשכ"א ) 1961להל חוק
רשות הנמלי
רשות הנמלי ( .ב ) 17.2.05להל  -יו התחילה( נכנס לתוקפו חוק רשות הספנות
והנמלי  ,התשס"ד ) 2004להל החוק או חוק הספנות והנמלי ( ,שביטל את חוק
רשות הנמלי  .1החוק יצר מבנה ניהולי וענפי חדש בנמלי המתבסס על מודל בעל
הבית הלנדלורד שלפיו תאגיד ציבורי מספק את התשתית הנמלית ואחראי
לפיתוחה ,ואת שירות ניטול המטעני  2מספקות חברות פרטיות שיכולות להתחרות
ביניה .
על פי חוק הספנות והנמלי פוצלה רשות הנמלי לארבע חברות ממשלתיות :חברת
חברת הפיתוח והנכסי ( שתהיה חברה
נמלי ישראל פיתוח נכסי בע"מ )להל
ממשלתית בכל תקופת הסמכתה; חברת נמל חיפה בע"מ; חברת נמל אשדוד בע"מ;
וחברת נמל אילת בע"מ )להל חברות הנמל( שלגביה קבע משרד האוצר מתווה
הפרטה .החברות הוקמו ביולי  ,2004וה נתונות בבעלות מלאה של מדינת ישראל .שר
התחבורה ושר האוצר הסמיכו את חברת הפיתוח והנכסי להיות חברת הפיתוח
והנכסי של הנמלי  .על פי החוק הועברו לניהולה רוב נכסי המקרקעי ונכסי
אחרי שהיו נתוני בבעלות רשות הנמלי  .בד בבד היא העמידה את הנכסי האלה
לשימוש חברות הנמל ולשימוש תאגידי נמליי אחרי הפועלי בתחומי הנמלי
תמורת דמי שימוש .נוס על כ* הוקמה על פי החוק במשרד התחבורה והבטיחות
רספ" (,
משרד התחבורה( רשות הספנות והנמלי )להל
בדרכי )להל
שתפקידה לפקח על הספנות והנמלי ולהיות ממונה על פיתוח  ,על קידומ ועל
הסדרת פעילות  ,וכמו כ למלא את התפקידי שהוטלו עליה בדיני הספנות
והנמלי  ,כהגדרת בחוק.
מטרת חוק הספנות והנמלי היא ,בי היתר ,לעשות רפורמה מקיפה בניהול ובמבנה
של ענ נמלי הי )להל הרפורמה בנמלי ( .בדברי ההסבר להצעת החוק שהגישה
ממשלת ישראל צוי כי מוצע לשנות את מבנה ענ השירותי הנמליי  ,תו* יצירת
הפרדה בי תפעול הנמלי לבי ניהול הנכסי הפיזיי והפיתוח העתידי שלה  ,ובי
הפעילות בנמלי השוני  ,לש יצירת תחרות ביניה  .קידו התחרות נכלל בסעיפי
החוק המגדירי את תפקידי השרי  ,רספ" וחברת הפיתוח והנכסי ובכתבי
ההסמכה של חברת פיתוח הנכסי וחברות הנמל.

פעולות הביקורת
בחודשי ינואר ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה היבטי שוני של
הרפורמה שנעשתה בנמלי  ,ובה  :תהלי* קבלת ההחלטות; קידו התחרות בי
__________________

1
2

למעט הוראות בחוק רשות הנמלי  ,שימשיכו לחול כמפורט בסעי  36לחוק הספנות והנמלי .
העברה והזזה של סחורות ממקו למקו לצור אחסונ במחסני או לצור הובלת באנייה.
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הגורמי הפועלי בנמלי ; הגברת התפוקה; התייעלות תהליכי הפריקה והטעינה;
שיפור רמת השירות הנית למשתמשי בנמלי  .הביקורת נעשתה בחברת הפיתוח
והנכסי ובחברות הנמל; במשרד התחבורה ובמשרד האוצר; ברשות החברות
הממשלתיות וברספ" .

עיקרי הממצאי
תשתיות משותפות
למרות הרפורמה בנמלי יש כשל שוק :א על פי שהדבר לא הוטל עליה מפורשות,
חברות הנמל ה המספקות בפועל שירותי חיוניי מאחר שכוח האד המקצועי
והאמצעי לאספקת הועברו לידי חברות הנמל ,א שלפי מודל הלנדלורד ,את
השירותי האלה ,ובה ניהול תנועת כלי השיט ,ניהול שערי הכניסה המשותפי
והביטחו ההיקפי בנמלי  ,אמור לספק התאגיד הציבורי )חברת הפיתוח והנכסי (.
יתרה מזו ,האחריות לניהול כלי השיט בנמל ,הנתונה בפועל בידי חברות הנמל,
מאפשרת לה לכאורה להעדי אניות הפוקדות את רציפיה על אלה הפוקדות את
רציפי המפעילי האחרי  ,וכ* ליצור כשל שוק ולפגוע בתחרות ע המפעילי
האחרי  .מצב זה מעניק לכל אחת מחברות הנמל המיועדות להפרטה עצמה רבה
המגבירה את כוח המונופוליסטי כלפי כל תאגיד המבקש לשנע מטעני בתחו
הנמל.
האחריות הכוללת לניהול התקי של מתח הנמל לא הוטלה מפורשות בחוק על שו
גור  ,א לא על חברת הפיתוח והנכסי  .חברת הפיתוח והנכסי מופקדת על פיתוח
של מרחב הנמל ונכסי המקרקעי ונהנית מתשואה על ההו  ,א* אי בידיה את
הסמכות והאחריות לניהול התפעולי של תחו הכרזת הנמל כולו מתו* ראייה כוללת
ולטובת כלל המשתמשי בו.
בינואר  2009טר יושמה החלטת הממשלה מאוגוסט  2008בדבר חיזוק מודל
הלנדלורד ולפיו חברת הפיתוח והנכסי תנהל את מרחב הנמל בנמלי בהתבסס על
המודל; ויוקנו לה הסמכויות הדרושות לה לש מילוי תפקידיה ובה ניהול הנמל
והתחו הימי והתעבורה בו.

מנהל הנמל
לאחר שיצאה הרפורמה אל הפועל ,משרד האוצר ומשרד התחבורה לא בחנו והתאימו
את תפקידיו וסמכויותיו של מנהל הנמל למבנה הניהולי החדש ולמודל הלנדלורד ,ולא
החליטו אילו תפקידי וסמכויות יהיו בידי חברות הנמל ואלו יהיו בידי חברת הפיתוח
והנכסי או רספ"  .כמו כ  ,לא בחנו שני משרדי הממשלה שלעיל את השתייכותו
הארגונית של מנהל הנמל ואת מקורות המימו של פעולותיו.

נכסי מקרקעי
 .1א על פי שחלפו כארבע שני מיו התחילה ,טר חתמו חברת הפיתוח
והנכסי והמדינה על הסכ בעניי זכויות המקרקעי שקיבלה החברה מהמדינה,
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דבר שאינו עולה בקנה אחד ע האמור בצו רשות הספנות והנמלי )העברת זכויות
במקרקעי המועברי ( ,התשס"ה  .2005זאת בגלל חילוקי דעות מתמשכי ומהותיי
בי חברת הפיתוח והנכסי לבי מינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י( .ועדה בה
חברי הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,החשב הכללי ,מנכ"ל משרד התחבורה
ומנהל ממ"י לא עשתה את המוטל עליה על פי הצו האמור להגיש לשר האוצר ולשר
התחבורה טיוטת הסכ עד מאי .2005
 .2טר נחתמו הסכמי בי חברת הפיתוח והנכסי ובי כל אחת מחברות הנמל
בעניי נכסי המקרקעי שהועמדו לשימוש החברות האלה ובעניי הסדרת דמי
השימוש במקרקעי  .כמו כ נותרו מחלוקות בי הצדדי שלא הוכרעו ,המונעות את
החתימה כאמור .זאת א שוועדה שהוקמה לאחר יו התחילה הכריעה במספר
מחלוקות .דמי השימוש הזמניי שנדרשות החברות לשל בצו מסתכמי במאות
מיליוני ש"ח לשנה .מ הראוי שנושא דמי השימוש יוסדר בהסכמי מפורטי בכתב
בי החברות.

הסכמי ע העובדי
 .1בהתא לנתוני חברת הפיתוח והנכסי נאמדת עלות התוספות והמענקי שנתנו
לעובדי בגי הרפורמה בלמעלה מ  1.2מיליארד ש"ח .מאז נעשתה הרפורמה נקטו
העובדי שביתות ועיצומי רבי  ,שלא על פי הסכמי העבודה הקיבוציי שנחתמו
עמ  ,ואלה הזיקו למשק .בהסכמי אלו לא הותנה מת ההטבות לעובדי בעמידה
ביעדי כלשה  ,כגו התייעלות הנמלי  ,שיפור השירות בה  ,הגברת התפוקה
וכיו"ב.
 .2רמת השירות בשנת  2007הייתה נמוכה מרמת השירות בשני 2004 2003
שלפני הרפורמה וזאת על פי רוב המדדי שפירסמה רספ"  .רמת שירות נמוכה זו
שלוש שני לאחר ביצוע הרפורמה בנמלי אינה עולה בקנה אחד ע מטרות
הרפורמה ,שה  ,בי היתר ,התייעלות הנמלי  ,קיצור זמני ההמתנה של אניות והוזלת
השירותי הניתני ללקוחות הנמל.

הסדרי פנסיה
משרד האוצר ,משרד התחבורה ,רשות החברות הממשלתיות ,חברת הפיתוח והנכסי
וחברות הנמל לא פעלו בנחרצות מאז שנת  2005להקמת של קופות הגמל לקצבה עבור
העובדי העוברי  ,3כמתחייב על פי החוק ,הצווי השוני שהוצאו מכוח החוק
וההסכמי  .חברת הפיתוח והנכסי וחברות הנמל אינ מנהלות את הכספי
המיועדי לתשלומי פנסיה בקופת גמל לקצבה אלא בחשבונות נאמנות .זאת ועוד,
חל ג המועד  30.9.06שבו היה רשאי המנהל ,כהגדרתו בפקודת מס הכנסה,
לפטור את החברות שלעיל ממס המוטל על הכנסה מהכספי המיועדי להפקדה
בקופת גמל מרכזית לקצבה.

__________________

3

 ! ¯·ÂÚ „·ÂÚעובד שעבר מרשות הנמלי לאחת מחברות הנמל או לחברת הפיתוח והנכסי .
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הרפורמה בתעריפי
המבנה הנוכחי של תעריפי שירותי הנמל אינו מבוסס על יסודות כלכליי ועל העלות
הריאלית של השירותי  ,אינו משמש כלי יעיל ותחרותי לנמלי  ,ויש בו מרכיב גדול
של סבסוד צולב המעוות את הקצאת המקורות .תערי היבוא הגבוה מסבסד את
תערי היצוא הנמו* ,האניות הגדולות מסבסדות את הקטנות ומטע המכולות מסבסד
את המטע הכללי.
צוות משות שהקימו משרד האוצר ומשרד התחבורה סמו* למועד תחילת הרפורמה
כדי לבחו את מערכת התעריפי גיבש טיוטה ראשונה של רפורמה רק בספטמבר
 ,2007יותר משנתיי וחצי אחרי יו התחילה .א על פי שרפורמה בתעריפי חיונית
להגברת התחרות בעניי מת שירותי הנמלי  ,בפברואר  2009טר הונהגה רפורמה
כזאת.

הפרטה
אחר מועד סיו הביקורת בינואר  ,2009כארבע שני לאחר תחילת הרפורמה ,טר
החלו חברות הנמל בפעולות ההכנה הדרושות לש הכנת תשקי לקראת הפרטת  ,על
פי המועדי שנקבעו במתווה שגיבש משרד האוצר ואשר הובא לידיעת העובדי .

הביטחו והאבטחה בנמלי
 .1ע כניסת חוק הספנות והנמלי לתוק ביו התחילה והפסקת פעילותה של
רשות הנמלי וביטולה ,לא נקבע הסדר חלופי בעניי האחריות לביטחו ולאבטחה
בנמלי ובעניי הסמכויות הקשורות לכ* .במצב שנוצר לא הייתה לשירות הביטחו
הכללי ולמשטרת ישראל סמכות משפטית לתת הנחיות בנושאי ביטחו ואבטחה
לחברת הפיתוח והנכסי ולחברות הנמל .זאת משו שבאותה עת ה לא הוזכרו
חוק
בתוספות בחוק להסדרת הבטחו בגופי ציבוריי  ,התשנ"ח ) 1998להל
הביטחו ( ולא הוגדרו גופי ציבוריי לעניי חוק הביטחו  .משרד האוצר ומשרד
התחבורה ,שיזמו והובילו את הרפורמה ,לא פעלו בעוד מועד לשנות את חוק הביטחו
ולהתאימו לשינויי שנעשו בעקבות חקיקת חוק הספנות והנמלי .
 .2החלופה הביטחונית הנהוגה כיו היא שכל גו מנחה ,כהגדרתו בחוק הביטחו ,
מטפל בנפרד בכל נמל ובכל קצי ביטחו של תאגיד .בשל ריבוי התאגידי הפועלי
בנמלי  ,האבטחה והביטחו בגופי שאינ חברות נמל לקויי  ,וניהול הביטחו
בגופי אלו אינו אחיד בימי שגרה ובאירועי .
 .3התאגידי הפועלי בנמלי אינ מוגדרי גופי מונחי בחוק הביטחו  ,ולכ
אינ חייבי לציית לנוהלי הגופי המנחי )שהוגדרו בחוק( ,ואי אפשר לפקח על
האבטחה בה  .אגפי הביטחו של כל אחת מחברות הנמל אחראי לאבטחה בכל שטח
הנמל ,אול אי לה הסמכות להנחות תאגיד כלשהו הפועל בנמל או להורות לו לפעול
בדר* מסוימת א הדבר נחו .משיקולי ביטחו  .חברות הנמל אינ יכולות לגבות
מהתאגידי את חלק היחסי בהוצאותיה על הביטחו בשטח הנמל .בהחלטת
הממשלה מאוגוסט  2008נקבע בי היתר שחברת הפיתוח והנכסי תופקד על
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הביטחו ההיקפי בתחו הנמלי לרבות מישקי הביטחו בי הגופי הנמליי  .אול
כאמור לעיל בינואר  2009טר יושמה החלטת הממשלה בעניי זה.

דוחות כספיי
 .1משרד האוצר ומשרד התחבורה לא בחנו את הצור* להכי הצעת תיקו חקיקה או
לפעול בדר* אחרת כדי שיהיה אפשר לקבוע במפורש מיה המוסמכי לחתו על
הדוחות הכספיי של רשות הנמלי ליו התחילה יו פירוקה של רשות הנמלי
ותחילת הפעילות של חברות הנמל וחברת הפיתוח והנכסי  .המדינה לא נערכה לעניי
בעוד מועד ,א על פי שחוק הספנות והנמלי התקבל עוד ביולי .2004
ג מנהלי רשות הנמלי דאז לא פעלו להכנת דוחות כספיי מבוקרי לרשות הנמלי
למועד יו התחילה .מאחר שלרשות הנמלי לא היו יתרות סגירה ,לא היה אפשר
לכלול בספרי של חברת הפיתוח והנכסי וחברות הנמל יתרות פתיחה מבוקרות.
משו כ* התעכבה מאוד הכנת דוחותיה  ,וה לא הגישו דוחות כספיי בתו* שישה
חודשי מתו השנה המדווחת כנדרש בחוק החברות ,התשנ"ט .1999
חברת הפיתוח והנכסי טר הגישה את דוחותיה הכספיי לשני ,2007 2005
וחברת נמל חיפה בע"מ הגישה את דוחותיה הכספיי לשני האמורות רק באוגוסט
 .2008חברת נמל אשדוד בע"מ הגישה את דוחותיה הכספיי לשני  2005ו  2006רק
באוגוסט  2007ובאפריל  ,2008בהתאמה ,ואת הדוחות כאמור לשנת  2007הגישה
באוגוסט  .2008חברת נמל אילת בע"מ הגישה דוחות כספיי לשני  2005ו  2006רק
במאי וביולי  ,2008בהתאמה ,ואת הדוחות לשנת  2007הגישה באוגוסט .2008
 .2בינואר  ,2009לאחר מועד סיו הביקורת ,טר הושלמו הליכי ההתקנה של
התקנות המסדירות שהעברת הנכסי  ,החובות וההתחייבויות של רשות הנמלי ,
למדינה ,לחברת הפיתוח והנכסי או לחברת נמל ,לא יחויבו במס.

