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 המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

 

נייר עמדה
 

 

 ניתן ללמוד מהניסיון בעולםשומה  בישראל מדיניות הפרטת הרכבת

 2011 אוקטובר אמנון פורטוגלי, 

 

 

  תקציר

שמשים מ והצעת החוק שהגישעובדיה לו שהציב שר התחבורה להנהלת הרכבת האולטימטוםקמפיין הבטיחות, 

חברת רכבת "של המדינה באמצעות  הבעלות .הפרטת הרכבת --כסות למטרה האמתית של הממשלה כולם 

על משרד התחבורה  אינה הגורם לבעיות הנוכחיות ברכבת, ולכן שינוי הבעלות לא יביא לפתרונן. "ישראל בע"מ

אם  לחלופין או ,רווחיהשתכליתה למקסם את  עסקיתחברה רצוי להעביר את השירות ל אם לשיטתולהחליט 

נגישות קלה, שוויונית, נוחה ומהירה  ולהבטחתתשתית חשוב מאין כמוהו לקידום הכלכלה הרכבת היא שירות 

חובתה כי  ,חברת הרכבתלא רצוי להפריט את שהפריפריה למרכז. בחירה באפשרות השנייה תוביל למסקנה מ

המדינה , זאת ועוד .הציבור הישראליכלל א תועלת מסוג זה אינה השאת רווח אלממשלתית העיקרית של חברה 

שכן סגירת הרכבת תחולל תוהו  לחברה הפרטית שתרכוש את הרכבת לקרוס לתתלהרשות לעצמה  יכולה ינהא

, ביודעה גדוליםנים כתוצאה מכך, החברה הפרטית תוכל לקחת סיכו .ובוהו במערכת התחבורה הציבורית כולה

שלון חרוץ. ישם הפרטת הרכבות נכשלה כ ,זילנד בבריטניה ובניו התרחשה ששבכל מקרה המדינה תשלם. זה מ

מסיבות ערכיות הן הידברות עם העובדים, ב החשוב לעשות מעמיקה, אולםרפורמה חברת הרכבת אכן נדרשת ב

  .משיקולים מעשיים והן

 

 מבוא .א

, נוסף על מחדלי ישראל רכבתחברת חשף שורה ארוכה של ליקויים בהתנהלות  2006דוח מבקר המדינה משנת 

 חוסר פיקוח על רמת עבודתם של נהגי הקטרים,, ובהם תחזוקה כושלת, הכשרת נהגי קטר לקויה,  הבטיחות

מסילה ועוד. דוחות מבקר המדינה שפורסמו --לתי תלויות לתאונות, טיפול לקוי במפגשי כבישהיעדר חקירות ב

מינוי מקורבים : רכבתהם בנוגע להתנהלותה של חברת חשפו ממצאים חמורים נוספי 2009-ו 2007בשנים 

פוליטיים, קבלת עובדים על רקע משפחתי, שיבוץ עובדים בתפקידי מפתח שלא על פי הנהלים, הכשרה לקויה 

                                                           
*  אחריות המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית נייר העמדה נכתב במסגרת מיזם המתנהל במרכז חזן לצדק חברתי ודמוקרטיה בנושא

 , בשיתוף קרן אברט בישראל.הרגולציה

http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=469&id=186&contentid=&parentcid=undefined&sw=1680&hw=980
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=514&id=2&frompage=1369&contentid=9662&parentcid=9662&bctype=2&startpage=14&direction=1&sw=1680&hw=980&cn=חברת%20רכבת%20ישראל%20בע
http://www.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=568&id=2&frompage=1215&contentid=11139&parentcid=11129&bctype=1&startpage=12&direction=1&sw=1680&hw=980&cn=השירות%20לנוסע
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מצבה של חברת רכבת  לעובדים מקצועיים, הטבות מפליגות לחברי ועד העובדים ויחס סלחני לעובדים שסרחו.

 הול החברה. דרוש שינוי מקיף ויסודי בניכי אפוא חרונות מעידים ישראל ואירועי השנים הא

תוך ארבעה בלהגיש לעובדיה הרכבת ו להנהלתאולטימטום  ,שר התחבורה ישראל כץהציב תשע"א בערב פסח 

. הנימוקים הרשמיים שנמסרו הם "יסגור את הרכבת"הוא כן חודשים תוכנית מוסכמת לשינוי מבני, שאם לא 

את פעילות הרכבות  קודמיםבחודשים ה תהליווהתקלות ששורת  נוכחרמת הבטיחות והשירות לשיפור בהצורך 

לשיפור הבטיחות  שלו תוכנית הרפורמה יעיקרכץ את השר , באמצע יוני, הציג לאחר מכןחודשיים  ברחבי ישראל.

פעילותה של הרכבת,  תחומיקוראת להקמת רשות לאומית לרכבות שתפקח על כל  . התוכניתרכבת ישראלב

 לעיוני ב 16-התוכנית אושרה ב .בטיחות הנסיעה את ,לדבריו ,שינויים ארגוניים וניהוליים שנועדו להגבירהנהגת ול

ובאוגוסט השנה נחתם הסכם קיבוצי בין הנהלת הרכבת לבין נציגות העובדים בכל הנוגע , דירקטוריון הרכבת ייד

 .במקצועות ליבה תפעולייםעל עובדים קיימים העוסקים  תוכניתהלהשלכות 

על רקע ההידרדרות ברמת הבטיחות והשירות תנו ינההודעות הדרמטיות והאולטימטום של שר התחבורה  

אסון מאז  ,שנים 25-מלמעלה  כבר תותאונות, תקלות טכניות וטעויות אנוש ברכבת נמשכשל  ורהש בת.של הרכ

בדוח שהוצגו  על פי נתוני הרכבת .כמעט עניין שבשגרהלהפכו מקרים אלה  בשנים האחרונותאך  ,1985-הבונים ב

בתאונות רכבת, וקצב התקלות  307בני אדם ונפצעו  137נהרגו  2005--2000בשנים  ,2006המדינה משנת מבקר 

 . גוברהולך ורק והתאונות 

בחברת בעיות הכי ה זעמדה נייר לעיל, אבקש לטעון ב שהוצגו שר התחבורהשל  וולנימוקי תיוולטענבניגוד  

דיון הלפיכך,  הפרטת הרכבת –תית של הממשלה יהרכבת והנימוק הבטיחותי משמשים כסות למטרה האמ

 .נחוץ ואף חשוב מדיניות הפרטת הרכבתב

 

 כללי רקע :רכבת ישראל

צורפה לרשות הנמלים. בסוף שנת ולאחר מכן רכבת ישראל יחידת סמך במשרד התחבורה,  הייתה 1988 שנת עד

חברת רכבת "התקבלה החלטת ממשלה להפריד את הרכבת מרשות זו ולהקים חברה ממשלתית בשם  1996

ובין תחומי אחריותה נמנים  2003יולי ב 1-באחריות משרד התחבורה. חברה זו החלה לפעול ב ,"ישראל בע"מ

