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מבוא
 Public( הציבורי-פרטי	 אופן	השימוש	הפועל	במודל	השותפות	 ואת	 מידת	הצורך	 לבחון	את	 זה	מבקש	 מחקר	
2018	Elron,	&	Hazan	)Razin,	P.P.P(	–	Partnership	Private(	במרחב	ההמוניציפאלי	בארץ	ובעולם,	את	אופי	
השימוש	בכלי	ואיתור	והגדרה	של	חסמים	הכרוכים	בכך	בעבור	רשויות	מקומיות.	לבסוף	נבקש	להתוות	הצעות	

יישומיות	שיהיו	עשויות	לקדם,	לעודד	ולייעל	שימוש	במודל	זה	לצורך	פיתוח	כלכלי	ברשויות	מקומיות	בארץ.

החלק	הראשון	יסקור	ויציג	את	מודל	ה-PPP	בהתבסס	על	הספרות	המקצועית	והאקדמית	בארץ	ובעולם.	החלק	
השני	יציג	סקירה	של	המצב	הרגולטורי	הנוכחי	בארץ	ואת	החסמים	העומדים	לפני	רשויות	מקומיות	המעוניינות	
ליזום	שותפויות	ציבוריות-פרטיות.	החלק	השלישי	יציג	שורה	של	מקרי	בוחן	מן	הארץ	והעולם.	החלק	האחרון	יציע	

המלצות	ומסקנות	ויסכם	את	המחקר.

המחקר	התבסס	על	ביצוע	25	ראיונות	עם	מחזיקי	עניין	שונים	מתחום	מודל	ה-PPP	)גורמים	ברשויות	המקומיות	
ובחברות	העירוניות,	משרד	הפנים,	יזמים	ויועצים(,	סקירת	6	מקרי	בוחן	מקומיים	ו-5	מקרי	בוחן	בין-לאומיים.	

אחת	 בסתירה	 עומדות	 אף	 חלקן	 העלו,	 במחקר	 שהמשתתפים	 והתובנות	 התשובות	 התגובות,	 ושונות	 רבות	
וכן	לאור	הכמות	המועטה	יחסית	של	שותפויות	מוניציפאליות- לשנייה,	ואנו	שאפנו	לתת	ביטוי	לכולן.	משכך,	
פרטיות	שנוצרו	בשנים	האחרונות,	ובהתאם	גם	כמות	התצפיות	המצומצמת	–	כל	שכן	התצפיות	האיכותיות	–	
שהמחקר	בחן,	לא	נוכל	להתיימר	להציג	מסקנות	חותכות,	סטטיסטיקות	או	קביעות	חד-משמעיות.	למרות	זאת,	
ועל	אף	היות	הסקירה	שביצענו	מדגמית	ומבוססת	על	מקורות	שניוניים	)וכן	על	מגוון	מקרים	ומרואיינים	מסקטורים	
שונים	ותפקידים	מגוונים	שלהם	עניין	ונגיעה	בתחום(,	אפשר	לומר	שיש	בהחלט	מקום	ופוטנציאל	לשימוש	נרחב	
יותר	בכלי	ה-PPP	ברשויות	המקומיות,	ובהינתן	השינויים	הנדרשים	בתחום	החסמים,	הידע	והחששות	ההדדיים,	

יהיה	אפשר	להביא	למימוש	פוטנציאל	זה.	
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שותפות ציבורית-פרטית: הקדמה
למונח	שותפות	ציבורית-פרטית	אין	הגדרה	אחת.	מונח	זה	מכסה	
שלל	סוגי	התקשרויות,	החל	באלה	שבהן	השותפות	מתאפיינת	
בחלוקת	סיכונים	ושותפות	כלכלית	גרידא	וכלה	באלה	המאגדות	
את	כל	האינטראקציות	בין	הסקטור	הפרטי	לבין	הסקטור	הציבורי	

תחת	ההגדרה	של	PPP	)אטינגר	2018(.
לפי	משרד	האוצר	הישראלי,	PPP	מוגדר	כך:

שתי	ההגדרות	מתארות	הסכם	ארוך	טווח	הכורך	באופן	
יעיל	את	רצון	הרשות	לספק	שירות,	תשתית	או	מוצר	בעבור	
הציבור	באינטרס	הגורם	הפרטי.	כל	זאת	תוך	חלוקה	מיטבית	
של	הסיכונים,	של	עלויות	המימון	ושל	הרווחים	בין	הצדדים.

אולם,	הגדרות	אחרות	מסתפקות	בהגדרה	רחבה	יותר,	למשל: ואילו	הגדרת	ה-OECD	כדלקמן:

 "הסכמים ארוכי טווח לשיתוף פעולה בין המגזר הציבורי 
למגזר הפרטי )לרוב רחבי היקף ומורכבים(, לצורך אספקת 

תשתית / מוצר / שירות ציבורי באמצעות המגזר הפרטי, תוך 
מיצוי יתרונם היחסי של השותפים על-ידי הקצאה יעילה 

של סיכונים, מקורות ותגמולים, במטרה להשיא את איכות 
התשתית / מוצר / שירות במונחי עלות:תועלת" )חטיבת 

הפרויקטים, החשב כללי, משרד האוצר(.

"A long term agreement between the government and 
a private partner where the service delivery objectives of 
the government are aligned with the profit objectives of 
the private partner. The effectiveness of the alignment 
depends on a sufficient and appropriate transfer of 
risk to the private partners. In the PPP, the government 
specifies the quality and quantity of the service it requires 

"Cross-sectoral )public, private and third sector( 
collaboration involving shared allocation of resources, 
risk, and/or other activities/roles and responsibilities 
usually based upon relative skills, competencies or other 
circumstances to achieve a combination of public and 
private goals" )Iglesias, 2009(.

from the private partner. The private partner may be 
tasked with design, construction, financing, operation 
and management of a capital asset and the delivery of 
a service to the government or to the public using that 
asset. A key element is the bundling of the construction 
and operation of the asset. The private partner will receive 
either a stream of payments from the government, user 
charges levied directly on the end users, or a combination 
of both" )OECD, 2012(.
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כאשר	השיטה	מיושמת	כראוי,	היא	עשויה	לתרום	לפיתוח	
הכלכלי	של	המרחב	הציבורי	ולהגדיל	את	התמורה	שהציבור	
משלם	בעבור	השירותים	שהוא	צורך.	כל	אלה	על	ידי	רתימת	
החוזקות	של	השוק	הפרטי	לפעילות	המגזר	הציבורי,	תכנון	
כלכלי	מיטבי,	אספקת	פרויקטים	בזמן	ובמינימום	חריגות	

תקציב,	הפחתת	התלות	בתקציב,	מומחיות	מקצועית	וחדשנות	
.)Regan	et	al,	2011 ;2018	)אטינגר	טכנולוגית

להלן המודלים הנפוצים ביותר בארץ:

Build Operate Transfer - B.O.T:	שותפות	שבה	הצד	
הפרטי	אמון	על	בנייתו	והפעלתו	של	המיזם	ונהנה	לאורך	

תקופת	ההתקשרות	משליטה	ומבעלות	על	הנכס	שהוא	מושא	
ההתקשרות	ועל	הרווחים	מהפעלתו.	בתום	ההסכם	תוחזר	

הבעלות	על	הנכס	לשותף	הציבורי.	וריאציה	נוספת	של	מודל	
זה	היא	ה-	DBOT	Design((,	שבה	השותף	הפרטי	אמון	גם	על	

תכנון	הנכס.

Private Finance Initiative - P.F.I:	בדומה	ל-BOT,	הצד	
הפרטי	נדרש	לספק	את	הנכס,	השירות	או	המוצר,	אך	בשונה	
ממנו,	התמורה	תתקבל	ישירות	מהמזמין,	כלומר,	מן	השותף	

הציבורי,	לפי	קריטריונים	שעליהם	יסכימו	מראש.

PPP לא כל התקשרות עם המגזר הפרטי היא 
1)PPP Knowledge Lab)

מסקירה	של	הספרות	של	אטינגר	)2018(	עלה	כי	שלל	
ההגדרות	השונות	כוללות	שני	אלמנטים	משותפים:	הראשון	
עוסק	בחלוקה של הסמכות לקבל החלטות בין השותפים. 

בהתקשרות	מסורתית	בין	רשות	ציבורית	לבין	הסקטור	הפרטי,	
למשל	בחוזה	של	תפעול	או	בנייה,	היזם	מבצע	שירות	של	
תפעול,	בנייה	וכד'	אך	סמכות	קבלת	ההחלטות	היא	של	

הרשות	המזמינה	באופן	בלעדי.	האלמנט	השני	עוסק	בדבר	
קיומו	של	הסדר חלוקת סיכונים ורווחים	מהפרויקט,	המבטיח	
כי	לשני	הצדדים	יהיו	אחריות	ומוטיבציה	למקסם	את	התועלת	

.)Allan,	2001(	הפרויקט	של	ההצלחה	ואת

לצורך	כך,	התפקידים	שבהם	יתחלקו	הרשות	והיזם	הפרטי	
עשויים	להיות	שניים	או	יותר	מהתפקידים	האלה:	תכנון,	מימון,	
בנייה,	תפעול	ותחזוקה.	נוסף	על	כך,	באופן	אידיאלי,	שותפות	
ציבורית-פרטית	תיצור	מנגנון	המטיל	על	כל	אחד	מהצדדים	את	
האחריות	לתחום	שבו	הוא	מתמחה,	וכך	ייווצר	יחס	אופטימאלי	

בין	השקעת	הציבור	ובין	התמורה.	למשל,	אם	צד	השותף	
ברווחי	הפרויקט	אחראי	הן	לבנייתו	הן	להפעלתו,	הוא	יעדיף	

.)Bettignies	&	Ross,	2004(	איכותי	נכס	של	בבנייה	להשקיע

שיתופי	פעולה	מסוג	PPP	בדרך	כלל	ידרשו	השקעה	
משמעותית	של	הון	מצד	הגורם	הפרטי,	והתמורה	לכך	תוחזר	

לשותף	הפרטי	באמצעות	מנגנון	תשלומים	אשר	באופן	אידיאלי	
ייצור	תלות	בין	הביצוע	לתשלום,	למשל	כזה	שבו	הרווח	יהיה	

תלוי	במספר	המשתמשים	במוצר	או	בזמינותו	)אטינגר	2018(.	
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כניסת המודל לרשויות מקומיות	נתפשת	תוצר	של	כמה	
תהליכים.	בשנים	האחרונות	חלו	התפתחויות	בתפישת	תפקידה	

של	הרשויות	המקומיות	ובתחומי	האחריות	שלה.	הרשויות	
הפכו	מגופים	שעיקר	עיסוקם	בניהול	ובאספקת	שירותים	

בסיסיים	לציבור,	לרשויות	יזמיות	אשר	תרות	אחר	דרכים	לעודד	
פיתוח	ויזמות,	וכל	זאת	ללא	תוספת	משאבים	מתאימה.	ככל	

שמצטמצמת	התמיכה	הממשלתית	ברשויות	מקומיות,	התמריץ	
ליצור	שותפויות	עם	השוק	הפרטי	מתחזק.	לאור	הרחבת	טווח	
פעילותה	של	הרשות,	הרצון	למצוא	אתגרים	חדשים	בתחום	

הפיתוח	הכלכלי	העירוני	גדל.	בשל	המצוקה	התקציבית,	
שדורשת	לבסס	את	ניהול	העיר	על	עקרונות	עסקיים,	ובשל	
הצורך	לעקוף	מגבלות	ארגוניות	ולספק	תפעול	יעיל,	גמיש	

ואפקטיבי,	אך	טבעי	שהרשויות	יפנו	לאימוץ	המודל	)חסון	וחזן	
.)1997

חברות	עירוניות	משחקות	תפקיד	משמעותי	בהקשר	זה.	
כמחצית	מהחברות	העירוניות	בישראל	פועלות	בתחום	הפיתוח	

העירוני	)פיתוח	תשתיות,	משיכה	של	יזמים	ויצירת	מקומות	
תעסוקה(,	והמחצית	השנייה	עוסקת	בניהול	נכסי	הרשות	

ובאספקת	שירותים	לתושבים.	חברות	עירוניות	נועדו	להגדיל	
את	היעילות	ולשפר	את	השירותים	אשר	מספקת	העירייה,	תוך	
הפחתת	עלויות	והגדלת	והרווחים.	חברות	עירוניות	הן	גם	כלי	
יעיל	להתמודדות	או	לעקיפה	של	הביורוקרטיה	ושל	הרגולציה	

.)Sarig,	2015(	העירייה	על	המוחלת

אם	כן,	היתרונות,	כמו	גם	המניעים	ליצירת	שותפות	ציבורית-
פרטית	הם	מגוונים:

 .PPP-ב	להתקשרות	מרכזית	סיבה	הם	ייחודי	ידע	או	מומחיות	
ההנחה	היא	כי	המגזר	הפרטי	מחזיק	במומחיות	וביכולת	עדיפה	
על	זו	של	רשות	להקים,	לתחזק	ולתפעל	מיזמים,	כל	שכן	כאשר	
הם	חורגים	מגדר	עיסוקיה	השגרתיים	של	רשות.	למשל,	סביר	

להניח	שרשת	הולמס	פלייס,	אשר	בבעלותה	עשרות	חדרי	כושר	
מצליחים	בכל	רחבי	הארץ,	תצליח	לייצר	ולהפעיל	סניף	באופן	

יעיל	ומוצלח	מזה	שיוקם	או	יתופעל	על	ידי	הרשות	עצמה,	אשר	
חסרה	ניסיון	מקצועי	בעניין.	מובן	שרשות	יכולה	לשכור	מפעיל	
לחדר	הכושר	שלה	או	לשכור	חברה	חיצונית	לתכנון	המתחם,	
אולם	יש	לכך	כמה	חסרונות.	ראשית,	הסכום	שתשלם	עירייה	
על	הפעלה	של	נכס	מכל	סוג	)מעונות	סטודנטים,	חניון,	בית	
דיור	מוגן	וכו'(	יהיה	גבוה	יותר;	שנית,	בעולם	המכרזים	הזוכה	

הוא	לרוב	מי	שהציע	את	ההצעה	הנמוכה	ביותר,	ולא	פעם	הדבר	
מתבטא	באיכות	תוצר	ירודה.	כריכה	של	התכנון	או	הבנייה	עם	
ההפעלה	ו\או	התחזוקה	תיצור	מנגנון	אבטחת	איכות	שינטרל	

אינטרסים	קצרי	טווח	להקטנת	ההוצאות	בשלב	התכנון	או	
הבנייה	על	חשבון	איכות	התוצר	או	העלויות	ארוכות	הטווח	
של	תפעול	ואחזקה.	כמו	כן,	בהרבה	מקרים,	כאשר	החברה	

המפעילה	היא	שאחראית	על	התכנון	והבנייה,	סביר	להניח	שהיא	
תוכל	למקסם	את	התוצר	על	ידי	התאמה	של	הנכס	לצרכיה.	

באופן	כללי,	PPP	מאפשר	לנצל	את	היתרונות	היחסיים	של	שני	
הצדדים	ולתעל	אותם	לטובת	הצלחת	הפרויקט.
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נוסף	על	כך,	יש	נכסים	אשר	מצריכים	ניהול או תפעול מורכב,	
הדורשים	כוח	אדם	רב	)אשר	לרוב	יקר	יותר	במגזר	הציבורי	או	

פשוט	אינו	בנמצא(	או	אופרציה	כגון	טיפול	שוטף	בדיירי	מעונות	
או	דיור	מוגן,	הפעלת	מתקן	לטיהור	שפכים	ותחזוקה	של	מערך	

השכרת	רכב	וכד'.	פעמים	רבות	הרשות	כלל	אינה	יכולה	או	אינה	
מעוניינת	לרכוש	את	הידע	הדרוש	להפעלת	הנכס.

מומחיות	המגזר	הפרטי	עשויה	להתבטא	גם	בבחירה	ובטיוב	של	
הפרויקטים.	רשויות	אשר	בוחרות	להוציא	לפועל	באופן	עצמאי	
פרויקטים	מסתכנות	בכך	שיתברר	כי	אינם	כלכליים	או	שינחלו	
הפסדים	מסיבות	של	ניהול	לא	נכון,	ואילו	התקשרות	בתצורה	

של	שותפות	עם	המגזר	הפרטי	עשויה	להגן	על	העושר	העירוני,	
הן	משום	שיש	להניח	שיזמים	אשר	מסכנים	את	כספם	ואשר	

מקצועם	הוא	בבחירה	נבונה	של	השקעות	ידעו	להבחין	בכלכליות	
של	פרויקטים	טוב	יותר	מרשות	ציבורית.	שנית,	כאמור,	כאשר	

הסכם	ההתקשרות	מתוכנן	כראוי,	הוא	אמור	להטיל	לפחות	חלק	
מהסיכונים והרווחים	)ולעיתים	את	כולם(	הכרוכים	בפרויקט	על	

הצד	הפרטי	)ולכן	גם	לתמרץ	אותו	להביא	לשגשוג	הפרויקט(.

מניע	נוסף	קשור	לאופי	פעילותו	של	המגזר	הפרטי,	שהוא	לא	
פעם	יעיל	ואסטרטגי	יותר	ממקבילו	הציבורי.	מסיבה	זו,	רשות	

עשויה	לשקול	לחיוב	התקשרות	עם	יזם	לצורך	הקמה	ובנייה	של	
פרויקט	מכיוון	שהדבר	יקטין	את	הסיכוי	שתתרחש	חריגה	מלוחות	
הזמנים	שנקבעו	לעשייה	)הצד	הפרטי	אינו	כפוף	לאותן	המגבלות	
שמוטלות	על	הרשות,	הוא	מומחה	בתחומו,	וכן	הרבה	פעמים	הוא	
יתחיל	להפיק	רווחים	מהמיזם	רק	לאחר	השלמת	עבודות	ההקמה,	
ולכן	קיים	אינטרס	מובנה	להתחיל	בפעילות	מוקדם	ככל	האפשר(;	

מאפיין	זה	יסייע	להפחתת	עלויות	ההקמה.

המניע המימוני	הוא	המניע	השכיח	ביותר	ליצירת	התקשרויות	
PPP	ברשויות	המקומיות	ובכלל.	אף	על	פי	שככלל	רשויות	

מסוגלות	לגייס	הון	זול	יותר	משהמגזר	הפרטי	מגייס	מגופי	מימון,	
יש	מגבלות	נוספות	המוטלות	עליהן	בהקשר	זה,	ו-PPP	הוא	

לא	פעם	כלי	למימון	מיזמים	באופן	שעוקף	מגבלות	תקציביות.	
ראשית,	ערי	הפריפריה,	החברה	הערבית	ורשויות	חלשות	אחרות	

עשויים	להפיק	תועלת	מפרויקטים	של	PPP	אשר	מטילים	את	
מלוא	עלויות	המימון	או	את	חלקן	–	ובתוך	כך	עלויות	ההקמה,	
התחזוקה	והתפעול	–	על	גורם	חיצוני.	אומנם	בעסקאות	מסוג	

זה	)בהנחה	כי	הן	רווחיות(	יש	הפסד	פוטנציאלי	של	רווחים	
שהיו	יכולים	להיות	מופקים	מהקמה	עצמאית	של	הפרויקט,	אך	
בהנחה	כי	לא	היה	בכוחה	של	הרשות	להוציא	אל	הפועל	את	

הפרויקט	באופן	עצמאי,	בחירה	ב-PPP	תשפר	את	מצבה	הן	בשל	
העובדה	כי	יתאפשר	לה	לספק	לתושביה	את	השירות	המדובר	
הן	לאור	העובדה	שברוב	המקרים	הנכס	ישוב	לידיה	ויתווסף	

לרשימת	נכסיה	בטווח	הארוך.

מניע	זה	הוא	בלתי	מבוטל	גם	בעבור	רשויות	איתנות,	כיוון	שבשל	
המגבלות	הקיימות	על	סך	המלוות	אשר	רשות	רשאית	להתחייב	

להם,	וכן	בשל	אופי	הניהול	התקציבי	ברשויות	שמתאפיין	
לעיתים	בראייה	קצרת	טווח,	הסיכוי	שרשות	תתחייב	להלוואה	
של	עשרות	מיליוני	שקלים	לפרויקט	שאינו	חיוני	ואשר	יחזיר	

את	עצמו	רק	בעוד	20-10	שנים	הוא	נמוך	יחסית.	כמו	כן,	מימון	
חיצוני	לתקציב	הרשות	מאפשר	להאיץ	את	הפיתוח	הכלכלי	

העירוני	ולאפשר	יצירה	של	פרויקטים	באופן	מקבילי	לעומת	טורי	
)אם	כי,	כפי	שיפורט	בהמשך,	יש	מגבלות	מסוימות	בנושא	זה(.

PPP Knowledge Lab - משמאל לימין-החולשות של הרשות המקומית בהקמה ואחזקה של מיזמים, 
ואיך PPP יכול לעזור והחוזקות והיתרונות עבור הרשות המקומית
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יחד	עם	זאת,	אמצעי	זה	אינו	חף	מחסרונות.	התקשרות	
ארוכת	שנים	עשויה	להיות	בעוכרי	הרשות	המקומית	אם	אינה	
נעשית	כראוי.	האתגר בבניית שותפות	מיטיבה	הוא	רב,	שכן	

ההתקשרות	דורשת	מומחיות	גבוהה	בתחומי	המו"מ,	הפיננסים,	
חוזים	וכד'.	רשויות	מקומיות	שאין	להן	המשאבים	הנדרשים	
לבניית	שותפויות	טובות	עם	המגזר	הפרטי	עלולות	להיקשר	

בשותפויות	שאינן	מיטיבות	עם	האינטרס	הציבורי.	הניסיון	מלמד	
שחלק	מהפרויקטים	נקלעים	לקשיים,	ושותפויות	מתפרקות	

בשל	סיבות	כגון	חריגות	תקציב	משמעותיות,	תמחור	לא	ריאלי,	
מחלוקות	משפטיות	ועוד.	בנסיבות	כאלה,	מזמין	השירות	עשוי	
לשאת	בעלויות,	כפי	שקרה	בפרויקט	מעונות	הסטודנטים	של	

האוניברסיטה	העברית,	שם,	בשל	היעדר	רווחיות,	נאלצה	
האוניברסיטה	לרכוש	את	מתחם	המעונות	בחזרה	מחברת	

.)UN	HABITAT,	2011 ;2018	)אטינגר	ישראל	אפריקה

נוסף	על	כך,	חיסרון	מרכזי	נוסף	של	שותפויות	ציבוריות-פרטיות	
מתבטא	בעת	כניסה	למשא ומתן חוזר במהלך הפרויקט.	לאחר	
חתימת	החוזה,	כוח	השותף	הפרטי	מול	הרשות	הציבורית	גדול	

יותר	בהשוואה	לכוחו	של	זכיין	בהתקשרות	רגילה,	הן	בשל	
מורכבות	ההתקשרות	הן	בשל	תקופת	ההתקשרות	הארוכה,	

שבמהלכה	הוא	צובר	מומחיות	וידע	ספציפיים	למיזם,	שעשויים	
להיות	בעלי	ערך	רב	בתחומים	מסוימים.	שותפים	פרטיים	עשויים	

לנצל	את	החולשה	היחסית	של	הגורם	הציבורי	ולפתוח	את	
ההתקשרות	למו"מ	חוזר;	במצב	כזה,	המו"מ	יתנהל	בתנאים	
שאינם	תחרותיים,	והעלויות	לשותף	הציבורי	עלולות	להיות	

גבוהות.	מקרה	דומה	קרה	בפרויקט	המעונות	בירושלים	שעליו	
יפורט	בהמשך,	וכן	אפשר	למצוא	דוגמה	נוספת	בפרויקט	

להרחבה	והפעלה	של	תשתית	אספקת	המים	לתושבים	בעיר	
Nelspruit	שבדרום	אפריקה,	שם	במהלך	תקופת	הזיכיון	נפתח	
ההסכם	למו"מ	מחודש	שבסופו,	בין	היתר,	אחריות	הזכיין	כלפי	
השקעה	בתשתיות	ירדה,	הוסכם	על	מענקים	וסבסודים	נוספים	
מצד	השלטון	המקומי,	ובוטלו	שני	תשלומים	משמעותיים	שעמדו	

.)Bender	&	Gibson	2010(	הזכיין	לחובת

כמו	כן,	כאשר	נוסף	גורם	פרטי	למשוואה	והוא	שותף	בהליכי	
קבלת	ההחלטות	ובחלק	ניכר	מהסיכונים	הכרוכים	בשותפות,	
השליטה	של	הרשות	המקומית	והשיקולים	הציבוריים	בכלל	
נחלשים	לעומת	אלה	של	הגורם	הפרטי,	ובמקומם	מתחזקים	

שיקולים עסקיים אשר עשויים להשפיע על טיב השירות	ועל	
היבטים	רבים	אחרים	הקשורים	לאופי	המוצר	או	השירות	)אטינגר	

	.)UN	HABITAT,	2011 ;2018

כאמור,	ככלל	ההון	אשר	גורם	פרטי	מסוגל	לגייס	הוא	יקר	יותר	
מזה	שתגייס	הרשות,	ועל	כך	מתווספות	עלויות	אשר	נועדו	

לשקלל	את	הסיכונים	שהיזם	מקבל	על	עצמו	וגורמים	נוספים	
אשר	מייקרים	את	עלות	העסקה,	ונוסף	על	כך	מתווסף	כמובן	
הרווח	של	היזם.	עם	זאת,	מנגד	עומדים	מאפיינים	כגון	יעילות	
המגזר	הפרטי,	נטייתו	לעמוד	בלוחות	זמנים	וכריכת	שלבים	

שונים	בחיי	הפרויקט	בהסכם	אחד,	אשר	עשויים	לעודד	איכות	
בנייה	גבוהה	יותר	או	תפעול	זול	יותר,	כפי	שתואר	לעיל,	אשר	
עשויים	לקזז	את	העלות	הראשונית	במקרים	מסוימים.	כמו	

כן,	בחלק	מהתצורות	הרשות	כלל	לא	נדרשת	להשקיע	במיזם	
מכספה,	למשל	בפרויקטי	BOT	שבהם	היזם	עשוי	לממן	בעצמו	

את	עלות	ההקמה	והתפעול.