סיכו והמלצות
ממצאי הביקורת מלמדי שלאחר ארבע שני הרפורמה בנמלי הי טר השיגה את
מטרותיה העיקריות .הרפורמה לא יצרה תנאי שיובילו לתחרות בתו* הנמלי ובי
הנמלי באר ,.רמת השירות הניתנת בנמלי הולכת ויורדת ,הגורמי המעורבי
בעניי  ,ובה חברת הפיתוח והנכסי  ,חברות הנמל ומשרדי הממשלה השוני ,
חלוקי בדעת בנושאי רבי ואינ מצליחי ליישב את המחלוקות כבר שני .
במקו מונופול ציבורי אחד שפעל קוד הרפורמה בנמלי  ,קרי רשות הנמלי  ,נוצרו
שלושה מונופולי אזוריי ועיוותי נוספי  .הרגולציה טר הושלמה ,ותפקידו של
מנהל הנמל ,המשמש נציג ומפקח מטע הרגולטורי  ,לא הותא למבנה הניהולי
החדש של הנמלי  .טר סוכ נושא מבנה התעריפי  ,שימנע סבסוד צולב בי
שירותי הנמל וישמש תמרי .להתייעלות .החלטת הממשלה הקובעת בי היתר כי
חברת הפיתוח והנכסי תופקד על הביטחו ההיקפי ואת מישקי הביטחו בי הגופי
הנמליי טר יושמה.
משרדי הממשלה לא עשו עבודת מטה יסודית ומפורטת לפני התחלת הרפורמה.
הממשלה חתמה על כמה הסכמי עבודה ע העובדי  ,שעלות  ,על פי נתוני חברת
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הפיתוח והנכסי  ,נאמדת ביותר מ  1.2מיליארד ש"ח כדי שישתפו עמה פעולה
ויסייעו לה לממש את הרפורמה ,אול לא התנתה את ההטבות וההתחייבויות האלה
בהשגת יעדי כמותיי  ,כגו התייעלות הנמלי  ,שיפור השירות בה  ,הגברת
התפוקה וכיו"ב.
על משרד האוצר ,משרד התחבורה ורשות החברות הממשלתיות לפעול בנחישות
לתיקו הליקויי שהעלתה הביקורת כדי לאפשר גמישות ניהולית ולהוציא את יעדי
הרפורמה מ הכוח אל הפועל.

♦
מבוא
 .1כ  99%מהסחר הבי לאומי של ישראל נעשה בנמלי הי  ,ועל כ שירות רצי  ,יעיל וזול
הנית בנמלי משפיע השפעה מכרעת על כלכלת המשק ועל צמיחתו.
עד פברואר  2005ניהלה והפעילה את נמלי חיפה ,אשדוד ואילת )להל הנמלי ( רשות הנמלי
גו שהוק על פי חוק רשות הנמלי  ,התשכ"א ) 1961להל חוק רשות הנמלי (.
 .2ביולי  2004פורס חוק רשות הספנות והנמלי  ,התשס"ד ) 2004להל החוק או חוק
הספנות והנמלי ( ,שביטל את חוק רשות הנמלי  .4החוק נכנס לתוק ב ) 17.2.05להל יו
התחילה(.
על פי חוק הספנות והנמלי פוצלה רשות הנמלי לארבע חברות ממשלתיות :חברת נמלי ישראל
חברת הפיתוח והנכסי ( שתהיה חברה ממשלתית בכל תקופת
פיתוח נכסי בע"מ )להל
הסמכתה; חברת נמל חיפה בע"מ; חברת נמל אשדוד בע"מ; וחברת נמל אילת בע"מ )להל
חברות הנמל( שלגביה קבע משרד האוצר מתווה הפרטה .החברות הוקמו ביולי  ,2004וה נתונות
בבעלות מלאה של מדינת ישראל .על פי החוק והצווי שנתנו השרי נקבע אילו מהנכסי
וההתחייבויות של רשות הנמלי יועברו לחברת הפיתוח והנכסי ולחברות הנמל.
על פי החוק הוקמה במשרד התחבורה והבטיחות בדרכי )להל משרד התחבורה( רשות הספנות
והנמלי )להל רספ" ( .בחוק נקבע שעובדיה יהיו עובדי מדינה ,שהיא תפקח על הספנות
והנמלי  ,תהיה ממונה על פיתוח  ,על קידומ ועל הסדרת פעילות  ,וכמו כ תמלא את התפקידי
שהוטלו עליה בדיני הספנות והנמלי .5
מטרת החוק היא ,בי היתר ,לעשות רפורמה מקיפה בניהול ובמבנה של ענ נמלי הי )להל
הרפורמה בנמלי ( .בדברי ההסבר להצעת החוק שהגישה ממשלת ישראל צוי כי מוצע לשנות את
מבנה ענ השירותי הנמליי  ,תו* יצירת הפרדה בי תפעול הנמלי לבי ניהול הנכסי הפיזיי
והפיתוח העתידי שלה  ,ובי הפעילות בנמלי השוני ; לש יצירת תחרות ביניה  .קידו התחרות
בי הגורמי הפועלי בנמלי ובתו* הנמלי בא לידי ביטוי ג בחוק ,בסעיפי המגדירי את
תפקידיה של השרי  ,של רספ" ושל חברת הפיתוח והנכסי  ,וכמו כ בכתבי ההסמכה של חברות
הנמל וחברת הפיתוח והנכסי .
__________________

4
5

למעט הוראות בחוק רשות הנמלי  ,שימשיכו לחול כמפורט בסעי  36לחוק הספנות והנמלי .
כהגדרת בסעי  1בחוק.
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שר התחבורה ושר האוצר הסמיכו בכתב את חברת הפיתוח והנכסי להיות חברת הפיתוח והנכסי
של הנמלי במש*  49שני  ,מיו התחילה ואיל*.
 .3על פי החוק הועברו לניהולה של חברת הפיתוח והנכסי רוב נכסי המקרקעי ונכסי אחרי
שהיו נתוני בבעלות רשות הנמלי  .בד בבד היא העמידה את הנכסי האלה לשימוש חברות הנמל
ותאגידי אחרי הפועלי בשטחי הנמלי  ,תמורת דמי שימוש.
על פי החוק הסמי* שר התחבורה )בהסכמת שר האוצר( בכתב הסמכה מפורט את חברת נמל חיפה
בע"מ ,חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל אילת בע"מ ,לתת שירותי נמל 6בנמלי חיפה ,אשדוד
ואילת ,בהתאמה .חברות הנמל הוסמכו לתת שירותי נמל מיו התחילה ואיל* :חברת נמל חיפה
בע"מ וחברת נמל אשדוד בע"מ הוסמכו לתת שירותי נמל במש*  49שני ; חברת נמל אילת בע"מ
הוסמכה לשנה אחת בלבד ,ובתו השנה הוארכה ההסמכה בשלוש שני נוספות.
 .4בפברואר  2005נחתמו כמה הסכמי עבודה קיבוציי בי חברת הפיתוח והנכסי ובי
הסתדרות העובדי הכללית החדשה )להל ההסתדרות( וחברות הנמל .נוס על כ* ,במכתבי
שהוחלפו בי משרד האוצר ליו"ר ההסתדרות נקבעו הסכמות והבנות בענייני שוני הנוגעי לדר*
פעולת של החברות האמורות.
בחודשי ינואר ספטמבר  2008בדק משרד מבקר המדינה היבטי שוני של הרפורמה שנעשתה
בנמלי  ,ובה  :תהלי* קבלת ההחלטות; קידו התחרות בי הגורמי הפועלי בנמלי ; הגברת
התפוקה; התייעלות תהליכי הפריקה והטעינה; שיפור רמת השירות הנית למשתמשי בנמלי .
הביקורת נעשתה בחברת הפיתוח והנכסי ובחברות הנמל; במשרד התחבורה ובמשרד האוצר;
ברשות החברות הממשלתיות )להל רשות החברות( וברספ" .

מודל בעל הבית )(Landlord
הפעילות הנמלית נעשית באמצעות התשתיות האלה:
 :(Infrastructure) ˙ È Ï Ó ‰ ˙ È ˙ ˘ ˙ ‰ובה שובר הגלי  ,נתיבי השיט ,ברכת הנמל,
רציפי  ,מצופי סימו  ,תשתיות תחבורה ,לרבות רכבת בי הנמל ליבשה ,שערי כניסה יבשתיי וכיו"ב.
˙ ˘ ˙  :(Superstructure) Ï Ú - ˙ Èהנכסי הקבועי  ,מבני ומתקני וציוד לתפעול הנמל,
ובה המחסני  ,מכלי הדלק ,עגורני  ,מלגזות ,גוררי וציוד ניתוב.
על פי מסמ* שפרס הבנק העולמי ,7בעול יש ארבעה מודלי עיקריי לניהול נמל ,השוני זה
מזה בחלוקת התפקידי שבי הסקטור הציבורי לסקטור הפרטי בכל הנוגע לניהול התשתיות .ואלה
המודלי :
 Service Port .1במודל זה תאגיד ציבורי אחד מנהל את הנמל ומספק את מכלול השירותי
הנדרשי לש כ*.
 Tool Port .2במודל זה התאגיד הציבורי מספק את כל התשתית הנמלית שהוזכרה לעיל,
והוא הממונה על התחזוקה והפיתוח שלה ,א* את ניטול המטעני  8עושות חברות פרטיות.
__________________

6
7

על פי סעי  1בחוק ,שירותי נמל כוללי "שירות של ניטול מטעני והחסנת או של העלאת נוסעי
לכלי שיט או הורדת ממנו ,הנית בנמל ,וכ שירות הנית לכלי שיט בנמל".
ראו:
The World Bank, "port reform toolkit", 2007.

8

העברה והזזה של סחורות ממקו למקו לצור אחסונ במחסני או לצור הובלת באונייה.
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) Landlord Port .3בעל הבית( במודל זה התאגיד הציבורי מספק את התשתית הנמלית
ואחראי לפיתוחה ,ואת שירות ניטול המטעני עושות חברות פרטיות באמצעות מתקני וציוד
להפעלת הנמל ,הנתוני בבעלות .
.4

 Fully Privatized Portבמודל זה הנמל כולו ,על כל מרכיביו ,נתו בבעלות פרטית.

מודל ה ) Landlord Portלהל לנדלורד( מאפשר לכמה מפעילי לתת שירותי נמל ,דבר המעודד
תחרות .על פי נייר העמדה של הבנק העולמי ,מודל זה הוא מודל הניהול המקובל כיו בנמלי
גדולי ובינוניי  .מודל הלנדלורד שימש בסיס לרפורמה בנמלי .
עד הרפורמה בנמלי המודל שיוש בישראל היה מודל ה  .Service Portאת נמלי חיפה אשדוד
ואילת ניהלה רשות הנמלי  :היא הייתה ממונה על פיתוח והפעלת ועל מת שירותי הנמל בה
ושימשה מפעיל ,בעל הקרקע ורגולטור בעת ובעונה אחת .משרד האוצר ומשרד התחבורה ,שיזמו
את הרפורמה בנמלי  ,סברו שניהול הנמלי בשיטה זו יצר מונופול ציבורי רב עצמה ,ועל כ יש
לשנות אותו שינוי מבני .שינוי זה יגביר את התחרות בנמלי וייעל את פעילות  ,וכ תגדל תפוקת
ויהיה אפשר להוזיל את עלויות השירותי הניתני ללקוחות.

תשתיות משותפות
המפעילי הנותני את שירותי הנמל במודל הלנדלורד משתמשי בתשתיות משותפות ,ובה
שטחי ומתקני )להל תשתיות משותפות( .התשתיות המשותפות אינ צריכות להינת רק
למפעיל מסוי אלא לעמוד לרשות של כלל המפעילי  ,ואי אפשרות שמפעיל כלשהו ינהל את
ענייניו בלי להזדקק לשירותי הניתני בתוו המשות לכלל המפעילי .
בתחו הימי התשתיות המשותפות כוללות את שוברי הגלי  ,עזרי הניווט ,מערכת העגינה ,מערכת
לבקרת תעבורה ,תצפית וכ שירותי ניהול של תנועת כלי השיט .בתחו היבשה התשתיות
המשותפות כוללות את אמצעי הביטחו  ,שערי הכניסה המשותפי  ,הכבישי הציבוריי והתשתיות
להעברת כבלי וצינורות חשמל ,מי  ,טלפו  ,מחשב ועוד.
התשתיות המשותפות שכלל המפעילי או הלקוחות צורכי ה למעשה "מוצרי ציבוריי " 9שאי
אפשר למנוע את השימוש בה  .למשל ,אי אפשר למנוע מכלי שיט להשתמש בשובר הגלי או
בעזרי הניווט ,ואי דר להקצות את העלות הכוללת של מתקני אלה ולחלקה בי לקוחות הנמל.
ÌÂ˘Ó .Â‡ÂÏÓ· Ì˘ÂÈ Ì¯Ë Í‡ ÌÈ‰ ÈÏÓ · È ·Ó‰ ÈÂ È˘Ï ÒÈÒ· ˘ÓÈ˘ „¯ÂÏ„ Ï‰ Ï„ÂÓ .1
˙˜ÂÏÁÏ ¯˘‡· ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á ÔÈ·Â ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ· ÌÈË˜ÈÏÙ Â˜ ÌÈÏÓ · Â¯ˆÂ ÍÎ
.ÌÈ Â˘ ÌÈ‡˘Â · ¯¯ÂÚ˙‰Ï ÏÂÏÚ‰ ÌÈ ÈÈ Ú‰ „Â‚È Ï ¯˘‡·Â Ô‰È È· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰
בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2008הסבירה רשות החברות הממשלתיות ,כי ככל
שיוסמכו יותר מפעילי ותאגידי מורשי לתת שירותי נמל עתידי להחרי הקונפליקטי הנוגעי
לאחריות בתו הנמלי  ,וכי כבר כיו ישנ מספר גופי הפועלי בנמלי והקונפליקטי האמורי
אינ רק נחלת העתיד.

