
ןולח רוגס

 ןמזב גורחל ילב תויתשת םיקהל תעדוי אל טושפ לארשי תנידמ"
"ביצקתבו
 םיימואל םיטקיורפ ומכש חוטב ,םירושע המכ לארשיב תויתשתה ףנע תא הוולמה ,הור הדוהי ד"וע

 גג םכסה םוש ,הרקי אל הזש דעו ● טירפהל ךירצ תושדח םירוגמ תונוכשב תיתשתה תודובע תא םג

הרואתלו תוכרדמל םיכחמ םירייד ובש בצמה תא הנשי אל
5/11/18רוצ תימולש

 המצע לע תרזוח לארשיב תושדח םירוגמ תונוכשב תויתשתה תמקה תייעב ,גג ימכסה אל וא גג ימכסה

 הנוכשה המקוהשכ תאז וניאר .תורידה תמקה בצק תא קיבדמ וניא תויתשתה תמקה בצקו ,בושו בוש

 - תוכרדמ ךא ,תוסלכואמ תורידה .תג תירקב תג ימרכ תנוכשב םויכ תאז םיאורו ,ןיעה שארב השדחה

.ןיא ןיידע

 רובס ,םירושע המכ רבכ תויתשתה םוחת תא הוולמש ץראב ןידה יכרוע יריכבמ ,הור הדוהי ד"וע

 תטרפה קרו ,ןמזבו ביצקתב גורחל ילב ,המצעב תויתשתה תודובע תא עצבל תלגוסמ הניא הנידמהש

.םוגעה בצמה תא הנשת יטרפה קושל םוחתה

 יתלב אוה תורידל סנכיהל םילוכי אל םיריידהו היינבה תא ומייס םינלבק ,תושדח תונוכשבש בצמה"

 רשק ןיאש איה היעבה .ןבומכ םינלבקל ?תונעטב םיאב ליגרכ ימלו" ."סבולג"ל ןויארב הור רמוא ,"ספתנ

 לע הטילש ןיא ןלבקל יכ .תורידה תיינב ןיבל ,םירוגמה ןיינבל ץוחמש תיתשתה תודובע עוציב ןיב רישי

."בויבה אשונ לע וא ,תורוקמ ומכ תורבח לע ,למשחה תרבח

.רותפל אב גגה םכסה קוידב תאזה היעבה תא

 תושרל םג לבא ,תיתשת תודובע עצבל תימוקמה תושרל ףסכ ןתונ גגה םכסה .רתופ אל אוהש הדבועו"

.תורוקמ לע וא למשחה תרבח לע הטילש ןיא תימוקמה

 .חותיפה תודובע לע םולשתו ,עקרקה לע םולשת :םיינשל םיקלחנ הנידמ יזרכמב םינלבק לש םימולשת"

 ינפל שארמ עודיו עובק חותיפה לע םולשתה ,היהי אוה המכ עבוק ןלבקהש ,עקרקה לע םולשתל דוגינב

 םימעפל לבא ,זרכמב הייכזה רחאל דימ תחקול הנידמה חותיפה לע םולשתה תאש איה היעבה .זרכמה

 תיביר םלשמ אוה הזה ןמזה לכשכ ,היינב רתיה לבקמ אוהש דעו שרגמ שכר ןלבקש םויהמ םינש חקול

."הרידה ריחמ תא רקיימ ףוסב הזו ,םליש אוהש ףסכה לע םיקנבל
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?ןורתפה המ

 עוציב בצקל םאתהב אלא ,זרכמב הייכזה רחאל רשי םלושמ תויהל ךירצ אל חותיפה לע םולשתה"

.תודובעה

 לש םילודג םיטקיורפ ומכ .לארשיב םירוגמ תונוכש לש תויתשתה עוציבב המרופר תושעל ךירצ ,ללכב"

 םינלבקל וליפא ילוא ,PPP תטישב טירפהל רשפא םירוגמ תונוכשל תויתשתה תא םג ,תוימואל תויתשת

 ןתיי הז ,סרוק עוציבה ףנעש ןדיעבו .ןמזב ומלשוי תויתשתהש רתויב לודגה סרטניאה םהלש - םמצע

.הדובע הברה םג עוציבה ינלבקל

 .חילצה הז - PPP תטישב תויתשת לש םיטקיורפ עוציבל הגאד הנידמהש םוקמ לכבש החיכומ תואיצמה"

 רוחיא איה האצותהו ,הלקה תבכרה היה המצעב לודג תיתשת טקיורפ התשע הנידמהש דיחיה הרקמה

.ביצקתב המוצע הגירחו םינש לש

BOT תטישב ביבא לתב הלקה תבכרה תמקהל תודובעה עוציבל 2007 תנשב זרכמ האיצוה הנידמה"

 םע הזוח לע םתח ,זרכמב הכזש ןייכזה ,MTS תרבח תא ונגציי ונחנא .לקש דראילימ 11-ב בצקותש

 תיסנניפ הריגסל עיגהל חילצה אל ןייכזה ,םלועב ילכלכה רבשמה זא קוידב ץרפש ללגב לבא ,הנידמה