ל תשתיות הרכבת, כלפיתוח וניהול  ,, תכנון)הסעת נוסעים ושינוע מטענים(התחבורה המסילתית מערך הפעלת 

 . ועוד עלת התחנותהפ

מדי  יצאו 2003בשנת  .(2, 1 מיםתרשיראו ) בשימוש בשירותי רכבת ישראל ניכרעשור האחרון חל גידול ב

 2011בתחילת לעומת זאת, מיליון נוסעים בשנה.  20-כויום, בנוסעים  70,000-הסיעו כש ,רכבות 260-יום ביומו כ

מיליון נוסעים בשנה. יתרה  36-כו, יוםבנוסעים  130,000-כ: 340-כ ך המסלול עלעמד מספר הנסיעות היומי לאור

גם בתחום שינוע  .700--600-ולהגיע לכ היומי להכפיל את מספר הנסיעותצפויה מכך, בתוך שנים ספורות הרכבת 

, ביומו מדי יום רכבות משא 150-רכבות הנוסעים, כ לעמפעילה, נוסף הרכבת וכיום  ניכר גידול חלהמטענים 

ק"מ.  1,100 הוארכבת ישראל  מסילות לל שלוהככן טון משא בכל יום. אור 20,000-באמצעותן היא משנעת כש

 ת לתפוס מקום ראוי בתחבורה הציבורית בישראל.הרכב אפוא עדר תקציבים החלהילאחר עידן של הזנחה וה

 1,410-כ רכבתהועסקו ב 2003ביולי היקף פעילותה הכלכלית. התרחב כוח האדם בחברה ו גדל בד בבד

 אזן חברת רכבת ישראל בע"מהסתכם מ 2004בשנת   .2,400-כצפוי מספרם להגיע ל 2011סוף עד אילו ו עובדים

 2009בשנת  ש"ח. מיליון 310-של כעם הפסד  ,ש"חמיליון  735-כבהסתכמו ההכנסות ומיליארד ש"ח,  9.6-בכ

 104-עם הפסד של כ ש"חמיליארד  1.57על  ועמדההכנסות ומיליארד ש"ח,  18-בכ הרכבתחברת הסתכם מאזן 

ועודכן לאחרונה,  2006-ב "טאסק"ישראלית על ידי חברת הייעוץ ה הרכבת חברת דוח שהוכן עבור ש"ח.מיליון 

http://www.news1.co.il/RedirectToFile.aspx?FileID=5412
http://www.globes.co.il/news/רכבת_ישראל.tag
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=469&id=186&contentid=&parentcid=undefined&sw=1680&hw=980
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=469&id=186&contentid=&parentcid=undefined&sw=1680&hw=980
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=469&id=186&contentid=&parentcid=undefined&sw=1680&hw=980
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%90
http://www.themarker.com/news/1.628979
http://www.gca.gov.il/NR/rdonlyres/31EDAC26-07B8-4A08-955C-6A1A3EF5DDF2/0/719.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%22%D7%97
http://www.gca.gov.il/NR/rdonlyres/9B297D85-89B9-4683-853F-41DDA33A55F9/0/rakevet.pdf
http://www.gca.gov.il/NR/rdonlyres/9B297D85-89B9-4683-853F-41DDA33A55F9/0/rakevet.pdf
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%22%D7%97
http://www.themarker.com/news/1.628979
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 ,המטענים והפיתוח העסקי ,קהעודף כוח אדם, חוסר יעילות במערך התחזויש ל חברת רכבת ישראבכי  גילה

 אפשרמ ושאינ ה תפעולית של רכבותבחסור ברזרן מה מנוהסיבות שנ .ושיעור זמינות נמוך יחסית של רכבות

שינוע נמוך של  שיעור, ועלויות תחזוקה לק"מ נסועה גבוהות יחסיתאחזקה מונעת, חלקן לצורך את  תיהשבל

  .ים המשונעים במדינהכלל המטענ תוךמטענים בישראל באמצעות רכבת, מ

שכן הגידול בפעילות  ,ש כוח אדם עודף ברכבתספק אם כיום יחמש שנים, ו חלפוהדוח שנכתב מאז 

להצדיק  היכולהיתה מצבת העובדים. הכפלת אורך המסילות וכמות הנוסעים בהרכבת היה גבוה בהרבה מהגידול 

משמרות נהגי אינטנסיבית יותר,  עבודההפכה ה. בפועל זה לא קרהדבר אולם מספר העובדים, של  ההכפל

חלק . צא בזהיוהתחזוקה תכופות יותר, וכ טיפולי צפופות יותר, דרישותנעשו מטענים, חטיבת ההקטרים, בעיקר ב

בשנים האחרונות. מעניין במיוחד  רכבתה בקצב הצמיחה הגבוה של ןמקור "טאסק"שצוינו בדוח בעיות הניכר מ

, "טאסק"לפי . הרכבתנדל"ן המניב שברשות בתחום הוח העסקי, ובעיקר של הפיתההסבר לחוסר היעילות 

הנהלות הרכבת ניסו במשך שנים למנף קרקעות אלה לפעילויות ייזום שיניבו לחברה הכנסות נוספות. ואולם 

ידי הביאו ל ,רכבת עצמהחברת הביורוקרטיה ממשלתית, קשיים שערם מינהל מקרקעי ישראל וניהול לקוי ב

את כל המגבלות  הסירבבעלות ממשלתית, ול נמצאת, כאשר הרכבת כיוםניתן לפתור בעיות אלו  זה. בזבוז נכס

הרכבת קרקעות את  נצלהנהלת הרכבת ללאפשר ל, כדי נהל מקרקעי ישראלימ קשיים שערםהות וממשלתיה

מסגרת הפרטת ב לבסוף מגבלות אלו יוסרו ,המחבר .  להערכתלפעילויות ייזום שיניבו לחברה הכנסות נוספות

 .יקטפו פֵּ   ֵּרות אלוש הם אלה הרכבת כך שהרוכשים הפרטיים

 

 0212--1991 (באלפים) בשנה הסעת נוסעים :1תרשים 

 

 

 

 0211 וצפי לשנת 0212--0221בשנים ליום מספר רכבות ממוצע  :0תרשים 
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  http://www.rail.co.il/HE/About/Pages/statistics.aspx ם,ינים סטטיסטיו, נתמקור: אתר רכבת ישראל     

 

  ותוכניות קיימות , תאריכיםנתוניםרקע היסטורי,  .ב

. ריבוי ישראללא רוו נחת מחברת רכבת  ממשלה והכנסתה, הנוסעיםובמספר  הגידול המרשים בפעילותעל אף 

חברות רכבות  ות בינה לביןצד תלונות על רמת השירות והשוואבחות ברכבת ישראל, הבטיתקלות והתאונות 

פתרונות ושיפורים להציע הביאו את הגופים האחראים  ,בעיתונותפורסמו לעתים קרובות ש במדינות אחרות

  במערך הרכבת.