__________________

9

 % È¯Â·Èˆ ¯ˆÂÓמוצר או שירות שא האחד צור אותו ,יכולת של האחרי לצרו אותו אינה נפגעת.
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בסו אוגוסט  2008קיבלה הממשלה החלטה ,10על פי הצעת שר האוצר בדבר "חיזוק מודל
ה LAND LORD-בנמלי ישראל" .בהחלטה האמורה נקבע ,בי היתר ,כי חברת הפיתוח והנכסי
תנהל את מרחב הנמל בנמלי בהתבסס על המודל הלנדלורד ,ולש כ  ,וענייני נוספי שצוינו
באותה החלטת ממשלה ,להטיל עליה תפקידי וסמכויות הדרושי לה לש מילוי תפקדיה ובה :
לנהל את התחו הימי בנמלי במטרה להבטיח בי היתר שהתחו הימי יהיה פתוח ובטוח לשיט
ולשימושי אחרי בכל עת כנגזר מצורכי הנמל ,ובמטרה להבטיח את ניקיו התחו הימי; בתו
תקופת מעבר שיקבעו השרי  ,לנהל את התעבורה הימית בנמלי ולש כ להסמי לכל נמל "רב
חובל נמל" מבי עובדי חברת הפיתוח והנכסי ; להסמי לכל נמל "מנהל נמל" כמשמעותו בדיני
הספנות והנמלי  ,מבי עובדי חברת הפיתוח והנכסי ; לנהל את האבטחה המרחבית בתחו
הנמלי ; להבטיח קיומ של שירותי ותשתיות משותפות בנמלי ; לסייע לרספ" לפקח על עמידת
התאגידי שהוסמכו לפי החוק 11בתנאי כתב הסמכת .
˘È ÌÈÏÓ · ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙Â¯ÓÏ ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ËÏÁ‰ ‰˙Â‡Ï ¯·Ò‰‰ È¯·„ÓÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰Ó
˙Â˜ÙÒÓ‰ Ô‰ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á ,˜ÂÁ· ˙Â˘¯ÂÙÓ Ô‰ÈÏÚ ÏËÂ‰ ‡Ï ¯·„‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ :˜Â˘ Ï˘Î
·ÁÂÎÂ ¯Á‡Ó ˙‡Ê .Service Port-‰ ˙ËÈ˘· Ï‰Â Ó‰ ÏÓ · ÂÓÎ ,ÌÈÈ ÂÈÁ ÌÈ˙Â¯È˘ ÏÚÂÙ
Ï„ÂÓ ÈÙÏ˘ Û‡ ,ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á È„ÈÏ ¯·ÚÂ‰ Ì˙˜ÙÒ‡Ï ÌÈÚˆÓ‡‰Â ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰
‰ÒÈ Î‰ È¯Ú˘ ÏÂ‰È ,ËÈ˘‰ ÈÏÎ ˙ÚÂ ˙ ÏÂ‰È Ì‰·Â ,‰Ï‡‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙‡ ,„¯ÂÏ„ Ï‰
ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á) È¯Â·Èˆ‰ „È‚‡˙‰ ˜ÙÒÏ ¯ÂÓ‡ ,ÌÈÏÓ · ÈÙ˜È‰‰ ÔÂÁËÈ·‰Â ÌÈÙ˙Â˘Ó‰
,ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á È„È· ÏÚÂÙ· ‰ Â˙ ‰ ,ÏÓ · ËÈ˘‰ ÈÏÎ ÏÂ‰È Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .(ÌÈÒÎ ‰Â
ÈÙÈˆ¯ ˙‡ ˙Â„˜ÂÙ‰ ‰Ï‡ ÏÚ Ô‰ÈÙÈˆ¯ ˙‡ ˙Â„˜ÂÙ‰ ˙ÂÈ ‡ ÛÈ„Ú‰Ï ,‰¯Â‡ÎÏ ,Ô‰Ï ˙¯˘Ù‡Ó
˙Ú„Ï .ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÚ ˙Â¯Á˙· ÚÂ‚ÙÏÂ ˜Â˘ Ï˘Î ¯ÂˆÈÏ ÍÎÂ ,ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÏÈÚÙÓ‰
ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚ ,‰Ë¯Ù‰Ï ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ‰ËÈÏ˘‰ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
ÈËÒÈÏÂÙÂ ÂÓ‰ ÔÁÂÎ ˙‡ ‰¯È·‚ÓÂ ‰·¯ ‰ÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰˜È ÚÓ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÈÒÈÒ·‰
· .ÏÓ ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈ ÚËÓ Ú ˘Ï ˘˜·Ó‰ „È‚‡˙ ÏÎ Ï˘ ÂÁÂÎ ˙ÓÂÚÏ - ÌÈÏÓ
יודגש כי חברת הפיתוח והנכסי הסבירה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  ,2008כי האחריות
הכוללת לניהול התקי של תחו הנמל לא הוטלה מפורשות על שו גור  ,א לא על חברת הפיתוח
והנכסי ; וכי ההפרדה בי ניהול המקרקעי שהוטל ,כאמור ,על חברת הפיתוח והנכסי ובי
התפעול של השירותי המשותפי בנמל היא בעייתית מאחר ומצד אחד היא מופקדת על פיתוח
של נכסי המקרקעי ונהנית מתשואה על ההו  ,א מצד שני אי בידיה את הסמכות והאחריות
לניהול התפעולי של תחו הכרזת הנמל בכללותו מתו ראייה כוללת ולטובת כלל המשתמשי בו.
¯·„· ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ Ì¯Ë ,2009 ¯‡Â È ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
.„¯ÂÏ„ Ï‰ Ï„ÂÓ ˜ÂÊÈÁ
Ï„ÂÓ ÈÎ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,12˜È ÂË ‰„Â‰È „"ÂÚ ˙Â˘‡¯· ˙È¯Â·Èˆ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰ ÈÈˆ ‰Ï˘ ÁÂ„· .2
,ÛËÂ˘‰ ÏÂÚÙ˙Ï ˙ÂÏÚ·‰ ÔÈ· ‰„¯Ù‰ ¯ÂˆÈÏ ‰„ÚÂ ˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ‰ÒÒ·˙‰ ÂÈÏÚ˘ ,„¯ÂÏ„ Ï‰
ÍÈÏ‰ Ï˘ ‰¯È‰Ó ‰ÓÏ˘‰ ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ,˙ÂÈÂ‡¯ È˙Ï· ˙ÂÚÙÂ˙Ï Ì¯Â‚ ¯˘‡ ¯·„ ,ÂÈ„ Ì˘ÂÈ ‡Ï
.‰Ó¯ÂÙ¯‰
__________________

10
11
12

החלטה  4002מיו .24.8.08
לפי סעי  10בחוק.
בעקבות מלחמת לבנו השנייה מינה מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכי  ,רו"ח גדעו סיטרמ ,
את הוועדה האמורה בראשות עו"ד יהודה טוניק .בדוח שלה מאפריל  2007עסקה הוועדה ,בי היתר,
ג בכשלי שהתגלו בנמלי בזמ רגיעה ,שנבעו מהרפורמה בנמלי ומיישו מודל הלנדלורד.
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Ú·˜ ¯˙È‰ ÔÈ· .Ï‡¯˘È· ÌÈÏÓ · ‰˙˘Ú ˘ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‡ ¯˜È· 13ÈÓÏÂÚ‰ ˜ ·‰ Ì‚ .3
ÏÂÙÂ ÂÓ ÌÈÏÓ ‰Ó „Á‡ ÏÎ ‰˘Ú ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ‰¯ˆÈ˘ ˘„Á‰ ÈÏÂ‰È ‰ ‰ ·Ó‰ Ï˘· ÈÎ ˜ ·‰
‡;Ì‰È È· ˙Ï·‚ÂÓ ˙Â¯Á˙ ˜¯ ¯˘Ù‡˙˙ ,ÌÈÙÒÂ ÌÈÏÈÚÙÓ Ì‰· ÏÂÚÙÏ ÂÏÈÁ˙È ¯˘‡ÎÂ ,È¯ÂÊ
;„È˙Ú· ÌÈ ÈÈ Ú „Â‚È ¯¯ÂÚÈ ¯·„‰Â ,˙ÈÓÈ‰ ‰¯Â·Ú˙‰ ˙‡ Ï‰ Ï ÏËÂ‰ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á ÏÚ
‰Ó¯ÂÙ¯‰ ;˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙˜ÂÏÁ ‡˘Â · ˙Â˜ÂÏÁÓ ¯¯ÂÚÈ ÌÈÏÓ ‰ Ï˘ ˘„Á‰ ÈÏÂ‰È ‰ ‰ ·Ó‰
˘ .˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ¯˘Ù‡˙ ‡Ï ‰˙˘Ú
ÌÈË˜ÈÏÙ Â˜‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏ ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
¯‰Ó ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á ÔÈ·Â ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙˜ÂÏÁÏ ÌÈÚ‚Â ‰
ÔÎ˘ ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ‰¯ˆÈ˘ ˜Â˘‰ ÈÏ˘Î ˙‡Â ÌÈÈ ·Ó‰ ÌÈÏ˘Î‰ ˙‡ Ô˜˙Ï Ì‰ÈÏÚ .¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ
‡ÌÈÏÈÚÙÓ ÒÈ Î‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ ÏÚ ÌÈ„È·ÎÓ‰Â ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÔÈ· ˙ ‚Â‰‰ ˙Â¯Á˙· ÌÈÚ‚ÂÙ ‰Ï
.ÌÈÏÓ Ï ÌÈ˘„Á

מנהל הנמל
 .1עד שיצאה הרפורמה אל הפועל היה לכל אחד מהנמלי מנהל ,וזה היה כפו למנכ"ל רשות
הנמלי  .תפקידיו וסמכויותיו של מנהל הנמל הוגדרו בפקודת הנמלי ]נוסח חדש[ ,התשל"א 1971
הפקודה( ,שהיא החיקוק המקצועי המסדיר את פעולת הנמלי  .הפקודה כמעט לא
)להל
השתנתה 14ג לאחר חקיקת חוק הספנות והנמלי  .ע חקיקת החוק עברו חלק מהתפקידי של
מנהל הנמל לחברות הנמל ,על פי כתב ההסמכה שהסמי את החברות לתת שירותי נמל.
על פי הפקודה ,תפקידיו וסמכויותיו של מנהל הנמל נוגעי  ,בי היתר ,ג לתחומי האלה :ניהול
העגינה ותנועת כלי השיט; פיקוח על ניהול התור התפעולי; מת רישיו לכלי שיט על פי סעי 9
בפקודה; פריקת מטעני מכלי שיט וטעינת ; מת אישור הפלגה מהנמל; מעצר כלי שיט; טיפול
בכלי שיט טבוע או נטוש; איסו מי שיפוליי ואשפה מאניות; ניקוי מי הנמל מער מוכנות
למניעת זיהו הי ; פיקוח על עזרי ניווט ומבני בי ; מת מידע )מטאורולוגי( לכלי שיט; סגירת
מתקני הנמל; רשות תמרור מקומית; פיקוח על הבטיחות ,הביטחו ואיכות הסביבה; פיקוח על
פעולות כיבוי אש ושירותי הצלה בנמל.
ÔÂÁ·Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ‰‡ˆÈ˘ ¯Á‡Ï
,„¯ÂÏ„ Ï‰ Ï„ÂÓÏÂ ˘„Á‰ ‰ ·ÓÏ ÏÓ ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÂÈ„È˜Ù˙ ˙‡ ÌÈ‡˙‰ÏÂ
˙¯·ÁÏ Â¯·ÚÂÈ ÌÈ„È˜Ù˙ ÂÏÈ‡Â ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á È„È· Â¯‡˘ÈÈ ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÌÈ„È˜Ù˙ ÂÏÈ‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ
Ì‡Â·· .˙Â ˜˙· Â‡ ‰˜È˜Á· Ô‚ÚÏ ÏÂ˜˘Ï ‰È‰ ÈÂ‡¯ ÂÊ ‰ÚÈ·˜ .Ô"ÙÒ¯Ï Â‡ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰
„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ¯ÂÓ‡Î ÂÈ„È˜Ù˙Â ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙ÚÈ·˜ ÔÈÈ Ú· ‰ËÏÁ‰ Ï·˜Ï
Ï˘ ÏÈÚÈ‰ ÏÂÙÈË‰ ,ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÔÈ· ˙ ‚Â‰ ˙Â¯Á˙ ÔÂ‚Î ,ÌÈ Â˘ ÌÈÏÂ˜È˘· ·˘Á˙‰Ï ‰¯Â·Á˙‰
Â˘Ú ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .„ÂÚÂ ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ˙˜ÙÒ‰· ÏÓ ‰ ·Á¯Ó
‡˙ ˙Â¯Â˜Ó ˙‡Â ÏÓ ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ˙È Â‚¯‡‰ Â˙ÂÎÈÈ˙˘‰ ˙‡ Â Á· ‡ÏÂ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÎ
.ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰
__________________

13

ראו:

14

ראו סעי  39בחוק הספנות והנמלי  %שינויי שנעשו בפקודה.

The World Bank, "Port Reform Toolkit", 2007, p.275.
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 .2ברפורמה שנעשתה בנמלי הושארו מחלקות הי  ,האחראיות לניהול תנועת כלי השיט
בנמלי  ,בידי חברות הנמל ,ועל כ מנהל הנמל אינו יכול להפעיל את סמכויותיו בנוגע לניהול
תנועת כלי השיט בנמל.
ג בנושא זה ביקר הבנק העולמי את הרפורמה .במסמ שפרס הבנק ,כאמור ,צוי כי במבנה
הניהולי החדש שנוצר מעמדו של מנהל הנמל מעורער וסמכויותיו לוקות בחסר מפני שהגו
הממונה על ניהול כלי השיט בנמלי )כלומר מחלקת י ( שיי לחברות הנמל.
 .3מאחר שסמכויותיו ותפקידיו של מנהל הנמל והאמצעי הנדרשי להפעלת סמכויות אלה לא
הותאמו לרפורמה ,החליטו השרי בפברואר  2006לקבוע הסדר זמני שיימש שנה ,ולפיו ימונה
מנהל הנמל מעובדי חברת הפיתוח והנכסי  ,וזו תממ את מלוא העלויות של פעילותו) 15להל
ההסדר הזמני(.
על פי ההסדר מינה שר התחבורה שני מנהלי נמלי לנמל חיפה ולנמל אשדוד וחברת הפיתוח
והנכסי היא שהעסיקה אות  .למנהלי האלה לא ניתנו הסמכויות שניתנו למנהל הנמל בפקודת
הנמלי  ,כגו סמכויות שלטוניות של מנהל נמל ,שלפי פקודת הנמלי נדרשות כדי לתת שירותי נמל
כמו טיפול במטעני  ,החסנת ושחרור  .סמכויות אלה הועברו בכתב ההסמכה לחברות הנמל.
בשנה שחלפה התקיימו דיוני במשרד התחבורה בעניי מינויו של מנהל נמל בתו ההסדר הזמני.
לדעת רספ"  ,מנהל הנמל אינו אמור לשמש רגולטור ,אלא לספק שירותי ציבוריי מסחריי לכל
המפעילי בשטח הנמל ,ועל כ חברת הנמל ,המתחרה ע מפעילי אחרי  ,אינה יכולה לספק את
השירותי האמורי  .משו כ המליצה רספ" לשר התחבורה להטיל את האחריות לטיפול
במוצרי המשותפי על חברת הפיתוח והנכסי  ,המשמשת לנדלורד ואינה מתחרה על מת שירותי
נמל .לדברי רספ"  ,חברה זו יכולה לתכנ את השירותי המשותפי תכנו מיטבי ולתמחר אות
כראוי.
שר התחבורה דאז מר מאיר שטרית לא קיבל עמדה זו והורה לאייש את משרות מנהלי הנמלי
בעובדי מדינה המועסקי ברספ"  ,כפי שמורה החוק.
 .4ע חקיקת חוק הספנות והנמלי  ,מת כתבי ההסמכה לחברות הנמל ,הכוללות סמכויות מנהל
נמל לפי הפקודה והתקנות ,נוצר עירוב של מודלי ואי בהירות ,בנוגע לאחריות על ניהול הנמל
ובנוגע להגדרת מהות התפקיד של ניהול הנמל ,מאחר והמצב החדש כולל בתוכו אלמנטי מהמבנה
הניהולי הקוד של רשות הנמלי ואלמנטי של מודל הלנדלורד .על מנת להתגבר על כ החליטו
חברת הפיתוח והנכסי ורספ" להקי מנהלת משותפת אשר תחתור לכ שניהול הנמלי יהיה
בשיטת הלנדלורד.
לש כ חתמו חברת הפיתוח והנכסי ורספ" על הסכ  ,באישור מנכ"ל משרד התחבורה .לפי
ההסכ  ,חברת הפיתוח והנכסי  ,האחראית לתשתיות המשותפות בנמלי  ,ורספ"  ,המעסיקה את
מנהל הנמל ומשמשת רגולטור של הנמלי  ,ישתפו פעולה כדי לנהל את הנמלי ניהול מיטבי וכדי
לבסס בה את מודל הלנדלורד.
ÏÓ ‰ Ï‰ Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒÂ ÂÈ„È˜Ù˙ Ï˘ ‰Ó‡˙‰‰ È‡ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
· ‰ ·Ó· ¯Ú¯ÂÚÓ‰ Â„ÓÚÓ ·˜ÚÂ ,„¯ÂÏ„ Ï‰ Ï„ÂÓÏÂ ˘„Á‰ ‰ ·ÓÏ È¯Â·Èˆ‰ ÍÂÂ˙‰ ÏÂ‰È
ÏÂÚÙÏÂ ,ÏÓ ‰ Ï‰ Ó „È˜Ù˙ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,˘„Á‰ ÈÏÂ‰È ‰
.˘„Á‰ ÈÏÂ‰È ‰ ‰ ·ÓÏ ˙È Â‚¯‡‰ Â˙ÂÎÈÈ˙˘‰Â ÂÈ„È˜Ù˙ ,ÂÈ˙ÂÈÂÎÓÒ ˙Ó‡˙‰ Ì˘Ï