עם	זאת	יש	לזכור	כי	גם	BOT	אינו	פתרון	פלאים.	במקרים	מסוימים	
הוא	עשוי	לגלגל	עלויות	עסקה	גבוהות	לצרכן,	ובמקרים	שבהם	יש	
רשת	ביטחון,	או	לחלופין,	כאשר	הצד	הציבורי	מתחייב	להשקעה	
מסוימת	מצידו	או	כשיש	התפתחויות	ושינויים	טכנולוגיים	או	
אחרים	אשר	מוזילים	או	מייתרים	את	המוצר	נשוא	ההסכם,	

עשויים	להפוך	את	ההתקשרות	לחור	תקציבי,	שכן	ההתקשרויות	
הן	לרוב	ארוכות	טווח	ולעיתים	חסרות	מידה	מסוימת	של	גמישות	

)לעיל	ההשלכות	של	מו"מ	חוזר(.	
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תיאר	זאת	אחד	מבכירי	החברות	העירוניות	שעימו	דיברנו:	"אם	
היזם	לא	יוכל	לעמוד	בהתחייבויותיו	מסיבה	כלשהי,	הוא	תמיד	

יבוא	אליי,	אבל	אם	ההסכם	יתברר	כרווחי	יותר	מהצפוי,	הרווחים	
ייוותרו	אצלו,	והרשות	הפסידה	לכאורה".	ראוי	לציין	בהקשר	

זה	שהרשות	לפיתוח	כלכלי	של	תל-אביב	יפו,	אחת	מהחברות	
העירוניות	המובילות	במדינה	אשר	באמתחתה	ניסיון	רב	ביצירת	

הסכמי	PPP	מוצלחים,	נמנעת	באופן	כמעט	קטגורי	מליצור	
שותפויות	PPP	מסוג	BOT	בשל	חוסר	הגמישות	המאפיין	אותן.

נוסף	על	כך,	יש	חשיבות	בהתאמת	אופי	ההתקשרות	לסוג	
הפרויקט.	למשל,	בעבר	היה	נהוג	לבנות	מתקנים	לטיהור	

 .PFI-ש	ובין	BOT-ש	בין	–	PPP	התקשרויות	באמצעות	שפכים
עם	זאת	נצפית	מגמת	ירידה	בתחום	זה,	מכיוון	שהתעוררו	

קשיים	האופייניים	לסוג	הפרויקט.	טיהור	שפכים	הוא	תחום	
הנהנה	מביקוש	קשיח	ומחוסר	בתחרות.	לכן	התושבים	והרשות	

הופכים	למעין	לקוח	שבוי	של	החברה	הזכיינית,	ואילו	לאחרונה	
יש	למעשה	אינטרס	אינהרנטי	לשחוק	את	המתקן	ככל	האפשר	

במהלך	חיי	השימוש	ולהשיא	את	רווחיו,	או	לחלופין	להעלות	
את	מחיר	השירות	למזרים	באמצעות	פתיחת	המו"מ.	זוהי	

דוגמה	לתחום	שאינו	מתאים	ל-BOT.	במקרה	המצדיק	שימוש	
ב-BOT	תהיה	לזכיין	תחרות,	וללקוח	שלו	תהיה	בחירה	בינו	ובין	
חלופות	אחרות	אשר	ייצרו	מוטיבציה	מתאימה	לתחזק	את	הנכס	
שבבעלותו	ולמקסם	את	איכות	השירות	שהוא	מעניק	לתושב.	
למשל,	דיור	הוסכם	באופן	די	גורף	כתחום	אשר	עשוי	להתאים	
ל-PPP,	למעט	אמירות	נקודתיות	על	אודות	אתגרים	רגולטוריים	
)לדוגמה	פרויקט	של	דיור	מוגן	שנדחה	על	ידי	הרגולטור	בשל	

מחלוקת	על	התמודדות	עם	פיקדונות	הדיירים	לאחר	תום	
תקופת	ההסכם(,	ובאופן	כללי	על	יכולתה	של	הרשות	הממוצעת	
להתמודד	כראוי	עם	תחום	זה,	שאינו	מתחומי	העיסוק	הקלאסיים	

של	הרשויות.
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רגולציה: סקירת המצב הקיים
כמו	כל	פעילות	של	השלטון	המקומי,	גם	שותפויות	

מוניציפאליות-פרטיות	כפופות	לרגולציה	מצד	גורמים	רבים,	בין	
שזו	רשות	החשמל	שתסדיר	את	הקמתם	של	מתקני	אנרגיה	ובין	

שזו	הרשות	להגנת	הסביבה	שתתייחס	להשפעותיו	של	אתר	
הטמנת	פסולת.	עם	זאת,	יש	אסדרה	ייחודית	החלה	על	שותפויות	
PPP	בין	גופים	מוניציפאליים	לבין	המגזר	הפרטי,	והיא	גם	בעלת	

ההשפעה	הגדולה	ביותר,	וזוהי	האסדרה	של	משרד	הפנים.
עיקר	סמכותו	של	משרד	הפנים	בענייננו	נובע	משני	מקורות	חוק:

נוסף	על	כך,	על	הרשות	מוטלת	החובה	לרשום	בספריה	את	מרכיב	
החזר	אשראי	הספקים	לזכיין	בסעיף	פירעון	המלוות	המתאים	

ולהציג	את	סך	ההתחייבויות	כלפי	גורמים	פרטיים	כחלק	ממצבת	
חובותיה	של	הרשות	בדוחותיה	הכספיים.

לבסוף,	לאחרונה	חוברה	טיוטה	חדשה	לתיקון	חוזר	המנכ"ל	משנת	
2004	אשר	נועדה	לתת	מענה	לביקורת	שהועלתה	כלפי	החוזר	
הנוכחי.	טיוטה	זו	טרם	פורסמה	נכון	לעת	כתיבת	המאמר,	ולכן	

בסוף	המאמר	אתייחס	לתיקונים	המוצעים	במידת	האפשר.

לפי	סעיף	188,	עסקאות	במקרקעין	העירייה	בין	הרשות	
וגורמים	חיצוניים	הכרוכות	בהעברת	מקרקעין	של	הרשות	
לגורם	חיצוני	לתקופה	העולה	על	חמש	שנים	מחייבות	את	
אישור	שר	הפנים,	למעט	עיריות	שהוכרו	כעיריות	איתנות,	

אשר	נהנות	מפטור	לפי	סעיף	קטן	ב1.	נוסף	על	כך,	על	
התקשרויות	PPP	חלות	ההוראות	המצויות	בחוזר	מנכ"ל	משרד	

הפנים	מס'	2004/5	)להלן:	חוזר	המנכ"ל(.

בפועל,	נכון	לעת	כתיבת	מחקר	זה	וטרם	פרסום	טיוטת	חוזר	
מנכ"ל	משרד	הפנים	2004/5,	המשוכות	שרשות	המעוניינת	
להתקשר	בשותפות	PPP	חייבת	לצלוח	מתחלקות	לאישורים	
טרם	פרסום	המכרז	ולאישור	הסופי	המאשר	את	ההתקשרות	

עם	היזם	הספציפי	אשר	נבחר	בהליך	המכרזי.	

כדי	לזכות	באישור	המקדים	)או	באישורים.	בעבר	אישור	זה	
היה	מחולק	לאישור	מקדמי	ואישור	עקרוני	אשר	מאוחר	יותר	

 PPP-ה	עסקת	בעבור	מכרז	לפרסם	לרשות	יחיד	לאישור	אוחדו
המוצעת(,	על	העירייה	למלא	אחר	הדרישות	הללו:

1.		בחינת	כל	החלופות	הקיימות	לביצוע	עסקת	ה-PPP	ואחרות,	
		ובכלל	זה:

		א.	כדאיות	כלכלית
		ב.	סיכויים	וסיכונים

		על	הרשות	להסביר	ולהוכיח	כי	PPP	היא	האפשרות	העדיפה.
2.		פירוט	המקורות	הכספיים	המיועדים	לממן	את	ההתחייבויות	

		ארוכות	הטווח	כלפי	הזוכה	במכרז.
 PPP	מסוג	חוזים	בעריכת	ניסיון	בעל	דין	עורך	עם	התקשרות		3.
		שיכין	את	החוזה	וימשיך	ללוות	את	הפרויקט	עד	לחתימתו	

		)רזין	אלרון	וחזן	2018(.

לבסוף,	כדי	לאשרר	את	העסקה	באופן	סופי,	על	הרשות	לזכות	
באישור	משר	האוצר	ושר	הפנים	לפי	סע'	45א	לחוק	יסודות	

התקציב,	אישור	אשר	חל	גם	על	רשויות	איתנות:

סע' 188 לפקודת העיריות:
)א( עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין, 

להחליפם או למשכנם אלא על פי החלטת המועצה 
ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך.

)ב( עירייה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות 
שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות, אולם 

השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים... 
טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן )א(.

)ב1( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו-)ב( –
)1( עשייה במקרקעין כאמור בסעיפים קטנים )א( 

ו-)ב( בעירייה איתנה אינה טעונה אישור השר

סע' 45א לחוק יסודות התקציב:
הגבלת מיזמים

45א. רשות מקומית ותאגיד הנשלט בידי רשות 
מקומית לא יתקשרו עם מי שאינו גוף מתוקצב או גוף 

נתמך בהתקשרות ארוכת טווח ])3 שנים או יותר([ 
לביצוע מיזם, אלא על פי היתר של שר הפנים ושר 

האוצר
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חלק א' - חסמים

החסמים:
נכון להיום, מספר השותפויות העירוניות-פרטיות אשר נכרתו 

במדינת ישראל הוא יחסית קטן. בשל כך, מחקר זה נועד לאתר, 
להגדיר ולבחון את התקיימותם של חסמים העומדים לפני 

רשויות המעוניינות ליצור שותפויות כגון אלה. בראיונות שערכנו 
עם בעלי תפקידים רלוונטיים בעיריות, בחברות עירוניות, 

בחברות ייעוץ וליווי לפרויקטי PPP, ועם עורכי דין מומחים, 
יזמים מן המגזר הפרטי ואף נציגי רשויות השלטון המרכזי, 

אותרו החסמים אשר נפרוט להלן. החסמים יוצגו בחלוקה בין 
חסמי המגזר הפרטי: גודל, מומחיות, הרשות כשותף עסקי, 

כדאיות כלכלית ואיכות מכרזים וחוסר גמישות; לאלה של המגזר 
הציבורי: חשבונאות, חוסר ניסיון, ידע ומומחיות, רגולציה, זמני 

טיפול ובעיות ייחודיות לחברה הערבית ולרשויות חלשות.

חסמי המגזר הפרטי:
גודל

ככלל,	שוויים	הכספי	של	מיזמים	ברשויות	המקומיות	קטן	באופן	
משמעותי	ממקביליהם	ברמה	הלאומית.	מכרזי	PPP	של	השלטון	

המרכזי	הכוללים	פרויקטים	של	תשתית,	תחבורה	ובינוי	הם	
פרויקטים	עתירי	הון	ועשויים	לעיתים	אף	לחצות	את	רף	מיליארד	
השקלים.	פרויקטים	מסוג	זה	נחשבים	למתאימים	במידה	רבה	

למימוש	באמצעות	PPP.	הם	צפויים	לייצר	תשואה	גבוהה	
למשקיעים	חיצוניים	ונחשבים	לאטרקטיביים	עד	מאוד	למגזר	

הפרטי,	אשר	מגלה	עניין	רב	במכרזים	אלה.	

תכנון	פרויקט	PPP,	כתיבת	המכרז	וניהולו	באופן	נכון	לאורך	
תקופה	ארוכה	הם	הליכים	מורכבים,	ארוכים	ודורשים	מומחיות	
רבה.	כל	אלה	יוצרים	עלויות	עסקה	גבוהות	אשר	משפיעות	על	

כדאיות	העסקאות.	למעשה,	לפי	חברת	ענבל	הממשלתית,	

האחראית	לניהול	התקשרויות	PPP	של	המדינה,	אין	כדאיות	
כלכלית	בעסקאות	PPP	הנמוכות	בהיקפן	מ-400	מיליון	ש"ח.
ברשויות מקומיות פרויקטים הם ככלל קטנים יותר ועשויים 

לנוע על טווח שבין מיליונים בודדים לכמאה מיליון שקלים.	לפי	
ממצאינו,	רשויות	בדרך	כלל	לא	ישקלו	לממש	פרויקט	בסדר	גודל	
קטן	)עד	כ-20	מיליון	ש"ח(	באמצעות	PPP.	מגמה	זו	מתכתבת	
עם	ממצאים	שעלו	בחלק	משיחותינו	עם	יזמים	פרטיים,	בעיקר	

חברות	הבנייה	הגדולות	בשוק,	אשר	פרויקטים	בסדר	גודל	זה	אינם	
מהווים	אפשרות	אטרקטיבית	בעיניהם.	

עם	זאת,	יש	גם	חברות	ויזמים	פרטיים	בסדרי	גודל	קטנים	יותר	
אשר	טווח	המטרה	שלהם	אינו	כולל	פרויקטים	עתירי	הון,	ולכן	
דווקא	פרויקטים	בינוניים	)או	במקרה	של	משקיעים	או	חברות	

קטנות	גם	פרויקטים	קטנים(	עשויים	להיות	רלוונטיים	בשבילם.	על	
כן,	נראה	כי	היקף הפרויקטים לא אטרקטיבי לחברות הגדולות 

ואילו עבור חברות ביניניות וקטנות יש חסמים אחרים כפי 
שיפורט בהמשך.	יש	לציין	לצורך	כך	את	מגרש	הטניס	בחדרה,	
שעלותו	כ-13	מיליון	ש"ח;	את	מגרש	הקט-רגל	בבאר	שבע,	

שעלותו	דומה;	את	פרויקט	הזנת	ילדי	הגנים	ובתי	הספר	היסודיים	
של	כפר	סבא,	שעלותו	נמוכה	אף	יותר	ועומדת	על	כ-2	מיליון	ש"ח;	

"קאנטרי	קלאבס"	בערים	שונות	שעלותם	נמדדת	בכ-40	מיליון	ש"ח;	
מעונות	הסטודנטים	בבית	אגרון,	שעלותו	80	מיליון	ש"ח	וכן	רבים	

אחרים.	

מן	היזמים	אשר	השתתפו	במחקר	עלתה	תמונה	שונה,	ולפיה	
יש	עניין	רב	בפרויקטי	PPP	בסדרי	גודל	אלה	ויש	רצון	להתקשר	
בשותפויות	עם	רשויות	מקומיות,	אולם	לטענתם,	יש	מחסור	

בפרויקטים	מסוג	זה.	מצד	שני,	יש	להביא	בחשבון	שיש	מכרזי	
PPP	של	השלטון	המקומי	אשר	נסגרים	ללא	מציעים	כלל.	כיצד	
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השניים	מתיישבים	אם	כן?	נראה	שהדבר	טמון	באיכות	המכרזים	
–	חסם	נוסף	שעליו	נרחיב	בהמשך.

נדמה,	כי	עלויות	עסקה	גבוהות,	אשר	ללא	ספק	כרוכות	בעסקאות	
PPP,	אכן	מהוות	שיקול	בעבור	יזמים.	אחד	המרואיינים,	בכיר	
באחת	מחברות	הבנייה	הגדולות	במשק,	ציין	כי	יש	די	והותר	
פרויקטים	ארציים,	אטרקטיביים	הרבה	יותר,	וכי	מסיבה	זו	אין	
לו	עניין	לגשת	למכרזים	של	השלטון	המקומי	–	לא	רק	בשל	

תשואה	פוטנציאלית	גבולית	במקרה	של	זכייה,	אלא	גם	בשל	
העובדה	שההכנה	וההגשה	של	הצעה	למכרז	כרוכות	בעלויות	
משמעותיות	וכי	"בלאו	הכי	איני	יודע	לתמחר	נכון	את	הסיכונים	

הכרוכים	בהתקשרויות	כגון	אלה,	ואני	מניח	שגם	אם	אצליח	
לשקלל	אותם	נכון,	תמיד	יהיה	מישהו	שלא	יעשה	זאת	וייתן	

הצעה	נמוכה	ממני".	מאידך,	בהחלט	סביר	כי	אותן	חברות	כמו	
סולל	בונה,	אפריקה	ישראל,	אשטרום	או	מנרב,	אשר	רוויות	

ניסיון	ומביעות	עניין	עקבי	בפרויקטי	PPP	ארציים,	אינן	מעוניינות	
בפרויקטים	בהיקף	נמוך,	אך	חברות	ויזמים	פרטיים	קטנים	יותר	
מצידם	אינם	מעוניינים/יכולים	להתמודד	על	פרויקטים	עתירי	

הון,	אך	דווקא	כן	יהיו	מעוניינים	בפרויקטים	בסדר	גודל	האופייני	
לרשויות	המקומיות.	על	כן,	אמצעים	ו/או	גופים	שיפשטו	את	

התהליך	ויפחיתו	את	עלויות	ההגשה,	כגון	סיוע	בהכנת	המכרז,	
תבניות	פשוטות,	ליווי	ייעוצי	והקניית	יכולות,	הם	רלוונטיים	
כדי	לתת	מענה	לצורך	זה,	וביכולתם	להביא	להגדלת	מספר	

המתמודדים	בהליך	המכרזי.

נוסף	על	כך,	יש	לתת	את	הדעת	כי	בהחלט	קיימת	אפשרות	
שעלויות	העסקה	הגבוהות	הנובעות	מההליך	המכרזי	הסבוך	
)הכרוכות	בעיקר	במודלי	ה-BOT	וה-PFI(,	כמו	גם	התהליך	
הקודם	לפרסום	המכרז	וכן	הרגולציה	המכבידה,	מקזזים	את	
הרווחים	האפשריים	ופוגעים	בכדאיות	העסקה.	ייתכן	כי	שני	

המודלים	הנ"ל,	שבהם	נעשה	שימוש	כמעט	בלעדי	בקרב	
הרשויות	בארץ	מתוך	כל	צורות	השותפויות	האפשריות,	לא	
מתאימים	להתקשרויות	בהיקפים	קטנים;	על	כך	בהמשך.

מומחיות
מכאן	אנו	מגיעים	לחסם	השני	הקשור	למגזר	הפרטי.	מגורמים	

שונים	עולה	כי	יש	למעשה	מחסור בקרב המגזר הפרטי ביזמים 
וחברות אשר מחזיקים בידע ובניסיון הדרוש כדי להתקשר 
בהצלחה בשותפויות PPP.	כידוע,	מדובר	באופן	התקשרות	

מורכב	המטיל	יותר	סיכונים	על	הצד	הפרטי	מהתקשרות	רגילה	
	,BOT	)למשל	ההתקשרות	מצורות	חלק	כן,	וכמו	וקבלן,	מזמין	של

מהנפוצות	בענף(	נחשבות	לכאלה	המניבות	רווחים	נמוכים	
ביחס	להשקעה,	ולכן	לא	רק	שנדרשים	ידע	ומומחיות	כדי	להפיק	
מהתקשרות	כגון	זו	את	המירב,	יכול	להיות	שקיימת	מוטיבציה	

נמוכה	לרכוש	מומחיות	זו.

אחדים	מן	היזמים	שעימם	שוחחנו	)הן	הקטנים	ביותר	הן	
החברות	המובילות	במשק(	הסבירו	כי	אף	על	פי	שאין	מדובר	

באופן	ההתקשרות	הרווחי	ביותר,	הם	בכל	זאת	מעורבים	
בפרויקטים	כאלה,	מכיוון	שנוסף	על	השיקולים	העסקיים	הם	
מושפעים	מתחושה	של	שליחות	ושל	רצון	להשתתף	בעשייה	

הציבורית	ולתרום	מיכולתם	כדי	לטייב	את	השירות	לתושב	ולעצב	
אותו.	עם	זאת,	ככל	הנראה	מדובר	בשיקול	שולי	ביותר.	דרך	

פעולה	אפשרית	לקידום	מומחיות	שכזו	היא	באמצעות	קורסים	
והכשרות	ייעודיות	לנושא,	אשר	יועברו	הן	על	ידי	גורמים	רשמיים	

והן	על	ידי	מחזיקי	עניין	מנוסים	מהתחום.	

זאת	ועוד,	אחדים	מהיזמים	ציינו	כי	שיקול	נגד	התקשרות	עם	
רשות	בעסקת	PPP	נובע	מאופיין	של	הרשויות	המקומיות	

כשותפות	עסקיות.	PPP,	כאמור,	הוא	אופן	התקשרות	אשר	יוצר	
שותפות	עסקית	שבה	שני	הצדדים	תלויים	זה	בזה	ועובדים	זה	
לצד	זה	לאורך	זמן	רב	לצורך	הצלחת	הפרויקט.	על	כן,	אף	על	פי	

שמרבית	החברות	הרלוונטיות	אינן	זרות	לעבודה	מול	רשויות	
מקומיות,	שונה	הדבר	במקרה	שלנו,	כאשר	מדובר	במודל	

התקשרות	המצריך	שיתוף	פעולה	כמו	גם	עבודה	לטווח	ארוך	
לצד	אילוצי	המציאות	המשתנה.

כאמור,	מרבית	החברות	והיזמים	אשר	רלוונטיים	לעסקאות	
ה-PPP	שמציעות	או	עשויות	להציע	רשויות	מקומיות	הם	למודי	
ניסיון	בהתקשרויות	עם	השלטון	המקומי	כקבלני	שירות,	בנייה	
ואספקה.	מכאן	שבקרב	אחוז	לא	מבוטל	מהמגזר	הפרטי	)כאלה	
שרכשו	ניסיון	בהתקשרות	ב-PPP	עם	רשויות	מקומיות	וכאלה	
שלא(	התגבש	לרשות	ולאופי	פעילותה	העסקי	מוניטין	אשר	

.PPP-ל	כשותפה	שלה	הערך	על	גם	משליך

בכיר	בחברת	בנייה	גדולה	אשר	התקשרה	בעבר	ומתקשרת	
בהווה	עם	המדינה	בשותפויות	PPP	אולם	בחרה	שלא	לגשת	
למכרזים	עירוניים	דומים	)למעט	בתל	אביב	ובגבעתיים(	נימק	

את	מדיניות	החברה	בחשש	מפני	התקשרות	עם	רשות	מקומית	
אשר	היא	גוף	"כוחני ולא יציב פוליטית".	להשקפתו,	בשותפות	

עסקית	ארוכת	טווח	יש	צורך	במידת	אמון	גבוהה	בצד	השני,	

מומחיות

הרשות כשותף עסקי
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אמון	בכך	שיעמוד	בהתחייבויותיו	לפי	ההסכם,	וכאשר	יש	פער	
בהסכם	המצריך	מו"מ	חוזר,	הידברות	או	שיתוף	פעולה	הדדי,	
יהיה	עקבי	ברצונו	להביא	להצלחת	השותפות	ולשמור	על	אופי	
ההסכם	וההבנות	שהושגו	בעת	יצירתו.	ואילו	רשויות	מקומיות	
הן	גוף	הסובל	מחוסר	יציבות	שלטונית	ופוליטית	במידה	גבוהה,	
ולאורך	תקופת	זמן	ארוכה	הדבר	יכול	להיות	בעוכרי	ההסכם.	

דברים	אלו	עלו	בכמה	ראיונות	נוספים	בצורה	זו	או	אחרת,	מפי	
יזמים	אשר	הסכימו	יותר	או	פחות	על	מידת	המחויבות	של	רשות	
להסכמים	הכתובים,	אולם	רבים	מהם	העידו	כי	גם	ללא	הפרה	
מפורשת	של	החוזה,	בידיה	של	הרשות	כוח	רב	"להקשות"	או	
פשוט	"לא	לעזור",	ובכך	להביא	את	שותפה	העסקי	להפסדים	

קשים	ולעיתים	אף	לפשיטת	רגל,	ונדמה	כי	הסיכון	לכך	גדול	יותר	
ככל	שהרשות	קטנה	יותר.	יש	לקחת	בחשבון	שלאור	התמשכות	
הפרויקטים,	שינויים	תכופים	בקרב	מקבלי	ההחלטות,	כתוצאה	
מבחירות	או	פרישה	של	נבחרי	ועובדי	ציבור,	יוצרת	חוסר	וודאות	

שאינה	קיימת	באותו	האופן	בפרויקטים	במגזר	הפרטי.