 עצבלו ,ןייכזה תא לוספל הטילחה ,דעומה תא ךיראהל הבריס הנידמה .הכראה ונשקיבו עבקנש דעומב

.המצעב תודובעה תא

 םישדוחב תיסנניפה הריגסל דעומה תא ןייכזל םיכיראמ ויה םא .רבד הרק אלש םינש ?זאמ הרק המו"

 םימיב קרו ,המצע לע הז תא החקל הנידמה לבא .תדבוע הלק תבכר רבכ ונל התיה 2014 תנשב ,םירופס

 טעמכ .לקש דראילימ 20 לש ביצקתבו BOT תטישב אל ,ןושארה וקה לש תודובעה תא עצבמ איה הלא

.ריחמב םגו ןמזב ונגרח םג זא .ירוקמה ביצקתהמ 2 יפ

.PPP יזרכמב םיאצוי הלקה תבכרה לש םיווקה ראשו ,חקל הדמל איהש רמאיי הנידמה לש התוכזל"

 ינפל .לארשי הצוח - 6 שיבכ אוה PPP תטישב היה אוהש ללגב חילצה ןכש טקיורפל הכופהה המגודה"

 טילחהל ךירצ היהו רצואה רש היה טחוש הגייבשכ .הנידמה ידי לע ומקוה ץראב םישיבכה לכ ,6 שיבכ

6 שיבכש טילחה אוה ןכל .ןמזב ונבנ אל םלועמ הלאה םישיבכה לכש אצמו קדב אוה ,6 שיבכ עצובי דציכ

."ביצקתהמ לקש לש הגירח ילבו ןמזה ינפל הנש םלשוה שיבכה האצותה ןחבמב .PPP תטישב עצובי
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?הרק הז ךיא

 שיבכה תמלשהב רוחיא םוי לכ לעש ועבק ,זרכמב הכזש ןייכזה םע ןומימה םכסה תא ובתכש םיקנבה"

 דוע לבקלו ןמזה ינפל תודובעה תא םייסל ילכלכ ץירמת םג היה ןייכזל ,דגנמ .סנק לקש ןוילימ םלשי ןייכזה

 ןויכיז תונש םינש 25-ו ,שיבכה לש היינב ןהמ םינש שמח .הנש 30-ל ןויכיז לביק ירה ןייכזה .ןויכיז ימי

 אוה ,ןמזה ינפל הנש שיבכה תא םילשה ןייכזהש ללגב .שיבכב םיעסונה תורגאמ םולשת לבקמ אוה ןהבש

."סרפ םג היה ןייכזה לש ץירמתה .ןויכיז ימי לש הנשב הכז

.םילעבכ םגו ד"ועכ םג .ןיוצמ ריכמ התא 6 שיבכ תא

 רפיס אוהו ,לארשי הצוח שיבכ תמקהל זרכמ שיש עמשש ,ידנק םיקסע שיא יילא רשקתה 95 תנשב"

 .התכז העצההו לארשי הקירפאו תיתפרצ הרבח ,םידנקה םעטמ העצה ונשגה .הדנקב הזכ שיבכ הנבש

 השעמל וזו ,םמוקמב וסנכנ יוניבו ןוכישו ושרפ םיתפרצה ךרדב .הנידמה םע םכסהה םתחנ 1999 תנשב

 הטילשהמ 100% יתולעבבש לארשיל תויתשת ןרק ךרד ונשכר ,2009-ב ,ךכ רחא רושע .ץרא ךרד תרבח

 ,תולעבהמ 49% השכרו הל התיהש היצפואה תא השמימ הנידמה 2012 תנשב ,ץרא ךרד לש ןויכיזב

."שיבכהמ 51% תלהנמ לארשיל תויתשת ןרק השעמל םויכ .יונ ןרקל התוא הרכמו

?לארשיל תויתשת ןרק םצעב המקוה ךיא

 וגציי יקצינרוגו רצלמ ןנחו ,םיקנבה תא ןמאנ סקופ גוצרה ,ןייכזה תא ונגציי ונחנא 6 שיבכ לש ךילהתב"

 .6 שיבכ תאו םילשוריב הלקה תבכרה תא ,הלפתה ינקתמ ונגציי ,PPP-ב תוחמתה ונחתיפ .הנידמה תא

 ,דגנמ .תוימואל תויתשת לש םילודג םיטקיורפ םיעצבמש םינקחשב רוסחמ שיש בל יתמש 2007 תנשב

.םיקנבה לצא אלו ,הנידמה לצא אל .םיידסומה לצא אצמנ לודגה ףסכה

 .םייטרפמו םיידסוממ ףסכ ומצעב סייגי םגשו ,העקשהל םיטקיורפ םרובע שפחיש ףוג רסחש יתנבה"

 ןרקה .םואבנטסק ןורי םג ףרטצה הילאש ,לארשיל תויתשת ןרק תא ונמקה דחיו רגרובמה ריאיל יתינפ

 .6 שיבכמ 51% לש םילעבו ,ץראב למשחהמ 7% תרציימש חוכ תנחת לש םילעב רתיה ןיב איה ונלש

."רתוי תונטק תונרק דוע ןנשיו ,ןהכ יניפ אוה הלש ר"ויהש יונ ןרק איה הלדוגב היינשה ןרקה
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