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  של נמלי הים בישראל עתידם
  

  חנה דר סטארוביץ
  

  
יר יבנ. ובשלושה נמלי ים דהמסחר הבינלאומי בישראל תלוי כמעט לגמרי בנמל תעופה אח

ובעקבות התערבות ממשלתית , אשר היו פעם סיפור הצלחה, עמדה זה נתמקד בנמלי הים

גם נבע מהיות הנמלים  םאשר כוח(וועדי עובדים חזקים מדי , רפורמות לא מוצלחות, כושלת

  . הפכו לבעיה הדורשת את פתרונה –) בבעלות ממשלתית

  

בחודשים הראשונים שלב הבא עבור להרפורמה האחרונה שהוכרזה על ידי הממשלה אמורה ל

כבר יושמו ואת התכניות אשר הרפורמה  מרכיבילבחון את , אם כן, זה הזמן. 2010של שנת 

כדי להבין את , ההתפתחויות בנמלים בעבר ירתסקפתח בנ, בנייר זה. לעתיד לפני שייושמו

במיוחד ו, לרפורמותעד כה לאחר מכן נבחן את התוצאות אשר היו . הבעיות ואת מקורן

נסיק מסקנות באשר לעתיד הנמלים , לבסוף. על יעילות הנמלים וכוח האדם בהםבהשפעתן 

  .שנקבעז "שכדאי להאיץ את קצב הרפורמות מעבר ללו, ונביע את עמדתנו

  
מופיע  1"ממטעני היבוא והיצוא של המדינה 98%- נמלי הים של ישראל מטפלים ב: "משפטה

 הנוגעים כמעט בכל כתבה או מאמר הוא מופיע, כךה מיתר .באתר האינטרנט של נמלי ישראל

, מן הראוי הוא ,שלמסחר חוץ תפקיד מרכזי בפעילות הכלכלית, עקב העובדה .בתחבורה הימית

כלתה מאופיינת כלאשר  ,ישראל תבמדינ, על אחת כמה וכמה. תפקדו באופן יעילשנמלי הים י

  .שכנותיהחלק מעם  בשהוהיא אינה יכולה לסחור דרך הי, בסימנים של כלכלת אי

  

  ?איך הגיעו הנמלים עד הלום

תל נוסף לרשימה נמל  ,שלושיםהבשנות  .לפני הקמת המדינה זמן רבלו חיפה פעו, עכו ,נמלי יפו

   .1957שנת ב הוקם אילתנמל  .אביב

  

על  אליו פנתה הממשלה ,הבנק העולמי של תוכתוצאה מבקש 1961שנת רשות הנמלים הוקמה ב

 היה לדאוג ליעילות של הרשות העיקרי התפקיד .לקבל הלוואה להקמתו של נמל אשדוד מנת

ת להיו, אמחד גיס ותרותי הנמלים צריכישש, הקמת הרשות באה מתוך התפיסה .הנמלים

מעורבות עם , רותים להיות בפיקוח ציבורייעל הש, מאידך גיסאו, על בסיס כלכלי ותמבוסס

, ן מבחינה כלכליתיות מאוזאמור לה כי הרשות תפעל כגוף עצמאי אשר ,קבעהחוק  .ממשלתית

   2.ד להפקת הרווחיםעאולם אינו מיו

  

נוסף ברכבת ישראל  הטיפול כאשר, הנמלים והרכבות הפכה רשות הנמלים לרשות 1988שנת ב

בר שברשות הנמלים הצט ,העובדההייתה  איחודלסיבות האחת . הרשותשל  האחריותתחום ל

                                                 
, חברת נמלי ישראל 1 

http://eng.israports.co.il/IsraelPortsCompany/aboutcompany/israports/Pages/AboutUs.aspx 
 1961-א"תשכ, חוק רשות הנמלים 2 
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לאומיים הפרויקטים ה וקידום לפיתוחנוף פיננסי ישהיה אפשר להשתמש בו לצורכי מ ,הון

  3.תחום התחבורהב

  

לה על החליטה הממש 1996שנת וב ,ההזה לא החזיק מעמד תקופה ארוכ הארגונימבנה ה

 אבן פינה נוספת .ת מרשות הנמלים והרכבות והקמת חברת רכבת ממשלתיתוהפרדת הרכב

שינוי מבני  -  חלה רפורמה בנמלי הים, בשנה זו. 2005שנת ייתה בהיסטוריה של רשות הנמלים ה