כמו	כן,	היה	קיים	קונצנזוס	לגבי	החרגה	של	כמה	רשויות	חזקות	
מהכללה	זו,	ובכלל	זה	עומדת	בראש	עיריית	תל-אביב	יפו,	אשר	
נהנית	מביקוש	רב	וממוניטין	חיובי	בקרב	המגזר	הפרטי	)לצד	

התקיימותם	של	סיכונים	כלכליים	נמוכים	יחסית,	אשר	מצמצמים	
את	השפעתו	של	גורם	זה(;	מן	העבר	השני	אפשר	למנות	את	
הרשויות	החלשות,	ערי	הפריפריה	והחברה	הערבית,	אשר	

סובלים	מתדמית	שלילית	בהקשר	זה.

הבחנה	נוספת	בין	ערי	המרכז	האיתנות	לרשויות	חלשות,	ובכלל	
	,PPP	בפרויקט	שלהן.	הכלכלי	לחוסן	קשורה	הערבית,	החברה	זה

שבו	לרוב	היזם	הפרטי	נדרש	להשקיע	מהונו	ובכלל	זה	ליטול	
חלק	מהסיכונים	הכרוכים	במיזם,	יש	ערך	רב	לחוסנה הכלכלי 

והיכולת הנתפשת של הרשות לעמוד בהתחייבויות הכספיות 
שלה.	כאשר	יזם	מעוניין	לגייס	הון	בעבור	עסקת	PPP,	עליו	

להוכיח	לגופים	המממנים	כי	הוא	נוטל	סיכון	ריאלי,	כי	סביר	להניח	
שהרשות	תוכל	לעמוד	בתשלומים	אם	יש	כאלה,	שסביר	כי	המיזם	
יניב	את	הרווחים	הצפויים	)ולכן	פרויקטים	באזורי	ביקוש	יהיו	קלים	

יותר	למימון(	וכי	במקרה	של	הפסד,	הרשות	המקומית	תהיה	
מוכנה	ומסוגלת	לעמוד	בהתחייבויותיה	ותממש	את	הערבויות	
אשר	הובטחו	ליזם	אם	היו	כאלה	או	כי	יהיה	אפשר	לחלט	את	

החוב	בדרך	אחרת.	לדעת	כל	המעורבים,	ערבויות	מדינה,	מענקים	
כגון	אלה	שמקורם	בהחלטה	922	של	הממשלה	או	מענקי	הקמה	
המטילים	את	מרב	ההשקעה	הראשונית	על	הרשות	)כמו	בפרויקט	
האופניים	הציבוריים	בירושלים(	בהחלט	עשויים	להסיר	חסם	זה.

לבסוף,	יש	לציין	כי	לא	תועד	יתרון,	או	לחלופין	חיסרון,	לחברות	
 .PPP	מיזמי	של	ויצירה	לניהול	ביחס	אחר	או	זה	בהקשר	כלכליות

היו	יזמים	שטענו	כי	ההתנהלות	מול	החברה	העירונית	הייתה	
קשה	יותר	מזו	שנוהלה	מול	הרשות	עצמה,	שהייתה	עסקית	

יותר,	לעומת	הרשות	שהייתה	מעוניינת	בפרטים	התוכניים	של	
המיזם	וביצירתו	ותרומתו	של	היזם	לעיר.	לעומתם,	היו	יזמים	

שהעידו	כי	לדעתם	ההתנהלות	מול	החברות	העירוניות	הייתה	
יעילה	יותר	ויזמית	יותר	באופייה,	לעומת	יזמים	שלא	מצאו	כל	

הבדל	ולא	הביעו	העדפה	להתנהלות	מול	אחד	הגורמים.	החברות	
עצמן	העידו	כי	להשקפתן,	לחברות	כלכליות	יש	יתרון	על	פני	
רשות,	בשל	העובדה	כי	הן	מיישמות	חשיבה	עסקית	ויזמית,	
הן	פחות	שמרניות	באופיין	ויותר	פתוחות	לצורות	שונות	של	

התקשרויות	ומיזמים	לעומת	העירייה	עצמה.	אחדות	מהן	הביעו	
מורת	רוח	קלה	לגבי	חוסר	סמכויות	בתחומים	מסוימים	והצורך	
העיתי	להעביר	החלטות	שהתקבלו	בעירייה	לאישור	של	מועצת	

העיר	וועדת	המכרזים	של	העירייה.	
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אחד	ההסברים	השכיחים	ביותר	להיעדר	ביקוש	מצד	המגזר	הפרטי,	
שעלה	כמעט	מפי	כל	המרואיינים	מסקטור	זה	אשר	השתתפו	

 PPP-ה	מכרזי	של	הכלכלית	האטרקטיביות	למידת	נוגע	במחקר,
אשר	מוציאות	הרשויות	המקומיות	בארץ.	בסופו	של	יום,	כל	

הגורמים	וכל	השיקולים	הכרוכים	בפרויקטים	מסוג	זה	משתקללים	
בעבור	המגזר	הפרטי	לשאלה	אחת:	האם	הפרויקט	כדאי	כלכלית?

המגזר	הפרטי	אינו	נוטר	טינה	או	פוסל	הצעות	רווחיות	בשל	
התארכות	התהליכים	האופיינית	לסוג	הפרויקט,	בשל	דעות	קדומות	

לגבי	המזמין	או	בשל	סלידה	מהסיכונים	הכרוכים	בעסקה.	חלק	
מאלה,	ייתכן	שיהיו	שיקולים,	אולם	בסופו	של	דבר	הם	משתקללים	

בחישוב	של	עלות	מול	תועלת	ומיתרגמים	למחירים	שיוסיף	או	
יחסיר	היזם	מעלות	הפרויקט	בשבילו,	מה	שיבוא	לידי	ביטוי	בהצעת	
המחיר	שיגיש	למכרז;	במקרים	מסוימים,	עלותם	הכוללת	של	כלל	

הפרמטרים	תהפוך	את	ההתקשרות	לבלתי	כדאית	מעיקרה.

נושא	זה	למעשה	כורך	את	כל	יתר	השיקולים	האחרים	לתוך	פרמטר	
יחיד:	מידת	הכדאיות	של	העסקה.	הכדאיות	הכלכלית	נובעת	מסך	
כל	הסיכונים	והחיובים	המוטלים	על	הצד	הפרטי	אל	מול	הסיכויים	

להשיא	רווח	מן	העסקה.	לפי	מקורותינו,	רבים	מן	המכרזים	
המפורסמים	הם	גבוליים	במידת	הכדאיות	הכלכלית	שלהם	או	
חסרים	אותה,	עובדה	שלדעתם	נובעת	מתפישתה	של	הרשות	

המקומית	את	אופי	המודל	הכלכלי	של	PPP	וכן	ממאפייני	התנהלות	
עסקית	"אגרסיבית"	או	בלתי	מתפשרת	מצד	הרשויות.

מניסיונו	של	המגזר	הפרטי,	לא	פעם	מכרזי	PPP	מנוסחים	באופן	
שאינו	משקף	שותפות	עסקית	אלא	יותר	כרכישת	שירותים	מקבלן,	

במובן	שהוא	לא	מותיר	מרחב	שיקול	דעת	בעבור	הצד	הפרטי,	
מגדיר	גם	את	מהות	התוצר	וגם	את	אופן	אספקתו,	או	מכניס	
אילוצים	רבים	מדי	למשוואה	או	מטיל	את	מלוא	הסיכונים	על	

הצד	הפרטי.	לדוגמה,	אם	רשות	דורשת	כי	קבלן	בנייה	המבקש	
להתקשר	עם	מפעיל	ייגש	עם	הצעה	מלאה	הכוללת	את	זהות	

המפעיל	מבעוד	מועד	)או	להפך,	מפעיל	עם	יזם	בנייה(	אך	אינה	
מתחייבת	למועד	תחילת	בנייה	מסוים,	בחלוף	החודשים	הרבים	עד	
שיתקבל	האישור	הסופי	ממשרד	הפנים	ומשרד	האוצר	להתקשרות	

עם	הזכיין,	אותו	קבלן	או	מפעיל	והצעת	המחיר	שעליה	הסתמך	
הזכיין	עשויים	להיות	לא	זמינים.	במקרה	כזה,	הזכיין	עשוי	להיאלץ	
לספוג	את	עלות	ההפרש	או	כלל	לא	לגשת	למכרז	שבו	הוא	לא	
מאמין	כי	יוכל	לעמוד.	לחלופין,	מחירי	מינימום	ומקסימום	בעבור	

שעת	חנייה	בפרויקט	של	חניון	עירוני	עשויים	לחרוג	ממחירי	

השוק	הסבירים	לעסקה	ולהפוך	אותה	לבלתי	כדאית	בעבור	
המגזר	הפרטי.	דוגמה	נוספת	יכולה	להיות	דרישה	לכלול	במחיר	
ההצעה	של	יזם	לבניית	מעונות	סטודנטים	את	מחיר	הארנונה	
בלי	להתחשב	בשינויים	אפשריים	בתעריפים	או	בתחולה	שלה,	
או	את	הטיפול	והעלות	של	מציאת	עתיקות	בעת	בניית	מתחם	
מגורים	או	כאשר	מתירים	לעירייה	לבטל	את	ההתקשרות	באופן	
חד	צדדי	כמעט	ללא	מגבלה;	כל	אלה	מהווים	דוגמאות	לסיכונים	

הכרוכים	בפרויקט	אשר	מוטלים	באופן	בלתי	סביר	על	הצד	
הפרטי	ויקבלו	ביטוי	בתמחור	ההצעה	או	לחלופין	בפסילת	המכרז	

על	ידי	היזם,	הגורם	המממן	או	הגורם	המבטח.

מכיוון	שמרבית	הפרויקטים	מלווים	על	ידי	חברות	ייעוץ	או	בעלי	
מקצוע	מומחים	אשר	אמונים	על	בדיקת	הכדאיות	של	המיזם	
מבעוד	מועד	ועל	כתיבת	המכרז	באופן	המתכתב	עם	יכולות	
השוק,	אפשר	לתהות	באשר	לגורמים	לתופעה	הרווחת.	מצד	

היזמים	עלו	טענות	לחוסר	מקצועיות	או	חוסר הבנה של מהות 
מודל השותפות	לעומת	המודל	הקלאסי	של	שכירת	קבלן	תפעול	

או	בנייה,	כמו	גם	חוסר	הבנה	של	יכולות	השוק.

תהליך	למידת השוק ובחינת התעניינות והתאמת הדרישות 
 Request	for( RFI	נקרא	של המכרז לדרישות ויכולות השוק
Information(	ובמהלכו	נבחנים	ההתעניינות	הפוטנציאלית	
במיזם,	יכולות	השוק	וטווח	המחירים	הקיים	בעבור	וריאציות	
שונות	שעשויות	להיקבע	כדרישות	במכרז.	במקרה	או	שלא,	

מרבית	הרשויות	והחברות	הכלכליות	שראיינו	העידו	כי	לא	ביצעו	
הליך	זה	טרם	פרסום	המכרז.	לא	פעם	שמענו	על	מקרים	שבהם	
דרישות	הרשות	ביחס	לתמורה	היו	לא	אפשריות	מבחינת	יכולות	

היזם	והאפשרות	שלו	להשיא	רווח	מן	העסקה,	מצב	שברוב	
הפעמים	אפשר	להימנע	ממנו	בטרם	פרסום	המכרז	באמצעות	

RFI	או	לאחריו,	אם	אפשר	לקיים	מו"מ	עם	מציע.

נוסף	על	כך,	לא	מן	הנמנע	כי	לפחות	אחת	הסיבות	מאחורי	אותם	
מכרזים	בעייתיים	הייתה	למעשה	תוצר	של	הרגולציה	החלה	על	
ההתקשרויות.	כחלק	מאסדרת	ה-PPP	העירוני,	אישור	פרסום	
המכרז	כפוף	לפיקוחו	המשפטי	והכלכלי	של	משרד	הפנים.	
משרד	הפנים	אמון	על	שמירה	על	האינטרס	הציבורי,	וכחלק	

מכך	אנו	שומעים	לא	אחת	על	התניית	האישור	בתיקון	המכרז	או	
הוספת	התניות	שמשמעותן	הטלת	הסיכונים	על	השותף	הפרטי	
או	הגבלתו	)למשל	על	ידי	תיחום	המחירים	שהוא	רשאי	לגבות	
מהצרכן	בפרויקט	BOT	או	הטלת	קשיים	על	רשות	המעוניינת	

להעניק	רשת	ביטחון	לצד	הפרטי	–	על	כך	בהמשך(.

כדאיות כלכלית
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בהקשר	זה	אפשר	לציין	כי	באופן	גורף,	נציגי	המגזר	הפרטי	לא	ציינו	
את	הרגולציה	כגורם	משמעותי	בעבורם	במכלול	השיקולים	אם	
לגשת	למכרז	PPP	או	לא,	אך	עם	זאת	יש	לסייג	ממצא	זה	בשתי	
עובדות.	הראשונה	היא	כי	הם	אינם	חשופים	לתהליכים	הטרום-

מכרזיים	או	אף	להידברות	בין	הרגולטור	לרשות	לאחר	ההתקשרות	
)למשל	לאחר	בחירת	הזכיין	וטרם	מתן	האישור	הסופי(;	השנייה	

היא	כי	בשל	המספר	המצומצם	של	פרויקטי	PPP	עירוניים,	
ובהתאם	לכך	ניסיונם	המועט	של	יזמים	עם	התהליך,	יכול	להיות	
 PPP-ל	הספציפית	הרגולציה	של	משמעותה	מלוא	הובנה	שטרם
בשלטון	המקומי.	לדוגמה,	יזם	מסוים	התקשר	בחוזה	PPP	עם	

עיריית	תל	אביב,	שם	לא	חווה	עיכובים	משמעותיים	לאחר	זכייתו.	
לאור	ניסיונו	החיובי,	התקשר	בעסקה	דומה	עם	עיריית	ירושלים,	

שם	אישור	הזכיין	על	ידי	משרד	הפנים	מתעכב	ככל	הנראה	לצורך	
השלמת	מסמכים	זה	ארבעה	חודשים.	אותו	זכיין	לא	היה	מודע	
שעיכוב	בשלב	זה	עשוי	להתרחש,	אך	בשל	ניסיון	העבר	היחיד	
שהיה	באמתחתו,	האמין	כי	אין	זה	סביר.	בשל	הרצון	לעמוד	

בהתחייבות	הזמנים	שנקבעו	בחוזה	להקמת	המיזם	מרגע	קבלת	
האישור,	החל	מיד	עם	זכייתו	בהכנות	הנדרשות	ורכש	את	מלוא	

הציוד	הנדרש	להקמת	הפרויקט	בהשקעה	ניכרת.	עם	התמשכות	
התהליכים,	נקלעה	החברה	לקשיים	בשל	תזרים	מזומנים	נמוך	

וכן	התחייבה	לרכישה	של	ציוד	שכבר	הספיק	להתיישן	ופגע	
באיכות	התוצר	המוגמר.	אותו	יזם	ציין	כי	המצב	נובע	מתנאים	בלתי	
אפשריים	בחוזה,	שמחד	קוצבים	פרקי	זמן	קצרים	בין	אישור	הזכיין	

לסיום	הקמת	הפרויקט	על	ידי	היזם,	ומאידך	קיום	החוזה	כפוף	
לאישור	שני	שרים,	כאשר	אין	הם	מחויבים	לעמוד	בפרק	זמן	מסוים.	

אפשר	לפתור	קושי	זה	באחת	משתי	דרכים:	הראשונה	היא	לקצוב	
את	זמני	התגובה	של	הרשות	או	הרגולטור.	יש	להדגיש	כי	אם	
קציבת	הזמן	תוביל	ליותר	דחיות	של	זכיינים,	צעד	זה	לא	יספק	

מענה	לבעיה	הקיימת	ואף	עשוי	להחמיר	אותה.	אפשרות	שנייה	
היא	לאפשר	ליזם	מרווח	זמן	רחב	יותר	לתחילת	הבנייה,	כזה	

שיתחשב	בממוצע	הזמנים	של	קבלת	אישור	מן	השרים.	באופן	זה	

לא	ייאלץ	היזם	להתחיל	בפעולות	הדרושות	להקמת	הפרויקטים	
ולהיכנס	להוצאות	זמן	רב	טרם	יתחילו	לזרום	ההכנסות	מן	הפרויקט.	

חלק	מנציגי	המגזר	הפרטי	הביעו	את	מורת	רוחם	מאופי	התנהלות	
הרשויות	בעסקאות	מסוג	זה	המאופיין	בחוסר	גמישות	ובנוקשות	
ביחס	להסכם.	לדבריהם,	ברגע	שהסכם	ההתקשרות	נחתם	בין	
הצדדים,	ואף	לפני	כן,	העירייה	מגלה	חוסר	גמישות	רב	באשר	

להתאמתו,	עובדה	המורידה	את	ערכה	הכלכלי	של	העסקה.	למשל,	
 BOT	בשיטת	חניון	להקים	שנבחר	לאחר	כי	מספר	המרואיינים	אחד

באחת	מן	הרשויות,	גילה	כי	התכנון	האדריכלי	של	הפרויקט	אינו	
אופטימלי	וכי	אפשר	להגדיל	את	מספר	מקומות	החניה	ב-33% 
על	75%	מהשטח	שהוקצה	לפרויקט,	שטח	באזור	ביקוש	גבוה	

ביותר.	ברשות	אחרת	גילה	היזם	כי	תכנון	בית	העירייה	אשר	בוצע	
על	ידי	משרד	אדריכלים	שנשכר	על	ידי	הרשות	מכיל	ליקויי	תכנון	

מסוימים.	בשני	המקרים	ניגשו	היזמים	אל	הרשות	כדי	להתריע	לפני	
הרשות	ולייעל	את	הפרויקט,	אולם	בשני	המקרים	נתקלו	בסירוב.	
לפחות	באחד	המקרים	ידוע	לנו	כי	הסיבה	לסירוב	נבעה	מהקושי	
ששינוי	פרטי	המכרז	מצריך	אישור	חדש	מהרגולטור	ומהעיכוב	

שהליך	זה	יגרור.	
 

מאידך,	חוסר	הגמישות	המאפיין	התקשרויות	ארוכות	טווח	באופן	
כללי,	וביתר	שאת	כאשר	אחד	השותפים	לו	הוא	רשות	מקומית,	

גם	עומד	לחובתה	של	העירייה	ולעיתים	לטובת	היזם,	כאשר	
התפתחויות	כאלה	או	אחרות	עשויות	להוריד	את	שווי	השירות	

אשר	מספק	הזכיין	לעירייה	ולהסב	לעירייה	הפסדים	לכאורה.	כמו	
כן,	אפשר	למתן	את	ההשפעה	של	גורם	זה	בעת	כתיבת	המכרז	

)למשל	על	ידי	הוספת	סעיפי	יציאה,	buyout,	הצמדה	למדדים	כגון	
מחירי	הדלק	או	אחרים	וכו'(.	נראה	שלהיבט	זה	יש	כמה	צדדים,	

ובאופן	כללי	לא	נדמה	כי	מדובר	בחסם	של	ממש	אלא	במאפיין,	לא	
בהכרח	חיובי,	אם	כי	לא	כזה	שעשוי	להניא	יזמים	מלגשת	למכרז	

PPP	עירוני.

חוסר גמישות
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נותן	מענה	מספק,	במידה	כזו	שתאפשר	להפשיר	את	תוכנית	
בית	העירייה	שהוקפאה	עד	לאחרונה.	עם	זאת,	עדיין	קיימות	

מגבלות	בנושא	וקצרה	ידנו	מלקבוע	לבדנו	כיצד	ישפיע	התיקון.	
משיחותינו	עם	נציגי	רשויות	וחברות	כלכליות	עולה	כי	מדובר	
באחד	החסמים	העיקריים	העומדים	לפני	רצונן	של	רשויות	
לייצר	פרויקטי	PPP	וכי	ברגע	שיוסר	החסם,	צפויה	עלייה	
משמעותית	במספר	הבקשות	שיוגשו	לאישור	המשרד.

עד	כה	לא	נעשה	שימוש	נרחב	במודל	ה-PPP	במישור	
המוניציפאלי	בארץ.	זאת	ועוד,	לא	כל	ההתקשרויות	שנעשו	
נחלו	הצלחה,	ומלבד	זאת	יש	מחסור	בזיכרון	ארגוני,	כמו	גם	

היעדר	שיתוף	ידע	ולקחים	ריכוזי	לרשויות,	ולכן	תהליך	הלמידה	
הקולקטיבי	מוגבל.	על	כן,	נראה	שבקרב	רוב	הרשויות	יש	
מחסור	בניסיון	בשימוש	במודל	ובהבנה	מעמיקה	של	אופן	

השימוש	בו.	

אומנם	מרבית	הרשויות,	או	לפחות	בעלי	התפקידים	
הרלוונטיים	בהן,	אכן	ערים	לקיומה	של	השיטה	וכן	ליישומים	
שונים	אשר	נעשו	ברשויות	שונות,	אך	מכיוון	שהתחום	יחסית	
בוסרי	בארץ	ומעטות	מאוד	הן	הרשויות	אשר	מחזיקות	בידע	
ובניסיון	מתקדם	בנושא,	קיימים	לכל	הפחות	פערי ידע לגבי 
אפשרויות היישום של השיטה,	כמו	למשל	מגוון	השימושים	
אשר	אפשר	לעשות	בקרקעות	חומות,	טווח	ומגוון	הפרויקטים	

אשר	עשוי	להיות	רלוונטי	ל-PPP,	מגוון	התת-מודלים	של	
השיטה	וכו'.	בפועל,	נעשו	בארץ	פרויקטי	PPPעירוניים	

בתחומים	כגון	בתי	עירייה,	מרכזי	ספורט	ונופש	)"קאנטרי	
קלאב"(,	מעונות	סטודנטים	וכד',	רובם	ככולם	היו	פרויקטים	

שעסקו	בבנייה	של	נכס	מניב	על	קרקע	ציבורית	בשיטת	
ה-BOT	או	ה-PFI	)יש	לזכור	כי	BOT	ו-PFI	לא	בהכרח	יתאימו	
לכל	סוג	של	פרויקט	ובכל	היקף,	כמו	כן	לעיתים	הן	מייצרות	
התחייבות	ניכרת	של	הרשות	כלפי	היזם,	ולכן	גם	כרוכות	

באתגרים	רגולטוריים	נוספים(.	קיימות	רשויות	מעטות	שמהוות	
חריג	לכלל.	אחת	מהן	היא	עיריית	תל-אביב	יפו	)הרשות	

לפיתוח	הכלכלי	של	תל	אביב,	לדוגמה,	כלל	לא	מוציאה	מכרזי	
BOT	בשל	חוסר	הגמישות	הכרוך	בהם(,	והשנייה	היא	עיריית	

כפר	סבא,	שם	נעשה	שימוש	במודלים	מורכבים	יותר	של	
שותפויות,	תוך	התאמה	נקודתית	של	אופי	השותפות	לצורכי	
הרשות,	וכן	במגוון	רחב	יותר	של	תחומים,	לא	כולם	מערבים	

עסקאות	במקרקעין.	

חסמי המגזר הציבורי:
חשבונאות

מן	העבר	השני	מתכתבים	החסמים	המאתגרים	את	המגזר	
הציבורי	עם	אלה	שהוזכרו	לעיל.	למשל,	דרישת הרגולטור כי 

ברישום החשבונאי כל התחייבות כלפי היזם בהתקשרות 
PPP תירשם על מעמסת המלוות )ה"אובליגו"( של העירייה 

כלפי	ספקיה,	ומאידך,	בשל	כללי	הרישום,	הנכס	שתקבל	
הרשות	בתום	תקופת	ההתקשרות	לא	יירשם	לזכותה	במהלך	
אותו	זמן.	באופן	זה,	אף	במקרה	שבפועל	הרשות	אינה	נדרשת	

להשקיע	מכספיה	סכום	ניכר	)אם	בכלל(	וכן	בסוף	ההסכם	
תזכה	לנכס	שהניבה	השקעת	היזם,	ההתקשרות	תטיל	

מעמסה	בלתי	סבירה,	תכבול	את	תקציב	הרשות	ותשתק	
אותה	למשך	שנים	רבות,	ולמעשה	תבטל	את	אחת	הסיבות	
העיקריות	לרצון	לבצע	את	הפרויקט	באמצעות	PPP,	וביתר	

שאת	PFI	)הרצון	לבצע	את	הפרויקט	בעזרת	מימון	חוץ-
תקציבי(.	הדבר	נכון	לגבי	כל	התחייבות	של	הרשות	כלפי	היזם,	

ובכלל	זה	ערבונות	או	רשת	ביטחון.	משכך,	רשות	אשר	אינה	
יכולה	לספוג	את	המעמסה	התקציבית	עשויה	לבחור	לוותר	

על	המיזם	)כמו	במקרה	של	עיריית	נתניה	אשר	גנזה	לתקופה	
ארוכה	את	מיזם	בניית	בית	העירייה	באמצעות	PFI	שכן	מדובר	
בפרויקט	שעלותו	קרובה	ל-300	מיליון	ש"ח,	כאשר	סך	מלוות	
העירייה	עומד	כיום	על	כ-400	מיליון	ומוגבל	לפחות	ממחצית	
התקציב(	או	במידת	האפשר	לתכננו	כך	שהשתתפות	הרשות	

בהשקעה	או	בערבונות	תהיה	מינימלית.	