__________________
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ההסדר הזמני נקבע בהיתר שנתנו השרי לחברת הפיתוח והנכסי .
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נכסי מקרקעי
 .1גבולות שטחי המקרקעי הנכללי בנמלי )להל תחו הכרזת הנמל( נקבעו בצווי האלה:
צו נמל חיפה )גבולות( ,התשכ"ד  ;1964צו נמל אשדוד )הכרזת נמל( ,התשכ"א  ;1960צו נמל
אילת )הכרזת נמל( ,התשי"ב .1952
את הצווי האמורי הוציאו שרי התחבורה דאז מתוק סמכות לפי חוק רשות הנמלי  ,פקודת
הנמלי ופקודת סדרי שלטו והמשפט ,התש"ח  .1948הצווי האמורי קובעי נקודות ציו
מפורטות לגבולות הנמלי  .תחו ההכרזה של כל נמל נוגע ה לגבול העובר ביבשה וה לגבול
העובר בתו הי .
תחו הכרזת הנמלי כולל שטחי מקרקעי שהיקפ אלפי דונמי  ,ובה שטחי הרציפי  ,שטחי
אחסו המטעני  ,מחסני  ,כבישי פנימיי  ,מבני משרדי  ,שוברי הגלי  ,השטח הימי שבי קו
החו לשוברי הגלי ועוד.
 : ‰ È „ Ó ‰ Ô È · Ï Ì È Ò Î ‰ Â Á Â ˙ È Ù ‰ ˙ ¯ · Á Ô È · Ì Î Ò ‰בחוק הספנות והנמלי
נקבע כי רשות הנמלי תמסור לשרי רשימה מפורטת של המקרקעי שיש לה בתו עשרה ימי
ממועד פרסו החוק .בחוק נקבע ג כי כל הנכסי  ,החובות וההתחייבויות שהיו לרשות הנמלי
ערב יו התחילה יהיו לקניי המדינה מיו התחילה ואיל  .כ עברו כל המקרקעי של רשות
הנמלי לידי המדינה.
עוד נקבע בחוק כי המדינה תעניק לחברת הפיתוח והנכסי זכות חכירה לדורות בכל המקרקעי
המועברי  16היבשתיי  ,וזכות שימוש בלבד במקרקעי המועברי שה תת ימיי  ,לתקופה שאינה
עולה על תקופת הסמכתה של חברת הפיתוח והנכסי  .עוד נקבע בחוק כי הזכויות האמורות יוענקו
לחברת הפיתוח והנכסי על פי העקרונות ,התנאי  ,המועדי והתמורה שייקבעו בהסכ בינה ובי
המדינה.
מאחר שההסכ האמור לא נחת  ,בסו פברואר  2005פרסמו השרי את צו רשות הספנות והנמלי
)העברת זכויות במקרקעי המועברי ( ,התשס"ה ) 2005להל צו העברת זכויות במקרקעי ( .בצו
הזה ניתנה לחברת הפיתוח והנכסי זכות שימוש שאינה בלעדית במקרקעי המועברי  ,בי היתר
כדי שתוכל למלא את תפקידיה בעניי החזקת הנכסי המועברי והעמדת לשימוש חברות הנמל
והתאגידי המורשי .17
על פי החוק ,משנת הכספי  2004ואיל על חברת הפיתוח והנכסי להעביר למדינה מדי שנה
בשנה את דמי השימוש הקבועי )ראו להל ( שחברות הנמל והתאגידי המורשי משלמי לה.
כמו כ  ,עליה לשל למדינה תמלוגי בשיעור  4%מהכנסותיה שאינ נובעות מנכסי שהעמידה
לשימוש חברות הנמל והתאגידי המורשי  .עוד נקבע בחוק כי התמלוגי והתשלומי שתשל
חברת הפיתוח והנכסי למדינה יהיו התמורה שתשול למינהל מקרקעי ישראל )להל ממ"י( ,על
פי הסכ שייחת בינה ובי המדינה בעתיד כנדרש בחוק ,וכי לא ישולמו דמי חכירה נוספי .
על פי צו העברת זכויות במקרקעי הוקמה ועדה ,ובה חברי הממונה על התקציבי במשרד
האוצר ,החשב הכללי במשרד האוצר ,המנהל הכללי של משרד התחבורה ומנהל ממ"י .תפקיד
הוועדה היה לבוא בדברי ע נציגי חברת הפיתוח והנכסי כדי לגבש טיוטת הסכ בינה ובי
המדינה ,כפי שנקבע בחוק .עוד נקבע בצו כי בתו  120ימי מיו התחילה יש להגיש לשרי
טיוטת הסכ .
__________________

16
17

 % ÌÈ¯·ÚÂÓ ÔÈÚ˜¯˜Óנכסי מקרקעי שעברו למדינה מרשות הנמלי על פי סעיפי  53%51בחוק
וכמפורט בצווי .
˙‡‚ % ‰˘¯ÂÓ „Èתאגיד שהתאגד בישראל ולא הוסמ לשמש חברת נמל ,א שר התחבורה ,באישור שר
האוצר ,הסמיכו לתת שירותי נמל בחלק מהנמלי )סעי  10בחוק(.
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˙ËÂÈË ÈÙÈÚÒ ÔÈÈ Ú· Ì˙Ú„· ÌÈ˜ÂÏÁ È"ÓÓÂ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÈÎ ¯¯·˙‰ .2
¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ‰Ï˘ Ï"Î Ó‰ È¯·Ò‰ ÈÙ ÏÚÂ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÈÎÓÒÓ ÈÙ ÏÚ .ÌÎÒ‰‰
:ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ‰Ï‡ ‰ È„Ó‰
)‡( ÈÎ ‰ÏÂÚ ÈÓÂ‡Ï-ÔÈ· ıÚÂÈ ˙¯ÊÚ· ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ‰˙˘Ú˘ ˙È„ÂÒÈ ‰˜È„·Ó
,˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ,È"ÓÓ .ÌÈÏÓ ‰ Ï˘ ˙È„È˙Ú‰ ˙Â·Á¯˙‰Ï ÌÈ˜ÈÙÒÓ Ì È‡ ‰˙Â˘¯·˘ ÌÈÁË˘‰
Ï"Î Ó (·) ;Ï‰ ÈÓÏ Â¯ÊÁÂÈ ˘ÂÓÈ˘ Ì‰· ‰˘Ú ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ ‰„Â˙Ú ÈÁË˘ ÈÎ ÚÂ·˜Ï ˘˜·Ó
ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ˙‡ ÍÈÓÒ‰ ˜ÂÁ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÈÎ ÔÈÈˆ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á
˙¯·ÁÓ ‰ÏÏ˘ ÌÎÒ‰‰ ˙ËÂÈË· ,ÈÏÓ Â È‡˘ ˘ÂÓÈ˘ ÌÈÏÓ ‰ ÌÂÁ˙·˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó· ˘Ó˙˘‰Ï
˙˘˜·Ó ‰¯·Á‰ ÈÎ ¯È·Ò‰ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á Ï"Î Ó (‚) ;ÂÊ ˙ÂÎÊ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰
„·ÏÓ ,‰ ÓÓ Â‰˘ÏÎ ÌÂÏ˘˙Ï È‡ÎÊ ‰È‰È ‡Ï È"ÓÓ ÈÎ ‰¯ÈÎÁ‰ ÌÎÒ‰· ˙Â˘¯ÂÙÓ ÚÂ·˜Ï
È˘ÈÏ˘ „ˆ Ï˘ Â˘ÂÓÈ˘Ï ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙„ÓÚ‰ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ ˙Â·¯Ï ,˜ÂÁ· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ‚ÂÏÓ˙‰
‡ÏÚ ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ˙È‡˘¯ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á˘ È ÙÓ ,ÈÏÓ Â È‡˘ ˘ÂÓÈ˘ ÔÈ‚· ÌÂÏ˘˙ Â
.˜ÂÁ‰ ÈÙ
בתשובתה מדצמבר  2008הסבירה ממ"י למשרד מבקר המדינה ,כי במהל גיבוש החוזה ,שהובל
על ידי נציג משרד האוצר בתיאו ע ממ"י ,התברר שיש חילוקי דעות לגבי חלק מהנושאי
שהסדרת הייתה דרושה במסגרת החוזה כגו  :שימוש במקרקעי המועברי לשימושי שלא
הותרו על פי חוק; אופ השבת המוחכר למדינה ע פקיעת ההסכ ומעמד של צדדי שלישיי
לה הוענקה זכות שימוש על ידי חברת הפיתוח והנכסי במקרה זה; שינוי ייעוד המקרקעי
המועברי ; ועוד.
,‰ÏÈÁ˙‰ ÌÂÈÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡ ¯ÓÂÏÎ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï 2009 ¯‡Â È „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
˙¯·Á˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ˙ÂÈÂÎÊ ÔÈÈ Ú· ‰ È„Ó‰ ÔÈ·Â ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ· ÌÎÒ‰ Ì˙Á Ì¯Ë
˙ÂÈÂÎÊ ˙¯·Ú‰ Âˆ ˙‡¯Â‰ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ Â È‡˘ ¯·„ ,Ì‰· ˙˘Ó˙˘Ó ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰
·˙‡ ‰˘ÂÚ ‰ È‡ ¯ÂÓ‡‰ Âˆ‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ó˜Â‰˘ ÏÈÚÏ˘ ‰„ÚÂÂ‰˘ „ÓÏÓ ¯·„‰ .ÔÈÚ˜¯˜Ó
˘.‰ÈÏÚ ÏËÂ‰
ÌÂÈÓ ÛÏÁ˘ ·¯‰ ÔÓÊ‰Â ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ˙ÂÚ„‰ È˜ÂÏÈÁ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÒÂ ÈÎÏ ÏÂÚÙÏ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·ÁÂ È"ÓÓ ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ÏÈÁ˙‰
.¯ÂÓ‡‰ Âˆ‰Â ˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ˘¯„ Î ‰¯ÈÎÁ ÌÎÒ‰ ˘·‚Ï È„Î ‰„ÚÂÂ‰
 : Ì È Ï Ó ‰ ˙ Â ¯ · Á Ô È · Ï Ì È Ò Î ‰ Â Á Â ˙ È Ù ‰ ˙ ¯ · Á Ô È · Ì Î Ò ‰ .3על פי
החוק תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסי ה  ,בי היתר ,להעמיד נכסי מקרקעי שהעניקה לה
המדינה לשימוש חברות הנמל והתאגידי המורשי לש מת שירותי נמל ולשימושי אחרי
שהותרו לה  ,על פי כתבי הסמכת ומש הסמכת ועל פי צורכי הנמל.
בחוק נקבע כי תמורת העמדת נכסי המקרקעי האמורי לשימוש חברות הנמל והתאגידי המורשי
תקבל חברת הפיתוח והנכסי דמי שימוש קבועי בשיעור של  4%מההכנסות של התאגיד
המורשה ,הנובעות ממת שירותי נמל ,או מהכנסותיה של חברת הנמל ,בתוספת דמי שימוש
משתני  .כאמור לעיל ,על פי החוק מעבירה חברת הפיתוח והנכסי את דמי השימוש הקבועי
למדינה .עוד נקבע בחוק כי דמי השימוש המשתני ייקבעו בהסכמי שייעשו בי חברת הפיתוח
והנכסי ובי חברת הנמל או התאגיד המורשה ויאושרו בידי השרי  ,וא ה לא ייקבעו בהסכמי
כאמור ,יקבעו השרי דמי שימוש משתני ראויי .
בסו פברואר  2005פרסמו השרי את צו רשות הספנות והנמלי )קביעת דמי שימוש משתני
ראויי שתשל חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסי ( ,התשס"ה ) 2005להל צו דמי שימוש( .על
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פי הצו האמור ,אלה דמי השימוש העיקריי שתשל חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסי תמורת
הזכות להשתמש במקרקעי )על בסיס ערכ של הנכסי  ,לו היו מוצגי בספרי רשות הנמלי (:
סכו שנתי של  7.5%מעלות הקרקע; סכו שנתי של  7.5%מהעלות המופחתת של המחוברי ;
סכומי הפחת השנתיי ; וכ  0.2%מערכ הכולל של מטעני יבוא ויצוא שאגרת הרצי משולמת
עבור .
בפברואר  2005חתמה חברת הפיתוח והנכסי ע כל אחת מחברות הנמל על הסכ ביניי  .בהסכ
נקבע ,בי היתר ,כי חברת הפיתוח והנכסי נותנת הרשאה לכל אחת מחברות הנמל להשתמש
בנכסי שימושי נמליי ושימושי הדרושי לש מת שירותי נמל ופעולות נלוות אחרות ,על פי
הוראות כתב הסמכתה ועל פי הזכויות שהוקנו לחברת הפיתוח והנכסי בצו העברת זכויות
במקרקעי  .בהסכמי נקבע כי תמורת ההרשאה האמורה ,כל חברת נמל מתחייבת לשל לחברת
הפיתוח והנכסי את דמי השימוש הקבועי ואת דמי השימוש המשתני  ,על פי החוק ועל פי צו
דמי שימוש.
עוד נקבע בכל אחד מההסכמי כי ה ייכנסו לתוק ביו התחילה ויהיו תקפי  180ימי )עד
אמצע אוגוסט  (2005או עד המועד שחברת הפיתוח והנכסי וחברות הנמל יחתמו על הסכ מפורט
המוקד במועדי וכי לאחר יו התחילה הצדדי יישאו וייתנו בתו לב כדי לחתו על הסכ
מפורט בעניי יתרת מש ההסמכה מהר ככל האפשר .עוד נקבע בכל אחד מהסכמי הביניי שא
בתו  90ימי מיו התחילה לא ייחת הסכ מפורט כאמור יוכרעו המחלוקות על ידי ועדה,
והכרעותיה יחייבו את הצדדי  .חברי הוועדה יהיו הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,מנכ"ל
משרד התחבורה ,מנהל רשות החברות הממשלתיות ,יו"ר דירקטוריו חברת הפיתוח והנכסי ויו"ר
חברת הנמל הנוגעת בדבר )להל הוועדה(.
מהתשובות של חברת נמל אילת בע"מ ושל רשות החברות הממשלתיות ,בנובמבר ובדצמבר ,2008
עולה כי הוועדה האמורה התכנסה כמה פעמי והכריעה בכמה מהמחלוקות שבי חברת הפיתוח
והנכסי לבי חברות הנמל.
‡¯˙ÂÈ ÂÙÏÁ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ,˙Â˜ÂÏÁÓ ‰ÓÎ· ‰ÚÈ¯Î‰ Û‡Â ‰Ò ÂÎ ‰¯ÂÓ‡‰ ‰„ÚÂÂ‰˘ ÈÙ ÏÚ Û
˙Á‡ ÏÎ ÔÈ·Â ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰ ÂÓ˙Á Ì¯Ë ,‰ÏÈÁ˙‰ ÌÂÈÓ ÌÈ ˘ Ú·¯‡Ó
Â¯˙Â ÔÈÈ„ÚÂ ;‰Ï‡‰ ˙Â¯·Á‰ ˘ÂÓÈ˘Ï Â„ÓÚÂ‰˘ ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ Ï Ú‚Â · ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÓ
.ÌÈÓÎÒ‰‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ ˙‡ ˙ÂÚ ÂÓ‰ ,ÂÚ¯ÎÂ‰ ‡Ï˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ
 .4אלה ההוצאות של חברות הנמל בגי דמי שימוש )באלפי ש"ח( בשני  ,2007 2005על פי
הדוחות הכספיי שלה :
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הוצאות דמי השימוש של חברות הנמל
ÏÓ ˙¯·Á
חברת נמל אשדוד בע"מ