ים חוקחקיקת  יהיה ממונה עלממשלת ישראל להקים גוף במשרד התחבורה ש החליטה 2002בשנת 

לאחר תאונות הרכבת  2006שנת במבקר המדינה שפרסם דוח בבתחום הרישוי והבטיחות של רכבת ישראל. 

תריע הואף  ,2002משנת הנ"ל ת הממשלה עשה דבר לקידום החלטנ כי לא הוא קבע ,וברבדיםהחמורות באחוזם 

. מסקנת שטרת ישראל חוקרת תאונות רכבת על סמך עדויות וממצאים שמספקים לה עובדי הרכבת עצמםשמ

ד"ר משה גם  .הרכבת וימליץ על פתרונות למניעתןשיחקור את תאונות  תלויגוף בלתי  יםהקליש צורך הדוח היא ש

  .תאונות תריחקלעל הקמת גוף בלתי תלוי המליץ  לרכבת ישראליני בטיחות ילעניועץ  ,בקר

 כןו ,לה בנושא האמורייעץ לו ההקימה רכבת ישראל פורום עליון לבטיחות שמטרתו ללוות 2007ביוני 

לסייע תאונות ולחקור , יהםב אחרועקלו בטיחות ם שלפרויקטיבקר להצעות לשיפור רמת הבטיחות, להציע 

בדימוס שלמה  ניצב-רבעומד  בראש הפורום .כמו הפרדות מפלסיותבטיחות נגדויות ליישום אמצעי ר התיהסל

תוכנית אב הפורום השלים  2009בשנת  .התחבורה תחוםמהאקדמיה ון מוחברים בו מומחים  ,אהרונישקי

 . 2010 אמור להתחיל כבר בשנתהיה  ןשיישומ ,הכוללת המלצות לשיפור תרבות הבטיחות בחברה ,לבטיחות

מנגנון פיקוח )רגולציה( על רכבת  יצורל שמטרתו אגף רישוי ובקרה מסילתיתבמקביל הוקם במשרד התחבורה 

  את המסילות משתמשי הדרך החוציםשל ולהבטיח תנועה בטוחה של רכבות ו ,ישראל והמסילות בארץ

חוק "חדש שייקרא הפיץ טיוטת הצעת חוק  התחבורה משרדש עמירם ברקת ושי ניבחשפו  2010במרץ 

 ביןל בין ניהול מסילות הרכבת ותחזוקתן להפרידהצעת החוק הוא  שלהמרכזי רעיון . ה"התעבורה המסילתית

http://www.rail.co.il/HE/About/Pages/statistics.aspx
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=469&id=186&contentid=&parentcid=undefined&sw=1680&hw=980
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000549078&fid=607
http://www.globes.co.il/news/משרד_התחבורה.tag
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. ועוד יידון בהמשך ,תושנוי במחלוק הנחשב בעייתי -- מודל ההפרטה הבריטיבכמו הרכבת והציוד הנייד,  ניהול

  :נכתבבדברי ההסבר  ."הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל"התחבורה רד ש משיהג ,2011בינואר ואכן 

כח מטרה זו מטרתה של הצעת חוק זו היא ליצור תשתית משפטית הנדרשת לשם הפעלה של הרכבת המקומית. נו 

ובכלל  ברזל מקומית... תמסיל לענייןמוצעים תיקונים בפקודת מסילות הברזל... שעיקרם הרחבת ההסדר הקיים כיום 

הפעלתה התקינה של מסילת הברזל  ת ברזל מקומית, הוראות לענייןלזה קביעת חובת רישוי לשם הפעלת מסי

 .המקומית ופיקוח על מפעיליה

 

 :בהצעת החוק 29על פי סעיף וכך  ,ולהפרטתהרכבת חברת העמוק בת לשינוי מבני למעשה ההצעה כוללת תוכני

השר רשאי, באישור הממשלה, להעניק זיכיון ובו סמכויות לבנייה, להפעלה ולניהול של רכבת מקומית, לחברה 

יכול הרשומה בישראל שאינה הרשות ושלרשות אין אמצעי שליטה בה. כמו כן מוצע להבהיר כי זיכיון כאמור 

  .ן כל אחת מהפעולות האמורות )בנייה, הפעלה או ניהול של מסילת ברזל מקומית(ישיינתן לעני

 

אין כל וולתוכניתו,  "עליון לבטיחותהפורום ה" לש אזכור אין :מופיע בהצעת החוק אינומה שן הראוי לשים לב למ

 להפרטה. אזכור

הפרדה מיידית דרמטית בין הניהול של התשתית " היאת החוק משמעות הצעש אבי בר אלי מסביר

לפי ההצעה, תפוצל חברת רכבת ישראל במתכונתה הנוכחית לשלוש חברות. כל  ."המסילתית לבין הפעלת הרכבות

חברה זו תהיה  ."אלחברת מסילות ברזל ותשתית לישר"נכסי התשתית של הרכבת יועברו לחברה ממשלתית בשם 

מונה על הפעלת רכבות מהפעלה שתהיה  תמונה על הקמת מסילות הרכבת ועל תחזוקתן. לצדה תוקם חברמ

רכש ללהפעלת רכבות המשא ו תחזוקתו. כמו כן תוקם חברה נפרדת למטעניםעל רכש הציוד הנייד ועל הנוסעים, 

 הציוד הנדרש.

שינוי מבני והפרטת הרכבת כדי  ציםמדוע נחוכלל ברור  לא ולםא ,נחוצהבהחלט מהפכה בטיחותית 

בחברת הרכבת  כבר עכשיו םשניתן לעשות, ציםהנחו יםמבניה יםשינויהיש להפריד בין  הבטיחות.לקדם את 

לבין הפרטה  (במינויים להנהלתהפוליטיזציה ה הפסקת ובראש ובראשונה) כחברה ממשלתית ובלי להפריטה

  יחות.שנעשית כביכול רק לשם הגברת הבט

 

  כיום המצב .ג

משרד התחבורה   ולם, והרכבת לא נסגרה. אחלף תשע"א בערב פסחשר התחבורה שהציב מועד האולטימטום 

הנהלת  .להעביר את עבודות התחזוקה למיקור חוץ בדרישתו ממשיך לקדם את תוכנית ההפרטה, בין השאר

של רק בהשלכות עסוק העובדים י האוצר ומשרד התחבורה מתעקשים שהמשא ומתן עםמשרד החברה, נציגי 

תכנון המסילות  :בתחומים אחריםולא בשאלת עצם מיקור החוץ. מגמות הפרטה ברכבת ניכרות גם  מיקור החוץ

תקשורת ועוד. האיתות ותחום ה --לחברות חיצוניות במלואן או בחלקן שהועברו  -- תשתית המסילה תיבניו

אחר לנעשו  מיקור חוץאלו של פעולות להפרטה ולמיקור חוץ.  עושים יד אחת כמעט בכל תחום ההנהלה והאוצר

המוכר בשם את רכש הקרונות החדשים והקפיא את התקנים לעבודות תחזוקה בתרגיל "ייבוש" שהמשרד עיכב 