נכון	לעת	כתיבת	שורות	אלו	קיימת	טיוטת	חוזר	מנכ"ל	חדשה	
המתייחסת	לקושי	זה.	עיריית	נתניה	עודכנה	לגביו	על	ידי	
משרד	הפנים,	וככל	הנראה	הפתרון	המוצע	בחוזר	החדש	

חוסר ניסיון, ידע ומומחיות



17 מחקר שותפות ציבורית-פרטית )PPP( ברשויות מקומיות

1.		ההליך	המכרזי	נוהל	באופן	שוויוני	והוגן.  
2.		נבחנו	כלל	האפשרויות	החלופיות	וכדאיות	הפרויקט.  
אכן,	אין	ספק	כי	זוהי	פרשנות	סבירה	וראויה	של	סמכות	

הרגולטור,	אולם	לא	מן	הנמנע	כי	הגוף	האמון	על	אסדרת	הנושא,	
שמהווה	מוקד	המרכז	את	שלל	העסקאות	ואשר	מכיר	ביתרונות	

השיטה,	ישמש	לא	רק	כבלם	או	סנן	של	התקשרויות	לא	מיטביות,	
אלא	גם	כגוף	אשר	מהווה	מוקד	ידע,	מלווה,	מייעץ	ומנווט	את	
הרשויות	המעוניינות	לאמץ	כלי	זה	ולתעל	אותו	לצורך	פיתוח	

כלכלי	של	הרשות,	כפי	שעושה	במידה	מסוימת	חברת	ענבל	ביחס	
לפרויקטים	של	המדינה.

אין זה מן הנמנע כי אילו היה גוף ארגוני על-אזורי )בין שמטעם 
התאגדות רשויות כגון המרכז לשלטון המקומי ובין שמטעם 

משרד הפנים עצמו(, שהיה מתפקד ככלי לשימור ידע והפקת 
לקחים, כגוף מלווה ומייעץ לרשויות ואפילו ליזמים פרטיים 

המעוניינים לייצר שותפויות מיטיבות הנאמנות לדרישות 
הרגולטור, חסם זה היה מאבד מכוחו במהירות ואף דועך לחלוטין 

בחלוף הזמן.

חוסר	ניסיון	של	הרשות	ומחסור	בזיכרון	ובמערכת	הפקת	
לקחים	ארגוניים	לאורך	זמן,	כאמור,	מעלים	חשש	בקרב	

יזמים	שעדים	לכישלונות	ומביעים	חשש	להיות	מעין	"שפני	
ניסיון"	של	השיטה,	אך	גם	מקשים	על	התחום	להתפתח	

בקרב	הרשויות, אשר לעיתים חוששות ממנה, מעדיפות את 
התצורה המסורתית של התקשרות עם המגזר הפרטי,	או	

גורמים	להן	לייצר	שותפויות	לא	מוצלחות.	דוגמה	לכך	אפשר	
למצוא	בהיסטוריה	של	עיריית	תל-אביב	יפו	אשר	נחשבת	היום	
לאחת	המובילות	בתחום	ה-PPP	וגם	מחזיקה	בכמה	חניונים	

תת-קרקעיים	שנבנו	בשיטת	BOT,	אולם	ניסיונה	הראשון	לייצר	
שותפות	PPP	לבניית	חניון	מסוג	זה	נכשל	ולבסוף	היא	נאלצה	

לפנות	להקמה	בדרך	המסורתית.

יש	לזכור	שאומנם	מרבית	הפרויקטים	מלווים	על	ידי	יועצים	
חיצוניים	המומחים	בתחום,	אבל	ככל	הנראה	אין	די	בכך,	מכיוון	
ש"לא משנה עד כמה מומחה היועץ או החברה המלווה, בסוף 

המילה האחרונה היא של הרשות".	נוסף	על	כך,	לא	תמיד	תבחר	
הרשות	ביועץ	המתאים.	אחד	המרואיינים,	בכיר	בחברת	ייעוץ	
מובילה,	ציין	כי	לא	פעם	התקציבים	שרשויות,	ואפילו	רשויות	
גדולות,	מקצות	לייעוץ	לפרויקטים	מסוג	זה	הם	אינם	ריאליים	
ביחס	להיקף	העבודה	הדרושה	הכרוכה	בעסקאות	PPP,	ולכן	
הרשויות	פונות	לא	פעם	ליועצים	שאינם	מהווים	את	מערך	

הייעוץ	המתאים	לתוכניות	PPP,	שכאמור	נחשבות	למורכבות	
במיוחד	ודורשות	התמחות	מתאימה.	דוגמה	אחת	למקרה	כזה	
נעוצה	במקרה	שבו	יועץ	אשר	הצטרף	כיועץ	לפרויקט	עירוני	
בשלב	מתקדם	יחסית	גילה	כי	הרשות	הטילה	במכרז	את	כל	

הסיכונים	הכרוכים	בפרויקט	ללא	סייג	על	הצד	הפרטי	–	עד	לרמת	
האפשרות	כי	יתגלו	עתיקות	במקום	)טעות	נפוצה	בקרב	מכרזים	
מסוג	זה(,	מה	שייקר	באופן	משמעותי	את	ההצעות	שהתקבלו	

וכמעט	סתם	את	הגולל	על	הפרויקט.

חוסר	הניסיון,	כאמור,	מתבטא	גם	באופן	ניסוח	המכרזים	
ועיצוב	השותפות,	כאשר	לא	פעם	המכרזים	אינם	בני	יישום	או	

אטרקטיביים	בעבור	המגזר	הפרטי.

נראה	כי	הרגולטור	פירש	את	סמכותו	ככזו	הממצבת	אותו	
כמערכת	איזונים	ובלמים	כדי	למנוע	מקרה	שבו	הרשות	הנוכחית	
כובלת	את	ידיה	של	הרשות	לטווח	ארוך	בעסקה	שעשויה	שלא	

להיטיב	עימה,	על	ידי	העברת	משאב	ציבורי	לצד	שלישי	לתקופה	
ארוכה	באופן	שיפגע	באינטרס	הציבורי,	והוא	עושה	זאת	על	ידי	

בחינת	שני	הקריטריונים	הבאים:

רגולציה
נושא	הרגולציה	היה	ההיבט	שחזר	על	עצמו	והודגש	במידה	
הרבה	יותר,	הרבה	יותר	מכל	חסם	אחר	שהוזכר	בשיחותינו	

עם	נציגי	הרשויות,	החברות	העירוניות	והגורמים	אשר	מלווים	
ומייעצים	להתקשרויות	ה-PPP	בשלטון	המקומי.

נושא	הרישום	החשבונאי	כבר	הוזכר	והוסבר,	ורק	אשוב	
ואציין	שלפי	גורמים	מסוימים	הוא	החסם	העיקרי	או	הגורם	
המסכל	העומד	לפני	רשויות	המעוניינות	לאמץ	את	המודל,	
שכן	לא	פעם	פרויקט	PPP	עשוי	לעלות	לעירייה	בעשרות	

מיליוני	שקלים	נוספים	על	חשבון	עומס	המלוות,	כמו	גם	גובה	
הערבויות	אשר	רשות	רשאית	לתת,	שמוגבל	לשיעור	יחסית	

נמוך	מהתקציב.	

מעבר	לכך,	המשתתפים	במחקר	דיווחו	כי	ניסיונם	
בהתנהלות	מול	הרגולטור	בתחום	זה	הותיר	בהם	רושם	כי	

בבסיס	הרגולציה	חשש	וחשדנות	כלפי	הרשויות	בכל	הנוגע	
להתקשרויות	מסוג	PPP,	כי	הרגולטור	לעיתים	מערים	קשיים	
ללא	סיבה	מהותית	מלבד	חשש	מסוג	מיזמים	אלה	או	אוזלת	
יד	באשר	להתמודדות	עימם.	הביקורת	על	הרגולציה	נבעה	
והתחלקה	לשני	תת-נושאים	נוספים	עיקריים:	משך	זמני	

הטיפול	וטיב	הבדיקה.
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אישור	ההצעות,	המכרזים	והזוכים	מתארכים	לעיתים	ללא	סיבה	
מובהקת,	אלא	בשל	מחסור	בכוח	אדם,	או	לכל	הפחות	מחסור	

בכוח	אדם	שמיועד	לטיפול	באישור	הפרויקטים.

למיטב	ידיעתם	של	שותפי	שיחתנו,	לא	קיים	במשרד	הפנים	
כוח	אדם	ייעודי	אשר	מוקדש	כולו	לנושא,	אשר	ככל	הנראה	
לא מתועדף גבוה בסדר העדיפויות בין	שלל	תחומי	העיסוק	

שעליהם	המשרד	אמון.	נדמה	לעיתים	שככל	שהרשות	גדולה	
ובעלת	כוח	השפעה	רב	יותר,	או	לחלופין,	ככל	שהיועצים	
והמלווים	המועסקים	על	ידה	מחזיקים	ביכולת	גבוהה	יותר	

להשפיע	על	מהלך	הדברים	במשרד,	כך	מתקצר	משך	הטיפול	
בבקשות	)כאשר	באופן	אידיאלי	היינו	מצפים	שהדבר	יהיה	תלוי	

בטיב	הבקשה(.

כאמור,	בקשות	התקשרות	נדרשות	לעבור	שתי	בחינות:	כלכלית	
ומשפטית.	לפי	הסקירה	שערכנו,	גם	אם	היא	יחסית	מצומצמת,	
עולה	שמרב	הטרוניות	עוסקות	בטיפולה	של	הלשכה	המשפטית	

דווקא.	ביקורת	שעלתה	שוב	ושוב	מפי	כל	המרואיינים	שלנו	
עסקה	בתכיפות	התחלפותם	של	עורכי	הדין	האמונים	על	הטיפול	
בתיקי	הבקשה	בלשכה	המשפטית.	לדבריהם,	בקשה	ממוצעת	

יכולה	לעבור	תחת	ידיהם	של	5-3	אנשים	שונים	בלשכה	
המשפטית,	כאשר	בכל	חילוף	מתחילה	הבדיקה	מההתחלה,	

אותן	שאלות	נשלחות	אל	הרשויות,	וזמני	הטיפול	הולכים	
ומתארכים.	נראה	שמדובר	גם	בבעיה	הקשורה	בשורש	העבודה	

המשפטית,	שלא	מאפשרת	)בצדק	או	פחות(	לעורך	דין	אחד	
להסתמך	על	עבודתו	של	קודמו	בתפקיד;	לחלופין,	גם	אם	נניח	
שהנושא	הקודם	הוא	כורח	המציאות,	נראה	שקיימת	בעיה	של	
שימור	ידע	או	זיכרון	ארגוני.	אין	זה	מובן	מאליו	כי	אין	זה	בידיו	

של	בעל	תפקיד	הנכנס	לנעליו	של	אחר	לרשת	את	המסמכים,	
הרשומות	והרשמים,	ההתכתבויות	והעבודה	של	זה	שקדם	לו	

בתפקיד.	אילו	היה	תהליך	זה	מתבצע	באופן	סביר,	יש	להניח	כי	
משך	הטיפול	היה	יכול	להתקצר	במידה	לא	מבוטלת.	לבסוף,	מובן	
שאילו	כל	פרויקט	יטופל	בלשכה	המשפטית	לכל	אורך	חייו	על	ידי	

אותו	צוות	או	בעל	תפקיד,	בעיה	זו	תחדל	להיות	רלוונטית.

הלנות	נוספות	קשורות	לתוכן	הביקורת	של	הלשכה	המשפטית.	
המשתתפים	במחקר	גילו	חוסר	הסכמה	והבנה	של	ההערות	

והתנאים	שמציב	הרגולטור	לפני	הרשויות	כתנאי	לאישור	
העסקאות.	PPP	הוא	תחום	התמחות	מורכב	ונפרד	המצריך	ידע	

בתב"עות,	לצד	הבנה	של	מערכת	הביטחונות,	המימון,	ידע	בהבנת	
התוכנית	העסקית	המורכבת	וכו'.	לדברי	רבים	מהמרואיינים,

באופן	עקרוני,	קיימים	שלושה	צמתים	שבהם	נדרש	אישור	
הרגולטור:	האישור	העקרוני,	האישור	המקדמי	והאישור	הסופי. 

האישור	העקרוני	והאישור	המקדמי	נועדו	לאשר	את	הרעיון	
הכללי	של	המיזם	ולאחר	מכן	את	התאמתו	ל-PPP	את	המכרז	
אשר	נכתב	בעבור	הפרויקט	בהתאמה	)בשלבים	אלו	נבדקת	

התוכנית	הכלכלית(.	לאחר	מכן,	ועם	בחירת	הזכיין,	נדרש	אישור 
סופי	משר	הפנים	ושר	האוצר	כדי	לאשר	את	ההתקשרות	עם	

הזכיין	הספציפי	שנבחר	לביצוע	הפרויקט.	בפועל,	לפי	שיחותינו	
עם	נציגי	הרשויות,	משרד	הפנים	היום	מפעיל	שיטה	דו-שלבית,	

כאשר	שני	השלבים	הראשונים	אוחדו	לאישור	אחד	ויחיד.	יש	
לציין	שקיימת	מחלוקת	לגבי	עניין	זה,	שכן	ככל	הנראה,	אף	על	
פי	שמשיחותינו	עם	הרשויות	היה	נדמה	כי	מדובר	בנוהל	שאינו	
דיספוזיטיבי,	משרד	הפנים	אינו	דורש	באופן	רשמי	כי	המסמכים	

לשני	האישורים	המקדמיים	יוגשו	בו-זמנית.	יש	לעניין	זה	חשיבות	
מכיוון	שלפי	עדויות	שחזרו	על	עצמן,	לאחר	החלת	נוהל	זה,	ירד	

למעשה	שיעור	האישורים,	הורגשה הקשחה וירידה בשיעור 
הבקשות שאושרו וכן	התארכו	משכי	ההמתנה	להם,	שכן	איחוד	
האישורים	לווה	בהקשחת	הבדיקה	שקודם	לכן	הייתה	מחולקת	
לשני	חלקים	קטנים	יותר	ומחייבים	פחות	עבור	המשרד.	כמו	
כן,	הועלתה	ביקורת	כלפי	נוהג	זה,	שכן	כתיבת	המכרז	מלווה	

בהוצאות	כספיות	ובהשקעת	זמן	ומשאבים	שאינם	זניחים	מצד	
הרשות,	משאבים	שירדו	לטמיון	באופן	שהיה	יכול	להימנע	

לעיתים	כאשר	הפסילה	של	הפרויקט	יכלה	לקרות	כבר	בשלב	
הראשון	כאשר	היו	שלושה	שלבים.

מהסקירה	שערכנו	עולה	כי	זמני	ההמתנה	לסך	כל	האישורים	
מגיעים	לשנה	ואף	לשנתיים	או	יותר	לעיתים,	כאשר	פרויקטים	
מסוימים,	המתבצעים	בשיטה	המסורתית,	יכולים	לעבור	משלב	

התכנון	אל	שלב	העשייה	בתוך	חודשים	ספורים.	

לפי	הרשויות	ונציגיהן,	הליך	בדיקת	הבקשות	במשרד	הפנים	
ארוך	באופן	שאינו	תואם	את	מהות	הבדיקה	או	את	צורכי	השוק.	

הביקורת	השגורה	ביותר	בפיהן	של	הרשויות	עסקה	בזמני	
הטיפול,	ולפי	הדוברים,	משך	הבדיקה	מושפע	מכמה	היבטים.	

רבים	שבו	והלינו	על	תופעה	של	דפים,	מסמכים,	קלסרים	
וחומרים	אחרים	אשר	"הולכים	לאיבוד"	במשרדי	המטה,	או	

לחלופין	במעבר	שלהם	מן	מהמחוז	אל	ירושלים.	הליך	השלמת	
המסמכים	כשלעצמו	לוקח	זמן,	אך	נוסף	על	כך	מצטיירת	תמונה	
של	התנהלות	שאינה	פרו-אקטיבית	מצד	משרד	הפנים	ועובדיו.	

רשויות,	חברות	עירוניות,	יועצים	ואחרים	מלינים	על	כך	שתהליכי	

זמני הטיפול 
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כי	היא	אינה	מכירה	באישור	הראשוני	שניתן	לפרויקט	מסיבות	
כאלה	ואחרות	ודרשה	להחזיר	את	המכרז	לאישור	מועצת	העיר.	
נדמה	כי	מדובר	בהליך	בעייתי	וודאי	שאינו	יעיל.	מדובר	בערעור	
על	החלטה	משפטית	שעליה	הסתמכה	הרשות,	וכמו	כל	הליך	
משפטי,	יכול	להיות	שגם	פה	יש	לקיים	איזון	בין	יעילות	והגינות	

ובין	קיום	צדק	או	הלימה	של	דרישות	משפטיות	)וזאת	בהנחה	כי	
אכן	נעשתה	טעות	בבדיקה	הקודמת	שנערכה	והובילה	לאישור	

הפרויקט(.

בהמשך	לכך,	הבחינה	הכלכלית	ספגה	ביקורת	מצד	המרואיינים.	
לפיהם,	משרד	הפנים	ועובדיו	אינם	בקיאים	דיים	ואינם	מחזיקים	

בידע	הנדרש	כדי	להעריך	נכונה	עסקאות	PPP	על	שלל	
מורכבויותיהן	הגבוהות.	בהקשר	לכך	עלו	שתי	הצעות.	ראשית,	

מרבית	המכרזים	והתוכניות	העסקיות	נכתבות	בליווי	צמוד	
או	לחלוטין	על	ידי	יועצים	המומחים	בתחום	ה-PPP.	בהנחה	

שהמוניטין	המקצועי	שלהם	בעל	ערך,	יכול	משרד	הפנים	להכיר	
באישורים	של	יועצים	מומחים,	או	לחלופין	להסמיך	מטעמו	

יועצים	אשר	חתימתם	על	התוכנית	תייתר	את	הבחינה	הכלכלית	
על	ידי	משרד	הפנים.	הצעה	נוספת	שהועלתה	הייתה	קשורה	
לפיזור	הערפל	סביב	הקריטריונים	לצליחת	הבדיקה	הכלכלית	
של	משרד	הפנים.	חוזר	מנכ"ל	משרד	הפנים	2004/5	אינו	

מנחה	את	הרשויות	אילו	קריטריונים	ייבחנו,	אלא	מציג	דרישות	
כלליות	יותר	בדמות	הצורך	לבחון	כמה	חלופות	מימון	ולנמק	מדוע	
החלופה	שנבחרה	היא	המועדפת.	ההצעה	היא	כי	משרד	הפנים	

יגדיר	מראש	ובאופן	מפורט	ומדויק	את	כל	הקריטריונים	אשר	
על	העירייה	לבחון	ואת	אופן	הבחינה.	כך,	בניגוד	להיום,	תדע	כל	
רשות	בדיוק	מה	עליה	לבחון	כדי	לזכות	באור	ירוק	לביצוע	מיזם,	
וכן	משרד	הפנים	יוכל	לבחון	את	העסקאות	באופן	סיסטמתי,	
מהיר	ויעיל	יותר	)ולצד	זאת	אולי	אף	לייתר	את	הצורך	ביועצים	
הכלכליים	המלווים	את	העסקאות	ועורכים	את	הבדיקות	הללו	
לפי	שיקול	דעתם	היום(.	כמו	כן,	יש	אי	הסכמה	גורפת	לגבי	

הדרישה	להצדיק	את	הבחירה	ב-PPP	כחלופה	המועדפת	לאחר	
שהוכח	כי	היא	נכונה	כלכלית,	שכן	אין	היא	נחותה	באופן	מסוים	
כראות	עיניהם	על	פני	השיטות	המסורתיות	לפיתוח	עירוני,	ובלאו	

הכי	הסיבות	הניתנות	על	ידי	הרשויות	הן	על	פי	רוב	זהות	)אי	
רצון	לקחת	סיכון,	צורך	במימון	חיצוני,	מומחיות	המגזר	הפרטי	
וכו'(.	כמו	כן,	הועלו	טענות	לגבי	הדיפרנציאציה	או	המחסור	בה	
בהקשרים	שונים.	ראשית,	לטענת	גורמים	ברשויות,	יש	מקום	

להחיל	ביקורת	קפדנית,	מעמיקה	או	נוקשה	יותר	ככל	שהפרויקט	
גדול,	ארוך,	יקר	או	מסובך	יותר,	ולהקל	בפרויקטים	קטנים	

בהיקפם,	או	לכל	הפחות	להבחין	בין	הדרישות	בהתאם	למודל	

גם	ברשויות	הגדולות	וגם	בקטנות	יותר,	הלשכה	המשפטית	
"יורדת	לרזולוציות"	מאוד	גבוהות	בבחינה	המשפטית	ומסדירה	

נושאים	שלהבנתם	כלל	אינם	רלוונטיים	לבחינה	שהמשרד	אמור	
לערוך	או	כאלה	אשר	גורמים	לעסקה	לאבד	מיכולת	המימוש	

הכלכלי	שלה	על	ידי	השוק	הפרטי	)כמו	למשל	דרישה	להטיל	את	
מרב	הסיכונים	על	היזם	הפרטי(.	מדובר	בהערות	לגבי	תמחור	

השירות	)מחיר	שעת	חניה,	מחיר	חדר	במעונות	וכו'(,	זהות	קהל	
יעד	המשתמשים	ועוד.	מחד,	סבירה	הטענה	כי	הרגולטור	אינו	
יכול	להעניק	את	חתימתו	לפרויקטים	שאינם	תקינים	משפטית	

לחלוטין,	אולם	יש	להבין	את	השקפתן	של	הרשויות.	כאמור,	
מרבית	המיזמים	העירוניים	נעשים	ללא	פיקוח	מעין	זה,	ולכן	נוצר	

פער	בין	פרויקטים	הנעשים	בשיטה	הקלאסית	לבין	פרויקטי	
PPP	אשר	נתונים	לסטנדרטים	משפטיים	הרבה	יותר	נוקשים	
ודקדקניים.	כמו	כן,	טענו	אחדים	כי	חלק	מהביקורות	נובעות	

מחוסר	הבנה	של	המבנה	הכלכלי	של	העסקה,	וכי	תחת	השקעה	
של	זמן	ומאמץ	לא	פעם	משרד	הפנים	מצליח	להשתכנע	בצדקת	
הרשות.	בין	שאפשר	לעשות	השטחה	ואיחוד	של	הסטנדרטים	
בין	כלל	סוגי	ההתקשרויות	העירוניות	ובין	שלא,	יש	להידרש	

לנושא	זה.	אופן	אפשרי	אחד	הוא	להסביר	לרשויות	את	השורש	
וההצדקה	להבחנה.

נוסף	על	כך,	עלו	טענות	קרובות	שלפיהן,	לעיתים	לאחר	בחירת	
זכיין	והבאתו	לאישור	על	ידי	המשרד	)כאמור,	לאחר	קבלת	

האישור	המקדמי(,	בשל	חילוף	של	עורך	הדין	האמון	על	הטיפול	
בבקשה	או	מסיבות	אחרות,	מחליט	משרד	הפנים	לערער	על	
אישור	נושאים	שאושרו	באחד	השלבים	הקודמים	הקשורים	
לתנאי	המכרז	או	העסקה,	ולמעשה	דורש	לחזור	על	ההליך	
הראשוני	בשנית.	מקרה	לדוגמה	קרה	ברשות	איתנה	אשר	

הגישה	בקשה	לאישור	זוכה	במכרז	לבניית	נכס	מניב	לטובת	
הציבור	בשטחיה,	אך	בשלב	זה	הלשכה	המשפטית	הודיעה	
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ממנהל	לא	תקין	או	לא	יעיל	ונושא	מימוש	הנכסים	בעייתי	בהן	
–	עשויים	בסבירות	גבוהה	להיתקל	בקושי	בגיוס	ההון	הדרוש	

לכך.	לדוגמה,	אחת	מרשויות	המגזר	קיבלה	סיוע	כספי	מהמדינה	
לבצע	פרויקט	לבניית	נכס	בשטחה.	הפרויקט	סבל	מעיכובים	
מסיבות	שונות,	ובזמן	שבו	המגרש	עמד	ריק	ומחכה	לתחילת	
הבנייה,	נהגו	תושבי	העיר	להשליך	בו	פסולת.	עת	הגיע	הרגע	
לעלות	על	הקרקע,	הדבר	לא	התאפשר	בשל	כמות	הפסולת	

העצומה	שהצטברה	במקום.	פינויה	עלה	לכדי	כ-10%	מהמענק	
אשר	הוקצה	לפרויקט,	ובהיעדר	משאבים	חלופיים	ירדו	מתקציב	

הפרויקט	ואילצו	את	הרשות	להסתפק	בנכס	צנוע	יותר.	יכול	
להיות	שבשל	כך	יש	העדפה	ברשויות	המגזר	לבחור	ביזמים	
מקומיים	להפעיל	או	לבנות	מיזמים	עירוניים.	אותם	יזמים	לא	

תמיד	מסוגלים	להעניק	את	השירות	הדרוש	ולא	בהכרח	יחזיקו	
במומחיות	המתאימה	למיזמים	שבהם	מחקר	זה	עוסק.