„˘ÂÓÈ˘ ÈÓ
קבועי
משתני
ÏÂÎ‰ ÍÒ
‡˙ÂÒ Î‰‰Ó ÊÂÁ

חברת נמל חיפה בע"מ

קבועי
משתני
ÏÂÎ‰ ÍÒ
‡˙ÂÒ Î‰‰Ó ÊÂÁ

חברת נמל אילת בע"מ

קבועי
משתני
ÏÂÎ‰ ÍÒ
‡˙ÂÒ Î‰‰Ó ÊÂÁ

*

2007

2006

*2005

45,330
350,188

40,164
228,682

30,756
137,558

395,518
36.5

268,846
27.7

168,314
22.8

34,663
14,437
49,100
5.6

32,683
43,245
75,928
9.3

29,725
20,626
50,351
6.8

4,507
8,442
12,949
11.1

3,973
5,970
9,943
9.7

4,076
5,976
10,052
3.9

.31.12.05%17.2.05

מהטבלה עולה כי הוצאות חברות הנמל בגי דמי שימוש לחברת הפיתוח והנכסי מסתכמות
בעשרות עד מאות מיליוני ש"ח לשנה.
ÈÓ„ ‡˘Â ˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ‰Ï‡‰ ÌÈÓÂˆÚ‰ ÌÈÓÂÎÒ‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
.˙Â¯·Á‰ ÔÈ· ·˙Î· ÌÈË¯ÂÙÓ ÌÈÓÎÒ‰· ¯„ÒÂÈ ˘ÂÓÈ˘‰
˘È ÈÎ ‰ÏÂÚ ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï·È˜˘ ÌÈ¯·Ò‰‰ÓÂ ÌÈÎÓÒÓ‰Ó .5
Û˜È‰ ÔÈÈ Ú· ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÓ ˙Á‡ ÏÎ ÔÈ·Â ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ· ˙ÂÈ˙Â‰Ó ˙Â˜ÂÏÁÓ
„ÔÈÚ˜¯˜Ó‰ ÈÒÎ Ï˘ ÏÂ‰È ‰ ÔÙÂ‡ ,Ì È‚· ÌÈÂÂˆÏÂ ˜ÂÁÏ ˙˙Ï ˘È˘ ˙Â ˘¯Ù‰ ,˘ÂÓÈ˘‰ ÈÓ
.Ì‰Ó ˙ÂÚ·Â ‰ ˙ÂÈÂÎÊ‰Â ÌÈÏÓ ‰ Ï˘ ÌÈÈÏÂÚÙ˙‰ ÌÈÁË˘‰Â
ואלה חילוקי הדעות העיקריי שהיו בי החברות (‡) :לדברי חברות הנמל הנוסחה )שנקבעה בצו(
שעל פיה נקבע שיעור דמי השימוש שרירותית ואינה מבוססת על שיקולי כלכליי ; )·( חברת
הפיתוח והנכסי גובה כפל דמי שימוש משתני בגי תשתיות משותפות :היא גובה  0.2%מערכ
של מטעני יבוא ויצוא וג  7.5%מער הקרקעות; )‚( החברות חלוקות בעניי שיעור דמי
השימוש שיש לשל על מטעני שלא נקבע לה ער  .לפי ההערכה של חברת הפיתוח והנכסי
דמי השימוש האלה מסתכמי בכ  40מיליו ש"ח; )„( על פי צו דמי השימוש ,לחברות הנמל
זכות לקבל  75%מההכנסות של חברת הפיתוח והנכסי בגי מת זכויות במקרקעי לגורמי
הפועלי בשטחי הנמל ובגי אגרות שונות .חברת הפיתוח והנכסי טוענת כי זכות זו מוגבלת
להתקשרויות שהיו בתוק ביו התחילה ואינה חלה על התקשרויות חדשות; ) (‰לדברי חברות
הנמל יוקר דמי השימוש אינו ממרי 1את חברת הפיתוח והנכסי לחתו על הסכ מפורט בהקד .
הנושאי האמורי לעיל ונושאי נוספי השנויי במחלוקת מונעי מהחברות לחתו על הסכ
מפורט בעניי דמי השימוש המשתני .
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משרד התחבורה הסביר למשרד מבקר המדינה בתשובתו בינואר  2009כי במהל  2008קיי מנכ"ל
משרד התחבורה דיוני ע כל חברות הנמל וע חברת הפיתוח והנכסי  ,ובה יישב חלק
מהמחלוקות.
‰ÓÈÈ˙Ò‰˘ ‰ ˘Ï „Â„˘‡ ÏÓ ˙¯·Á Ï˘Â ‰ÙÈÁ ÏÓ ˙¯·Á Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÈÙ ÏÚ
·ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÌÚ ˙˜ÂÏÁÓ· ÌÈÈÂ ˘‰ (˘ÂÓÈ˘ ÈÓ„ ÔÈ‚·) ÌÈÓÂÎÒ‰ ÂÈ‰ 31.12.07-
‰¯ˆÈ ‡Ï ‰ÙÈÁ ÏÓ ˙¯·Á .‰Ó‡˙‰· ,Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 98.5-Â Á"˘ ÔÂÈÏÈÓ 66.9 ÌÈÒÎ ‰Â
·ÈÂÁ˙ ‡Ï ‡È‰ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈˆÚÂÈ ˙Ú„ÏÂ ‰˙Ú„Ï˘ È ÙÓ ‰Ï‡ ÌÈÓÂÎÒ ÔÈ‚· ‰˘¯Ù‰
‰˘¯Ù‰ „Â„˘‡ ÏÓ ˙¯·Á ‰Ó˘¯ ÌÈÈËÙ˘Ó‰ ‰ÈˆÚÂÈ Ï˘ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ ÍÓÒ ÏÚ .ÌÓÏ˘Ï
˘.˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂ ˘‰ ÌÂÎÒ‰ ‡ÂÏÓ ˙‡ ˙ÏÏÂÎ ‰ È‡ ÂÊ Í‡ ,‰˜ÈÙÒÓ ‰˙Ú„Ï
˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
˙Á‡ ÏÎ ÔÈ·Â ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ· ÌÈÓÎÒ‰· ÂÚ·˜ ˘ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙‡ Ò ÎÏ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰
.Ë¯ÂÙÓ‰ ÌÎÒ‰Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ·˘ÈÈÏ ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÓ

הסכמי ע העובדי
 .1כדי שיסכימו לקבל את הרפורמה בנמלי חתמו חברות הנמל וחברת הפיתוח והנכסי על
כמה הסכמי עבודה קיבוציי ע העובדי  .בהסכמי האמורי הסכימו העובדי למתווה ההפרטה,
ולפיו תוכל הממשלה להפריט בפע הראשונה עד  15%ממניות החברה אחרי ) 17.5.10ראו להל (.
בחוק הספנות והנמלי ובהסכמי האמורי נקבע כי כל הזכויות ותנאי העבודה שהיו לעובדי
העוברי יישמרו לה ויראו אות כזכויות הנובעות מעבודת בחברת הפיתוח והנכסי או בחברת
הנמל לפי העניי  .בהסכמי הקיבוציי נקבע ג שיינתנו לעובדי הטבות נוספות בעלות ער כספי
ניכר ,על פי השתייכות לקבוצות העובדי השונות שהוגדרו בהסכמי  ,ובה  :עובדי מייסדי ;
עובדי דור א'; עובדי דור ב'; ועובדי דור ב' מייסדי  .העובדי חולקו לקבוצות מפני שיש עובדי
שחל עליה הסדר פנסיה תקציבית 18ויש עובדי הכלולי בהסדר פנסיה צוברת.
להל תמצית ההטבות שניתנו לעובדי  :לעובדי נתנו תוספת לקצבה ומענקי ; לעובדי )מייסדי
ודור א'( שעברו מרשות הנמלי לחברת הנמל נתנו מענק של  50,000ש"ח ,ולחלק )מייסדי ( נתנו
ג תוספות שכר; לעובדי דור ב' נתנו תוספות שכר ויתנו לה ג מענק של  50,0000ש"ח לאחר
ההנפקה הראשונה.
נוס על ההטבות הכספיות האמורות נחתמו בי חברת הפיתוח והנכסי ובי כל אחת מחברות
הנמל הסכמי רשת ביטחו להבטחת שכר של העובדי  .לפי הסכמי אלה תהיה חברת נמל זכאית
לקבל הלוואה בסכו שנקבע בהסכ  ,וזו תיועד בראש ובראשונה לתשלו שכר לעובדי מחברת
הפיתוח והנכסי  ,א יתקיימו תנאי מסוימי שנקבעו א ה בהסכ .
ואלה ההטבות שנתנו חברות הנמל 19לעובדי בגי השינוי המבני )באלפי ש"ח( ,בשנת  ,2005על פי
הדוחות הכספיי שלה :

__________________

18
19

קצבה המשולמת מקופת המעביד.
לחברת הפיתוח והנכסי אי נתוני מרוכזי .
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היק ההטבות לעובדי
‡Á"˘ ÈÙÏ

‰¯·Á
חברת נמל אשדוד
חברת נמל חיפה

51,400
43,581

חברת נמל אילת

31,140
Î"‰Ò

126,121

יצוי כי סכומי אלה כוללי רק את מענק המעבר הראשו  ,ולגבי חברת אילת ג דמי פרישה בגי
 91עובדי שפרשו בשנת  2005בעקבות הרפורמה ,א אינ כוללי את תוספות השכר שנתנו
ויינתנו לעובדי בגי הסכמת לרפורמה ואת מענק המעבר השני שישול לעובדי ע ההנפקה
הראשונה ,שעל פי התכנו אמורה לצאת אל הפועל בשנת .2010
בתשובתה של חברת הפיתוח והנכסי למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2008היא ציינה כי התמורה
שקיבלו העובדי עבור הרפורמה בנמלי נאמדת ביותר מ  1.2מיליארד ש"ח.
.˙Â˙È·˘Ó Ú ÓÈ‰ÏÂ È˙ÈÈ˘Ú˙ Ë˜˘ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÌÈ„·ÂÚ‰ Â·ÈÈÁ˙‰ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÓÎÒ‰· .2
ÂË˜ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ‰˙˘Ú Ê‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á Â¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ Ó
.˜˘ÓÏ Â˜ÈÊ‰ ‰Ï‡Â ,ÌÈÓÎÒ‰‰ ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ,ÌÈ·¯ ÌÈÓÂˆÈÚÂ ˙Â˙È·˘ ÌÈ„·ÂÚ‰
 .3על פי חוק הספנות והנמלי  ,חברת הפיתוח והנכסי נדרשת לייע 1לרספ" בעניי רמת
השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידי המורשי צריכי לתת כדי להבטיח את תפעול היעיל
של נמלי חיפה ,אשדוד ואילת ,וכמו כ לרכז נתוני ומידע בעניי רמת השירות .לש כ חברת
הפיתוח והנכסי מפיקה בכל רבעו דוח על מדדי השירות בשלושת הנמלי האמורי  .דוחות אלה
מועברי לרספ"  ,וזו מפרסמת מידע זה לציבור הרחב ,על בסיס שנתי ,באתר האינטרנט שלה.
רספ" פרסמה שלושה דוחות מפורטי על מדדי השירות בנמלי בשני  ,2007 2000וציינה בה
את התפוקות לשעת שהייה של אניות; זמני ההמתנה או השהייה של אניות; והקצאת צוותי בנמלי
ישראל.
משרד מבקר המדינה ניתח את מדדי השירות שפרסמה רספ" וחישב א חל בה שיפור בשנת
 2007לעומת השני .2004 2003
‰˙ÈÈ‰ 2007 ˙ ˘· ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ÈÎ ‰ÏÂÚ Ô"ÙÒ¯ ‰ÓÒ¯Ù˘ ˙Â¯È˘‰ È„„Ó È Â˙ ÁÂ˙È Ó
ÏÎ ÈÙ ÏÚ ˙‡ÊÂ ‰Ó¯ÂÙ¯‰ È ÙÏ˘ 2004-2003 ÌÈ ˘· ‰˙ÈÈ‰˘ ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯Ï ÒÁÈ· ‰ÎÂÓ
˘ÂÏ˘ ÂÊ ‰ÎÂÓ ˙Â¯È˘ ˙Ó¯ .ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ÌÈ„„Ó ‰ÓÎÓ ıÂÁ ,Ô"ÙÒ¯ ‰ÓÒ¯Ù˘ ÌÈ„„Ó‰
˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,Ô‰˘ ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙Â¯ËÓ ÌÚ „Á‡ ‰ ˜· ‰ÏÂÚ ‰ È‡ ÌÈÏÓ · ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ¯Á‡Ï ÌÈ
ÌÈ ˙È ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙ÏÊÂ‰ ,˙ÂÈ ‡ Ï˘ ‰ ˙Ó‰‰ È ÓÊ ¯ÂˆÈ˜ ,ÌÈÏÓ ‰ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰
.„ÂÚÂ ÏÓ ‰ ˙ÂÁÂ˜ÏÏ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2008הסבירה חברת נמל חיפה כי הירידה ברמת השירות
נובעת מכמה סיבות ,ובה  :הגידול בתנועת המטעני ; חוסר גידול בתשתיות רצי ועור או
בתוספת עגורני למרות הגידול בתנועת המטעני ; חוסר השקעה בתשתיות; ניצולת ממוצעת של
שטחי אחסו שנעה בי  80%עד  ,98%היוצרת צפיפות גבוהה הפוגעת בתפעול וברמת השירות;
בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2008הודיעה חברת נמל אשדוד כי על פי נתוניה על
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תשעת החודשי הראשוני של  2008חל שיפור בכמה מ הפרמטרי המודדי את רמת השירות
הנית בנמל אשדוד.
ÈÏÓ · ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ˙Â¯È˘‰ È„„Ó ÏÚ È˙‡ÂÂ˘‰ Ú„ÈÓ ÔÈ‡ Ô"ÙÒ¯Ï ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰
ÈÏÓ Ï˘ ˙Â¯Á˙Ï Ú‚Â ‰ÊÎ Ú„ÈÓ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ Ô‚‡ ÈÏÓ · ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÌÏÂÚ‰
‰ È‡ Ô"ÙÒ¯ ‡ÏÈÓÓ .20ÔÂÚË˘·˘ ÌÈ ÚËÓ· ÏÂÙÈËÏ ¯Â˘˜‰ ÏÎ· ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÓ · Ï‡¯˘È
.Ë¯Ù· ÌÈÏÓ ‰ ˙ÂÁÂ˜ÏÏÂ ÏÏÎ· ¯Â·ÈˆÏ ‰Ï‡Î ˙ÂÁÂ„ ˙ÓÒ¯ÙÓ
ÌÈÓÎÒ‰· ÌÈ„·ÂÚÏ Â ˙ ˘ ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ˙Â·Ë‰‰ ˙¯ÂÓ˙ ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˘ ÌÈ„ÚÈ· „ÂÓÚÏ Â·ÈÈÁ˙‰ ‡Ï Ì‰ ,ÔÂÁËÈ·‰ ˙˘¯ ÈÓÎÒ‰· ‰Ê ÏÏÎ·Â ,‰Ó¯ÂÙ¯· Ì˙‡ ÂÓ˙Á
ÔÎ ÏÚ .·"ÂÈÎÂ ‰˜ÂÙ˙‰ ˙¯·‚‰ ,Ì‰· ˙Â¯È˘‰ ¯ÂÙÈ˘ ,ÌÈÏÓ ‰ ˙ÂÏÚÈÈ˙‰ ÔÂ‚Î ,Ì‰˘ÏÎ
,ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á Ï˘ Ô„ÓÂ‡ ÈÙ ÏÚ˘ ,Á"˘ „¯‡ÈÏÈÓ 1.2-·˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˜ÙÒ· ˙ÏËÂÓ
˙ Ï˘ ˙ÈÒ ÈÙ‰ ˙Â ˙È‡‰ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ˙Â·ÈÈÁ˙‰‰Â ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˘ÂÓÈÓ ˙¯ÂÓ˙ ,ÌÈ„·ÂÚÏ Â
.ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á

הסדרי פנסיה
 .1בחוק נקבע כי כספי שהיו שייכי לרשות הנמלי ערב יו התחילה והיו מיועדי
"לתשלומי לאחר סיו עבודה למי שפרש מרשות הנמלי לפני יו התחילה או לעובד עובר ]עובד
שעבר מרשות הנמלי לאחת מחברות הנמל או לחברת הפיתוח והנכסי [ שיפרוש מחברת הפיתוח
והנכסי או מחברת נמל ...יהיו החל ביו התחילה לקניי חברת הפיתוח והנכסי " .כמו כ נקבע
בחוק כי ג החובות וההתחייבויות שהיו לרשות הנמלי כלפי עובד עובר וכלפי מי שפרש מרשות
הנמלי לפני יו התחילה יהיו לחובות והתחייבויות של חברת הפיתוח והנכסי מיו התחילה
ואיל .
עוד נקבע בחוק כי חברת הפיתוח והנכסי תעביר את הזכויות בכספי המיועדי לתשלומי
עובדי  21לחברת נמל ,על פי הוראות שיקבעו השרי בצו ,באישור ועדת הכספי של הכנסת .במאי
 2005הוציאו השרי את צו רשות הספנות והנמלי )העברת זכויות בכספי מחברת הפיתוח
והנכסי ( ,התשס"ה ) 2005להל צו העברת זכויות בכספי ( .בצו נקבע ,בי היתר ,כי חברת
הפיתוח והנכסי תעביר לחברת נמל ,על פי הסכ ביניה  ,זכויות בכספי המיועדי לתשלומי ,
כאמור לעיל.
ואלה ההתחייבויות של החברות הנמל 22בנושא זה ביו התחילה )באלפי ש"ח(:

__________________

20
21
22

˘ % ÔÂÚËהעברת מטע מכלי שיט לכלי שיט בנמל אחד ,בתנאי שהוא אינו בצובר ,לא נארז מחדש בנמל
ולא הוצא מתחו הנמל ,הוצהר כמטע בהעברה לפני פריקתו והוכר כמטע בשטעו בידי רשות המכס
]ראו סעי  1בתקנות הנמלי )תשלומי בעד שירותי סווארות( ,התשס"א.2001%
כספי שעברו אליה לפי סעי )51ג(.
לחברת הפיתוח והנכסי אי נתוני מרוכזי .
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התחייבויות ויעודות לפנסיה תקציבית
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