  .למרות הגידול בפעילות הרכבתזאת  "הפרטה על דרך המחדל",

 חמור באופן שפגעו בעיצומיםולכת  יקימרח עבודה בשיבושיבחודשים האחרונים  הגיב עד עובדי הרכבתו

חייבו  שכן הן שגויות והרסניות למאבקם,אלו היו פעולות  . ובבטיחותם הנוסעים תקדים בציבור חסרו ביותר

 2011 בספטמבר 28-ב השביתה. נגד וזמניים ארעיים התערבות של בית הדין האזורי לעבודה, אשר הוציא צווים

http://www.uctc.net/access/28/Access%2028%20-%2004%20-%20How%20Privatization%20Became%20a%20Train%20Wreck.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/0FD661D9-8BBE-4251-A378-43D2DC575A32/25355/563.pdf
http://www.themarker.com/news/1.627651
http://www.themarker.com/news/1.627651
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להעביר  החלטהה במחאה עלאת טענות העובדים בדבר זכותם לשבות  פסק דין של בית הדין הארצי לעבודהאישר 

 ואף, כלכלית ולגיטימית" היא שכזו החלטה כנגד "שביתהבית הדין ציין כי  .את עבודות התחזוקה למיקור חוץ

 עם זאת,בשאלת עצם מיקור החוץ, ולא רק בשאלת השלכותיו.  עמםים שראוי היה לדון אישר את טענת העובד

 הינה כפי שננקטה, נשק השביתה, השביתה... של הלגיטימי ביישומו המידתיות חוסר "נוכחכי  ןטעבית הדין 

 לב תוםב ענייני, תכוף, אינטנסיבי, ומתן משא יקיימו בית הדין פסק כי "הצדדים .ואסורה" חוקית בלתי

 23בחברת הרכבת" עד  החדשים הקרונות לתחזוקת הנוגע בכל ביניהם הדעות חילוקי את יישוב לקדם ובמטרה

 רכבת בחברת תעשייתי שקט על העובדים ישמרו ומתן המשא תקופת במהלךכמו כן נקבע כי . 2011 באוקטובר

 תקפיאגם  הרכבת חברת .התקין העבודה לסדר להפריע כדי בהם שיש ארגוניים מהלכים יקיימו ולא ,ישראל

 .החדשים הקרונות לתחזוקת הנוגע בכל בומברדיה חברת עם התקשרות מהלכי

יכול להציג תחשיב כלכלי של היה נציג האוצר לא בדיונים שהתקיימו בבית הדין הארצי לעבודה, נציין כי  

להסביר את  התקשההיצרן, ועלות התחזוקה על ידי עובדי הרכבת אל מול תחשיב של תחזוקה על ידי עובדי 

 .הכדאיות הכלכלית בהעברת עבודות התחזוקה למיקור חוץאת  הצורך או

 

 מטרת מציעי הרפורמה  .ד

ממשלה ואחרים בהאוצר , משרדי התחבורהבידי  אמתלה יםהבטיחות משמש נימוקו הבעיות בחברת הרכבת 

ובמקרה הרע עלולות להיות  ,ת במהותןהטוב אידיאולוגיו, מסיבות שהן במקרה לקדם את תוכנית הפרטת הרכבת

 ,לכן קודםכבר הוכנו  , כמפורט להלן,תוכניות שונות להפרטהנציין ש נגועות ביחסים בעייתיים בין הון לשלטון.

  .שנה האחרונהההבטיחות של לא כל קשר לאירועי בו

ולהעביר את  מציעה לפתוח לתחרות את קווי הרכבת 2010-משרד התחבורה ב הפיץשהצעת החוק טיוטת  

נוצר "לאור  לכך י הצורךכנכתב  הצעהבדברי ההסבר ל. האחריות על מסילות הרכבת לידי חברה ממשלתית חדשה

בסוף ינואר כאמור,  ם זה".השאיפה להכניס גורמים עסקיים לתחום התחבורה המסילתית ולאפשר תחרות בתחו

 בהצעת החוק שגיבש לתיקון פקודת מסילות הברזל.משרד התחבורה את תוכניתו לשינוי מבני ברכבת חשף  2011

הצעת עלתה   – בחסר לוקהבירושלים  הקלהפטי לפעילות הרכבת הבסיס המששבתואנה  –יוני חודש ב

עדת הכלכלה ובוראשונה.  לקראת הגשתה להצבעה במליאת הכנסת בקריאה ,עדת הכלכלהולדיון דחוף בוהחוק 

אלא שבהזדמנות זו הוכנסו בהצעת החוק גם שינויים אחרים  ,הרכבת הקלה עלדיונים שנסבו  כמההתקיימו 

סגנית בכירה ליועצת המשפטית במשרד התחבורה  ,"ד חוה ראובני. עוברת רכבת ישראלחלהפרטת  מתייחסיםה

בהזדמנות והבטיחות בדרכים, הסבירה בדיון כי "הצעת החוק שבפנינו עניינה ברגולציה של הרכבת הקלה. ...

לסלק מספר די כ חגיגית זו, אנחנו עושים מספר תיקונים חיוניים לפקודת מסילות הברזל, לעניין הרכבת הכבדה,

לרשות הנמלים והרכבות, שעברה מן תם, ולו ההתייחסות והסמכויות שניתנות אפשר לחיות א-אנכרוניזמים שאי

ובר בסילוק מספר מד אין(. בניגוד לדברי עו"ד ראובני, ; א"פ)הדגשה שלי "העולם כבר לפני מספר שנים

בשינויים מהותיים בפקודת אלא , וסמטי קלתם, בתיקון טכני, או בתיקון קאפשר לחיות א-אנכרוניזמים שאי

יש להם משמעות אולם רשות הנמלים והרכבות, שאין להם דבר וחצי דבר עם מסילת הברזל ברכבת הארצית, 

לדוגמה, על פי המצב כיום השר רשאי, באישור הממשלה, להעניק זיכיון ובו סמכויות הפרטת הרכבת. עניין ל

קומית, לחברה הרשומה בישראל שאינה הרשות ושלרשות אין אמצעי שליטה לבנייה, להפעלה ולניהול של רכבת מ

מהפעולות  כל אחתמוצע להבהיר כי זיכיון כאמור יכול שיינתן לעניין בהצעת החוק הנוכחית " 29סעיף בה.  על פי 

ינויים אלו, המתייחסים ש (.; א"פדגשה שליההאמורות )בנייה, הפעלה או ניהול של מסילת ברזל מקומית(" )ה

 ,סח קלובאמצעות שינוי נ ,רשות הנמלים והרכבות, וניתניםקשורים כלל ל ינםא לכאורה לרכבת המקומית בלבד,

http://www.lawpubshop.co.il/?CategoryID=266&ArticleID=5529
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000549078&fid=607
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/0FD661D9-8BBE-4251-A378-43D2DC575A32/25355/563.pdf
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לתת רגולציה רק לרכבת הכבדה,  הלהתאים גם לרכבת הארצית. ואכן, כדברי עו"ד ראובני, הצעת החוק "לא בא

הצעת החוק  (.; א"פיהדגשה שלה" )בה לאישורה של הוועדהאף כי גם זו דרושה וגם זו תובא בהזדמנות קרו

א לכתוצאה מכך , והרכבת הקלה בירושלים ניתזכיי סיטיפס,נציגי העובדים וחברת נתקלה בהתנגדות עזה מצד 

 עלתה להצבעה בוועדה עד היום. 