כמו	כן,	ברשויות	המגזר	קיימת	לא	פעם	בעיה	בפרצלציה,	
בחלוקת	הקרקעות	ביישוב,	מה	שמקשה	על	ביצוע	פרויקטים	

גדולים,	כל	שכן	כאשר	הם	מערבים	העברת	קרקעות	לבעלות	של	
גורמים	פרטיים.	נוסף	על	כך,	גם	התכנון	העירוני	לא	פעם	אינו	
אידיאלי,	והדבר	לא	רק	עשוי	להטיל	קשיים	בקבלת	האישורים	

הנדרשים	בוועדות	התכנון	המחוזיות	)רשות	אחת	שעימה	דיברנו	
העידה	כי	היא	מחזיקה	בפרויקט	שהיא	אינה	מצליחה	להעביר	

בוועדת	התכנון	זה	28	שנים(,	אלא	גם	עלול	להפוך	את	הפרויקט	
לפחות	אטרקטיבי	בעבור	משקיעים	ויזמים,	תוצאה	אשר	

מושפעת	בין	היתר	גם	מטופוגרפיה	הררית	אשר	מאפיינת	את	
יישובי	המגזר	לא	פעם.

לא	מן	הנמנע	כי	אפשר	לקדם	פרויקטי	PPP	הן	ברשויות	המגזר	
הן	ברשויות	אחרות	שאינן	איתנות	פיננסית	ואינן	זוכות	למוניטין	
גבוה	בקרב	הגופים	המממנים	על	ידי	מענקים	או	ערבויות	מצד	

המדינה,	כפי	שהוזכר	לעיל.

ההתקשרות	)למשל,	כיום	גם	ב-BOT	וגם	ב-PFI	עלות	הפרויקט	
נרשמת	כהלוואה	בספרי	העירייה,	למרות	ההבדל	התהומי	בין	
שתי	השיטות	ביחס	להתחייבות	העירייה	ליזם(.	לעומת	זאת,	

עלתה	ביקורת	על	כך	שהרגולטור	מאפשר	ואף	שוקל	להרחיב	את	
המסלול	הירוק	אשר	ניתן	לרשויות	איתנות,	כאשר	באופן	אירוני	
דווקא	הרשויות	החלשות	והקטנות	יותר,	שזקוקות	יותר	לכלים	
מתקדמים	לפיתוח	כלכלי,	נותרות	מאחור.	ודאי	כי	נהיר	לכול	כי	
יש	רציונל	סביר	מאחורי	ההבחנה	וכי	האחדה	לא	בהכרח	תיטיב	
עם	הרשויות	האיתנות.	אך	בהתחשב	בתוצאה,	לא	מן	הנמנע	כי	

יש	לשקול	סיוע	מתאים	לרשויות	החלשות.	

לבסוף	עלתה	גם	טענה	לגבי	החלוקה	המוקדית	של	הטיפול	
בבקשות.	כיום,	הטיפול	בבקשות	על	ידי	משרד	הפנים	מתחלק	
בין	המחוזות	ובין	המטה.	לפי	אחדים,	החלוקה	הייתה	הגיונית	
בימים	שבהם	לשכת	התכנון	המחוזית	הייתה	חלק	ממשרד	

הפנים,	ואז	הבדיקות	שהיו	נערכות	במסגרת	המחוז	היו	בעיקר	
תכנוניות.	היום	אין	זה	מעיסוקו	של	המחוז,	ולכן	באחריותו	

נושאים	אזוטריים	בלבד	כגון	בדיקות	פרוצדורליות	הקשורות	
למספרי	גוש	וחלקות,	ולא	ההשפעות	התכנוניות	של	מה	

שהרשות	מבקשת	לייצר	במסגרת	הפרויקט,	ועדיין	אותן	בדיקות	
טכניות	עשויות	לקחת	שבועות	רבים.	אין	זה	בלתי	סביר	לשקול	

להעביר	את	שלב	זה	לסמכותו	של	המטה.

זהו	למעשה	אינו	נושא	נפרד	כמעט	בשום	היבט	מכל	שנאמר	
לעיל,	ועל	אחת	כמה	וכמה	ככל	שנגענו	ברשויות	חלשות	או	

קטנות.	עם	זאת,	יש	כמה	מאפיינים	שהם	ייחודיים	יותר	לרשויות	
 .PPP-ב	להתקשר	יכולתן	על	ושמשפיעות	הערבית	החברה

כאמור,	יזמים	פרטיים	אשר	יבקשו	לבצע	פרויקט	ברשות	מרשויות	
החברה	הערבית	–	אשר	הן	לרוב	חלשות	כלכלית,	סובלות	

החברה הערבית ורשויות חלשות
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חלק ב' - מקרי בוחן

ישראל
תל אופן - תל אביב

שנת ההקמה: 2011
FSM הזכיין: חברת

משך ההתקשרות: 10 שנים
מודל: מעורב

תיאור הפרויקט:
הרשות	לפיתוח	הכלכלי	של	תל	אביב	יזמה	את	מיזם	תל-

אופן.	מדובר	במערך	השכרת	אופניים	עירוניים	ל-10	שנים	
שיש	לו	תחנות	הפזורות	בכל	העיר	תל	אביב	והוא	זמין	למנויי	

השירות.	אין	מדובר	במודל	PPP	קלאסי	או	מובנה	מראש.	אופן	
ההתקשרות	הותאם	באופן	ספציפי	לפרויקט	הנ"ל,	אך	הוא	
מהווה	צורה	מובהקת	של	שותפות	ציבורית-פרטית,	במובן	

שהוא	מהווה	הלכה	למעשה	שותפות	אמיתית	בין	שני	הצדדים,	
כאשר	הסמכויות	לקבלת	החלטות,	לחלוקת	הסיכונים	וכן	

להשקעה	הכספית	כולן	מחולקות	באופן	כזה	או	אחר	בין	הצדדים	
להסכם.	

הסכם	ההתקשרות	מול	היזם	היה	כזה	שבו	עיריית	תל	אביב	
מימנה	את	עלות	הקמת	מערך	האופניים	בשווי	של	כ-40	מיליון	

ש"ח	)הקמת	תחנות	העגינה,	רכישת	האופניים	וכו'(	ונוסף	על	כך	

נקבע	תשלום	חודשי	קבוע,	המשקף	5	מיליון	ש"ח	לשנה,	לטובת	
הזכיין	בגין	תפעול	התחנות.	חברת	FSM	היא	זו	שנבחרה	לבצע	
את	העבודה	בפועל.	נוסף	על	כך,	סוגי	המינויים	שיוצעו	לשימוש	
בשירות	והמחירים	שלהם	נקבעו	בהסכם	על	ידי	עיריית	תל	אביב-
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התחייבה	לרכוש.	העירייה	התחייבה	לממן	את	קנייתם	של	עד	
6,000	אופניים	)כולל	1,500	הזוגות	ההתחלתיים(	לאורך	כל	

תקופת	ההתקשרות,	כאשר	מספר	זה	כולל	גם	את	ההחלפה	של	
כלים	שנגנבו	או	יצאו	מכלל	שימוש	מסיבות	אחרות.	לצד	זאת,	

כדי	ליצור	תמריץ	לשמירה	על	ציוד	הרכיבה	בעבור	הזכיין,	מנגנון	
התשלום	כלל	בונוס	אשר	ישולם	בסוף	תקופת	ההתקשרות,	כאשר	
על	כל	זוג	אופניים	מתוך	הדלתא	של	4,500	הכלים	הרזרביים	יקבל	

הזכיין	בונוס	של	50%	מעלות	האופניים	בעבור	הרשות.

סביב	נושא	השמירה	על	האופניים	היו	חיכוכים	רבים	לאורך	
תקופת	ההפעלה,	כאשר	כתוצאה	מהתפתחויות	טכנולוגיות	

נוצרו	תקלות	תפעול	באופניים,	למשל,	העלייה	במספר	
המכשירים	הסלולריים	החכמים	העושים	שימוש	בתדר	שבו	

פועלת	מערכת	נעילת	האופניים	ויוצרים	שיבושי	קליטה.	עיריית	
תל	אביב	טענה	שמערכת	הנעילה	של	האופניים	אינה	יעילה,	

ואילו	הזכיין	טען	שמדובר	בתקלה	מובנית	ושאינה	בשליטתו	ולכן	
אינו	אחראי	לממן	את	עלות	החלפתה.	לצורך	פתרון	הבעיה	נוהל	

מו"מ	מול	הזכיין,	ובסופו	הוחלפה	המערכת,	אולם	טרם	הגיעו	
להסדר	מוסכם	על	ההתחלקות	בעלות.	

הסוגיה	הנ"ל	מהווה	דוגמה	להתפתחויות	שלא	ניתן	היה	לחזות	
בעת	עריכת	הסכם	ההתקשרות,	העשויות	לצוץ	במהלכה	של	
תקופת	התקשרות	ארוכה.	באופן	אידיאלי,	חוזה	ההתקשרות	
צריך	לכלול	הסדרים	מוסכמים	מראש	לכל	שינוי	או	התפתחות	
עתידית	אשר	תשפיע	על	תנאי	ההסכם	ומנגנונים	להתמודדות	

עימם	)למשל	הצמדה	למדד	כדי	לתמחר	שינויים	עתידיים	
בעלויות	שונות(.	יש	שינויים	שאי	אפשר	לחזות	מבעוד	מועד,	

כמו	נושא	ירידת	יעילותה	של	מערכת	הנעילה	של	תחנות	עגינת	

יפו,	שגם	שמרה	על	הזכות	לשנות	את	המחירים	בהתאם	לשיקול	
דעתה.	

מנגנון	התשלומים	אשר	נקבע	בחוזה	הוא	כדלקמן:	עיריית	תל	
אביב	התחייבה	כי	נכון	ליום	הקמת	המערך	בתצורתו	ההתחלתית	

הכוללת	150	תחנות	עגינה,	מעבר	לדמי	התפעול	השוטף,	כל	
הכנסה	עד	ל-4	מיליון	ש"ח	בשנה	תהיה	שייכת	ל-FSM.	דמי	
התפעול	וכן	רשת	הביטחון	יעודכנו	בהתאם	למספר	התחנות	

שיתווספו	בעתיד,	כאשר	כל	תחנה	מעלה	את	התעריף	בהתאמה	
באופן	יחסי	)למשל,	אם	מספר	התחנות	גדל	ב-10%	אזי	דמי	

התפעול	ורשת	הביטחון	יעודכנו	בהתאם	ל-5.5	ו-4.4	מיליון	ש"ח	
בשנה	בהתאמה(.	מעבר	לסכומים	שתוארו	לעיל,	כל	הכנסה	

נוספת	תתחלק	בין	השותפים:	FSM	ועיריית	תל	אביב	באופן	שווה.	
כל	ההוצאות	הכרוכות	בתפעול	ובניהול	המערך	מוטלות	על	הזכיין	

)חלקי	חילוף,	רכבי	תפעול,	תיקונים,	מחסנים	וכו'(	למעט:

 1.	עלויות	השיווק:	ייקבעו	מראש	ויוטלו	באופן	שווה	על	שני
	הצדדים.

2. התכלות	ציוד	הרכיבה	)כולל	גניבה(:	בעבור	נושא	זה	פותח	
מנגנון	ייחודי.	בתחילת	תכנון	הפרויקט	ביקשה	עיריית	תל	

אביב	להטיל	את	מלוא	הסיכונים	)ובכלל	זה	גנבת	ציוד(	על	הצד	
הפרטי.	אולם,	משהצעות	המחיר	שקיבלה	היו	גבוהות	לאין	
שיעור	משהייתה	מוכנה	לקבל,	ניאותה	לחלק	את	הסיכונים	

באופן	אחר,	כך	שהיא	זו	שתישא	בעלויות	התכלות	ציוד	הרכיבה,	
ואכן,	בהתאם	להסדר	זה	התקבלו	הצעות	נמוכות	משמעותית	

וכך	לבסוף	נוסח	הסכם	ההתקשרות.

בהסכם	נקבעה	מכסה	של	מספר	האופניים	שעיריית	תל	אביב	

עלות השחתת ציוד הרכיבה מוטלת על הרשות בנוסח המתוקן של ההסכם
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לפי	מקורותינו	ברשות,	זהו	לקח	אשר	נלמד	בחברה	הכלכלית	זה	
לא	מכבר	ומיושם	ככל	האפשר	בכלל	ההסכמים	אשר	מנוסחים	
על	ידה,	שכן	אין	זה	כדאי	כלכלית	לרשות	לשלם	מראש	בעבור	
כלל	הסיכונים	האפשריים,	כל	שכן	בכלל	ההתקשרויות,	בשל	
העובדה	הפשוטה	שחלק	מהסיכונים	לעולם	לא	יתממשו	ולכן	

מדובר	בהשקעה	כספית	מיותרת.	הדבר	הנכון	לעשות	לפי	
הגורמים	שעימם	דיברנו,	הוא	לאזן	את	הסיכונים	באופן	כזה	

שבאופן	אידיאלי	המנגנונים	להתמודדות	עם	הסיכונים	והתמחור	
שלהם,	אם	וכאשר	יתממשו,	ייקבעו	מראש	בהסכם,	אבל	לא	
יוטלו	מבעוד	מועד	על	היזם,	אשר	סביר	להניח	כי	יתמחר	זאת	

בהצעה	יקרה	לאין	שיעור	מזו	שתתקבל	אחרת.

יש	לציין	כי	שירות	מסוג	זה	היה	בזמן	הקמתו	ראשון	וייחודי	
ברשויות	המקומיות	בארץ.	לעובדה	זו	יש	השלכות	רבות	לגבי	

פרויקט	PPP,	שכן	כידוע	משרד	הפנים	נוטה	להקשות	אף	יותר	
ממנהגו	כאשר	הוא	מתבקש	לאשר	שותפות	PPP	בתחום	אשר	
אינו	מתחומי	העיסוק	ומהשירותים	הקלאסיים	שמספקת	רשות	
לתושביה.	עם	זאת,	לפי	המידע	שהגיע	לידינו,	האישור	המקדמי	

להתקשרות	בעבור	פרויקט	זה	ניתן	בתוך	חודשים	ספורים	–	פרק	
זמן	חסר	תקדים	באשר	להתקשרויות	PPP	באשר	הן,	וודאי	באשר	

לכאלה	אשר	חורגות	מתחום	השירותים	הקלאסיים.
מעניין	לראות	כי	בירושלים	זכתה	חברת	FSM	במכרז	להפעלת	

מערך	דומה	במודל	של	BOT:	העירייה	היא	זו	שתממן	את	
הקמת	מערך	האופניים	אולם	התפעול	ימומן	באופן	מלא	על	ידי	
הזכיין	)ולא	קיימת	חלוקה	ברווחים	כאשר	100%	מהם	שייכים	

לזכיין(,	תוך	שהוא	אינו	נהנה	מרשת	ביטחון.	במקרה	זה,	בשונה	
מהמקרה	התל-אביבי,	אישור	הפרויקט	על	ידי	משרד	הפנים	
מתעכב	זה	חודשים	וטרם	ניתן	נכון	ליום	כתיבת	דברים	אלו.

לסיכום,	אנו	רואים	כאן	דוגמה	נוספת	לשותפות	פרטית	עסקית	
היוצאת	מגדר	התבנית	המוכרת	של	המודלים	הבסיסיים	

והנפוצים	של	PPP,	כזו	שיוצרת	שותפות	אמיתית	המטילה	על	
שני	הצדדים	אחריות	הן	לרווחים	והן	לסיכונים	אשר	כרוכים	בחיי	
המיזם,	ומשכך	יוצרת	תמריצים	להביא	להצלחתו	של	המיזם	עד	
לתום	תקופת	ההסכם.	אין	מדובר	במודל	מוגדר	מראש	)BOT	או	
PFI	וכדומה(,	אלא	בהתקשרות	אשר	נתפרה	למידותיו	המדויקות	

של	הפרויקט	ושל	צרכיה	של	הרשות	לפיתוח	הכלכלי	של	תל	
אביב.	פרויקט	זה	משקף	חשיבה	כלכלית	חדשנית	ויזמות	עסקית	

לצד	הבטחת	מקסום	איכות	השירות	והדאגה	לתושב.	

ולסיכום:
עיריית	תל	אביב	יצאה	במכרז	להקמת	מערך	השכרת	אופניים	

האופניים	של	התל-אופן.	במקרה	כזה	הרשות	והזכיין	צריכים	
להיכנס	למו"מ	נוסף	בתוך	תקופת	ההתקשרות.	

מצב	זה	עשוי	להיות	בעייתי,	שכן	במקרים	כגון	זה,	שבהם	ספק	
השירות	מספק	תשתית	פיזית	קבועה	אשר	קושרת	את	הזכיין	

להסכם	והמשך	השירות	התקין	לתושב	תלוי	בהמשך	קיום	
ההסכם,	הצד	הפרטי	נמצא	בעמדת	מיקוח	גבוהה	יותר	משהיה	

אילו	היה	המו"מ	מתקיים	טרם	סגירת	המכרז.	במקרה	הזה,	
מכיוון	שההסכם	קצוב	ל-10	שנים	ומדובר	בזיכיון	רווחי	ולזכיין	יש	
אינטרס	לשמר	את	יחסיו	מול	עיריית	תל	אביב,	וכן	בשל	הערבויות	

הקבועות	בהסכם	להבטחת	קיום	חובותיו	של	הזכיין,	יחסי	
הכוחות	נותרו	מאוזנים	יחסית,	אך	לא	מן	הנמנע	כי	בעבור	זכיינים	
אחרים,	תחת	הסכמים	שתוכננו	בצורה	פחות	מקיפה	או	ברשויות	

פחות	אטרקטיביות,	המאזן	עשוי	לנטות	לטובת	הזכיין	במידה	
כזו	שתגרור	עלויות	גבוהות	לרשות.	עם	זאת,	יש	לציין	כי	גם	אם	
הפתרון	המיטבי	במקרה	זה	היה	להחליף	זכיין,	הן	בשל	ההסכם	
ארוך	הטווח	הן	בשל	ההשלכות	של	ניתוק	ההסכם	עם	הזכיין	

המחזיק	בכל	מערך	התפעול	על	השירות	לתושב,	אופציה	זו	אינה	
מתאפשרת	הלכה	למעשה	וכובלת	את	הרשות	להסכם	למשך	כל	
תקופת	ההתקשרות,	וחוסר	גמישות	מעין	זה	הוא	אחד	החסרונות	

 .PPP	הסכמי	של

הגורמים	שעימם	דיברנו	ברשות	ציינו	כי	הסיבה	שבמקרה	זה	
הוחלט	שלא	להפעיל	את	הפרויקט	בהסדר	של	BOT	היא	שבין	כה	
וכה	הרשות	הייתה	צריכה	להשתתף	בעלות	ההקמה	של	המיזם	
באופן	של	מענק	הקמה	בעבור	היזם.	תחת	הסכם	BOT	הייתה	
הרשות	מאבדת	את	רוב	השליטה	במרבית	ההיבטים	של	המיזם	
לאורך	כל	תקופת	ההתקשרות.	לאור	הרצון	לשמור	את	השליטה	

במיזם	)אופן	פרישת	התחנות	בעיר,	קביעה	ושינוי	מעת	לעת	
של	עלות	המינוי	לפי	שיקול	דעתה	של	העירייה	וכו'(,	החליטה	

עיריית	תל	אביב	כי	לצורך	כך	היא	מוכנה	לסבסד	חלק	גדול	יותר	
מההתקשרות	)קרי,	עלות	ההקמה	וההחלפה	של	כלי	הרכיבה	עד	

לרף	שנקבע	בהסכם(.	

כמו	כן,	טעות	נפוצה	שעלתה	לא	אחת	מפי	יודעי	דבר	שעימם	
שוחחנו	ניתנת	להבחנה	גם	כאן.	לפי	הממצאים,	לא	פעם	רשויות	

נוטות	להטיל	את	מלוא	הסיכונים	בהתקשרות	על	היזם,	באופן	
שמניב	הצעות	מחיר	מאוד	גבוהות	או	הסכמים	לא	כדאיים	

שמובילים	להתקשרויות	שאינן	בנות	יישום	היות	ויביאו	לפשיטת	
הרגל	של	היזם,	או	במקרים	אחרים	למכרזים	אשר	נסגרים	ללא	

מציעים.	
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2.אין	זה	כדאי	כלכלית	לרשות	לשלם	מראש	בעבור	כלל	
הסיכונים	האפשריים,	כל	שכן	בכלל	ההתקשרויות,	בשל	
העובדה	הפשוטה	שחלק	מהסיכונים	לעולם	לא	יתממשו	

ולכן	מדובר	בהשקעה	כספית	מיותרת.	הדבר	הנכון	לעשות	
לפי	הגורמים	שעימם	דיברנו,	הוא	לאזן	את	הסיכונים	באופן	
כזה	שבאופן	אידיאלי	המנגנונים	להתמודדות	עם	הסיכונים	

והתמחור	שלהם,	אם	וכאשר	יתממשו,	ייקבעו	מראש	
בהסכם,	אבל	לא	יוטלו	מבעוד	מועד	על	היזם.

3. על	שני	הצדדים	להגדיר	כי	בהינתן	סוגיה	שעולה,	ושאינה	
מופיעה	בחוזה	)דוגמת	החיכוך	על	אודות	השמירה	על	
האופניים(,	עליהם	להכנס	למו"מ	אודות	הסוגיה	בתוך	

תקופת	ההתקשרות.
4. החברה	שזכתה	במכרז	בתל	אביב,	זכתה	במכרז	להפעלת	

מערך	דומה	שערכה	עיריית	ירושלים,	אולם	תכנית	זו	
עדיין	לא	אושרה	על	ידי	משרד	הפנים.	ניתן	להסיק	כי	לא	
ניתן	לדעת	כמה	זמן	ייקח	למשרד	הפנים	לאשר	תכנית	
מסויימת,	אף	אם	כבר	אושרה	בעבר	תכנית	תקדימית	

דומה.

עירוניים	ל-10	שנים,	שיהיו	לו	תחנות	הפזורות	בכל	העיר	תל	
אביב	ויהיה	זמין	למנויי	השירות.	אין	מדובר	במודל	PPP	קלאסי	או	
מובנה	מראש.	אופן	ההתקשרות	הותאם	באופן	ספציפי	לפרויקט	

הנ"ל,	ועדיין,	הוא	מהווה	צורה	מובהקת	של	שותפות	ציבורית-
פרטית,	במובן	שהוא	מהווה	הלכה	למעשה	שותפות	אמיתית	
בין	שני	הצדדים,	כאשר	הסמכויות	לקבלת	החלטות,	לחלוקת	

הסיכונים	וכן	להשקעה	הכספית	כולן	חולקו	באופן	כזה	או	אחר	
בין	הצדדים	להסכם.

 הלקחים המרכזיים מהפרויקט:
1. באופן	אידיאלי,	חוזה	ההתקשרות	צריך	לכלול	הסדרים	

מוסכמים	מראש	לכל	שינוי	או	התפתחות	עתידית	אשר	תשפיע	
על	תנאי	ההסכם	ומנגנונים	להתמודדות	עימם	)למשל	הצמדה	
למדד	כדי	לתמחר	שינויים	עתידיים	בעלויות	שונות(.	יש	שינויים	
שאי	אפשר	לחזות	מבעוד	מועד,	כמו	נושא	ירידת	יעילותה	של	
מערכת	הנעילה	של	תחנות	עגינת	האופניים	של	התל-אופן.	

במקרה	כזה	הרשות	והזכיין	צריכים	להיכנס	למו"מ	נוסף	בתוך	
תקופת	ההתקשרות.	
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קיזוז	של	התשואה	מהרווחים	שיפיק	היזם	מהמרכז	המסחרי	
אל	מול	התשואה	הכללית	שכוללת	את	דמי	השימוש	שתשלם	
העירייה	בעבור	השימוש	בבית	העירייה.	העובדה	שהתכנון	

נעשה	על	ידי	הרשות	ולא	היה	באחריות	היזם,	למעשה	חסכה	
זמן	ועלויות	מבחינתו	של	היזם,	אשר	נכנס	למכרז	כאשר	כל	

האישורים	הרלוונטיים	כבר	ניתנו,	והאישור	היחיד	שנותר	היה	זה	
של	משרד	הפנים.	מאידך,	לפי	גורמים	ברשות	נטען	כי	הדבר	היה	

לבסוף	בעוכריה	של	הרשות.	