  .מוחלט ממה שהיה נהוג עד לאותה שנה

  

וח החקיקה שלושה פעלו מכ, תחת רשות הנמלים שהוקמה. סיבות רבות הביאו לרפורמה

ובכך התאפשר סבסוד צולב ולא  ,נפרדות יחידות הרווח לא היו ..אשדוד וחיפה, אילת :נמלים

הסבסוד מ תהימנעו ההי של הרפורמה דגליםה דאח .תחרותיעילות הנובעת מתמריץ להיה 

אגרות (נמל השרותי עבור  יםמופחתיצוא על ידי מחירים העידוד התבטאה בתופעה ש, הצולב

חויבו היבואנים  4.עלויות גבוהות יותר ליבואנים לעומת זהו, )ם ומחיר אחסנת הטוביןרציפי

 .שירותיםה ןהיצואנים עבור אותאלה ששלמו גבוהים בהרבה מ במחירים

  

לעובד עלויות שכר גבוהות , ארוכיםהמתנה  בזמני לידי ביטויאז  באה נמוכההשירות הרמת 

  .משתמשיםחלק מהל ותבוהת גיועלו, וכאמור, )יון נמוךפדלעומת (

   

, שביתות רבות יוה ,העובדים בכל נמל הגדול של ועדי םכתוצאה מכוח, נוסף לעובדות אלוב

גם , כלכלת ישראל לע שליליותות היו השלכ ל"הנ בעיותה כלל. ל של ישראל"בסחר הבינ ועשפג

 .עשיה רביםמגזרי תבאובדן אמינות ויציבות ל השביתות גרמו .בדרך עקיפהבדרך ישירה וגם 

חוסר בלט  .ל ורתיעה מהשקעות זרות בארץ"העברת מפעלים ישראליים לחו עודדוהן , כןכמו 

 ת ישראלאוכלוסיי, אלהמעבר לנזקים . יכולת להביא להסכמים מסחריים עם חברות ספנותה

, לצמצום במגוון הסחורות המיובאות והנמלים גרמ יהולהבעיות בנ. סבלה מהשביתות הכול

עלות הייצור הושלכו על  לייבוא העלויות שהתווספו .מחיר הסחורותעלייה באשר גרם ל

ל של מדינת "ר הבינפגיעה משמעותית ביכולת הסח היווהשביתות , לסיכומו של דבר. המקומי

 5.וביכולתה לנצל את מיקומה האסטרטגי במסחר ימי, ישראל

  

 - שות הספנות והנמליםר  :בוטלה רשות הנמלים והוקמו הגופים הבאים  ,,הרפורמהבמסגרת 

חברה ממשלתית שנקבע כי לעולם לא  - )י"נח( חברת נמלי ישראל  ;תחת משרד התחבורה

 מעבר למודל יהה בבסיס החוק  6.אשדוד ואילת, חיפה :חברות נמל ממשלתיות 3-ו ;תופרט

לבין  ,י"נפיתוח וניהול המקרקעין אשר נמסרו לאחריות ח, הפרדה בין תכנון :"לנדלורד"ה

אשר נמסרו לחברות הנמל ולתאגידים מורשים , ואספקת שירותים לציבורלת רציפים הפע

הנו המודל המומלץ " לנדלורד"מודל ה .הנמל ברחבי ותהנותנים גם הם שירותים נמלי ,נוספים

                                                 
 .5' ע, )1999יולי , המכון ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים: ירושלים( רפורמה בנמלי הים בישראל, אמיר עציוני3

http://www.mof.gov.il/BudgetSite/Reform/Pages/PortReform.aspx משרד האוצר,  4  
המכון : ירושלים( שימוש יעיל במוסד לבוררות מוסכמת –פתרון לשביתות במגזר הציבורי , ]הראל[קרן פינקלשטיין  5

  ,2008באוגוסט  Ynet  ,8ראו גם. 26' ע, )2003, ללימודים אסטרטגיים ופוליטיים מתקדמים
 http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3588390,00.html  

  .17.2.2005החוק נכנס לתוקפו ביום . ד"התשס, חוק רשות הספנות והנמלים  6
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בניגוד  7.ת הנמלים המתקדמים במדינות המערבוהוא מיושם במרבי ,הבנק העולמי ל ידיע

עם ( הינן בבעלות מלאה של הממשלה החברות שהוקמו 4אל כל בישר, להמלצות הבנק העולמי

   .)דירקטוריונים נפרדים ובלתי תלויים

  