התוכנית האסטרטגית של חברת הרכבת מיוני השנה קוראת במפורש ל"שילוב הסקטור הפרטי ככל 

, ניידהציוד הלהתבססות על מיקור חוץ באחזקת והקמת חברות בנות למטענים ולרכבות חשמליות, ל –שניתן" 

תוכנית לחברת הרכבת מצדו מקדם משרד האוצר  , וברכש ואחזקת רכבות חשמליות.תשתיותבפיתוח ובאחזקת ה

על מנת בעשור הקרוב  (כבתחשמול מסילות הרפרויקט העברת הרכבת להנעה חשמלית )העתידית ומציע לנצל את 

הקמת חברה חדשה עלולה לשמש כלי  להקים באמצעותו חברת רכבת חדשה שתרוקן מתוכן את זו הקיימת.

. הנהלה ולעובדיהלאולטימטום הבהציבו את המטרה האמתית של שר התחבורה למעשה  הי, וזורכבתת הפרטלה

הקמת התשתית לפיצול כל פעולותיו אולם  ,להפריט את הרכבתן בכוונתו מצהיר שאיהתחבורה אמנם שר 

חוץ, תחת מיקור להרכבת של  נוספותשל פעילויות  רחבת היקףהעברה לו מפעילות הרכבת התחזוקהעבודות ו

  .התבפועל היא הפרט ןמשמעות –"הרפורמה ברכבת ישראל" ו"מהפכת הבטיחות" גון כתרות כו

עדרו של קשר בין הבעיה הקיימת יאת ה וףיחשבעולם ובישראל בתחום התשתיות  מתרחשקצר בעיון 

ועל כן  ,על חברת רכבת ישראל בע"מ היא הגורם לבעיותהמדינה לא בעלות לשון אחר,  המוצע.לבין הפתרון 

ורת המונים מהמדינה יתרה מכך, העברת הבעלות על תשתית לאומית כתחב .שינוי הבעלות לא יביא לפתרונן

 פתרו הבעיות הקיימות. יבלי שי אףבעיות, וזאת חדש של עלולה להוביל לסבך לידיים פרטיות 

 

 מה עומד מאחוריה?  :הפרטה .ה

בהפרטה גם במדינות הידועות בתמיכתן  .מונופול טבעי צריך להיות בבעלות הציבורטענה מקובלת היא ש

התנאים הטכנולוגיים תחום שבו  :"מונופול טבעי"מכונה שבמה ת קרובוקו הגבול עובר לעתים , כלכלת שוקבו

הם ( תקשורת)ובעבר גם ספק אחד. חשמל, מים ורכבת  כאשר קיים רקיעילות רבה יותר השוק מכתיבים  ומבנה

ת רשת ההפצה: קווי החשמל, יהחלק העיקרי של עלויות הייצור הוא בניכי  ,ת למונופול טבעידוגמאובדרך כלל 

עלות יחידת האספקה )קו"ש חשמל, מ"ק מים, ק"מ נסיעה( תרד עם מכאן ש .המים ומסילות הברזלת צינורו

זהה של מספר  ,רשת ההפצה בבניית לחודיותר ספקים ישקיעו לעומת זאת, אם ית מספר המשתמשים ברשת. יעל

חייבת להיות המדינה מונופול טבעי בת מחירים. ילעלי ביללממן עודף תשתיות, דבר שיו צואלימשתמשים י

  .לצרכנים אין אפשרות מעשית לפנות לספק אחרשהספק יכול לדרוש כמעט כל מחיר מאחר מעורבת כי 

ייצר רק את ישאף ל. היצרן המונופוליסטי (social loss) במונופול טבעי נוצר הפסד חברתייתרה מכך, 

דרשת כדי לספק את כל הצרכנים, נמוכה מהכמות הנעשויה להיות תן לו את הרווח המרבי. כמות זו יהכמות שת

הספק. בתנאים אלו חברה בבעלות ממשלתית  ידי למוכנים לשלם יותר מהמחיר המינימלי הנדרש ע הםאם אף 

מספקים התאגידים בהפרטת  נוספתעיה ב תהיה יעילה יותר ותייצר את הכמות האופטימלית מבחינת המשק.

המשקיעים  דרישתל קשורה ,ן הסעת המונים וכבישיםכגו םמטבע ייםו/או מונופוליסט שירותים מדינתיים

שהאזרחים היא התוצאה ברוב המקרים  .משולבת עם מונופולים טבעיים של נכסי הציבורהלתשואה גבוהה 

 משלמים מחיר גבוה ומקבלים שירות גרוע. 

רות על החב המדינהשל ק והד פיקוחו רגולציההוא  ,המוצעים במקרה של מונופול טבעי הפתרונותאחד 

 למבנה פתרוןבתורת או תמריצים  אלא שרגולציה .ןפעילות בשילוב תמריצים והטבות מס על הפרטיות, לעתים

במקרים והן ביישומה, עד כדי כך שהרגולציה  במבנה קשיים גדולים הן יםיוצר ,כמו ברכבת ,מונופוליסטי שוק

http://www.themarker.com/news/1.657002
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 רגולציה יעילה יישםקשה ל ממשלתית.חברות בבעלות לנהל מאשר  הפעיל רגולציה אפקטיביתליותר קשה  רבים

 . בריטניהכגון , רלמכבי ומשאבים אפילו במדינות שיש להן רגולטורים מתוחכמים

רכבות זיכיונות משרד  :מערכת הרכבת המופרטתכדי לפקח על שני גופים רגולטוריים הוקמו בבריטניה  

חלקים היומי של מויסות יועיקר על ב ממונהש ,(ORR), ומשרד המפקח על הרכבות (OPRAFנוסעים )

בריאות נהל הימ, על כך נוסף חברות המספקות שירות.העל ו ההופרטשתשתית העל רכבת, של ה םייסטיהמונופול

ממשלת  ביטלה 2000בשנת  .אלוהרכבת בתחומים על  ממונההוא ה  (Executive Health and Safety) בטיחותהו

על פיתוח  שתהיה ממונהכדי  ,(SRA)והקימה את רשות הרכבות האסטרטגית את משרד הזיכיונות הלייבור 

 ותתוצאהיו הזו והמבלבלת רגולציה המורכבת ל. חברות שהופרטולעבודה עם הורכבת טווח לארוכות תוכנית 

 .ניהבריטבהרכבות בכישלון הפרטת  ניכרוחלק ת ושלילי

 נכוןמעשי פתרון לעתים קרובות בעלות ממשלתית היא חברות ב שהפעלה תקינה שלמור לעיל עולה מהא

 להשתמש החברה הפרטיתמלמנוע  שמטרתה ,ופיקוחתמריצים, סובסידיות סבוכה של מערכת  הקמתיותר מ