ÈÂÒÈÎÏ ‰„ÂÚÈ
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰

בגי עובדי חברת נמל חיפה
בגי עובדי חברת נמל אשדוד

591,562
1,368,400

579,000
1,368,400

)(12,562
0

בגי עובדי חברת נמל אילת

289,460

313,508

24,048

2,249,422

2,260,908

11,486

‰¯·Á

Î"‰Ò

‰„ÂÚÈ (¯ÒÂÁ) Û„ÂÚ
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÏÚ

בהסכ בי ההסתדרות ובי חברת הפיתוח והנכסי נקבע כי חו 1מהסכומי דלעיל ישמשו עוד 140
מיליו ש"ח רשת ביטחו  .סכו זה ינוהל בחשבו נאמנות נפרד של חברת הנכסי לטובת גמלאי
שכבר יצאו לגמלאות וגמלאי חדשי הזכאי לפנסיה צוברת .הוא ישמש מקור לכיסוי גירעו
אקטוארי עד שתוק קופה מרכזית לקצבה.
 .2בחוק נקבע כי "הכספי המיועדי לתשלו גמלה לעובדי עוברי  23אשר חל עליה הסדר
פנסיה תקציבית ולגמלאי רשות הנמלי בפנסיה תקציבית ,ינוהלו בקופות גמל מרכזיות לקצבה,
קופת גמל אחת לכל מעביד" .בהתא לכ נחת הסכ בי חברת הפיתוח והנכסי ובי כל אחת
מחברות הנמל ,ובו נקבע כי כאשר יפרוש עובד של חברת הנמל הזכאי לפנסיה תקציבית )להל
הגמלאי( ,תחושב ההתחייבות האקטוארית עבורו ,והקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל תעביר
לקופה המרכזית לקצבה של חברת הפיתוח והנכסי סכומי בשווי ההתחייבות האקטוארית,
בתוספת הסכומי שפורטו בהסכ ובכלל זה רשת הביטחו  .תמורת סכומי אלה תשל חברת
הפיתוח והנכסי את מלוא קצבתו של הגמלאי או שאריו.
בהסכ שעשתה חברת הפיתוח והנכסי ע שלוש חברות הנמל )הסכ אחד( נקבע שאת הקופות
המרכזיות לקצבה של חברת הפיתוח והנכסי ושל כל אחת מחברות הנמל תנהל חברה מנהלת
אחת ,המחזיקה רישיו מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א .1981
˙ÂÙÂ˜ Ï˘ Ô¯Â˘È‡Ï Â‚‡„Â ÂÓÈ˜‰ Ì¯Ë ,2008 ¯·ÓËÙÒ· ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
‚ÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡Â ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â¯·Á‰ ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ· ‰·ˆ˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó ÏÓ
.˙Â Ó‡ ÔÂ·˘Á· ˙Ï‰ Ó Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎ ‰ÈÒ Ù‰
מתשובת רשות החברות הממשלתיות מדצמבר  2008עולה ,כי משנת  2005פועלות חברות הנמל,
ביחד ע משרד האוצר על אגפיו השוני  ,להקמת קופות גמל לקצבה ,וכי הקמת הקופה המרכזית
בחברת הפיתוח והנכסי שבה יכהנו חברי דירקטוריו מחברות הנמל השונות גרמה לוויכוח ממוש
ביניה על היק ייצוג בדירקטוריו  .עוד עולה מתשובת רשות החברות הממשלתיות כי רק בחודש
נובמבר  2008הועברו לאג שוק ההו באוצר טיוטה סופית של תקנו הקופה וטיוטה של הסכ
ניהול ,בי החברה המנהלת לקופה המרכזית .מתשובת חברת נמל אשדוד מדצמבר  2008עולה כי
ניסוח תקנו קופת הגמל אר זמ רב ,וזאת עקב הקושי בהגעה להסכמי בי כל הגופי הנוגעי
בדבר תו עמידה בהסכמי קיבוציי  ,בהוראות החוק ובכללי המפקח על הביטוח ושוק ההו .

__________________
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 % ¯·ÂÚ „·ÂÚעובד שעבר מרשות הנמלי לאחת מחברות הנמל או לחברת הפיתוח והנכסי .
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˙¯·Á ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙ÂÙÂ˜ Ï˘ Ô˙Ó˜‰Ï 2005 ˙ ˘ Ê‡Ó ˙Âˆ¯Á · ÂÏÚÙ ‡Ï ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÂ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰
ÏÈÚÏ˘ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ .ÌÈÓÎÒ‰‰Â ÌÈÂÂˆ‰ ,˜ÂÁ‰ ÈÙ ÏÚ ·ÈÈÁ˙ÓÎ ,‰·ˆ˜Ï ÏÓ‚‰
.ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ Ô˙Ó˜‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘È
 .3החוק קובע כי המנהל כהגדרתו בפקודת מס הכנסה רשאי לפטור את רשות הנמלי  ,חברת
הפיתוח והנכסי וחברת נמל ממס על הכנסה ,מהכספי שיועדו על ידה להפקדה בקופת גמל
מרכזית לקצבה ,ואשר נצמחה החל בשנת המס  2003עד  30ביוני  ,2006ובלבד שהכספי הופקדו
בקופת גמל מרכזית לקצבה לא יאוחר מ  30לספטמבר .2006
ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÏÚÂÙ·Â ‰·ˆ˜Ï ˙ÂÈÊÎ¯Ó ÏÓ‚ ˙ÂÙÂ˜ Â¯˘Â‡Â ÂÓ˜Â‰ ‡Ï ¯ÂÓ‡Î
‰·ˆ˜Ï ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜· ‰ÈÒ Ù ÈÓÂÏ˘˙Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈÙÒÎ‰ ˙‡ ˙ÂÏ‰ Ó Ô È‡ ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÂ
‡,Ï‰ Ó‰ È‡˘¯ ‰È‰ Â·˘ - 30.9.06 - „ÚÂÓ‰ Ì‚ ÛÏÁ ,„ÂÚÂ ˙‡Ê .˙Â Ó‡ ˙Â Â·˘Á· ‡Ï
ÌÈÙÒÎ‰Ó ‰Ò Î‰ ÏÚ ÏËÂÓ‰ ÒÓÓ ÏÈÚÏ˘ ˙Â¯·Á‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ,‰Ò Î‰ ÒÓ ˙„Â˜Ù· Â˙¯„‚‰Î
.‰·ˆ˜Ï ˙ÈÊÎ¯Ó ÏÓ‚ ˙ÙÂ˜· ‰„˜Ù‰Ï ÌÈ„ÚÂÈÓ‰

רפורמה בתעריפי של שירותי הנמל
 .1בחוק רשות הספנות והנמלי נקבע כי חוק הפיקוח על מחירי מצרכי ושירותי  ,התשנ"ו
) 1996להל חוק הפיקוח( ,יחול על שירותי נמל הניתני בכל אחד משלושת הנמלי .
בחוק הפיקוח נקבע כי השרי רשאי בצו להחיל את הפיקוח על שירות שקיי לגביו ריכוז
באספקה ושלריכוז זה יש השפעה ניכרת בשוק לגבי אותו שירות ,או שבי ספקיו אי תחרות או
קיימת ביניה תחרות מועטה בלבד.
ואלה האגרות העיקריות המוטלות על המשתמשי בנמלי :
‡ ‚ ¯ ˙ ¯ ˆ  : Û Èאגרה המוטלת על בעל המטע  .אגרת הרצי משולמת עבור מטעני הנפרקי
ונטעני בנמל ,ושיעורה  1.02%מער מטעני היבוא ו  0.2%מער מטעני היצוא .את ער המטע
קובעות רשויות המכס .אגרת רצי עבור טו מטע שטעו היא דולר אחד.
‡ ‚ ¯  : Ë È ˘ È Ï Î ˙ Âאת האגרות האלה משל סוכ האנייה בגי מת שירותי לכלי השיט.
חלק אגרות שגובה חברת הנמל עבור אחרי )משרד התחבורה והמשרד לאיכות הסביבה( ,ובה
אגרת מגדלור ואגרת איכות הסביבה.
‡ ‚ ¯  : ˙ Â Ï · Ò Â ˙ Â ¯ Â Â Ò ˙ Âאת אגרות הסוורות משל סוכ האנייה ואת אגרות הסבלות
משל בעל המטע  .האגרות צמודות לשער החליפי של הדולר.
‡ ‚ ¯ ˙  : ‰ Ò Á ‰אגרה שמשל בעל המטע  .האגרה צמודה למדד המחירי לצרכ .
ÂÓ‡˙Â‰ ‡ÏÂ ˙Â·¯ ÌÈ ˘ È ÙÏ ÂÚ·˜ ÌÈÏÓ · È ·Ó‰ ÈÂ È˘‰ „Ú Û˜Â˙· ÂÈ‰˘ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰
˙ÈˆÁÓÎ ,Ï˘ÓÏ ÍÎ .˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈ ˘· ÂÏÁ˘ ÌÈÈ¯ÁÒÓ‰Â ÌÈÈÏÎÏÎ‰ ,ÌÈÈ‚ÂÏÂ ÎË‰ ÌÈÈÂ È˘Ï
ÌÈ ÚËÓ‰ Í¯Ú· ÈÂÏ˙ ,¯ÂÓ‡Î ,Ô¯ÂÚÈ˘˘ ,ÛÈˆ¯‰ ˙Â¯‚‡· Ô¯Â˜Ó ÌÈÏÓ ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÒ Î‰Ó
˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯‰ ˙ÂÏÚ· ·˘Á˙Ó Â È‡ ‰¯‚‡‰ ÛÈ¯Ú˙ ,ÍÎ .ÌÏ˜˘Ó· Â‡ ÌÁÙ · ‡ÏÂ
.ÌÈ ÚËÓ Ï˘ ÌÈ Â˘‰ ÌÈ‚ÂÒÏ Ô˙È ‰

משרד התחבורה והבטיחות בדרכי
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··¯·„‰Â ,·ÏÂˆ „ÂÒ·Ò Ï˘ ‰Â·‚ ·ÈÎ¯Ó ˘È ÌÈÈ˜‰ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ‰ ·Ó· ÈÎ ¯¯·˙‰ ˙¯Â˜È
˙ÂÈ ‡‰ ,ÍÂÓ ‰ ‡ÂˆÈ‰ ÛÈ¯Ú˙ ˙‡ „Ò·ÒÓ ‰Â·‚‰ ‡Â·È‰ ÛÈ¯Ú˙ ;˙Â¯Â˜Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ˙‡ ˙ÂÂÚÓ
.ÈÏÏÎ‰ ÔÚËÓ‰ ˙‡ „Ò·ÒÓ ˙ÂÏÂÎÓ‰ ÔÚËÓÂ ˙Â Ë˜‰ ˙‡ ˙Â„Ò·ÒÓ ˙ÂÏÂ„‚‰
 .2בפברואר  2005התקינו שר האוצר ושר התחבורה ,על פי המלצת ועדת המחירי  ,24את צו
הפיקוח על מחירי מצרכי ושירותי )מחירי שירותי נמל( ,התשס"ה ) 2005להל צו הפיקוח(.
בצו הפיקוח נקבע ,בי היתר ,כי דמי שימוש בתשתיות ופיתוח הנמל 25ודמי מגדלור יהיו קבועי
ולא יהיה אפשר לתת עליה הנחות .עוד נקבע ששאר האגרות שנגבו בנמלי טר יו התחילה
ומנגנו העדכו שלה יהיו בתוק ג לאחר יו התחילה .אגרות אלה יוגדרו מחירי מרביי .
בדברי ההסבר של ועדת המחירי להמלצותיה נאמר כי התעריפי הנגבי כיו בגי שירותי נמל
אינ מושתתי על העלויות של השירותי  .המחירי נקבעו לפני שני רבות ושונו מפע לפע על
פי שינויי טכנולוגיי  ,ההכנסות הכוללות וכו' .הוועדה ציינה בדברי ההסבר האמורי כי מאגרת
הרצי  ,למשל ,נובעות כמחצית מהכנסות הנמלי  ,ובאמצעותה מסובסדי שירותי שוני בנמל.
בהמלצתה ציינה הוועדה כי מבנה התעריפי הנוכחי ,שאינו מבוסס על יסודות כלכליי נכוני  ,אינו
משמש כלי יעיל ותחרותי לנמלי  .היא המליצה כי תוק צו הפיקוח יהיה שנה בלבד ,ובמהל
השנה הקרובה תגובש תכנית לרפורמה בתעריפי הנמלי  .הוועדה המליצה לשרי לגבש רפורמה
בתעריפי של שירותי הנמלי בתו שנה ממועד יישו הרפורמה.
Â˘·È‚ Ì¯Ë ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ,2009 ¯‡Â¯·Ù „Ú
¯˙ÂÏÚ‰ ÏÚÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ˙Â„ÂÒÈ ÏÚ ˙˙˘Â˙˘ ;ÌÈÏÓ ‰ È˙Â¯È˘ ÈÙÈ¯Ú˙· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ
˙Ó¯ ˙‡ÏÚ‰Ï ıÈ¯Ó˙ ˘Ó˘Ï ÏÎÂ˙˘ È„Î ˙‡Ê .ÌÈÏÓ · ÌÈ ˙È ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯‰
.ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ÈËÒÈÏÂÙÂ ÂÓ‰ ÁÂÎ‰ ˙˙ÁÙ‰ÏÂ ÌÈÏÓ · ˙Â¯È˘‰
 .3בשל הבעיות שעוררו תעריפי השירותי הניתני בנמלי  ,הוק סמו למועד תחילת
הרפורמה בנמלי צוות בי משרדי מטע משרד האוצר ומשרד התחבורה ,שתפקידו לגבש רפורמה
בתעריפי שירותי הנמל )להל צוות התעריפי (.
··,2007 ¯·ÓËÙÒ· ˜¯ ‰Ó¯ÂÙ¯ Ï˘ ‰ Â˘‡¯ ‰ËÂÈË ˘·È‚ ÌÈÙÈ¯Ú˙‰ ˙ÂÂˆ ÈÎ ‰ÏÚ ˙¯Â˜È
.‰ÏÈÁ˙‰ ÌÂÈ È¯Á‡ ÈˆÁÂ ÌÈÈ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈ
מנהל אג מדיניות במשרד התחבורה ,שהיה חבר בצוות התעריפי  ,ציר את טיוטת הרפורמה
האמורה למכתב ששלח אל חברות הנמל ,חברת הפיתוח והנכסי  ,איגוד המשתמשי בהובלה
ימית 26וגורמי נוספי הפועלי בנמלי  ,כדי לקבל את תגובת לרפורמה המוצעת וכדי שיוכלו
להתכונ לשימוע בנושא ,שיעשה עמ משרד התחבורה.
במכתב האמור ציי מנהל אג מדיניות כי משרד התחבורה ומשרד האוצר מתכווני להפעיל
מערכת מחירי חדשה מינואר  2008ואיל  .אול בשימוע שנעשה במשרד התחבורה התנגדו כל
__________________
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ועדה בי %משרדית שהוקמה מכוח חוק הפיקוח .היא מורכבת משני נציגי של משרד האוצר )אחד מה
הוא יו"ר הוועדה( ומשני נציגי של משרד התחבורה.
עד הוצאת צו הפיקוח נקראה אגרה זו אגרת רצי .
גו המייצג את בעלי המטעני  ,היבואני והיצואני בקשריה ע משרד התחבורה ,משרדי ממשלה
ואחרי בכל הקשור להובלה של מטעני בי  .הנהלתו מורכבת מנציגי לשכות המסחר ,התאחדות
התעשייני  ,מכו היצוא ,משרד הביטחו ועוד.
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הגופי האמורי למבנה הרפורמה המוצעת ,ועל כ נדחתה החלתה עד למועד שצוות התעריפי
יגבש טיוטה חדשה של רפורמת התעריפי )להל טיוטה מתוקנת(.
באמצע אפריל  2008ציר מנהל אג מדיניות את הטיוטה המתוקנת למכתב ששלח אל כל הגופי
האמורי  ,ואלה התבקשו לשלוח לו את הערותיה בעניי עד  .11.5.08מנהל אג מדיניות ציי כי
ועדת המחירי הבי משרדית עתידה להתכנס לדיו בהצעת מודל הרפורמה במחירי במאי .2008
למכתב האמור ציר מנהל אג מדיניות טבלאות המפרטות את המחירי החדשי המוצעי  ,וכמו
כ מסמ מעודכ המפרט את העקרונות ואת הנחות היסוד שמודל המחירי החדש מתבסס עליה .
על פי המסמ המעודכ המחירי החדשי ישקפו את העלות הריאלית של מת השירותי כדי
למנוע סבסוד צולב.
חברות הנמל ,נציגי איגוד המשתמשי בהובלה ימית והגופי האחרי התנגדו ג להצעה החדשה.
חברת נמל חיפה טענה שא תתקבל ההצעה היא תביא את החברה לידי הפסדי בכל אחת מעשר
שנות הרפורמה ,וס הכול להפסד כולל של  639מיליו ש"ח; לדבריה היא מתחרה ע נמלי
אחרי באג הי התיכו על שירותי שטעו  ,ובשל התייקרות אגרות כלי השיט נפגעת הכדאיות
הכלכלית של השימוש בנמל חיפה .כ נפגעת יכולתו של הנמל להתחרות בנמלי האחרי ; קצב
ההתייעלות השנתי הנדרש כלומר  2.5%גבוה מדי.
בתשובתה למשרד מבקר המדינה בדצמבר  2008הסבירה חברת נמל אשדוד כי א תתקבל ההצעה
החדשה היא תפסיד  2.14מיליארד ש"ח בעשר שנות הרפורמה ,בשל ההנחות השגויות שהרפורמה
מתבססת עליה  ,לעומת הפסד של  778מיליוני ש"ח על פי מודל התעריפי הנוכחי .עוד הסבירה
חברת נמל אשדוד ,כי א התעריפי ודמי השימוש החדשי לא יבטיחו את האיתנות הפיננסית של
חברות הנמל ,אזי הרפורמה לא תשפר את רמת השירות ולא תגביר את התחרות; אלא תגרו
לקריסה פיננסית של חברות הנמל ולהרעת רמת השירות ,והתחרות לא תהיה רלוונטית עוד.
עקב הסבסוד הצולב של שירותי מסוימי נוצרה מציאות של יתרונות יחסיי והסטה של פעילויות
כלכליות ה בקרב חברות הנמל וה בקרב המשתמשי בהובלה ימית .שינוי מודל התעריפי
והשתתתו על עקרונות כלכליי אמורי לשנות את האיזו הלא יעיל שהיה נהוג עד כה .מודל
התעריפי המוצע מתחשב בעניי  ,ולכ קבע צוות התעריפי שהרפורמה תיוש בהדרגה במש
עשר שני  .כ יוכלו כל הגופי הנוגעי לעניי להיער לרפורמה.
Ì¯Ë ÌÈÏÓ · ‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÏÈÁ˙Ó ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ÂÙÏÁ˘ ¯Á‡Ï Ì‚ ÈÎ ‰ÏÂÚ ÏÈÚÏ ¯‡Â˙Ó‰Ó
ÌÈ˘„Á ÌÈÙÈ¯Ú˙ ÚÂ·˜Ï ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .ÌÈÙÈ¯Ú˙· ‰Ó¯ÂÙ¯ ‰‚‰ Â‰
ÌÈÙÈ¯Ú˙ ˙Î¯ÚÓ ÚÂ·˜ÏÂ Ì„˜‰· ÏÂÚÙÏ ‰¯Â·Á˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚ .ÌÈÈÏÓ ‰ ÌÈ˙Â¯È˘Ï
˘˙˙·¯˘Ù‡˙ ,ÌÈÈÏÓ ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÈÏ‡È¯‰ ˙ÂÏÚ‰ ÏÚÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ˙Â Â¯˜Ú ÏÚ ÒÒ
‚˙Â¯Á˙‰ ˙‡ ¯È·‚˙Â ˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘˙ ,˙ÈÏÓ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ÏÚÈÈ˙ ,ÏÂ‰È ˙Â˘ÈÓ
·.ÌÈÏÓ ‰ ÔÈ