 ,בשלב הראשוני .שלב זה אמור להתבצע בהדרגהאולם  ,הוא הפרטה רפורמההשל  השלב הבא

זמן קצר לאחר ההנפקה  .2010בפברואר  17-ל עד ,)למעט אילת( מכל חברת נמל 15% יונפקו

ובתנאי שלא יפחת , החברות ירידה נוספת בשיעור אחזקות המדינה במניותתוכננת מ ,הראשונה

שיעור , והקמתן של חברות הנמל" לנדלורד"למודל השנים ממועד המעבר  15בתום . 51%-מ

  .51% - ל מתחתאמור לרדת האחזקות של המדינה במניות החברות 

  

 ,כיום ון להצהרת שר התחבורהנכומש שנים לפני כח בלוהתק הפרטת הנמליםההחלטות בנושא 

החל מהרבעון הראשון  נמלי אשדוד וחיפה תהפרט פעול למעןהממשלה אכן הולכת ל ,ישראל כץ

  .2010של 

  

   הרפורמה תוצאות 

בין בסס תמה, 2008שנת  מבקר המדינה ח"דומ. זכה לביקורת חריפה הרפורמהאופן ביצוע 

  . בנמלי הים המתרחששל עולה תמונה שלילית , על נתוני רשות הספנותהיתר 

  

 .א שביתות העובדיםירה הימית התחבוה ענףעיקריות בהבעיות ה תאח :יחסי עבודה וכוח אדם

לה למשלם המסים עש ,עובדיםהם עגיע להסכם להממשלה ה נאלצה ,למנוע שביתות על מנת

פסיקו בין היתר בתנאי שי, ים השווים עשרות אלפי שקליםבונוסנמל קיבלו העובדי כל . כסף רב

תנו יבהתאם לנתוני חברת הפיתוח והנכסים נאמדת עלות התוספות והמענקים שנ .לשבות

לזכור כי המשכורת יש , עלות זובנוסף ל 8.ח"שמיליארד  1.2- לעובדים בגין הרפורמה בלמעלה מ

 למרות כל. הממוצעת של עובדי הנמלים גבוהה בהרבה מן המשכורת הממוצעת במשק

. םהסכמילמרות השביתות ועיצומים רבים נקטו בהעובדים . וכמשנ שביתותה, לולהסכמים הה

   .נזקים משמעותיים למשק סבוה פעולות אלו שוב

  

ישנו גידול במספר העובדים ) מלבד נמל אילת( בנמלי ישראל כי, עולה 1 מטבלה, מעבר לכך

ה העולמית וזאת בניגוד למגמ ,)להלן 3-5ראו טבלאות  ;בלי גידול ניכר בהיקף הסחורות( בנמל

הדבר ). עלויות כוח אדםב על מנת לחסוך( החלפת עובדים באמצעים טכנולוגים מתקדמיםשל 

 פיגור אחר המגמות העולמיותכן בו, מעיד על התנהלות לא יעילה מבחינה תקציבית וכלכלית

   .ם בעלויות כוח האדםוצמצשל 

  

  

  

  

  
                                                 

       .שם, משרד האוצר  7 
' ע, )2009, מבקר המדינה: ירושלים( 2008לשנת  ח מבקר המדינה"דו, מיכה לינדנשטראוס ,)בדימוס(מבקר השופט  8

  . שם, פתרון, ראו גם פינקלשטיין ;1097
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  2005-2007, מצבת כח אדם בנמלי ישראל :1' טבלה מס

  מ"חברת נמל חיפה בע מ"חברת נמל אשדוד בע  מ"מל אילת בעחברת נ  

' מס  משרות' מס עובדים' מס  שנה

  עובדים

 'מס

  משרות

' מס

  בדיםוע

 'מס

  משרות

2005 144  144  1180   -  963  963  

2006 116  115  1168  1314  1003  1003  

2007 112  115  1275  1314  1064  1070  

  

, של חברות נמל חיפה דין וחשבון על החברות הממשלתיות, רשות החברות הממשלתיות, משרד האוצר:מקור
   .2007אשדוד ואילת לשנת 

 
  

נמשכת בחלק מהתעריפים כי , עולהרשימת התעריפים שפורסמה על ידי משרד התחבורה מ

על מנת , דינההמהווה סבסוד צולב והפוגע בכל אזרחי המ, ההפליה בין יצואנים ליבואנים

   9.יצואניםאת הלסבסד 

  