 הוכיחו  אףהן  ובמקרים רביםחברות ממשלתיות יכולות לפעול היטב וביעילות,  זאת ועוד, .שניתן לה בכוחלרעה 

 עדיפות על חברות מהסקטור הפרטי. שהן 

בין מגזר הציבורי לין ההסיכונים ב תקוחלל שאיזון עדין  מחייבות עסקאות הפרטה של נכסי הציבור

לפרטי, היא פשוט מחלקת מחדש את הסיכונים נכס ההפרטה אינה באמת הופכת  ,מגזר הפרטי. בסופו של דברה

הפרטה הוא שהיא מציעה מה שנראה כמו ארוחות הכוח המשיכה האמיתי של  רטיים.בין הגופים הציבוריים והפ

 ןדחייתההפרטה שומרת על עלויות נסתרות על ידי  ואולם, למעשה .לתקציב המדינהמידיות תוספות  – חינם

 ינה, הוא שהמדינה א"רכבת ישראל"החשוב ביותר בהפרטת חברה כמו גורם ה, דוגמהל לעתיד, על חשבון הציבור.

לחברה הפרטית שתרכוש את הרכבת לקרוס. כתוצאה מכך, החברה הפרטית תוכל לקחת סיכונים  ניחלה יכולה

 הרכבות בבריטניה ובניושל  ההפרטה תוצאות .משמעותיים, ביודעה שבכל מקרה המדינה תשלים את הפערים

  לשמש תמרור אזהרה. ותזילנד צריכ

 

 צות הבריתרפת וארזילנד, צ בריטניה, ניומבט השוואתי: ו. 

, ישמש אותנו צות הבריתובניו זילנד, בהשוואה לאלו של צרפת ואר בבריטניה תובחברות הרכב שהתרחשמה  

רפורמה המוצעת בחברת רכבת בדומה לבהפרטת תשתית לאומית כרכבת, הטמונות להבהרת הסכנות להלן 

  ישראל.

חברת הרכבות הלאומית הצרפתית, . ת הטובות בעולםומאחת ממערכות הרכב נהנים בצרפתהנוסעים 

SNCFחברת רכבות יכולת ביצוע מרשימה של ל, נהנית מסובסידיות נדיבות, והיא דוגמה להישגים טכנולוגיים ו

הן לרוב ן בין הערים הגדולות, ובה הרכבות הצרפתיות מגיעות כמעט לכל מקום, קל מאוד לנוע הממשלה.בבעלות 

 היא גאוות המדינה כולה.  ,קמ"ש 350-, שמהירותה מגיעה לTGVהרכבת המהירה  .נקיות ומדייקות

הרכבת המהירה הצרפתית הממשלתית  בין מפריד "יורוסטאר"ברכבת  המתחת לתעלקצר נסיעה זמן 

הפער העצום בין הרכבת  .התשעיםבמחצית שנות  שהופרטה יתבריטההרכבת הרעועות של תשתיות הלבין 

שהופרטה תשתית הרכבת  .כישלון מדיניות הפרטת הרכבות בבריטניההבריטית מצביע על לרכבת הצרפתית 

ח. הממשלה לא מטרות רוולבמתכונת של חברה  כיום ופועלת ,2001-ב הממשלה לבעלות חזרה בבריטניה

הרכבות הבריטית חזרה לסבסד בסכומי עתק את החברות המפעילות הפרטיות כדי להבטיח את תנועת הרכבות. 

הפרדת התאגידים הממונים על תנועת הרכבות מן באנגליה הופרטו במחצית שנות התשעים במהלך שעיקרו 

http://www.publicworld.org/docs/britrail.pdf
http://www.jrtr.net/jrtr34/f16_mat.html
http://libertarian.co.uk/lapubs/econn/econn091.pdf
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צעות נוסחאות מורכבות לשליטה באמ, ןהתאגיד שמחזיק בבעלות על המסילות ומן התאגיד הממונה על תחזוקת

 "ריילטראק" מכרה את תשתית הרכבות לחברת דאז הינבריט תבאינטראקציות בין הגופים השונים. ממשל

(Railtrack) הציוד  ,ויצרה יותר מעשרים זיכיונות נפרדים להפעלת רכבות על קווי החברה. הקטרים, הקרונות

גבוהות  פרויקטיםעלויות  הממשלה פיקחה על המחירים. ואילו, פרטיותב בבעלות חברות ולרהיו והמלאי 

גרמו לגודש בלתי כל אלה  –ות קטלנירכבת תאונות הגבלות מהירות ובטיחות לאחר תפעול שלא הצליח, מהצפוי, 

מהלך , דינההמבעלות ל "ריילטראק" חברתהועברה לאחר מכן שנה  .2000בשנת בריטניה הרכבות ב קווינסבל על 

  דבר.שהוא הלאמה לכל 

ונאלצה  (Network Rail)לא מטרות רווח להממשלה העבירה את הבעלות על תשתית הרכבת לחברה 

הצורך מאות מיליוני סטרלינג של סובסידיות לחברות הפעלת הרכבת רק כדי לשמור על תנועת הרכבות.  ספקל

אלא הממשלה  עיד על כך שלא החברות הפרטיותמ ובהזרמה מסיבית של כספי ממשלה הממשלה התערבותב

החברות הפרטיות הבינו שהן מוגנות על ידי הממשלה  .הרכבותלתפעול מערך  את הסיכון הפיננסי לקחה על עצמה

חלץ המדינה לעזרתן ולמעשה ית ,ישתבשחמור משהו  םיכולה לאפשר למערך הרכבות לקרוס, ומכאן שא ינהשא

 תסיר מעליהן את הסיכון הכלכלי. 

רב יותר ממה כסף מוציאה כיום  ניהבריט ת. ממשללה כישלון צורבנחהפרטת הרכבות בבריטניה 

במדינות אחרות באירופה. בעוד שצרפת, גרמניה זה של משתווהשהוציאה לפני ההפרטה, וטיב השירות אינו 

מסוג ת, בבריטניה יש רק מסלול אחד וים המסוגלים לשאת רכבות מהירוומאות קילומטרים של ק הניחו ואיטליה

הנציבות האירופית, בריטניה מדורגת אחרי צרפת וגרמניה בהיקף תמיכות המדינה לחברות  וחיודי לפיזה. 