הפרטה
כאמור ,בפברואר  2005נחתמו כמה הסכמי ע עובדי הנמלי בעניי הרפורמה ,ובה הסכ
קיבוצי מיוחד בי ההסתדרות ובי כל אחת מחברות הנמל ,שתכליתו לשמור על זכויות העובדי
בנושאי כגו עובדי עוברי  ,פיטורי עובדי חדשי  ,פיטורי מחמת עברות משמעת ,פיטורי
עובדי מייסדי  ,פיטורי קולקטיביי  ,שיפור תנאי העבודה של עובדי דור ב' ,תנאי עובדי
בחוזי אישיי  ,פרישה מרצו ועוד.
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בהסכ הזה הסכימה ההסתדרות שמשרד האוצר יפעל להביא לפני ועדת השרי לענייני הפרטה
הצעת החלטה בדבר הפרטת החברות האמורות ,על פי מתווה שגיבש משרד האוצר ואשר הובא
לידיעת העובדי .
על פי המתווה האמור המדינה תנפיק או תמכור לציבור עד  15%מהו המניות של כל אחת מחברות
הנמל באמצעות הבורסה .ההנפקה או המכירה ייעשו רק אחרי שיחלפו חמש שני מיו התחילה,
כלומר רק אחרי פברואר  .2010המדינה תוכל להנפיק או למכור מניות נוספות שנה לאחר ההנפקה
הראשונה ,בתנאי שהחזקת המדינה לא תפחת מ  .49%עוד נקבע במתווה כי המדינה תוכל למכור
את כל המניות שנותרו לה בחברות מפברואר  2020ואיל או מהיו שבו היק המטעני יהיה גדול
מ  150%מהיקפ בסו  2004המאוחר במועדי  .בעניי חברת נמל אילת בע"מ נקבע שא היא
תציג הפסד באחד הדוחות הכספיי שלה בשני  ,2009 2006המדינה תוכל למכור את כל מניותיה
בחברה מתו השנה שבה הציגה החברה הפסד.
,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ,2009 ¯‡Â È ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï „Ú ÈÎ ‡ˆÓ
ÏÚ ,Ô˙Ë¯Ù‰ ˙‡¯˜Ï ÛÈ˜˘˙ ˙ Î‰ Ì˘Ï ˙Â˘Â¯„‰ ‰ Î‰‰ ˙ÂÏÂÚÙ· ÂÏÁ‰ Ì¯Ë ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á
.¯ÂÓ‡‰ ‰ÂÂ˙Ó· ÂÚ·˜ ˘ ÌÈ„ÚÂÓ‰ ÈÙ
בתשובתה למשרד מבקר המדינה מיו  21.12.08הסבירה רשות החברות ,כי המועד להפרטה
שנקבע בהסכמי הרפורמה הנו  2010והכנת תשקי על ידי החברות מוקד יותר ללא הסכמי
מקרקעי בתוק  ,ללא דוחות כספיי  ,ללא רפורמה בתעריפי שצפויה לחולל שינוי ג
בהתחשבנות בי חברות הנמל לחברת הפיתוח והנכסי  ,ללא הסדרת מבנה הלנדלורד וע מערכת
הסכמי לשקט תעשייתי שתוקפה פג ב  2010היא חסרת ער לחלוטי  .עוד הסבירה רשות החברות
כי ע השלמת הסדרת הבעיות המבניות בשנת  2009תיער רשות החברות בשיתו הגורמי
הרלוונטיי במשרד האוצר ,במשרד התחבורה ובחברת הפיתוח והנכסי וחברות הנמל להכנת
תשקי ולהשלמת יתרת התהליכי הקשורי בהפרטה.
·˘ÈÈÏ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·‰ÈÚ·‰ ˙‡ ¯Â˙ÙÏÂ ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÏ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÔÈ·˘ ˙Â˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡ Ì„˜‰
‰ÂÂ˙Ó‰ ÈÙ ÏÚ ‰Ë¯Ù‰‰ ˙‡ ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ÌÈÏÓ ‰ Ï˘ ˙È ·Ó‰
˘ ˜·.ÌÈ„·ÂÚ‰ ÌÚ ÌÎÂÒÂ Ú

הביטחו והאבטחה בנמלי
 .1החוק להסדרת הבטחו בגופי ציבוריי  ,התשנ"ח ) 1998להל חוק הביטחו ( ,מסדיר את
פעולות האבטחה בגופי הציבוריי המנויי בתוספות לחוק )להל גופי ציבוריי ( .על פי חוק
הביטחו  ,קצי מוסמ הוא נציג שירות הביטחו הכללי ,או קצי משטרה בדרגת סג ניצב ומעלה
כמפורט בחוק הביטחו ובתוספות לחוק זה )להל גו מנחה( וממונה ביטחו הוא מי שמונה
להיות אחראי לארגו פעולות אבטחה ולפיקוח עליה בגו ציבורי )להל גו מונחה( .קצי
מוסמ רשאי לתת הנחיות מקצועיות לגו מונחה ולממונה ביטחו שלו בכל הנוגע לפעולות
אבטחה )להל הנחיות מקצועיות( .עד הרפורמה הייתה רשות הנמלי גו מונחה.
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ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰Â ‰ÏÈÁ˙‰ ÌÂÈ· Û˜Â˙Ï ÌÈÏÓ ‰Â ˙Â ÙÒ‰ ˜ÂÁ ˙ÒÈ Î ÌÚ
ÔÈÈ Ú·Â ÌÈÏÓ · ‰ÁË·‡ÏÂ ÔÂÁËÈ·Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÔÈÈ Ú· ÈÙÂÏÁ ¯„Ò‰ Ú·˜ ‡Ï ,‰ÏÂËÈ·Â
˙¯Ë˘ÓÏÂ ÈÏÏÎ‰ ÔÂÁËÈ·‰ ˙Â¯È˘Ï ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ¯ˆÂ ˘ ·ˆÓ· .ÍÎÏ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰
ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·ÁÏ ‰ÁË·‡Â ÔÂÁËÈ· È‡˘Â · ˙ÂÈÁ ‰ ˙˙Ï ˙ÈËÙ˘Ó ˙ÂÎÓÒ Ï‡¯˘È
ÌÂ˜Ó· ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁÏ ˙ÂÙÒÂ˙· ÂÏÏÎ ‡Ï Ô‰ ˙Ú ‰˙Â‡·˘ ÌÂ˘Ó ˙‡Ê .ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÏÂ
¯˘„¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó .ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ ÔÈÈ ÚÏ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÙÂ‚ Â¯„‚Â‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â
ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ ˙‡ ˙Â ˘Ï „ÚÂÓ „ÂÚ· ÂÏÚÙ ‡Ï ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ˙‡ ÂÏÈ·Â‰Â ÂÓÊÈ˘ ,‰¯Â·Á˙‰
.ÌÈÏÓ ‰Â ˙Â ÙÒ‰ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á ˙Â·˜Ú· Â˘Ú ˘ ÌÈÈÂ È˘Ï ÂÓÈ‡˙‰ÏÂ
 .2עקב הבעיות שתוארו לעיל כינס שר התחבורה דאז מר מאיר שטרית דיו ביוני  .2005בדיו
סיכ השר כדלקמ  :כל אחת מחברות הנמל וחברת הפיתוח והנכסי ימנו קצי ביטחו שיונחה על
ידי הגופי המנחי ; כיסוי הוצאות הביטחו יהיה יחסית לחלקו של כל גו בנמל; יש לעדכ את
התוספות לחוק הביטחו ולכלול בה את חברות הנמל ,חברת הפיתוח והנכסי והתאגידי
הפועלי בנמלי .
באוגוסט  ,2006כשנה וחצי לאחר יו התחילה ,הוציא השר לביטחו פני צו 27ולפיו הוחלפה
רשות הנמלי בחברת הפיתוח והנכסי ובחברות הנמל.
ÌÈ„È‚‡˙ Â¯„‚Â‰ Ì¯Ë Ì Ó‡˘ ,ÌÈÏÓ · ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÈÎ ‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ .3
‰ÎÓÒ‰ ÔÈÈ ÚÏ 28¯·ÚÓ ˙Â‡¯Â‰ ÈÙ ÏÚ ÌÈÏÚÂÙ Í‡ ÌÈÏÓ ‰Â ˙Â ÙÒ‰ ˜ÂÁ ÈÙ ÏÚ ÌÈ˘¯ÂÓ
ÈÙ ÏÚ ‡Ï˘ ,˜ÂÁÏ ˙ÂÙÒÂ˙· ÌÈÏÂÏÎ Ì È‡ ÔÎ ÏÚÂ ,¯ÂÓ‡‰ Âˆ· ÂÏÏÎ ‡Ï ,‰˘¯ÂÓ „È‚‡˙Ï
Á˜ÙÏ ¯˘Ù‡-È‡ ,¯„ÒÂ‰ ‡Ï ÔÂÁËÈ·‰ ˜ÂÁ ÔÂ˜È˙˘ ¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÏÂÚ ¯ÂÓ‡‰ ÔÓ .¯˘‰ ÌÂÎÈÒ
Ì È‡ ÔÎ ÏÚÂ ÌÈÁ ÂÓ ÌÈÙÂ‚ ÌÈ¯„‚ÂÓ Ì È‡ Ì‰ ÔÎ˘ ,ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈ„È‚‡˙· ‰ÁË·‡‰ ÏÚ
ÏÈÚÏ ‰¯Â·Á˙‰ ¯˘ ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÊÓ ‰¯˙È .ÌÈÁ Ó‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÈÏ‰Â Ï ÚÓ˘È‰Ï ÌÈ·ÈÈÁ
,ÏÓ ‰ ÁË˘ ÏÎ· ‰ÁË·‡Ï ˙ÂÈ¯Á‡‰ ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÓ ˙Á‡ ÏÎ Ï˘ ÔÂÁËÈ·‰ ÈÙ‚‡ ÏÚ ‰ÏËÂ‰
‡Í¯„· ÏÂÚÙÏ ÂÏ ˙Â¯Â‰Ï Â‡ ÏÓ · ÏÚÂÙ‰ Â‰˘ÏÎ „È‚‡˙ ˙ÂÁ ‰Ï ˙ÂÎÓÒ‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÏÂ
˙‡ ÌÈ„È‚‡˙‰Ó ˙Â·‚Ï ˙ÂÏÂÎÈ Ô È‡ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á .ÔÂÁËÈ· ÈÏÂ˜È˘Ó ıÂÁ ¯·„‰ Ì‡ ˙ÓÈÂÒÓ
.ÏÓ ‰ ÁË˘· ÔÂÁËÈ·‰ ÏÚ Ì‰È˙Â‡ˆÂ‰· ÈÒÁÈ‰ Ì˜ÏÁ
 .4במכתב ששלח ראש מטה לוט"ר לשר התחבורה ,למנכ"ל משרדו ,למנכ"ל רשות הנמלי
ולאחרי בינואר  2005הוא ציי שממונה הביטחו של רשות הנמלי הציע שתי חלופות למבנה
הביטחו שיחול על הנמלי לאחר שייכנס החוק לתוק  :על פי החלופה הראשונה כל גו מנחה
יטפל בנפרד בכל נמל ובכל קצי ביטחו של תאגיד מורשה; על פי החלופה השנייה יהיה מנהל
ביטחו אחד לכל הנמלי  ,קציני הביטחו של כל נמל יהיו כפופי לו מבחינה מקצועית ,והגופי
המנחי יוסיפו לעבוד במתכונת של היו  .בסיכו מכתבו ציי ראש מטה לוט"ר כי החלופה
הראשונה בעייתית מבחינה ביטחונית וארגונית שכ היא יוצרת עשרות גופי מונחי וריבוי תפרי
בנמלי בי קציני הביטחו של תאגידי שוני  ,ועל כ בשלב זה החלופה השנייה היא החלופה
המומלצת מבחינה ביטחונית וארגונית .ג חיל הי הצטר להמלצה זו.
ÏÎ· „¯Ù · ÏÙËÈ ‰Á Ó ÛÂ‚ ÏÎ˘ ,‰ Â˘‡¯‰ ‰ÙÂÏÁ‰ ‡È‰ ÌÈÏÓ · ÌÂÈÎ ‰‚Â‰ ‰ ‰ÙÂÏÁ‰
‰ÁË·‡‰ ÌÈÏÓ · ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ ÈÂ·È¯ Ï˘· .„È‚‡˙ Ï˘ ÔÂÁËÈ· ÔÈˆ˜ ÏÎ·Â ÏÓ
ÈÓÈ· „ÈÁ‡ Â È‡ ÂÏ‡ ÌÈÙÂ‚· ÔÂÁËÈ·‰ ÏÂ‰È Â ,‰ÈÂ˜Ï ÏÓ ˙Â¯·Á Ì È‡˘ ÌÈÙÂ‚· ÔÂÁËÈ·‰Â
˘‚¯.ÌÈÚÂ¯È‡·Â ‰
__________________

27
28

צו להסדרת הביטחו בגופי ציבוריי )שינוי התוספת הראשונה והשנייה לחוק( ,התשס"ז.2006%
סעי  59בחוק.
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 .5בסו באוגוסט  2008החליטה הממשלה לאמ 1את "הצעת שר האוצר למדיניות הכלכלית
לשנת  "2009בנושא חיזוק מודל הלנדלורד .על פי ההחלטה הוטל על חברת הפיתוח והנכסי לנהל
את הביטחו ההיקפי בנמלי ואת מישקי הביטחו בי הגופי הנמליי  ,וכמו כ לתא את המימוש
של תכנית האבטחה בידי הגופי הנמליי  .בדברי ההסבר להחלטה צוינו הדברי האלה" :בשל
ריבוי הגופי הפועלי בכל נמל ,עולה הצור בקביעת גור אחד שיתא בי הגופי אלו לבי
הגופי המנחי ויקד הכנת תוכנית אבטחה כוללת .המצב הקיי לפיו חברת הנמל הינה גו
מאבטח הפועל לצד גופי אחרי שאינ מאובטחי  ,עלול ליצור פערי אבטחה ועיוותי
בהתנהלות הנמל".
‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ‰Ó˘ÂÈ Ì¯Ë ,2009 ¯‡Â È· ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï „Ú ÏÈÚÏ ¯ÂÓ‡Î
· .‰Ê ‡˘Â
ÔÂÁËÈ·‰ ‰ ·Ó ˙‡ ¯È„Ò‰Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ ÈÓ ÏÚ ¯Â¯È·· ÚÂ·˜Ï Ì‰ÈÏÚ .¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó Ï‡¯˘È ÈÏÓ ÈÁË˘ ÏÎ
„ˆÈÎ ÌÈÁ ÂÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ˙Â¯Â‰Ï ÍÓÒÂÓ ÈÓ ,Ì˙Ó¯ÏÂ ÏÓ ‰ ÁË˘ ÏÎ· ÔÂÁËÈ·‰ È˙Â¯È˘ Ô˙ÓÏ
.ÌÈÏÓ · ÔÂÁËÈ·‰ ˙Â‡ˆÂ‰· ÌÈÏÈÚÙÓ‰ ÌÈ„È‚‡˙‰ Ï˘ Ì˜ÏÁ ‰ÓÂ ,‰Ê ÔÈÈ Ú· ‚Â‰ Ï