כי היקף הפעילות בנמלים לא השתנה באופן דרמטי מאז  ,עולהשבטבלאות הבאות נתונים המ

  .2005בשנת   החלה הרפורמה

  

  היקף הפעילות של הנמלים: 2' מס טבלה

 
      ,2009נובמבר  - תנועת מטענים בנמלי ישראל  ,פרסומים, התחבורה ובטיחות בדרכיםמשרד  :מקור

 http://www.mot.gov.il/wps/portal/HOME/PUBLICATION/index.jsp?subject=HE_PERSUMIM_  
  

מהנתונים . לאורך השנים יםאוניות בנמלהאין עלייה במספר פקידות , 3כפי שעולה מטבלה 

אלא ישנה ירידה קלה במספר , לא רק שאין עלייה, )הרפורמה שנת קביעת( 2005כי לאחר , נובע

  .קידות של אוניות בנמליםהפ

  

  

  

  

                                                 
   http://www.mot.gov.il/wps/pdf/SHIPPING/TavlotTarifim.pdf, 17.4.2008רשימת תעריפים מומלצים , משרד התחבורה  9
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  2000-2008בשנים , האוניות שפקדו את הנמלים' מס :3' מס טבלה
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      ,2009נובמבר  - תנועת מטענים בנמלי ישראל  ,פרסומים, התחבורה ובטיחות בדרכיםמשרד  :מקור

 http://www.mot.gov.il/wps/portal/HOME/PUBLICATION/index.jsp?subject=HE_PERSUMIM 
 

ירדה משנת  אשר בו כמות המטענים, ספציפית של נמל חיפההדוגמא את הרואים  4בטבלה 

מגמת עלייה ברורה לאחר הרפורמה בשנת אין בכל אופן  .אולם המגמות הן מעורבות, 2000

2005.  

  כמויות המטען הכללי והתפזורת בנמל חיפה: 4 'מס טבלה
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      ,2009נובמבר  - תנועת מטענים בנמלי ישראל  ,םפרסומי, התחבורה ובטיחות בדרכיםמשרד  :מקור
 http://www.mot.gov.il/wps/portal/HOME/PUBLICATION/index.jsp?subject=HE_PERSUMIM 
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בנמל אילת ישנו שיפור . מגמה מעורבתורואים בה , משקפת את היעילות של הנמלים 5טבלה 

העובדים  מספרבהצלבה עם נתוני . מעיד על שירות יעיל יותראשר משמעותי בזמן ההמתנה 

  חיובית היא 2005לאחר  אילתניתן לראות כי המגמה הכללית בנמל , 1טבלה המופיעים ב

 .בנמל חיפה אין סימן לשיפור הולך ומתמשך ברמת השירות ,לעומת זאת. התייעלות מעידה עלו

אשדוד המגמה בנמל  .מעידה כי הרפורמה לא בהכרח שפרה את השירותה, ישנה מגמה מעורבת

  .הפכה לשליליתתה חיובית אולם מאז הרפורמה היא ישנים שקדמו לרפורמה היב

 

 פר נמל, זמני המתנה ממוצעת בשעות :5 'מס הטבל

מכולות המתנה ממוצעת בשעות
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 ,מדדי שירות בנמלי ישראל ,פרסומים, התחבורה ובטיחות בדרכיםמשרד  :מקור
 http://www.mot.gov.il/wps/portal/HOME/PUBLICATION/index.jsp?subject=HE_PERSUMIM 

 

אמורה  2010חודש פברואר ב. 2005שנת ב שהוכרזה רפורמההחלק מרכזי מ ה היאטפרהה

 הםה טהפרהתנאי אולם  10.מניות של נמלי חיפה ואשדודהמ 15%להתחיל מכירה פומבית של 

 לת הנמלעון להפיזיכב אלא, בעלות עברתהמדובר בלמעשה לא  ,נמל אילתב :לדוגמא .בעיתיים

אשר  החברה יאחוז .פומבית של המניות תתקיים בהדרגההמכירה ה, בנוסף. שנים בלבד 15- ל

מה רמת שיקול הדעת וההשפעה אשר יהיו בידי , שאלההעולה  מכאן .יםמוגבל למכירה יםמוצע

ר רוכשים ואת אטרקטיביות העסקה עבשאלה זו עלולה להפחית  ?בעלים החדשיםה

    .פוטנציאליים

  