בבריטניה היה יציב יחסית, הסיוע הממשלתי בצרפת הסיוע בגרמניה הופחת ושבעוד  ולם. א2005הרכבות בשנת 

הרכבות פיקוח ונה על ממשהבריטי משרד הגם  .וניכר שאינו יעיל ,1995 מאז ההפרטה בשנת ויותר יםניתפח פי ש

ת המסילות שרממן את מה הכסףמ %40-שיעילותו של כסף זה פחותה בטוען ואף  ,מסכים עם קביעה זו

 . ותהאירופי

 על הפרטת הרכבות בבריטניה (אחד מחסידי ההפרטה המשפיעים בעולם) הבנק העולמיפרסם שדוח 

הפרדה אנכית של חברת הרכבות  ,הדוחפי  על .ההפרטהציע מבט מעניין על תהליך ה ולםטשטש את הכישלון, א

, עם זאת. בתנאים מסוימים הצליחלעשויה  –הרכבת תשתית מפעילות ההפרדת  השפירוש ,שמוצע בארץ( פי)כ

עלויות. ה התועלות עולות עלכך שלא ברור אם  ,היא יקרה ומציבה קשיים בהתאמת התמריצים לכל הצדדים

ובחלקן, בעיקר בתשתיות, היו  תוצאות ההפרטה, כך קובע הבנק העולמי, היו בחלקן חיוביות ועלו על הציפיות,

 . מצופהגרועות בהרבה מה

ארגון מחדש של  ,יתראש. הינבריטבות מעשיות מהניסיון מסקנ כמהלפי הבנק העולמי, ניתן להסיק 

תפעול רכבות הן אפשרויות ריאליות. אולם אף אחת בחברה ממשלתית ומעורבות של המגזר הפרטי בתשתיות ו

לאחור, הצורך במימון ציבורי  מבטב ,שניתויישום כל אחת מהן דורש זהירות ופיקוח.  ,מהן אינה תרופת פלא

רכי צרכני הרכבת בבריטניה וניתן להכיל פתרון המסתמך רק על המגזר הפרטי למימוש צ מתמשך פירושו כי לא

חברתיות לצד משימות ת בפרט, ורכבלתחבורת המונים בכלל, ולבבנק העולמי. מסתייעות וביתר המדינות ה

 יגם. עשויים להיות הדרך הטובה ביותר להשמשולבים  פרטיים-פתרונות ציבוריים, מטרות מסחריות, ועל כן

ומשקיעים  צות הבריתלקונסורציום של משקיעים מאר 1993נמכרה בשנת  זילנדית חברת הרכבת הניו

וכן חכירה לטווח ארוך של פסי הרכבת. באותם  ,מקומיים. המכירה כללה את פעילויות שינוע המטענים והנוסעים

מיליון נוסעים  עשרהוכן כ  ים, מוצרי יער ומוצרים חקלאיימים הובילה הרכבת במדינה בעיקר מכולות, פחם

http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/214578-1099319223335/20273748/Final%20Version%20for%20Publication.pdf
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ובמשך השנים הראשונות אף  ,החדשים הגדילו את יעילות התפעול, הכניסו טכנולוגיות חדשות הבעלים בשנה.

 הגדילו רווחים ומשכו דיבידנדים. 

ה לקשיים פיננסיים בשנת קלע. חברת הרכבות נזמן רבההצלחה הראשונית של ההפרטה לא נמשכה  ולםא

, אסטרטגיות עסקיות שגויות ותחרות ועל טיבו וים לקויה שהשפיעה על עלות השירותות קעקב תחזוק ,2000

את רשת הרכבות המידרדרת ולהקצות כספי  הלאיםנאלצה הממשלה ל 2004גוברת עם הובלה בכבישים. בשנת 

דוח רה זה גם במקזילנדי לתיקון ליקויים ולשדרוג התשתיות.  מיליון דולר ניו 200-למעלה מ שלציבור בהיקף 

כת את הכישלון, את הניהול לטווח קצר ואת משיטשטש מ זילנד-להפרטת מערך הרכבות בניו בנק העולמיה

, זילנד ניוהפרטת הרכבות במ אחדות מסקנותונה דוח מה הבעלים הפרטיים של חברת הרכבות. ידי להכספים ע

 :עיקרןש

תהליך בזכויות  כמהעל תשמור  שהיאחשוב  ,ממשלה יש אינטרס אסטרטגי בשימור רשת הרכבותכאשר ל .1

 .הרכבות לרכוש מחדש אתידרש תאם לשלם מחיר כבד  העלול יאה שאם לא כן ,הפרטהה

. יםשירותי רכבות נוסעים עירוניויעילות רציפות  תלהבטח תןוביחומאת  גוף אחרל  להעביר רשאיות אינןממשלות  .2

 להתערב.  -- מבחינה פוליטית או משפטית -- אם המפעיל הפרטי נכשל הממשלה מחויבת

 לופיטהדורשים בים יותר ר נושאים יש. מטעןהפרטת רכבת מת נוסעים מורכב יותר ורכבכיונות להפעלת ימתן ז .3

ובה . חעודו כיוןית הזסוף תקופבעיות רמות הסבסוד, ביצועים, הקצאת סיכונים, רגולציה, חלוקת הכנסות,  כגון

 יעילות התפעולנות בעוניימממשלות הכי יש לזכור  ,זאת ועוד ח.יצליהתהליך כדי שלנושאים אלו להתייחס היא 

  .הנוסעים יומי של רכבותמהיו

תנועת הרכבות  -- הפרטההההצלחה הראשונית של . קבע הבנק העולמיכך בניו זילנד נכשלה,  ההפרטה

ם כספימערכת הרכבות ולהשקיע את  הלאיםהממשלה הייתה חייבת לה. לא נשמר --הגדלת הרווחים ומוגברת ה

  .חוסרים בתשתיותותיקון ליקויים משמעותי לבהיקף 

את הטענה שחברות פרטיות אשר כל עניינן בהפקת  ךה מפריזילנד ובבריטני הפרטת הרכבת בניו ניתוח

כדי להגדיל את היקף השימוש  ותחזוקתלורווחים יבצעו השקעות חדשות וממושכות לשיקום מערך הרכבות 

הן התמקדו בהשגת רווחים לטווח  .המהלך שנקטו החברות הפרטיות היה שונה ,בשתי המדינות וההכנסות מהן.

מטרתה של ההנהלה היא השגת תשואה רבעונית לבעלי  :עסקי השגור הכתיב להןהנזוס סשהקונקצר, כפי 

שחיר את תפקוד ההנהלה בטווח הקצר תברווחי החברה שתפגע השקעה לטווח ארוך  זו,תפיסה המניות. על פי 

לכך שמימון אחת הסיבות העיקריות ת רווחים הוא ידחיבבעיני בעלי המניות. הצורך בהשקעה לטווח ארוך ו

 לתי חיוני תמיד בפרויקטים של תשתיות לאומיות. ממש

בצוותי  ות החדשות בחרושנגזרה גם היא משוק המניות היא שכל חברות הרכבות הבריטי אחרתבעיה 

מסוגלים להבין ועל אנשי פיננסים ולא על מנהלים המנוסים בתפעול תאגידים הנדסיים גדולים, תבססים ניהול המ

. חברות הרכבות התעלמו מהעובדה שניהול תעשייתי אותם ולתקן ות הרכבותאת הליקויים הבסיסיים של חבר

 הוא הקובע את ההצלחה של תאגיד כזה.

שכמה מהן על פי אף שימשו תמרור אזהרה לממשלות באירופה.  זילנד ובניו הבעיות בהפרטת הרכבות בבריטניה   

יטה בתשתית הרכבות ועל החברות הכניסו תחרות מוגבלת לרשת הרכבות שלהן, הן הקפידו לשמור על של

  המפעילות את הקווים העיקריים לנוסעים.