הביקורת	על	הפרויקט	רבה	בקרב	חוגים	המקורבים	לנושא.	מן	
הראיונות	שערכנו	עולה	כי	האדריכל	שנבחר	לתכנן	את	הבניין	
לא	היה	בעל	ניסיון	בתכנון	מבנים	בעלי	פונקציונאליות	דומה,	

כאשר	ניסיונו	כלל	תכנון	בית	עירייה	אחד	בלבד	בעיר	כרמיאל.	עם	
זאת,	הוועדה	שעמדה	בראשות	עיריית	לוד	קבלה	את	האדריכל	

ותוכניתו	הוגשה	לאישור	משרד	הפנים,	ככל	הנראה	בשל	
העובדה	שבתקופה	ההיא	הפרויקט	לא	לווה	על	ידי	אגף	הנדסה	
או	גורמים	מקצועיים	חיוניים	אחרים.	לדברי	אותם	גורמים,	חוסר	

התאמתו	של	האדריכל	לסוג	הפרויקט	ניכר	בתוכנית	הסופית	
שהגיש	לוועדה,	שהכילה	כשלים	תכנוניים	רבים	ומשמעותיים.	

למעשה,	הבעיות	צצו	עוד	לפני	העלייה	על	הקרקע,	ובשלב	
שבו	עוד	היה	אפשר	תיאורטית	לשנות	את	התוכניות.	החברה	

המבצעת	אף	התריעה	לפני	העירייה	על	אודות	הבעייתיות	
שבתוכנית	וביקשה	לשנות	את	התוכנית	האדריכלית,	אולם	שינוי	

תוכנית	המתאר,	כמו	כל	פרט	בתוכנית,	מצריך	אישור	מחדש	
שלה	על	ידי	משרד	הפנים.

בשל העובדה כי שינוי כל חלק בתוכנית כרוך באתחול הליכי 
הבקשה לאישור עקרוני ממשרד הפנים, וכן בשל החשש 

מהעיכוב המשמעותי שתגרור הגשת בקשה חדשה בהוצאה 
אל הפועל של הפרויקט ומהפגיעה הצפויה באמון הציבור, 

הוחלט לדבוק בתוכנית הקיימת למרות ההשלכות על איכות 
התוצר הסופי.

לא	זו	אף	זו,	נטען	כי	הפרויקט	לא	היטיב	עם	העירייה,	ולא	רק	
בשל	התכנון	הבעייתי	של	המבנה,	אלא	גם	מבחינה	כלכלית.	
כאמור,	הפרויקט	נועד	לתת	מענה	להסדר	הקיים,	שבו	הרשות	

משכירה	את	המשרדים	מגורמים	חיצוניים.	עם	זאת,	מן	הראיונות	
עולה	כי	הוועדה	דאז	לא	בחנה	לעומק	את	מגוון	החלופות	

האפשריות	שעמדו	לרשותה	לצורך	פתרון	המצב	וכתוצאה	מכך	
בחרה	במיזם	שלא	היטיב	עימה	כלכלית.	מפי	אותם	גורמים	

שעימם	שוחחנו	עולה	שעיריית	לוד	התחייבה	לשלם	דמי	שימוש	

בית העירייה, לוד

משך ההתקשרות: 25 שנה
CPM הזכיינית: חברת

PFI/BOT :המודל
מהות הפרויקט: בית העירייה, משולב במרכז מסחרי

היקף: כ-120 מיליון ש"ח

תיאור הפרויקט:
הפרויקט	להקמת	בית	עירייה	בלוד	נולד	בשנת	2013	ונועד	
לענות	על	הצורך	של	העירייה	להקים	מבנה	מאוחד	שיהיה	

בבעלותה,	שכן	העירייה	כיום	שוכרת	מבנים	מגורמים	חיצוניים	
לצורך	אכלוס	משרדיה.	הפרויקט	קודם	על	ידי	הוועדה	הקרואה	

שבזמנו	עמדה	בראשות	לוד,	עד	השנים	האחרונות,	כאשר	
החליפה	אותה	עיריית	לוד	הנבחרת.	הוועדה,	בליווי	של	משרד	

ייעוץ	חיצוני,	הוציאה	מכרז	להקמת	המתחם	לפי	תוכנית	
אדריכלית,	אשר	נעשה	על	ידי	אדריכל	מטעמה.	המיזם	מורכב	
משלושה	חלקים:	בניין	העירייה	–	על	שטח	של	כ-6,500	מ"ר,	

בניין	היזם	–	מרכז	מסחרי	של	כ-2,500	מ"ר	וחניון	משותף.	

מדובר	במודל	משולב:	BOT	למבנה	המסחרי	ו-PFI	לבית	העירייה.
הגורם	התחרותי	במכרז	היה	המחיר	החודשי	שהעירייה	תשלם	

בגין	ההקמה	של	הקומפלקס	ואחזקתו	החלקית	)העירייה	תספק	
את	העובדים,	כגון:	עובדי	ניקיון,	אחזקה	וכד'(.	המחיר	נקבע	תוך	

הדמיה: בית העירייה החדש בלוד



26 מחקר שותפות ציבורית-פרטית )PPP( ברשויות מקומיות

המקרה	של	לוד,	עיר	מעורבת	בדירוג	פיננסי	נמוך	)4(,	ממחיש	
גם	את	הקושי	בגיוס	הון	לפרויקטי	PPP	ברשויות	חלשות	כלכלית,	

שאינן	נחשבות	לאטרקטיביות	מסיבה	זו	בקרב	המגזר	הפרטי,	
ואת	ההשלכות	האפשריות	של	הדבר	אם	לא	ניתנים	ערבויות	

או	מענקים	חיצוניים	לתמיכה	בפרויקטים.	כמו	כן,	אפשר	
לראות	שלהתארכות	ההליכים	מול	משרד	הפנים,	לקושי	הרב	

הכרוך	בקבלת	האישורים	הנדרשים	להוצאת	מכרז	PPP	ולבסוף	
לאישורו,	יכולות	להיות	השלכות	משמעותיות	והרות	גורל	על	

הפרויקטים.	

ולסיכום:
הפרויקט	להקמת	בית	עירייה	בלוד	נולד	בשנת	2013	ונועד	
לענות	על	הצורך	של	העירייה	להקים	מבנה	מאוחד	שיהיה	

בבעלותה,	שכן	העירייה	כיום	שוכרת	מבנים	מגורמים	חיצוניים	
 BOT	:משולב	מודל	לפרויקט	נבחר	משרדיה.	אכלוס	לצורך

למבנה	המסחרי,	ו-PFI	לבית	העירייה.
עקב	בחירה	לקויה	של	אדריכל	הפרויקט,	אישור	תכנית	בעלת	

ליקויים	רבים	ובעיות	מימוניות	שונות,	הפרויקט	הוגדר	בסופו	של	
דבר	כלא	רווחי	עבור	העירייה.

הלקחים המרכזיים מהפרויקט:
1.	ישנה	חשיבות	רבה	בליווי	מקבלי	ההחלטות	בעירייה	ע"י	

גורמים	מקצועיים.	העדר	הליווי	המקצועי	בפרויקט	זה,	גרם	לכך	
שנבחר	אדריכל	לא	מתאים	עבור	הפרויקט,	דבר	שבסופו	של	

דבר	פגע	באיכות	התוצר.
2.	על	אף	כי	עוד	לפני	אישור	התכנית	ניכר	היה	כי	יש	בה	

כשלים	תכנוניים	רבים,	הוחלט	להגישה	בכל	זאת	כפי	שהיא	
לאישור	משרד	הפנים,	וזאת	עקב	הבירוקרטיה	הרבה	הנדרשת	
לאישור	שינוי	כל	חלק	בה,	מצד	משרד	הפנים.	על	כן,	יש	לוודא	
כי	התכנית	המאושרת	אכן	עונה	על	הדרישות	ההנדסיות	של	

הפרוייקט	המתוכנן.	חוסר	הקפדה	זו	הובילה	לכך,	שבסופו	של	
דבר	המבנה	היה	בעייתי	עבור	העירייה.	

3.	יש	לשים	לב	כי	משרד	הפנים	מאשר	תכניות	PPP	מבלי	
לבדוק	את	הכדאיות	הכלכלית	של	הפרויקטים	עבור	העיריות.	

על	כן,	על	העיריות	עצמן	לוודא	כי	הפרויקט	מיטיב	איתן	
מבחינה	כלכלית.

4.	רשויות	חלשות	כלכלית	מתקשות	להוציא	לפועל	פרוייקטי	
PPP,	כיוון	שהן	לא	נתפסות	כאטרקטיביות	עבור	משקיעים	

פרטיים.	ניתן	לעקוף	עובדה	בזו	באמצעות	מתן	ערבויות	מצד	
המדינה,	או	על	ידי	מענק	הקמה	משמעותי,	המוריד	את	הסיכון	

מהיזמים	הפרטיים	והעיריות.

בגובה	של	כ-8	מיליון	ש"ח	בשנה	למשך	כל	תקופת	האכלוס	
של	המבנה,	סכום	הגבוה	בהרבה	ממה	ששילמה	עד	כה	בדמי	
שכירות.	זהו	סכום	שאינו	סביר	בהשוואה	לפרויקטים	דומים.
היו	טענות	שהמצב	התאפשר	לאור	העובדה	שמשרד	הפנים	

אינו	ערוך	ואינו	מנסה	לבחון	אם	העסקאות	המוגשות	אליו	לצורך	
אישור	במסגרת	הרגולציה	על	PPP	אכן	מיטיבות	עם	הונה	של	

העירייה	ומה	מידת	הכדאיות	שלה	בשבילה,	ולכן	הפרויקט	אושר	
על	אף	חוסר	הכדאיות	הכלכלית	הבולט.	

בין	שמשרד	הפנים	אכן	היה	הגורם	שאפשר	או	לא	מנע	את	
חתימת	העסקה	הבעייתית	ובין	שלאו,	הסיבה	לעלותה	הגבוהה	
של	ההצעה	שנבחרה	על	ידי	הרשות	קשורה	למעמדה	הכלכלי	
ולמוניטין	של	עיריית	לוד	)או	ליתר	דיוק	של	הוועדה	הקרואה(	

בתקופה	שבה	פורסם	המכרז.	לפי	גורמים	בחברה	אשר	נבחרה	
לממש	את	הפרויקט,	הליך	הסגירה	הפיננסית	היה	כרוך	בקשיים	

רבים	שנבעו	מקושי	למצוא	גורם	אשר	יהיה	נכון	לממן	את	
העסקה.	כאמור,	בעסקאות	BOT	יש	חשיבות	רבה	לחוסן	כלכלי	

ולאמינות	המתבטאים	בתזרים	מזומנים	יציב	מצד	הגורם	הציבורי	
לעסקה.	בעסקאות	כגון	אלה	היזם	הוא	הצד	שמשקיע	את	רוב	

)או	לעיתים	את	כל(	ההון	הדרוש	להשלמת	המיזם	וההחזר,	
וכמו	כן	הרווחים	אשר	יופקו	מהעסקה	תלויים	בתשלומים	אשר	
פרוסים	לאורך	כל	חייו	של	הפרויקט,	תקופה	שבה	צפויים	לעבור	

על	הרשות	שינויים	רבים	הן	כלכלית	הן	פוליטית.	לוד	באותה	
תקופה	לא	זכתה	לדירוג	גבוה	בשני	התחומים,	ולכן	הבנקים	
שאליהם	פנתה	החברה	בהתחלה	סירבו	לממן	את	העסקה.	
לאחר	דין	ודברים	שבהם	התאמצה	CPM	להוכיח	כי	לוד	אכן	
מסוגלת	ומתכוונת	לעמוד	בתנאי	ההסכם,	נמצאו	משקיעים,	

אך	אלה	ניאותו	לספק	את	ההון	הדרוש	להשלמתה	תחת	
השתתפות	עצמית	בגובה	50%	מצד	היזם	–	תנאי	שהפך	את	
העסקה	לבלתי	אפשרית	למעשה.	מאוחר	יותר	פנתה	החברה	

לחברת	הביטוח	"מנורה",	שם	דרישת	ההון	העצמי	ירדה	ל-30%,	
סכום	גבוה	משמעותית	ביחס	לעסקאות	דומות,	אך	זו	הייתה	

ההצעה	הטובה	ביותר	אשר	הועמדה	לטובת	הפרויקט,	והיא	זו	
שעל	בסיסה	ניגשה	החברה	למכרז	ונתנה	את	הצעת	המחיר	

הסופית.	לדברי	היזם,	היה	אפשר	להימנע	מהקושי	הרב	שהיה	
כרוך	בגיוס	ההון	לפרויקט	ומהתנאים	הירודים	שליוו	אותו	לבסוף,	
אילו	ההסכם	היה	מכיל	פחות	אילוצים,	ובמיוחד	אילו	היה	מטיל	
פחות	סיכונים	על	היזם.	לדברי	גורמים	מעורבים,	העלויות	היו	

יורדות	משמעותית	אילו	המדינה	הייתה	מספקת	ערבות	כלשהי,	
או	לחלופין	אילו	הפרויקט	היה	מלווה	במענק	הקמה	משמעותי	

שהיה	מוריד	את	הסיכונים	מצד	היזם	והמשקיעים.
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מהר	מאוד	הבין	צוות	ניהול	הפרויקט	שמדובר	בפרויקט	בכדאיות	
נמוכה	-	ואף	גבולית	–	מבחינת	יכולת	תפעול	ללא	גירעון.	בנקודה	

זו	שינו	את	המודל	ל-DBOT	)כלומר,	העירייה	ומפעל	המים	
מספקים	את	הקרקע	בתמורה	לתכנון,	בנייה	ותפעול	של	מתחם	

קאנטרי	קלאב,	ואילו	היזם	גוזר	רווחים	כנגד	עלות	הבנייה(.	
הסיבה	ש-DBOT	נקבעה	כשיטה	הנכונה	יותר	בעבור	הפרויקט	
אינה	בהכרח	מובנת	מאליה.	תחום	הפעלת	מתחמי	הקאנטרי	
קלאב	הוא	כזה	שבו	לכל	יזם	תפישת	עולם	ייחודית	לגבי	איך	

צריך	להיראות	מועדון,	ולכן	מוטב	שכל	מפעיל	יתכנן	את	המתחם	
בהתאם	למידותיו,	ולא	שהעירייה	תתן	לו	תוכנית	בהתאם	

לראייתה.	באופן	זה	מושג	ניהול	אופטימלי	של	המתחם	והוזלה	
של	העלויות.	משכך,	הגיע	הצוות	למסקנה	כי	יש	לאפשר	לזוכה	
לעצב	ולתכנן	את	המתחם	בהתאם	להשקפתו,	יכולתו	וניסיונו.	

הרווח	של	העירייה	מתבטא	בקאנטרי	מתופעל	ל-25	שנים	
ובסיכון	אפסי.	

לאחר	תהליך	מקיף	של	בחינת	השוק	)RFI(	ובחינה	של	
פרויקטים	דומים	ברשויות	אחרות,	יצא	בשנת	2017	המכרז,	
לאחר	שאושר	על	ידי	משרד	הפנים	)תהליך	שנמשך	כשנה(.	

המכרז	נכתב	על	ידי	צוות	משותף	לרשות	ולמפעל	המים	
שהוקם	לטובת	הפרויקט.	אף	על	פי	שהייתה	התעניינות	

רבה	מצד	יזמי	נדל"ן,	הצוות	המשותף	לעירייה	ולמפעל	המים	
החליט	להוציא	מכרז	לבנייה	והפעלה	של	המתחם	על	ידי	חברה	

מפעילה	ולאפשר	לה	להתקשר	עם	יזם	נדל"ן	לצורך	בניית	
המתחם	עצמו,	אם	היא	מעוניינת	בכך.	החלטה	זו	נלקחה	לאור	
ניסיונה	של	עיריית	קריית	אונו	עם	פרויקט	דומה.	קריית	אונו	
בחרה	כזוכה	חברת	נדל"ן	אשר	התקשרה	בתורה	עם	"הולמס	
פלייס"	לצורך	הפעלת	המתחם.	ניסיונה	של	קריית	אונו	לימד	

כי	התקשרות	מעין	זו	תחייב	את	הרשות	להתנהל	מול	שני	
גורמים	במקביל,	ובפועל	הזוכה	במכרז	שלאחר	השלמת	הבנייה	
מתפקדת	רק	כבעלת	המתחם	המשכירה	את	המבנה	לחברה	
המפעילה.	באופן	הפוך,	תימנע	הרשות	מקיומו	של	משולש	

התקשרויות,	והזוכה	במכרז	היא	זו	שתנהל	בפועל	את	המתחם	
וכן	תהיה	מחויבת	באופן	ישיר	כלפי	הרשות.	נוסף	על	כך,	

מניסיונו	של	היועץ	אשר	ליווה	את	הפרויקט,	ידוע	לנו	שיש	סיכון	
בהתקשרות	עם	חברת	הבנייה	ולא	עם	המפעיל,	מכיוון	שלכל	

מפעיל	מתקנים	יש	המומחיות	שלו	ואופן	הניהול	והשיטות	שלו.	
לכן,	במחשבה	קדימה,	אם	במהלך	הדרך	מאיזושהי	סיבה	יהיה	

לחברת	הבנייה	צורך	להחליף	את	היזם,	עשויים	להתעורר	קשיים	
ועלול	להיווצר	חוסר	יעילות	בתפקוד	המתחם.

קאנטרי קלאב כפר סבא

  הצדדים להסכם: עיריית	כפר	סבא,	מפעל	המים	כפר	סבא,	

Holmes	Place
  מהות הפרויקט: מתחם	קאנטרי	קלאב	עירוני

  היקף: כ-40	מיליון	ש"ח

  מענק הקמה או רשת ביטחון:	אין	

DBOT :מודל  

  המצב הנוכחי: יש	זוכה	במכרז.	ממתינים	לאישור	סופי	של	

הפרויקט	ממשרד	הפנים;	הזזת	קו	המתח	הגבוה	מתחת	למתחם	
הקאנטרי

תיאור הפרויקט:
מדובר	בפרויקט	מסוג	DBOT	של	מתחם	קאנטרי	קלאב	עירוני	
)להלן:	המתחם(	העתיד	להיבנות	בשכונת	כפר	סבא	הירוקה.	
המתחם	נועד	לקום	על	קרקע	ששטחה	10	דונם	והיא	בבעלות	

משותפת	של	העיר	ושל	מפעל	המים	העירוני	ביחס	של	1:3 
)מפעל	המים	הוא	אגודה	חקלאית	שיתופית	בבעלות	תושבי	

העיר.	מדובר	בישות	משפטית	נפרדת	מהעירייה(.	
 

מתחמי	קאנטרי	הם	תחום	הדורש	ניהול	מורכב,	ובשלב	הבחינה	
הראשונית	של	הנושא	למד	הצוות	המקצועי	שחדרי	כושר	

ומועדונים	כגון	אלה	הם	עסק	מורכב	ובעל	רווחיות	גבולית,	וכי	
תחת	ניהול	לא	מקצועי	רבים	מהם	נכשלים	ונסגרים.	מסיבה	
זו,	וכן	מחוסר	מוכנות	ויכולת	לממן	באופן	עצמי	את	הפרויקט,	
	,BOT	מודל	תחת	הפרויקט	את	להוציא	הדרך	בתחילת	הוחלט

ובהתאם	לכך	נערכה	תחרות	תכנון	אדריכלית.	

כפר סבא הירוקה
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אין	משרד	הפנים	מכיר	באישורים	שניתנו	לפרויקט	בעבר.	על	
כן,	שמונה	חודשים	לאחר	זכייתה	של	"הולמס	פלייס"	במכרז,	
הבקשה	אושרה	בדיעבד	בוועדת	המכרזים	העירונית.	היום,	

שלושה	חודשים	לאחר	מכן,	טרם	נתקבל	אישור	סופי	ממשרד	
הפנים,	וכאן	המצב	תלוי	ועומד	בימים	אלה.	

מקרה	זה	מדגים	כמה	נקודות.	ראשית,	את	התועלת	והערך	
שבשימור	מידע	ובהפקת	לקחים	מניסיון	העבר.	הרשות	המקומית	

במקרה	זה	למדה	וחקרה	את	ניסיונן	של	רשויות	אשר	הוציאו	
פרויקטים	דומים	בעבר.	אפשר	לראות	כי	לאור	העובדה	שנעשו	

כמה	פרויקטים	דומים	בעבר,	וכן	בזכות	שיתוף	הידע	בין	הרשויות,	
יש	התקדמות	ושיפור	של	התועלת	שאפשר	להפיק	מפרויקטים	
דומים,	שבמקרה	זה	התבטאה	בהבנה	המוקדמת	של	היתרונות	
והחסרונות	של	התקשרות	עם	חברת	הבנייה	לעומת	התקשורת	

עם	מפעיל	המתחם.	שנית,	אפשר	לאבחן	את	חשיבותה	של	
הגמישות	בכל	נושא	שיתוף	הפעולה	בין	הרשות	לזכיין.	בתחילת	
הדרך	בחרה	הרשות	המקומית	להוציא	מכרז	באופן	מסוים,	שלפי	
השקפתה	יפיק	את	החזון	שלה	באופן	המיטבי.	עם	זאת,	אפשר	
לראות	כי	לאורך	כל	הדרך	הרשות	השכילה	להבין	את	החשיבות	
של	הידברות	וגמישות	אל	מול	השותף	העסקי	ושל	התאמה	של	

דרישותיה	לשוק.	נקודה	זו	מתבטאת	הן	בשינוי	המאוחר	של	מודל	
הפרויקט,	וזאת	אף	לאחר	שהושקעו	משאבים	בבחירת	תוכנית	

אדריכלית,	כתוצאה	מהבנה	והפנמה	שהמכרז	הראשוני	שהוציאה	
הרשות	היה	בלתי	ישים	ובלתי	כדאי	בעבור	המגזר	הפרטי.	כך	
הרשות	השכילה	לערוך	אותו	מחדש	ולהצליח	להתאים	אותו	

ליכולות	השוק,	תוך	שמירה	על	האידיאלים	והחזון	שעמדו	מאחורי	
הפרויקט,	ולהצליח	ליצור	שותפות	שבה	שני	הצדדים	מפיקים	את	

המרב	מן	השותפות.

ולסיכום:
עיריית	כפר	סבא	שואפת	להקים	מתחם	קאנטרי	קלאב	בשטחה.	

לאורך	תהליך	ייזום	התכנית	וחיפוש	היזם	הפרטי,	הבין	צוות	
ניהול	הפרויקט	שמדובר	בפרויקט	בכדאיות	נמוכה	-	ואף	גבולית	
–	מבחינת	יכולת	תפעול	ללא	גירעון.	לכן,	בנקודה	זו	בחרו	במודל	

הפעילות	DBOT	)כלומר,	העירייה	ומפעל	המים	מספקים	את	
הקרקע	בתמורה	לתכנון,	בנייה	ותפעול	של	מתחם	קאנטרי	

קלאב,	ואילו	היזם	גוזר	רווחים	כנגד	עלות	הבנייה(.
התנהלות	בירוקרטית	של	משרד	הפנים	עיכבה	את	הקמת	
הפרויקט	עקב	קושי	משפטי	שהתעורר	בעקבות	העובדה	
שהפרויקט	והקרקע	משותפים	לעירייה	ולמפעל	המים.	

היועץ	המשפטי	של	משרד	הפנים	טען	כי	המשרד	אינו	מכיר	בוועדות	

יש	לקחת	בחשבון	כי	שוק	מפעילות	המתחמים	הוא	יחסית	
מצומצם.	יש	רק	שתי	מפעילות	גדולות	היום	בארץ	שיכולות	

לנהל	קאנטרי	קלאב	בהיקף	וברמה	שכפר	סבא	רצתה	להקים.	
אם	כן,	לאחר	שלילת	יזמי	הנדל"ן	נותרו	שתי	החברות	הגדולות	

בשוק:	"הולמס	פלייס"	ו"גו-אקטיב",	שתיהן	אכן	היו	שתי	
המציעות	היחידות	במכרז.	עם	זאת,	לאחר	סגירתו	הודיעו	

השתיים	כי	הן	מתכוונות	להתמזג	וביקשו	דחייה	של	ההליך.	
בשל	המיזוג	ניאותה	הרשות	לדחות	את	המכרז.	לאחר	השלמת	

המיזוג	חזרה	החברה	המאוחדת	תחת	"הולמס	פלייס"	עם	
פירוט	ההצעות	האפשריות,	אך	עם	זאת	אף	אחת	מהאפשרויות	

לא	עמדה	בדרישות	הסף	שהציבה	הרשות	מבחינת	מפרט	
המתקנים.	מתוך	רצון	להבטיח	מתחם	איכותי	באופן	בלתי	

מתפשר,	החליט	הצוות	לדחות	את	הצעתה	של	"הולמס	פלייס"	
ולערוך	את	המכרז	מחדש.	לאור	הלקחים	מהמכרז	הקודם,	

ולאור	ההבנה	כי	דרישות	הרשות	הפכו	את	המכרז	לבלתי	כדאי	
בעבור	המפעילות	הקיימות,	התאימה	הרשות	את	תנאי	הסף	
באופן	שיהווה	פשרה	הולמת	בין	דרישותיה	לבין	יכולת	היזמים.	
למכרז	הבא,	והאחרון,	ניגשה	וזכתה	חברת	"הולמס	פלייס",	
אשר	הצעתה	עמדה	בתנאי	הסף	החדשים	שהציבו	הרשות	

המקומית	ומפעל	המים.	ההצעה	כללה	בריכה	טיפולית,	בריכה	
גדולה	יותר	וסאונות,	שלא	היו	חלק	מההצעה	הקודמת.	הזוכה	

אושרה	על	ידי	מועצת	העירייה.