דוחות כספיי
 .1כאשר נחקק חוק הנמלי והספנות הוציאו השרי חמישה צווי המפרטי אילו נכסי  ,חובות
והתחייבויות של רשות הנמלי שעברו לידי המדינה ישויכו לחברת הפיתוח והנכסי ולכל אחת
מחברות הנמל .בצווי נכללו ,בי היתר ,עקרונות המורי כיצד לשיי נכסי מיטלטלי ותוספות
המפרטות אילו חוזי  ,תביעות וכדומה יועברו לחברת הפיתוח והנכסי ולחברות הנמל.
.ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ‰Ï ÂÈ‰ ‡Ï ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ‰˜ÒÙÂ‰˘ ÌÂÈÏ ÈÎ ¯¯·˙‰
˙ÂÁÂ„ ˙ Î‰Ï Í¯ÚÈ‰Ï ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯Ï Â¯Â‰ ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÈÎ ¯¯·˙‰ „ÂÚ
.‰ ˘ ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ‰¯·Ú Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈ Î „ÚÂ ˜ÂÁ‰ ˙Ï·˜ „ÚÂÓÓ˘ Û‡ ¯ÂÓ‡Î
מאחר שלרשות הנמלי לא היו יתרות סגירה לא היה אפשר לכלול בספרי של חברת הפיתוח
והנכסי וחברות הנמל יתרות פתיחה שביקר רואה חשבו  .הדבר גר לעיכוב ממוש וא
להימנעות מהכנת דוחות כספיי מבוקרי  .זה ג עורר חילוקי דעות בי חברת הפיתוח והנכסי ,
חברות הנמל ורשות החברות הממשלתיות.
את סעיפי החוק האמורי ולפיה הנכסי וההתחייבויות של רשות הנמלי ייעשו לקניי המדינה
אפשר היה לקיי רק בתנאי שיוכנו
ואחר כ יוקצו לחברות הנמל ולחברת הפיתוח והנכסי
לרשות הנמלי דוחות כספיי מבוקרי המשקפי ערכי כספיי  ,כלכליי וחשבונאיי של
פעילותה.
„Ú ˜ÂÁ‰ Ï˘ Â˙˜È˜Á „ÚÂÓÓ ÂÙÏÁ˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ˙˘˘· ÈÎ ‰ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
„ÚÂÓÏ ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙ Î‰Ï ÂÏÚÙ ‡Ï ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ ÈÏ‰ Ó Û˜Â˙Ï Â˙ÒÈ Î „ÚÂÓ
.16.2.05 - ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙˜ÒÙ‰
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ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ˙ Î‰Ï ˘È˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
·˙Â¯˙È ˙‡ ÚÂ·˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯Â ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ,‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó ,„ÚÂÓ
Â˘ÓÈ˘˘ ,ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÈÏ‰ ÓÏ ˙Â¯Â‰Ï ÏÂ˜˘Ï Û‡Â ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ¯‰Ó ‰ÁÈ˙Ù‰
‚ÌÈÓÂ˙ÁÂ ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ Ì‰Ï ˘È‚‰Ï ,ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ ÈÏ‰ Ó Ì
.Ì„È ÏÚ
 .2באוגוסט  ,2006בעקבות העיכוב שחל בעריכת דוחותיה הכספיי של חברת הפיתוח והנכסי
וחברות הנמל ,פנה משרד מבקר המדינה אל החברות האמורות ,אל רשות החברות ואל רואי
החשבו שלה וציי כי על פי חוק החברות ,התשנ"ט ) 1999להל -חוק החברות( ,על חברת הפיתוח
והנכסי וחברות הנמל להגיש את דוחותיה הכספיי לשנת  2005בתו שישה חודשי  .29וא על
פי כ  ,עד תחילת אוגוסט  2006לא הכינו החברות דוחות כנדרש.
מתשובות רואי החשבו למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  ,2006עולה כי הסיבות לעיכוב בהכנת
הדוחות היו שמדינת ישראל טר קבעה סופית את יתרות הפתיחה המסדירות את אופ העברת
הנכסי וההתחייבויות מרשות הנמלי אליה ושהסדרי המסי בעניי זה אינ ברורי .
באוגוסט  2006השיבה רשות החברות למשרד מבקר המדינה בעניי זה כי מהל הרפורמה בנמלי
אשר כללה את ביטול רשות הנמלי והקמת שלוש חברות הנמל וחברת הפיתוח והנכסי
ב  17.02.05הינו מהל חריג מבחינת מורכבותו וכלל המשאבי והמאמצי שנדרשו להשגתו .עוד
השיבה רשות החברות כי משבוצע השינוי המבני ,נותרו מספר סוגיות ,אשר עיכבו הגשת הדוחות
הכספיי וכי ה פועלי מזה זמ יחד ע גורמי ממשלה נוספי  ,לקביעת יתרות פתיחה מעודכנות
לכל החברות ,כ שנית יהיה לאשר דוחות כספיי שנתיי סופיי לחברות ,בזמ הקרוב.
ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·ÁÂ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á ÏÚ ‰È‰ ˙Â¯·Á‰ ˜ÂÁ ÈÙÏ ,¯ÂÓ‡Î
·˙‰˘È‚‰ Ì¯Ë ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÈÎ ‡ˆÓ .˙ÁÂÂ„Ó‰ ‰ ˘‰ ÌÂ˙Ó ÌÈ˘„ÂÁ ‰˘È˘ ÍÂ
„ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ‰˘È‚‰ Ó"Ú· ‰ÙÈÁ ÏÓ ˙¯·Á ;2007-2005 ÌÈ ˘Ï ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ
ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ„ ‰˘È‚‰ Ó"Ú· „Â„˘‡ ÏÓ ˙¯·Á ;2008 ËÒÂ‚Â‡· ˜¯ 2007-2005 ÌÈ ˘Ï
˙‡ ‰˘È‚‰ ‡È‰ 2008 ÏÈ¯Ù‡ ˙ÏÈÁ˙· ˜¯Â ,2007 ËÒÂ‚Â‡ ÛÂÒ· ˜¯ 2005 ˙ ˘Ï ÌÈ¯˜Â·Ó
‰˘È‚‰ ,ÁÂÂÈ„‰ ˙ ˘ ÌÂ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ˘„ÂÁ ‰ ÂÓ˘ ,2008 ËÒÂ‚Â‡· .2006 ˙ ˘Ï ˙ÂÁÂ„‰
‰˘È‚‰ Ó"Ú· ˙ÏÈ‡ ÏÓ ˙¯·Á ;2007 ˙ ˘Ï ÌÈÈÙÒÎ‰ ‰È˙ÂÁÂ„ ˙‡ „Â„˘‡ ÏÓ ˙¯·Á
„˙‡Â ,‰Ó‡˙‰· ,2008 ÈÏÂÈ·Â È‡Ó· ˜¯ 2006-Â 2005 ÌÈ ˘Ï ÌÈ¯˜Â·Ó ÌÈÈÙÒÎ ˙ÂÁÂ
.2008 ËÒÂ‚Â‡· ‰˘È‚‰ 2007 ˙ ˘Ï ˙ÂÁÂ„‰
Ï˘ ‰¯È‚Ò‰ ˙Â¯˙È ÔÈÈ Ú· ˙Â˜ÂÏÁ ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÂ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÈÎ ¯¯·˙‰ .3
¯˘Ïˆ‡ ‰ÁÈ˙Ù‰ ˙Â¯˙È ‡˘Â · ÌÈ ÂÈ„ ÂÓÈÈ˜˙‰ ÔÈÈ Ú· ÚÈ¯Î‰Ï È„ÎÂ ,16.2.05-Ï ÌÈÏÓ ‰ ˙Â
.‡˘Â · ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó ÚÈ¯Î‰ 2007 ¯‡Â È· ˜¯ ,ÌÏÂ‡ .‰¯Â·Á˙‰ „¯˘Ó Ï"Î Ó
·„Â˙Â‡·Â ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÌÚ 2008 Ò¯Ó· ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Í¯Ú˘ ÌÈ ÂÈ
Ï˘ Ì˙ÂÎÓÒ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ‰˜Â¯ÈÙ ÌÚ˘ ,‰ÏÚ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰ ˙¯·Á ÌÚ Ì‚ ˘„ÂÁ‰
·ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„· ÏÙËÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰Î¯Ú ‡Ï ‰ È„Ó‰ ÈÎÂ ,‰Ú˜Ù ‰· ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÏÚ
˘.˜ÂÁ‰ ˙˜È˜Á ÍÈÏ‰ ÌÚ „·· „· ,‰˜Â¯ÈÙ ÌÂÈÏ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï
Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
Ì‰ÈÓ ˘¯ÂÙÓ· ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡ ‰È‰È˘ È„Î ˙¯Á‡ Í¯„· ÏÂÚÙÏ Â‡ ‰˜È˜Á ÔÂ˜È˙ ˙Úˆ‰ ÔÈÎ‰Ï
.‰ÏÈÁ˙‰ ÌÂÈÏ ÌÈÏÓ ‰ ˙Â˘¯ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ÏÚ ÌÂ˙ÁÏ ÌÈÎÓÒÂÓ‰
__________________
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 .4בחוק נקבע כי בשל ביטולה של רשות הנמלי לא יחויבו העברת הנכסי  ,החובות
וההתחייבויות שלה ,למדינה ,לחברת הפיתוח והנכסי או לחברת נמל ,או רישו הזכויות בנכסי
או בעניינ על ש המדינה או על ש חברת הפיתוח והנכסי או חברת נמל חברה ,לפי העניי ,
במס ,באגרות ,בתשלומי חובה או בתשלו אחר החל על פי די או הסכ  ,על העברה או רישו
כאמור ,ובלבד ששר האוצר ,באישור ועדת הכספי של הכנסת ,יקבע הוראות התאמה הנדרשות
לעניי דיני המס ,האגרות והתשלומי כאמור ,בשל העברת הנכסי .
מהמסמכי שבידי משרד מבקר המדינה עולה כי עוד באפריל  2005נשלחה טיוטת הצעת "תקנות
רשות הספנות והנמלי )הוראות מיוחדות לעני דיני המס ,אגרות ותשלומי חובה( ,התשס"ה
) "2005להל התקנות( לחברת הפיתוח והנכסי ולחברות הנמל כדי לקבל מה הערות בעניי .
במכתב ששלח סג מנהל רשות החברות לסמנכ"ל בכיר לענייני מקצועיי ברשות המסי בנובמבר
 2005הוא הציג מסמ המרכז את כל הערותיה של חברת הפיתוח והנכסי ושל חברות הנמל על
טיוטת התקנות המוצעות.
˙‡ ‰¯Â·Á˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÂÓÈÏ˘‰ Ì¯Ë ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ ¯Á‡Ï ,2009 ¯‡Â È „Ú
˙Â˘¯ ÏÚÂ ÏÈÚÏ˘ ÌÈ„¯˘Ó‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .˙Â ˜˙‰ ˙ ˜˙‰ ÈÎÈÏ‰
˙ ˜˙‰-È‡ .ÈÂÁÈ„ ‡ÏÏ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â ˜˙‰ Ï˘ ‰ ˜˙‰‰ ÈÎÈÏ‰ ˙ÓÏ˘‰Ï ÏÂÚÙÏ ˙Â¯·Á‰
Ô˙Â·Á Û˜È‰Ï ¯˘‡· ‰·¯ ˙Â‡„Â-È‡ ˙¯ˆÂÈ ,‰ÏÈÁ˙‰ ÌÂÈ ¯Á‡Ï ÌÈ ˘ Ú·¯‡Î ,˙Â ˜˙‰
·.Ô‰Ï˘ ˙ÂÈ˜ÒÚ‰ ˙Â‡ˆÂ˙‰ ÏÚÂ ÏÓ ‰ ˙Â¯·Á Ï˘ ‰Ò Î‰‰ ÏÚ ÌÈÒÓ
ÏÈÚÏ Â¯‡Â˙˘ ˙Â·ÈÒ‰ Ï˘· ¯˙È‰ ÔÈ· ÈÎ ‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó Ï˘ ‰˜È„·Ó .5
¯˘˙¯·Á Ì‚ .2005-2003 ÌÈ ˘Ï ÒÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰Ò Î‰ ÒÓÏ ˙ÂÁÂ„ ‰˘È‚‰ Ì¯Ë ÌÈÏÓ ‰ ˙Â
-2005 ÌÈ ˘Ï ÒÓ ÈÎ¯ÂˆÏ ‰Ò Î‰ ÒÓÏ ˙ÂÁÂ„ Â˘È‚‰ Ì¯Ë ÏÓ ‰ ˙Â¯·ÁÂ ÌÈÒÎ ‰Â ÁÂ˙ÈÙ‰
.30‰Ò Î‰ ÒÓ ˙„Â˜ÙÓ ·ÈÈÁ˙ÓÏ „Â‚È · ,2007

סיכו
ÌÈÏÓ · ‰˘Ú ˘ È ·Ó‰ ÈÂ È˘‰Â ,2004-„"Ò˘˙‰ ,ÌÈÏÓ ‰Â ˙Â ÙÒ‰ ˙Â˘¯ ˜ÂÁ ˙˜È˜Á
·ÏÚÈÈÏ Â„ÚÂ Ì‰ .Ï‡¯˘È· ÌÈ‰ ÈÏÓ Ï˘ „Â˜Ù˙· ‰ÙÈ˜Ó ‰Ó¯ÂÙ¯ ¯ÂˆÈÏ Â„ÚÂ ,ÂÈ˙Â·˜Ú
‡˙ ÌÈ ˙È ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ Ï˘ ˙ÂÈÂÏÚ‰ ˙‡ ÏÈÊÂ‰Ï ÍÎÂ ,‰˙˜ÂÙ˙ ˙‡ ¯È·‚‰ÏÂ ˙ÈÏÓ ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰
· Û‡Â ,ÌÈÏÓ ‰ ÍÂ˙·Â ÌÈÏÓ ‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ,˙Â¯È˘‰ ˙Ó¯ ˙‡ ¯Ù˘Ï ,ÌÈÏÓ
.ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰ Ô‚‡· ÌÈÏÚÂÙ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÓ · ˙Â¯Á˙‰Ï Ï‡¯˘È ÈÏÓ Ï˘ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ¯Ù˘Ï
‰‡ˆÈ Ì¯Ë· ‰„ÈÙ˜· Â Á· ‡Ï ÌÈ·¯ ÌÈ ÈÈ Ú˘ ÌÈÁÈÎÂÓ ‰Ê ÁÂ„· Â‚ˆÂ‰˘ ÌÈ·¯‰ ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰
¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ÏÈ‡Â‰ ˙¯„ÂÒÓ ‰ËÓ ˙„Â·Ú ‰˙˘Ú ‡Ï .ÏÚÂÙ‰ Ï‡ ÌÈ‰ ÈÏÓ · ‰Ó¯ÂÙ¯‰
Â¯ˆÂ Â ‰Ó¯ÂÙ¯‰ Ï˘· ÌÈÈÂÙˆ‰ ÌÈË˜ÈÏÙ Â˜‰Â ÌÈË·È‰‰ ÏÎ Â Á· ‡Ï ‰¯Â·Á˙‰ „¯˘ÓÂ
‰È‰ ¯·„‰Â ,‰È„ÚÈ ˙‚˘‰·Â ‰˙ÂÓ„˜˙‰ ·ˆ˜· ,‰Ó¯ÂÙ¯‰ ÌÂ˘ÈÈ· ÌÈÓ‚ÙÂ ÌÈÈ ·Ó ÌÈÏ˘Î
‡.‰Î „Ú ‰˙ÁÏˆ‰-È‡Ï ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á
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