   הערכת מצב והמלצות

ק תון עה .נמליםלחרות תלהכניס צורך העל דגש  ומש מדיניותההרפורמה ו קובעי :תחרות. 1

ציוד  צורך רכישתל עברוסכומים הגדולים שהוה למרות. ברפורמה עודנו מושקעו ושקעה

למרות ההצהרות  .נמלי היםתחרות אמיתית בענף אין , וטכנולוגיות חדשניות ושיפור התשתיות

פעל קודם אשר  ציבוריהמונופול הבמקום  קובע כי מבקר המדינהח "דו ,של קובעי המדיניות

   11.בעיתיים םונופולים אזוריים ועיוותים נוספינוצרו שלושה מ, ליםפורמה בנמהר

                                                 
  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000359697, 2008ביולי  8, גלובס  10
  .1099' ע, 2008 ח"דו, מבקר המדינה11 
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ים נמצאים נמלהמשום שהשקעה אטרקטיבית עשויה להיות  ישראלהשקעה בנמלי , מחד גיסא

, מאידך גיסא. במסחר גידולו תכלכלי צמיחהפוטנציאל ל ויש, יבשות 3בין  םדרכיבצומת 

 מצב ביטחוניבנוסף ל ,עתידיםעבודה  סכסוכיקיים פוטנציאל לבין היתר ו, בעיות נמלים אלול

  .בלתי יציב

  

יישם את עקרונות הרפורמה לקובעי המדיניות על  ,נוספיםיעים משקלמשוך ו עודד תחרותכדי ל

  על מנת לעודד את התחרות 12.ביניהםחרו ית ,בתוך הנמלים הרציפיםו ,ולהביא למצב שהנמלים

ברור שכל עוד שהבעלים של הנמלים הם ( מעורב בהפעלת הנמליםחייב להיות הסקטור הפרטי 

ההפרטה  , 2010פברואר חודש ב ).לא ניתן יהיה לראות את פירות התחרות, הממשלה: אחד

ועד , ה פומביתבמכיראמורות להימכר ממניות נמל אשדוד וחיפה  15% :אמורה לצאת לדרך

, נראה .בידיים פרטיותאמור להיות הבעלות של נמלי ישראל אחוזי רוב  ,2020מאי חודש 

הבעלות להפחית את שהמשק כולו ואזרחי ישראל היו יוצאים נשכרים אם היו מזדרזים 

יש , כן. ובאחוזים גבוהים מאלה שנקבעו, תית על הנמלים עוד לפני התאריכים שנקבעוהממשל

  .שנקבעה" הפרטה"רות היכדי להנות מפ, התערבות הממשלה בענף ככל שניתן להפחית את

 

אין לצפות . חבר את הנמלים עם הערים הגדולותתשאשר  תשתית יעילהיש צורך ב: תשתית. 2

   .לתמגיע לאיהו רכבת קאין שנמל אילת תשגשג כל עוד 

  

תמריצים חיוביים יצור ש לי, מבחינת שיפור השירות והיעילות של עובדי הנמל: יחסי עבודה. 3

במטרה , ללא כדאיות עתידיות תהפוך שביתותואת תפוקת העובדים  עודדושליליים אשר ת

ואת הנזקים הכבדים שהן עלולות לגרום , נובע משביתות אלוההסיכון  גורםפחית את לה

אשר קשריהם המסחריים , וליצואנים וליבואנים בפרט, לאזרחי ישראל בכלל בתור צרכנים

  .כפי שצוין לעיל, ניזוקיםנלאומיים הבי

  

 יש לשאוף. יש להפסיק את הסבסוד הצולב הפוגע ביבואנים ובכל צרכני ישראל: עלויות. 4

נזק לא  גורמות אלועלויות גבוהות . גם באופן כללי נמליםההשימוש בשירותי  עלויות הורדתל

רמת את דות ימור בישראל ובכך מחיריםרמת ה את ותעלגם מ אלא, יםנמלהרק למשתמשי 

כפי , יצירת תחרות בין הנמלים ובין הרציפים בתוך הנמלים .כולה ההאוכלוסייחיים של ה

 .עשויה להביא לירידת עלויות השימוש בנמלי הים, שהוחלט על ידי הממשלה וכפי שצוין לעיל

  

  

 

 

  

                                                 
.27' ע, רפורמה בנמלי הים בישראל, עציוני  12  