טרם	התחילה	בנייתו	של	המתחם	עקב	שני	גורמים	מעכבים:
א.	חברת	החשמל:	תחת	הקרקע	שמעליה	עתיד	להיבנות	

המתחם	עובר	קו	מתח	גבוה.	חברת	"הולמס	פלייס"	מעוניינת	
להעביר	את	קו	המתח.	חברת	החשמל	התחייבה	להעביר	את	קו	
המתח	ממקומו	הנוכחי,	אולם	העבודה	בעניין	טרם	החלה	והיא	
צפויה	להימשך	פרק	זמן	משמעותי	)ההערכות	הן	כי	זה	יהיה	

המכשול	האחרון	שיוסר	טרם	העלייה	אל	הקרקע(.

ב. משרד	הפנים:	לאחר	החתימה	על	ההסכם	עם	חברת	"הולמס	
פלייס",	תיק	הפרויקט	נשלח	לאישור	סופי	של	משרד	הפנים.	
לאחר	עיכוב	שנבע	מאיבודו	של	התיק	במשרד	הפנים,	נכנס	
לתפקיד	יועץ	משפטי	חדש	)הפרויקט	ידע	חילופים	של	4-3 
יועצים(	אשר	ערער	על	תקינות	האישור	שכבר	ניתן	בעבר	

לפרויקט.	הסיבה	לכך	נעוצה	בקושי	משפטי	שעלה	מהעובדה	
שהפרויקט	והקרקע	משותפים	לעירייה	ולמפעל	המים.	תשובתו	
של	היועץ	המשפטי	הייתה	כי	משרד	הפנים	אינו	מכיר	בוועדות	

מכרזים	משותפות	בין	רשויות	מקומיות	וגופים	נוספים,	כי	
ועדת	מכרזים	של	העירייה	צריכה	לנהל	את	הפרויקט,	ומשכך	
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2.	יש	חשיבות	רבה	לגמישות	שמגלה	הרשות	בבחירת	מודל	
השותפות.	במקרה	זה,	הרשות	השכילה	להבין	המודל	שבחרה	
בו	בתחילה	לא	היה	רווחי	עבור	היזמים	הפרטיים,	ועל	כן	בחרה	
לשנות	מודל.	שינוי	זה	גרם	לכך	שלבסוף	חברה	פרטית	)הולמס	

פלייס(	ניגשה	למכרז,	והפרויקט	אכן	יצא	בסופו	של	דבר,	
לפועל.

3. מימוש	מודלי	PPP	בתחומים	אשר	נתפסים	כיום	
כלא	נפוצים,	כפי	שמתואר	במקרה	המבחן,	יכולים	

לצאת	לפועל	בזמן	קצר	ביותר	באופן	יחסי,	וזאת	כיוון	
שחסמים	העומדים	בפני	הגופים	הציבוריים	בתחומים	
אחרים,	כגון	מקרקעין,	אינם	באים	לידי	ביטוי	במקרה		

זה.	

מכרזים	משותפות	בין	רשויות	מקומיות	וגופים	נוספים,	כי	ועדת	
מכרזים	של	העירייה	צריכה	לנהל	את	הפרויקט,	ומשכך	אין	משרד	
הפנים	מכיר	באישורים	שניתנו	לפרויקט	בעבר.	אישורים	אלו	ניתנו	
לבסוף	שמונה	חודשים	לאחר	זכייתה	של	חברת	הולמס	פלייס	במכרז.

חודשים	רבים	לאחר	זכייתה	של	"הולמס	פלייס"	במכרז,	טרם	
נתקבל	אישור	סופי	ממשרד	הפנים	)ללא	סיבה	מיוחדת(,	וכאן	

המצב	תלוי	ועומד	בימים	אלה.	

הלקחים המרכזיים מהפרויקט:
1. ישנה	חשיבות	רבה	ללמידת	הרשות	המעוניינת	בביצוע	

פרוייקט	בשותפות	פרטית	–	ציבורית,	מפרוייקטים	דומים	
אשר	רשויות	אחרות	ניסו	לבצע	בעבר.	במקרה	זה,	הלמידה	
של	עיריית	כפר	סבא	מניסיונה	של	קריית	אונו	הוביל	לכך	

שהתהליך	היה	יעיל	יותר,	ו"חסך"	לעירייה	את	ההתקשרות	מול	
שתי	ישויות	שונות.
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כהצלחה	כיוון	שהצליח	לתת	מענה	מלא	לצורך	הקיים.	יותר	
מכך,	הרשות	הצליחה	לספק	לילדיה	הסעדה	באיכות	הגבוהה	
ביותר,	גבוהה	יותר	מזו	שיכלה	והתכוונה	לספק	באופן	עצמאי,	

ומעבר	לכך	אף	חסכה	השקעה	תקציבית,	תפעולית	וביורוקרטית	
הכרוכה	בהקמה	של	מטבח,	שאותו	תקבל	לרשותה	ללא	תמורה	

בתום	חמש	שנים.	מכיוון	שהעסקה	אינה	כרוכה	בהעברת	
מקרקעין	עירוני	או	בהתחייבות	כספית	כלפי	גורם	חיצוני,	לא	היה	
צורך	באישורים	הרגילים	מן	הרשויות	לצורך	ביצוע	המיזם,	ומיום	

פרסום	המכרז	ועד	לתחילת	העבודה	חלפו	ארבעה	חודשים	בלבד.	
פרויקט	זה	משקף	חשיבה	חדשנית	ותפישה	בלתי	קונבנציונאלית	

של	תחום	ה-PPP.	התפישה	בארץ	של	מנעד	התחומים	
והפרויקטים	הרלוונטיים	לשותפויות	ציבוריות-פרטיות	מוגבל	

לפי	הסקירה	שערכנו	לפרויקטים	עתירי	הון	בתחום	התשתיות	
והבנייה	ולמודלים	אחדים	של	DBOT	BOT,	PFI,	PPP:.	הערך	
שבתועלת	שאפשר	להפיק	ממודלים	אלו	אינה	מבוטל	כלל	

ועיקר,	אך	הם	באופן	טבעי	אינם	מתאימים	לכל	סוג	של	פרויקט.	
הן	PFI	הן	BOT	הם	מודלים	שצורת	ההתקשרות,	המכרז	

והתכנון	הכלכלי	שמרכיבים	אותם	הם	מהמורכבים	ביותר	כיום,	
ובהתאם	לכך	דורשים	מיומנות	רבה,	צוות	עובדים	מומחה,	
חודשים	ולעיתים	אף	שנים	של	הכנה,	וכן	לא	פעם	דורשים	

התחייבות	כספית	משמעותית	מצידה	של	הרשות.	בשל	העלויות	
הכרוכות	בפרויקטים	מסוגים	אלו,	וכן	בשל	כובדה	של	הרגולציה	
הכרוכה	בהם	וכובדה	של	הרגולציה	המסדירה	אותם,	השימוש	
בשיטת	ה-PPP	הוא	יחסית	ספוראדי	ברשויות	מקומיות	ומוגבל	
לפרויקטים	בהיקפים	גדולים	ומסוגים	מסוימים.	לעומת	זאת,	
אפשר	לראות	כי	הבנה	מעמיקה	ויישומית	של	מגוון	הדרכים	

והשימושים	שאפשר	לעשות	ב-PPP	עשויה	להניב	תועלת	רבה	
לכל	רשות	מקומית	ולתרום	באופן	ניכר	לפיתוחה	הכלכלי.	במקרה	

של	פרויקט	ההזנה	בכפר	סבא,	ראינו	כיצד	חשיבה	כלכלית	
ועסקית	"מחוץ	לקופסה"	והבנה	עמוקה	של	מגוון	השימושים	

והיישומים	של	מודלי	ה-PPP	השונים	מאפשרות	לעירייה	לשרת	
את	תושביה	באופן	מיטבי	ותוך	התגברות	על	מגוון	החסמים	

האופפים	פרויקטים	מסוג	זה.	במקרה	זה,	אנו	רואים	שותפות	
עסקית	קטנה	ולא	מורכבת	בהיקף	כספי	מצומצם	ולטווח	קצר.	

כמו	כן,	מכיוון	שהעסקה	אינה	ארוכת	טווח,	אינה	מערבת	
עסקה	במקרקעין	ואינה	כרוכה	בהתחייבות	כספית	כלפי	היזם,	
חלק	מהרגולציה	המוכרת	הכרוכה	בהפעלת	מיזמי	PPP	אינה	

נדרשת	כאן,	ובכלל	זה	הרשות	אינה	נדרשת	לרשום	את	העסקה	
כהלוואה	בספרי	התקציב,	גורמים	המהווים	את	החסמים	

העיקריים	בעסקאות	מסוג	זה.

פרויקט הזנה לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים, כפר סבא

ISS	חברת	סבא,	כפר	הכלכלית	הצדדים להסכם: החברה  

  מהות הפרויקט: מערך	הזנה	לילדי	גנים	וכיתות	א'-ג'	

  היקף: כ-2	מיליון	ש"ח

  מענק הקמה או רשת ביטחון: אין 

  מודל: מעורב

  המצב הנוכחי: הפרויקט	יצא	אל	הפועל

תיאור הפרויקט:
מדובר	בפרויקט	של	החברה	הכלכלית	של	כפר	סבא.	הצורך	
היה	להקים	מערך	הזנה	לילדי	גני	החובה	וכיתות	א'-ג'	בכפר	
סבא.	התוכנית	הראשונית	הייתה	לעשות	זאת	באופן	עצמאי,	
כלומר	במימון,	הקמה	והפעלה	עצמיים	של	מטבח	שיספק	

ארוחות	חמות	לילדי	הגנים	ובתי	הספר	היסודיים.	משהתחילה	
הרשות	להריץ	את	הפרויקט,	נתקלה	במהמורות	ואתגרים	
בהוצאתו	אל	הפועל.	בשנה	שבה	עמלה	הרשות	על	בניית	
המיזם	התחוור	לה	כי	הקמה	והפעלה	של	מטבח	בניהול	

העירייה	כרוכות	לא	רק	בעלות	גבוהה,	כי	אם	גם	בהליכים	
ביורוקרטיים	ובאישורים	רגולטוריים	רבים.	שנה	לאחר	תחילת	

ההליכים	החליטה	החברה	הכלכלית,	אז	ברשות	שי	ארנט,	
לזנוח	את	התוכניות	הקיימות	להגשים	את	המטרה	באמצעות	

מודל	ה-PPI,	תת-מודל	של	PPP,	ולהלן	תיאור	הפרויקט:

	,ISS	חברת	הייתה	הפרויקט	את	לממש	שזכתה	החברה
החברה	המובילה	והגדולה	בארץ	בתחום	הסעדה	מוסדית.	משך	

ההתקשרות	היה	חמש	שנים.	במסגרת	ההסכם	התחייבה	
חברת	ISS	להקים	בכפר	סבא	מטבח	ומערך	הזנה	חדשני	

ובאיכות	גבוהה	בעלות	של	2	מיליון	ש"ח	ולספק	מזון	לכל	דורש	
 ISS	.מראש	מוסכם	במחיר	הכלל	מן	יוצא	ללא	לימודים	יום	בכל
מימנו	את	הקמת	המטבח,	את	רכישת	הכלים	ואת	כל	ההיבטים	
הכרוכים	במערך,	וזאת	ללא	מענקים	או	ערבויות	מצד	הרשות.	
בתום	תקופת	ההתקשרות,	הכלים	שסיפקה	החברה	יישארו	
בחזקתה	של	הרשות	ללא	כל	תמורה	כספית.	הפרויקט	הוגדר	
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הלקחים המרכזיים מהפרויקט:
1.	על	ידי	מחשבה	מחוץ	לקופסה	והבנת	כלל	המשמעויות	של	

מודלי	PPP,	גופים	ציבוריים	יכולים	למלא	את	צרכיהם	במהירות	
וביעילות	מירבית,	גם	בפרוייקטים	שלא	בתחום	התשתיות	

והבנייה,	וגם	בפרויקטים	קטנים	בהיקפם.
2.	מימוש	מודלי	PPP	בתחומים	אשר	נתפסים	כיום	כלא	נפוצים,	
כפי	שמתואר	במקרה	המבחן,	יכולים	לצאת	לפועל	בזמן	קצר	
ביותר	באופן	יחסי,	וזאת	כיוון	שחסמים	העומדים	בפני	הגופים	
הציבוריים	בתחומים	אחרים,	כגון	מקרקעין,	אינם	מתרחשים	

במקרה	זה.

ולסיכום:
עיריית	כפר	סבא	החליטה	להקים	מערך	הזנה	לילדי	גני	החובה	
וכיתות	א'-ג'	בעיר.	תחילה	חשבה	לעשות	זאת	בעצמה,	אולם	
בעקבות	קשיים	שנתקלה	בהם,	החליטה	העירייה	לבצע	את	

הפרויקט	באמצעות	התקשרות	עם	חברת	ISS.	הפרויקט	הוגדר	
כהצלחה	כיוון	שהצליח	לתת	מענה	מלא	לצורך	הקיים,	באיכות	

גבוהה	יותר	מזו	שהעירייה	יכלה	לספק	לבדה.
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את	הידע	או	הכלים	הנדרשים	לתפעול	מתחם	דיור	)בחירת	
הדיירים,	תחזוקת	המבנה,	מענה	יום-יומי	לצורכי	הדיירים,	

שיווק(.	מעבר	לכך,	הסיבה	שהוחלט	להשאיר	בידי	הזכיין	גם	
את	תכנון	המבנה	הייתה	תגובה	לדרישות	השוק.	היזמים	

באופן	כללי	מעדיפים	כי	תכנון	המבנה	יישאר	בידיהם,	שכן	הם,	
לטענתם,	יודעים	למקסם	את	מתאר	המבנה	כדי	ליצור	תשואה	

אופטימלית.	עם	זאת,	על	פי	גורמים	בחברה,	אחת	התובנות	
שעלו	מן	המיזם	קשורה	דווקא	לנושא	זה.	לדבריהם,	מידת	חוסר	
ההסכמה	בשלב	התכנון	הייתה	רבה	בשל	הניגוד	בין	החשיבות	
ששמה	העירייה	על	מקסום	איכות	המוצר	הסופי	לבין	רצונה	של	

הזכיינית	למקסם	רווחים.

בתמורה	למחויבות	הנ"ל	העמידה	העירייה	לרשותו	של	השותף	
הפרטי	את	שטח	הפרויקט	לשם	הקמה	והפעלה	של	המיזם,	
והוא	זכאי	להכנסות	מדמי	השכירות	שישולמו	במעונות	וכן	
משטחי	מסחר	נלווים.	עלות	דמי	השכירות	למיטה	נקבעה	

במכרז	מול	המוסד	האקדמי	והוטמעה	במכרז,	ועמדה	על	1,200 
ש"ח	לחודש	לכל	היותר.	מקור	הכנסה	נוסף	לשותף	הפרטי	הוא	
תשלום	מטעם	העירייה,	שהיה	הרכיב	התחרותי	במכרז	)"מענק	
הקמה"(.	ההצעה	שזכתה	במכרז	הוגשה	מטעם	שותפות	בין	

שתי	חברות:	שפיר	הנדסה	אזרחית	)85%	מהבעלות	בפרויקט(	
וחברת	מעיין	פרויקטים	ותשתיות	לאומיות	)15%	מהבעלות	

בפרויקט(.	הצעתן	לבניית	הפרויקט	עמדה	על	77,000	ש"ח	–	
מענק	הקמה	בלבד.	נקודה	מעניינת	בהקשר	זה	נוגעת	לפער	

יוצא	הדופן	בין	שני	המציעים	במכרז	–	חברת	שיכון	ובינוי	הציעה	
הצעה	של	41	מיליון	ש"ח	)גלובס,	2013(.	פער	זה	הצטמצם	
במידת	מה	במהלך	חיי	הפרויקט,	שכן	בהמשך	הועבר	לשפיר-

מעיין	מענק	נוסף	בגובה	כ-7	מיליון	ש"ח.	מענק	זה	ניתן	בעקבות	
אישור	תב"ע	שקידמה	העירייה,	אשר	הרחיבה	את	זכויות	הבנייה	

בפרויקט.	בעוד	המכרז	המקורי	הציע	בניית	פרויקט	שכלל	
הקמת	ארבע	קומות	על	גבי	שני	מבנים	קיימים	במתחם	אגרון,	
וכן	הקמת	מבנה	חדש	בן	שש	קומות,	לאחר	השינוי	התכנוני	

התווספו	שלוש	קומות	לאחד	המבנים	ושתי	קומות	למבנה	השני.	
כדי	לממש	את	זכויות	הבנייה	הנ"ל	הורחב	המכרז	מול	שפיר	

–	מענק	לבניית	תוספת	הזכויות.	החברה	יצאה	למכרז	המקורי	
לשותפות,	ובמקביל	קודמה	תוכנית	להרחבת	זכויות	הבנייה.	
המכרז	פורסם	בידיעה	כי	אם	התוכנית	תאושר,	הזכיין	שעימו	
יתקשרו	יהיה	הגורם	שיממש	את	הבנייה	גם	במסגרת	הזכויות	
הנוספות,	כיוון	שמדובר	בתוספת	של	קומות	על	מבנה	שנמצא	
בשלבי	בנייה,	ואין	אפשרות	או	היגיון	בשילוב	של	גורם	מבצע	
נוסף.	נקודת	מוצא	זו	קיבלה	ביטוי	במכרז,	ויש	בה	כדי	להסביר	

מעונות הסטודנטים בבית אגרון, ירושלים 1

במסגרת	הפעולות	שמבוצעות	בירושלים	למשיכת	אוכלוסייה	
צעירה	למרכז	העיר,	נבנו	במתחם	אגרון	שברחוב	הלל	שני	

מבני	מעונות	סטודנטים	שבהם	420	מיטות,	בקרקע	המיועדת	
לצורכי	ציבור	שהקצתה	עיריית	ירושלים	לשם	בניית	הפרויקט.	
המעונות	אוכלסו	באוקטובר	2017	והם	מיועדים	לסטודנטים	
הלומדים	בבצלאל	וכן	במוסדות	נוספים	בעיר.	המעונות	נבנו	
באמצעות	שותפות	ציבורית	פרטית	במודל	DBOT.	המכרז	

לפרויקט	פורסם	בשנת	2012	על	ידי	עיריית	ירושלים	באמצעות	
עדן	–	חברה	עירונית	לפיתוח	כלכלי	בירושלים,	ובשותפות	
האקדמיה	לאומנות	ועיצוב	בצלאל	)מכרז	פומבי2 10/12(.	
במסגרת	השותפות,	השותף	הפרטי	נדרש	לתכנן,	להקים,	

להפעיל	ולתחזק	את	הפרויקט	לאורך	כל	תקופת	הזיכיון	)24 
שנים	ו-11	חודשים,	כולל	תקופת	התכנון	וההקמה(,	ולאחריה	

עליו	להחזיר	את	הפרויקט	לעיריית	ירושלים.	בתוך	כך	הוא	
אחראי	לקבל	את	כל	האישורים	והרישיונות	הנדרשים	לשם	
הקמת	הפרויקט	ונדרש	לשאת	בכלל	הסיכונים	שעלולים	

להתממש	בעת	הקמת	הפרויקט.	העלות	הכוללת	של	הפרויקט	
לשותף	הפרטי	הוערכה	בכ-50	מיליון	ש"ח.	חלקה	של	בצלאל	

בהסכם	כלל	התחייבות	כספית	לכך	שסטודנטים	שלומדים	
במוסד	ישכרו	לאורך	כל	תקופת	הפעלת	המעונות	לפחות	150 
יחידות	לינה.	שילובה	בפרויקט	נעשה	במכרז	מקדים	למכרז	
הזכיינות,	אשר	נועד	לאתר	מוסד	אקדמי	שיתחייב	להשכיר	

מספר	קבוע	של	חדרי	מעונות	ויהיה	הגורם	שיעמוד	מול	
השותף	הפרטי	בתפעול	השוטף	של	המעונות.	אחד	השיקולים	
המרכזיים	שעמדו	לנגד	עיניהם	של	מקבלי	ההחלטות	בפרויקט	
באשר	להחלטה	להוציא	את	הפרויקט	באמצעות	שותפות	עם	

יזם	פרטי	היה	קשור	לתפעול	המורכב	הכרוך	בפרויקט	מסוג	זה:	
עדן,	כחברה	כלכלית	אינה	מחזיקה	וכן	אינה	מעוניינת	לרכוש	

מעונות אגרון

1. המידע המופיע בקטע זה נלקח הן מחיבורו של אטינגר )2018( הן מראיונות שנערכו עם גורמים שהיו מעורבים בתכנון ובביצוע הפרויקט.
shorturl.at/bemwS .2
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צעירה	למרכז	העיר,	נבנו	במתחם	אגרון	שברחוב	הלל	שני	מבני	
מעונות	סטודנטים.	המעונות	נבנו	באמצעות	שותפות	ציבורית	

 . DBOT	במודל	פרטית
אחד	השיקולים	המרכזיים	שעמדו	לנגד	עיניהם	של	מקבלי	

ההחלטות	בפרויקט	באשר	להחלטה	להוציאו	לפועל	באמצעות	
שותפות	עם	יזם	פרטי	היה	קשור	לתפעול	המורכב	הכרוך	בפרויקט	
מסוג	זה.	מעבר	לכך,	הסיבה	שהוחלט	להשאיר	בידי	הזכיין	גם	את	

תכנון	המבנה	הייתה	תגובה	לדרישות	השוק.
יש	לציין	כי	על	פי	האומדן	של	החברה	הכלכלית	של	עיריית	

ירושלים,	עלות	הפרויקט	בכללותו	הוערכה	בכ-8.5	מיליון	ש"ח,	
סכום	העולה	על	שני	המענקים	שלבסוף	הוקצו	על	ידי	העירייה	

למיזם.

נכון	להיום	היזם	לא	חווה	הפסדים,	וכמוהו	גם	בצלאל,	שלא	נאלצה	
לממש	את	רשת	הביטחון	אשר	התחייבה	לה	)התחייבה	לאכלוס	
מינימום	מיטות	במעונות	הנבנים(.	הסטודנטים	נהנים	מדיור	בר	

השגה	במרכז	העיר,	והעיר	נהנית	מתחייה	של	האזור.	אולם,	בשל	
הבעיות	שפורטו	לעיל,	המיזם	נכון	לעכשיו	אינו	מצליח	להגשים	את	

מלוא	הפוטנציאל	הכלכלי	הטמון	בו.	

הלקחים המרכזיים מהפרויקט:
1.	קיימת	חשיבות	מרבית	לשלב	התכנון,	בו	הגוף	הציבורי	

שואף	להעניק	לציבור	מוצר	מיטבי,	ובמובן	זה	נמצא	בניגוד	
עניינים	מסוים	עם	היזם	הפרטי,	אשר	מעוניין	למקסם	את	רווחיו,	

לעתים	על	חשבון	איכות	המוצר.
2. על	הגוף	הציבורי	לוודא	עוד	בשלב	המכרז	כי	תכנית	הבנייה	

הינה	סופית,	על	מנת	להמנע	ממצב	בו	מתרחשים	שינויים,	אשר	
גורמים	לכך	שהגוף	הציבורי	נמצא	בעמדת	מיקוח	נחותה	לעומת	

היזם	הפרטי.

חלק	מהפער	בין	ההצעה	של	שיכון	ובינוי	ובין	ההצעה	של	שפיר-
מעיין,	אשר	התבססה	על	הנחה	שזכויות	הבנייה	יאושרו.	כאשר	

אושרו	הזכויות	הנוספות,	הרשות	המקומית	הייתה	בעמדת	מיקוח	
נחותה	יחסית	במו"מ	מול	הזכיינית,	מה	שבא	לידי	ביטוי	במענק	

ההקמה	בעבור	תוספת	הזכויות,	שהוא	גבוה	משמעותית	ממענק	
ההקמה	שהציעה	שפיר-מעיין	במכרז	הראשון	)77,000	לעומת	

7	מיליון	ש"ח(.	יש	לציין	כי	על	פי	האומדן	של	עדן,	עלות	הפרויקט	
בכללותו	הוערכה	בכ-8.5	מיליון	ש"ח,	סכום	העולה	על	שני	

המענקים	שלבסוף	הוקצו	על	ידי	העירייה	למיזם.

נכון	להיום,	בשל	גורמים	והתפתחויות	בלתי	צפויים	יותר	או	פחות,	
הצלחה	דומה	לא	נרשמה	באשר	למרכז	המסחרי	אשר	הושכר	
באופן	חלקי,	והתחזיות	באשר	לרווחים	אשר	היה	אמור	להפיק	

ליזם	הבנייה	טרם	התממשו.	הדבר	קשור	באופן	חלקי	לאירועים	
הביטחוניים	שפקדו	את	העיר	בשנים	האחרונות,	אך	גם	לאי-
סדרים	תכנוניים	אשר	התגלו	בתוכנית	וטרם	הוסדרו.	משכך,	
הפרויקט	בהחלט	אינו	מהווה	כישלון,	היזם	לא	חווה	הפסדים,	

וכמוהו	גם	בצלאל,	שלא	נאלצה	לממש	את	רשת	הביטחון	
אשר	התחייבה	לה.	הסטודנטים	נהנים	מדיור	בר	השגה	במרכז	
העיר,	והעיר	נהנית	מהחייאה	של	האזור.	אולם,	בשל	הבעיות	

שהוזכרו	לעיל,	המיזם	נכון	לעכשיו	אינו	מצליח	להגשים	את	מלוא	
הפוטנציאל	הכלכלי	הטמון	בו.	