לאור מחויבותה העמוקה ו ,זילנד ניולבהשוואה לבריטניה ו ארצות הבריתבנעשה בחון את הלמעניין 

חברות  כמהבעקבות פשיטת רגל של  1971-בהולאמה אשר בארצות הברית מערכת רכבות הנוסעים . הפרטהל

סובלת מהפסדים אף שהיא  ,בבעלות ממשלתיתכחברה  (Amtrak) "אמטרק" פועלת תחת השםפרטיות רכבות 

http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1229359963828/tp-7_AustraliaNZ-rail_concessions_web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1229359963828/tp-7_AustraliaNZ-rail_concessions_web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1229359963828/tp-7_AustraliaNZ-rail_concessions_web.pdf
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הפרטה ההצעת ו ,למגזר הפרטי הולהחזירמוצא דרך להפריט את רכבות הנוסעים  ינוא ינהממשל האמריק .כבדים

ת, ממשיכה לפעול כחברה ממשלתילא נסגרה ו "אמטראק"חברת , למרות זאת. נכשלה 2002שנת של החברה ב

רכבות נוסעים הן חיוניות, שהבינו צות הברית , בארלמרות האמירות המקובלותוהדעה המקובלת, מרות שכן ל

  .תשתיות לאומיות דורשות סבסוד ממשלתיוש

 

 ז: מסקנות והמלצות לפתרון

  :שהוזכרו כאןהמדינות  מניסיונן שלאחדים פיק לקחים שישראל תראוי מן ה

. אם המפעיל יםרכבות נוסעים עירונישל  רציף ויעילשירות  תלהבטח חויבותהעביר את מת מדינההלא רצוי ש  .1

למערך אפשר המדינה לא ת כי ,ויבת מבחינה פוליטית או משפטית להתערבתהיה מחכשל, הממשלה ייהפרטי 

הממשלה גם לאחר ההפרטה, לפיכך, . הדינכספי מובדומה למשבר הבנקים היא תתערב ותזרים  ,הרכבות לקרוס

החברות הפרטיות שיפעילו של  ןמנקודת מבט הרכבות.סיכון הפיננסי לתפעול מערך קבל על עצמה את התהיא ש

חלץ המדינה לעזרתן ותסיר ית ,משהו ישתבשאם כאמור,  .על ידי הממשלהלמעשה מוגנות הן  -- את הרכבת

סיכונים הסתכן לואת הרכבת  "לחלוב" נהת תוכלוהפרטי ותכתוצאה מכך, החברמעליהן את הסיכון הכלכלי. 

 שבכל מקרה המדינה תשלים את הפערים. ןמשמעותיים, ביודע

ומציבה קשיים בהתאמת  מאוד יקרה ,מורכבת כניתוהיא תשמוצע בארץ  פיכהרכבת תשתית מפעילות ההפרדת  .2

 עלויות. ה שהתועלות עולות עלכלל לא ברור . התמריצים לכל הצדדים

מניהול יותר מורכב ומתן תמריצים לחברה כזו פרטית מונופוליסטית  של חברת רכבתאפקטיבית  רגולציהניהול   .3

 בבעלות ממשלתית.רכבת ה

 

 לפתרוןת והמלצ .ז

ולהבטיח את יכולתה לפעול ביעילות בשנים לטפל בכשלים הקשורים בחברת רכבת ישראל חייב משרד התחבורה 

 שתכליתה למקסם את רווחיה עסקית חברהל רצוי להעביר את השירות לשיטתולהחליט אם  עליו . לפני כןהבאות

 ולהבטחת ,והחברה לקידום הכלכלה חיוני תשתית הרכבת היא שירותאם לשיטתו  ,לעילמוצע כפי ש לחלופין, או

לא רצוי ש תוביל למסקנה השנייההפריפריה למרכז. בחירה באפשרות  נגישות קלה, שוויונית, נוחה ומהירה של

הציבור תועלת אלא  ,השאת רווחאינה  ממשלתיתקרית של חברה חובתה העיכי  ,הרכבתחברת להפריט את 

 .הישראלי בכללותו

 תכוללשלשיקום החברה,  עמוקה עת לרפורמההניהול רכבת ישראל חייב לעבור שינוי והגיעה בה בשעה, 

הקריטריונים  .החלפת הנהלתה הכושלת ופיטורי העובדים שסרחומניעת התערבות פוליטית של שרים במינויים, 

, בטיחות , שירות ברמה גבוההווטיבשמירה קפדנית על תחזוקת המערך  מדידת הצלחת הרפורמה צריכים לכלולל

מנגנונים שימנעו מתן  יש לקבוע ,על כך נוסף .רווחת העובדיםודיוק בלוחות הזמנים  של קרוב לאפס תקלות,

הממשלה על ו, שנתי-תכנון רב פי . הרכבת צריכה לפעול עלתמריצים לפעולות שמטרתן רווחיות קצרת טווח

 . מופרטת הייתהאילו  ,מעניקה לרוכש החברה תהיאת כל ההטבות שהילה להעניק 

תקציב הפיתוח של שלהקפיד יש ובציוד. מאוד בתשתית השקעות גדולות  מחייביםהרכבת רותי יש

 תיכנעת ולא להבטיח שגם המדינה לא תזניח את תשתיות הרכבכדי  קה השוטףוחזתמתקציב ה יופרדהרכבת 

ניתן לגייס את הכספים הנדרשים להשקעות  כנית ארוכת הטווח.ושלא בהתאם לת תביעות מידיותללצרכים ו

 ,במקביל. וחברת החשמל מקורותחברת , חברת נתיבי גז טבעי לישראל וכפי שעש ,בשוק ההון בצורת אג"ח

  יבי סלילת הכבישים.בדומה לתקצמתקציב המדינה  כספיםלחברת הרכבת ות קצדרש להיתהממשלה 
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והן מסיבות ערכיות הן , הידברות עם העובדים כדי ברכבת חשוב לעשות תוך הנדרשת רפורמהאת ה

כולה תחבורה הציבורית המערכת בתוהו ובוהו תחולל שירות החיוני הזה המשיקולים מעשיים, שכן סגירת 

בצע ניתן לדות לא סבירה של העובדים במקרה של התנג ותשפיע לרעה על גודש התנועה ועל הבטיחות בכבישים.

בחשבון את  ביאושי או בדרכים אחרות ,"מפעיל-מפרק"הפעלת החברה במתכונת של  ידי לעאת הרפורמה 

 הצרכים הלגיטימיים של העובדים.

בו פועלת החברה המועמדת להפרטה ששהתחום ניתן להוכיח  כאשר הפרטה צריכה להתבצע רקלסיכום, 

היטב הן על האינטרס הלאומי והן על האינטרסים של  לשמורולפקח עליו יש יכולת  הוא תחרותי ושלממשלה

 קטגוריה זו.שייכת לבת ישראל אינה חברת רכ. הצרכנים