לסיכום,	המעונות	כיום	מאוכלסים	בתפוסה	מלאה	ואף	קיימת	
רשימת	המתנה	ארוכה	לרישום	למעונות.	מבחינה	זו,	הפרויקט	

הוא	הצלחה	מלאה	ליזם,	לבצלאל	ולעירייה.	

ולסיכום:
במסגרת	הפעולות	המבוצעות	בירושלים	למשיכת	אוכלוסייה	
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בית	העירייה	יהיה	שייך	ליזם,	ועיריית	אום	אל	פחם	תשלם	על	
החלק	שבו	תשתמש	דמי	שכירות	לאורך	כל	תקופת	ההתקשרות,	

כעשרים	שנה.	

תכנון	הפרויקט	הושלם	רק	בשנת	2005	וארך	כחמש	שנים	
תמימות	בשל	עיכובים	שנבעו	ממשרד	האדריכלים	שהיה	אמון	

על	הנושא.	עיריית	אום	אל	פחם	התקשרה	עם	משרד	אדריכלים,	
כאשר	האדם	שהיה	אחראי	על	תכנון	המבנה	התפטר	מתפקידו,	

וזמן	לא	רב	לאחר	מכן	מחליפו	נפטר	באופן	מפתיע.	גם	בניית	
המבנה	עצמו	הייתה	כרוכה	בעיכובים	משמעותיים	שנבעו	

מפשיטת	הרגל	של	הקבלן	שנבחר	לבצע	את	הפרויקט,	אולם	
למרות	העיכובים	שהיו	כרוכים	בכך,	בניית	המבנה	הושלמה	
לבסוף.	החברה	לפיתוח	אום	אל	פחם	תרמה	אף	לבנייתו	של	
המרכז המסחרי	השוכן	במרכז	היישוב	בשיטת	PPP.	המרכז	

נמצא	על	20	דונמים	משטחי	המסחר	הנזכרים	לעיל,	הממוקמים	
לצד	הכביש	הראשי	של	היישוב.	הגורם	התחרותי	במכרז	להקמת	
המרכז	היה	אחוז	הבעלות	על	המבנה:	העירייה	הייתה	מעוניינת	

להחזיק	בשיעור	זכויות	גבוה	ככל	האפשר.	המרכז,	שנבנה	
בשיתוף	עם	יזם	מקומי	מתחום	האלומיניום,	הוקם	לבסוף,	כאשר	
על	פי	ההצעה	הזוכה	הבעלות	על	המבנה,	ניהולו	וכן	ההכנסות	

מהשכרת	החנויות	מתחלקים	בין	הצדדים:	56%	בבעלות	
העירייה	והיתר	בבעלות	היזם.	

פרויקט	נוסף	שהייתה	אחראית	לו	החברה	הכלכלית	של	אום	אל	
פחם	היה	הקאנטרי קלאב	של	היישוב,	אשר	יועד	להיבנות	על	

שטח	של	כ-17	דונמים	אשר	יועדו	לצורכי	ספורט.	מטרת	המיזם	
הייתה	לספק	לתושבים	מתחם	כושר	וספורט,	אך	בשל	העובדה	
כי	מתחמים	כגון	זה	לרוב	אינם	אטרקטיביים	כלכלית,	היה	צורך	
לשלב	בתוכנית	אלמנטים	נוספים	אשר	יגדילו	את	הרווחיות	שלו	

ויעשו	אותו	כדאי	בעבור	יזמים	חיצוניים.	ההסדר	שנבחר	היה	
מתצורת	BOT,	שבו	היזם	יחזיק,	יפעיל	וינהל	את	המתחם	בעבור	
דמי	שכירות	וארנונה	שישלם	לעירייה,	ואת	רווחיו	יפיק	מהכנסות	

המנויים	וכן	מגן	אירועים	שייבנה	בסמיכות	למתחם.

עם	זאת,	לצד	כל	הפרויקטים	שתוארו	לעיל	ותרמו	לרווחת	
היישוב	ולכלכלתו,	היה	גם	פרויקט	PPP	שלא	היה	אפשר	להגדיר	

בהצלחה.	בבעלות	החברה	הכלכלית	לפיתוח	אום	אל	פחם	
אצטדיון	כדורגל	שהיא	גם	מנהלת.	לצד	האצטדיון	יש	מתחם	

חניה	גדול	אשר	לא	נעשה	בו	שימוש,	ותושבי	העיר	נהגו	להשליך	
בו	פסולת.	מתוך	מטרה	לפתח	את	השטח	הגתה	העירייה	

תוכנית	להפוך	חלק	מהשטח	לשוק רוכלים.	עם	זאת,	בדרך	

אום אל פחם

בשנות	ה-70	זכתה	עיריית	אום	אל	פחם	בתביעה	מול	מנהל	
מקרקעי	ישראל	אשר	זיכתה	אותה	בכ-1,000	דונם	לבנייה	

ובשטח	דומה	המיועד	למבני	ציבור.	מאוחר	יותר,	בשנת	2004 
בהליך	משפטי	נוסף	זכתה	הרשות	לייעד	10%	מאותם	שטחים	
לצורך	מסחרי,	ועל	כן	לרשות	העירייה	עומדות	קרקעות	רבות	
שביכולתה	למנף	לצורך	פיתוח	העיר.	החברה	הכלכלית	של	

אום	אל	פחם,	שעימה	שוחחנו,	היא	זו	אשר	מקדמת	את	מרב	
מיזמי	הפיתוח	העירוני	של	הרשות,	והיא	זו	אשר	יזמה	את	שלל	

פרויקטי	הבנייה	והפיתוח	הבאים.

בתחילת	שנות	ה-90	עלה	הצורך	להקים	מבנה	שישכן	את	
משרדי	העירייה.	אולם	מכיוון	שאום	אל	פחם	היא	עירייה	בדירוג	

כלכלי	נמוך	)2(	ולכן	לא	יכולה	לממן	בעצמה	את	בניית	בית 
העירייה החדש,	עלה	הצורך	למצוא	דרכים	חלופיות	למימון	

הפרויקט.	המחשבה	הראשונית	הייתה	לייצר	עסקת	קומבינציה	
ובכך	למנף	את	הקרקע	שהייתה	מיועדת	לפרויקט.

תכנון	המבנה	החל	בשנת	2001	ונעשה	במימון	של	משרד	
הפנים.	הוא	כלל	מבנה	בן	ארבע	קומות:	שתי	קומות	מסחריות	
ושתי	קומות	משרדים	–	שאחת	מהן	מיועדת	לשכן	את	משרדי	
העירייה.	התוכנית	הייתה	ליצור	עסקת	קומבינציה	שבה	תספק	
העירייה	את	הקרקע	שעליה	יוכל	היזם	לבנות	גם	מרכז	מסחרי,	
אולם	עם	הערכת	התכנון	התברר	כי	ערכו	של	המבנה	וחלקה	
היחסי	של	העירייה	בו	יהיו	גבוהים	משווי	הקרקע,	ולכן	היה	

צורך	להוסיף	למכרז	אלמנט	שיהפוך	את	הפרויקט	לכדאי	בעבור	
היזם.	מכאן	נולד	הרעיון	להפוך	את	המיזם	לעסקת	PFI,	כלומר,	
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ולסיכום:
החל	מתחילת	שנות	ה	–	2000	יוזמת	עיריית	אום	אל	פאחם	

פרויקטים	מבוססי	שותפות	ציבורית	–	פרטית,	במודלים	שונים,	
אשר	חלקם	צלחו	יותר,	וחלקם	פחות.

את	בית	העירייה	החדש	והקאנטרי	קלאב	העירוני,	פרויקטים	
שהסתיימו	בהצלחה,	הקימה	העירייה	בשיתוף	יזמים	חיצוניים	
על	פי	מודל	PFI.	פרויקט	הפיכת	מגרש	ישן	בבעלות	העירייה	

שהיה	מלא	פסולת,	למתחם	בו	מתקיים	שוק	עירוני,	וזאת	על	פי	
מודל	BOT"	הצליח	רק	בראשיתו,	וכיום	אינו	פעיל	עוד,	מסיבות	

שונות	המפורטות	לעיל.	

הלקחים המרכזיים מהפרויקט:
1.	קיימת	חשיבות	מכרעת	בבחירת	היזם.	בחירת	משרד	

אדריכלים	מסוים	לפרויקט	משרדי	העירייה	החדשים	עיכב	
את	הפרויקט	עכב	התפטרותו	של	מנהלו	מטעם	משרד	

האדריכלים,	וזאת	כאין	וכאפס	לעומת	השלכות	בחירת	היזם	
בפרויקט	הפיכת	המגרש	הנטוש	לשוק	רוכלים,	בחירה	

שגרמה	לטרטור	משפטי,	השקעת	זמן	ומשאבים,	וכל	זאת	
עבור	פרויקט	שאינו	פעיל	היום.

2. מענקי	פיתוח	וליווי	צמוד	מצד	גורמים	מקצועיים	המומחים	
ליצירת	מיזמי	PPP	יכולים	לסייע	רבות	להצלחת	הפרויקט	

בסוף	התהליך.

למימוש	הרעיון	עמדו	שני	מכשולים:	הראשון	היה	העובדה	
שייעוד	הקרקע	לא	היה	מסחרי,	והשני	נבע	מהעובדה	שביצוע	
הפרויקט,	שכלל	את	פינוי	הזבל	ופיתוח	התשתית	המתאימה	

לצורך	הקמת	השוק,	הצריך	השקעה	כספית	שלא	עמדה	לרשות	
העירייה.	לאחר	דין	ודברים,	שבסופם	הצליחה	העירייה	לזכות	
בהיתר	לשימוש	חורג	מייעודה	של	הקרקע,	הוחלט	לממש	את	
הפרויקט	בשותפות	עם	יזם	פרטי,	אשר	במסגרת	ההסכם	יממן	
את	פינוי	האשפה	ואת	הקמת	המתחם	וכן	ידאג	לניהול	השוטף	
של	השוק,	ובתמורה	ישלם	לעירייה	דמי	שכירות	שנתיים.	בשנת	

2005,	לאחר	שנבחר	יזם	מתחומי	היישוב,	ושמונה	חודשים	
לאחר	מכן,	כאשר	הושלמו	העבודות	לפיתוח	המתחם,	היה	נדמה	
כי	שיתוף	הפעולה	נחל	הצלחה.	עם	זאת,	לאחר	פחות	משנתיים	
שבהן	פעל	השוק,	חלה	ירידה	בפעילות,	שבסופה	פסקה	כליל	
פעילות	המתחם	כשוק	רוכלים.	עם	סגירת	שוק	הרוכלים,	היזם	
המבצע	הסב	את	המתחם	אשר	שכר	מהעירייה	לגן	אירועים	

ללא	אישורה	של	המועצה.	היחסים	בין	הצדדים	התדרדרו	והגיעו	
לבית	המשפט,	וזה	אילץ	את	היזם	לחדול	מהפעלת	המתחם	כגן	

אירועים.	לאור	פסק	הדין,	פסק	היזם	מלהפעיל	את	המתחם,	
ובניגוד	להסכם	ההתקשרות	מול	העירייה	גם	חדל	מלשלם	

את	דמי	השימוש	השנתיים.	בשל	התפתחות	הדברים	נפתח	
ההסכם,	ולאחר	דיון	משפטי	שבסופו	הושגה	פשרה,	בוטלה	

ההתקשרות	עם	המפעיל,	ונכון	להיום	המתחם	ריק	מכל	פעילות.	
מאידך,	אין	מדובר	בהפסד	מוחלט,	שכן	העירייה	הפיקה	תועלת	
מפיתוח	המתחם	בהשקעה	של	2	מיליון	ש"ח,	וזה	לבדו	רווח	

לעירייה	ולתושביה,	כל	עוד	תדע	לשמר	את	המצב	הנוכחי	ולמנוע	
התדרדרות	של	המקום	למצבו	הקודם.

אפשר	לראות	כי	ניסיונה	של	אום	אל	פחם	עם	פרויקטים	אלו	אינו	
זרוע	רק	בהצלחות.	כל	הפרויקטים	שהוזכרו	נבנו	על	ידי	יזמים	
מקומיים	שלא	בהכרח	החזיקו	בניסיון	או	ביכולת	המתאימה	
למימוש	הפרויקטים	באופן	חיובי,	והדבר	ניכר	בהשתלשלות	
האירועים.	עם	זאת,	אום	אל	פחם	מחזיקה	בחברה	לפיתוח	

עירוני	בעלת	יכולות	גבוהות	ורצון	להביא	לידי	ניצול	אופטימלי	
את	היכולות	אשר	נובעות	ממעמדה	העדיף	לאור	הקרקעות	
שברשותה.	גם	גורמים	ברשות	העידו	כי	הם	הפיקו	לקחים	

מניסיון	העבר	ומשתדלים	בפרויקטים	שנמצאים	בהליכים	כיום	
לשים	דגש	על	היזם	אשר	ייבחר	למימוש	המיזמים	הבאים.	עם	

זאת	הם	העידו	כי	הם	בהחלט	זקוקים	לסיוע	חיצוני	–	בין	שמדובר	
בגישה	למשאבים	ולמענקי	פיתוח	אשר	חיוניים	לפיתוחם	הכלכלי	

ובין	שבסיוע	וליווי	מקצועי	ביצירת	מיזמים	מיטיביים.
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שת״פ בין המגזרים )הפרטיים והציבוריים( בפרויקטי 
PPP ברשויות המקומיות

שתי	יוזמות	הועלו	על	ידי	הממשלה	הפדרלית	במטרה	לתמוך	
ברשויות	האזוריות	והמקומיות	בקידום	ההשקעות	הפרטיות	במגזר	
הציבורי	)כולל	PPP(.	היוזמה	הראשונה	היא	תכנית	הבנק	הלאומי	
	,3 )PPI(	והשקעות	לשותפויות	)BNDES(	וחברתי	כלכלי	לפיתוח
בעוד	היוזמה	השנייה	היא	מימון	שירותים	פיננסיים	של	הממשלה	

4.	שתי	התוכניות	קובעות	מסגרת	לרשויות	 PPP-ל	הפדרלית
המקומיות	אשר	מחפשות	צוותים	שנקבעו	על	ידי	הבנקים	עצמם	
כדי	לסייע	בבניית	הסכמים,	לצד	משאבים	להעסקת	חברות	ייעוץ	

ייעודיות	לביצוע	מחקר	של	פרויקטים	משותפים	לשותפות	העירונית.
 

נוסף	על	מימון,	לכמה	בנקים	לפיתוח	אזורי	יש	תוכניות	ייעוץ	
משלהם	לבניית	פרויקטי	PPP	עירוניים,	אשר	מובלים	על	ידי	

הבנקים	לפיתוח	אזורי,	כגון	בנקי	הפיתוח	של	מדינת	מינאס	גרייס	
)Gerais	Minas(	 5,	של	אספיריטו	סאנטו	)Santo	Espírito(		 6  ושל	

 PPP	פיתוח	של	הבין-ממשלתית	הרשות	7.	הרחוק	המדינה	דרום
הוקמה	על	ידי	ממשלת	באהיה	)Bahia(.	רשת	זו	מפגישה	בין	גורמים	

במדינה	מכל	רחבי	הארץ,	הן	ברמה	העירונית	הן	ברמה	המדינית,	
ומפתחת	את	אזורי	הבנקים	לשיתופי	פעולה	הדדיים	על	בסיס	חוויות	

 .PPP-ה	בנושא	ושיחות	קונגרסים	מבחן,	מקרי	קודמות,

תוכניות	ברמת	המדינה,	התומכות	ביכולת	של	העיריות	להקמת	
	.)São	Paulo(	פאולו	וסאו	גרייס	מינס	המדינות	ידי	על	הוצעו	,PPP

אף	על	פי	שמאמץ	זה	נשא	פירות,	עם	שיא	במספר	מחקרי	
ההיתכנות	ופרויקטים	שיצאו	לפועל	ב-2017 )281	בסה״כ(,	המצב	
הכלכלי	הקשה	הקיים	במדינה	גרם	לעצירת	ההשקעות	בכל	אחד	

מהאזורים,	ולבסוף	רק	ארבע	שותפויות	נחתמו.
ברזיל	נבחרה	כדוגמה	טובה	למחקר	בשל	חקיקתה	האחרונה	אשר	

מנסה	להתאים	את	עצמה	ולאמץ	את	המגמות	החדשות	באזור.	
נוסף	על	כך,	היא	מציינת	כיצד	הרשויות	המקומיות	יוכלו	להוביל	

את	המאמצים	לחיפוש	פתרונות	חדשים	בסיפוק	המסגרת	הנכונה,	
תמיכה	ומומחיות	ממוסדות	עזר.

נקודה	מעניינת	נוספת	הראויה	לציון	במקרה	הברזילאי	היא	רמת	
הביקוש	ל-PPP	בתקופות	של	שגשוג	כלכלי.	כמה	מהפרויקטים	

לא	נחתמו	בסופו	של	דבר	או	לא	התפתחו	בשל	משברים	כלכליים	
ופוליטיים	פתאומיים.	מכך	ניתן	ללמוד	על	החולשות	של	מודלים	
שונים	של	שותפויות,	ממה	צריך	להימנע	וכיצד	אפשר	להתמודד	
עם	אירועים	בלתי-צפויים	בתרחישים	ישראליים	אפשריים	בעתיד.

בנצ'מרק בין-לאומי
ברזיל

ברזיל	היא	רפובליקה	פדרלית	נשיאותית,	המורכבת	מאיחוד	
מדינות,	מחוז	פדרלי	ועיריות.	שימוש	הכוח	במדינה	מיוחס	לגופים	

הנפרדים	והבלתי	תלויים,	הנכנעים	למערכת	של	איזון,	כדי	
להבטיח	עמידה	בחוקה	המדינתית.	

החוקה	הפדרלית	מהווה	את	החוק	העליון	במדינה.	היא	הבסיס	
ומקור	הסמכות	המשפטית	העומדת	בבסיס	קיומה	של	ברזיל	

ושל	הממשל	הפדרלי.	החוקה	מספקת	מסגרת	לארגון	הממשלה	
הברזילאית	וליחסיה	של	הממשלה	הפדרלית	עם	אזרחי	המדינה	

והמדינות	השונות.	השלטון	מחולק	לשלוש	רשויות	עצמאיות	
המאוזנות	בינן	לבין	עצמן:	ענף	הניהול,	ענף	החקיקה	וענף	השיפוט.	

לברזיל	מערכת	ריכוזית,	שבה	ליחידות	המקומיות	יש	סמכות	
מצומצמת.	לכל	אחת	מ-26	מדינותיה	יש	חוקה	משלה,	ואזרחי	

אותה	המדינה	בוחרים	את	המחוקק	ואת	המושל	שלה.	המדינות	
מחולקות	לעיריות	רבות,	אשר	בתורן	מחולקות	למחוזות.	לכל	

עירייה	יש	מועצה	וראש	עיר	נבחרים.	רשויות	המדינות	והעיריות	
)הרשויות	המקומיות(	כפופות	לממשלה	הפדרלית.	הרשויות	

המקומיות	אחראיות	לבניית	כבישים	ותחזוקתם,	ליצירה	ותחזוקה	
של	גנים	ציבוריים	ומוזיאונים	ולתוכניות	החינוך	היסודי	שלהם.	

ההבדל	המרכזי	בין	מחוזות	לעיריות	הוא	גודל	האוכלוסייה	השייכת	
אליהם.	העיריות	הגדולות	הן	יחידות	פוליטיות	חשובות,	והן	

מציבות	תחרות	למדינה	מבחינת	כוח	פוליטי.	

כלכלת	ברזיל	היא	השמינית	בגודלה	בעולם,	על	פי	מדדי	התמ״ג	
הנומינלי	ושווי	כוח	הקנייה.	המשק	הברזילאי	מאופיין	בכלכלה	
מעורבת	המסתכמת	על	תחליפי	יבוא	להשגת	צמיחה	כלכלית.	

מוערך	כי	בשטחי	ברזיל	יש	משאבים	טבעיים	בשווי	מוערך	של	כ-	
21.8	טריליוני	דולרים,	כגון:	זהב,	אורניום,	ברזל	ועץ.	

החל	מסוף	שנת	2010,	הכלכלה	הברזילאית	בברזיל	הינה	הגדולה	
ביותר	באמריקה	הלטינית,	והשנייה	בגודלה	באמריקה	כולה.	בין	

השנים	2000	ל-2012,	ברזיל	הוכרה	כאחת	הכלכלות	בעלות	קצב	
הצמיחה	המהיר	ביותר	בעולם,	עם	שיעור	צמיחה	שנתי	ממוצע	
של	יותר	מ-5%.	בשנת	2012,	כלכלת	ברזיל	עברה	את	זו	של	

בריטניה	ודורגה	במקום	ה-6	בגודלה	בעולם.	עם	זאת,	צמיחתה	
הכלכלית	פחתה	בשנת	2013,	ובשנת	2014	עברה	ברזיל	תקופת	

מיתון.	לאורך	שנת	2017	הצליחה	להתאושש	ממנו,	וכיום	היא	
נחשבת	לאחת	הכלכלות	החזקות	בעולם.

3. Program of Investment Partnerships https://www.ppi.gov.br/sobre-o-programa
4. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8lYCb-vjgAhXKsqQKHWWoBlkQFjAAegQIARAB&url=ht
tp%3A%2F%2Ffundosdegoverno.caixa.gov.br%2F&usg=AOvVaw0QUOTA2Y7E4bEle_gyShc9
5. https://www.bdmg.mg.gov.br/setor-publico/
6. https://www.bandes.com.br/Site/Noticias/Detail/383/PPP
7. http://www.brde.com.br/noticia/brde-assina-convenio-com-governo-de-sc-para-assessorar-municipios-em-concessoes-e-ppps/
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בשני	סוגי	ה-PPP	מותר	לזכיין	הפרטי	לעסוק	בפעילויות	רווחיות	
נוספות	לפרויקט	הראשי,	אך	חלק	מההכנסות	חייבות	להיות	
מופנות	לטובת	הצד	הציבורי	או	כלפי	הלקוחות	הסופיים.	זאת	

לשם	השלמת	החזרי	תשלום	על	ידי	מתן	תמריצים	לשני	הצדדים	
שיבצעו	אותם.

מותר	לרשויות	הציבוריות	ליצור	את	פרויקטי	PPP	בשיתוף	
פעולה	עם	הצד	הפרטי,	או	לשכור	גופים	פרטיים	לצורך	ביצוע	

בדיקות	היתכנות.	עם	זאת,	על	פי	חוק	אין	צורך	בהעסקת	
עובדים	עצמאיים.	החזרי	התשלומים	לקבלנים	הפרטיים	מותנים	
בביצועים	ויוצרים	תמריצים	הניתנים	למימוש	בזמן	של	שכירת	

השירותים.

כדי	להבטיח	קבלת	תשלומים	על	ידי	הציבור,	ובכך	להפחית	את	
הסיכון	לשותפים	הפרטיים,	הממשלה	יכולה	לחפש	מבטח	פרטי,	
לחפש	מוסדות	פיננסיים	שאינם	בשליטה	ממשלתית,	להתחייב	
להכנסות	ציבוריות	ספציפיות,	ולחפש	קרנות	ממשלתיות	שנוצרו	

למטרה	מיוחדת	זו.	במקרים	של	פשיטת	רגל	של	הצד	הפרטי,	
אינטרס	ציבורי	קולקטיבי	)כנגד	פיצוי	קודם	לזכיין(,	הפרת	חוזה	או	
תביעה	שיזם	הזכיין	כנגד	הרשות	המקומית	–	הרשות	המקומית	

תוכל	להפסיק	את	חוזה	ה-PPP	לפני	תומו.	הצד	הפרטי	יכול	
לסיים	את	החוזה	במקרה	של	תביעה	נגד	הרשות	המקומית,	

והפסקת	מתן	השירותים	תאושר	רק	בעת	קבלת	החלטה	
סופית.	מתן	אפשרות	לארגונים	פיננסיים	או	בין-לאומיים	להביע	
בפומבי	את	התעניינותם	בפרויקטים	שונים	לפני	תהליך	הגשת	
ההצעות	מספק	דרך	מעניינת	לקשר	בין	מוסדות	מימון	למציעים	
פוטנציאליים,	ובכך	להביא	מועמדים	נוספים	למכרז.	נוסף	על	כך,	

הדבר	מאפשר	לממשלות	לקבל	הצעות	תחרותיות	יותר.

תוכניות	ממשלתיות
 Fernando	Freire(	דוטרה	פריירה	פרננדו	של	הדו״ח	פי	על
Dutra(,	סגן	המזכיר	של	מזכירות	השותפויות	האסטרטגיות	

של	העיר	פורטו	אלגרה	)Alegre	Porto(,	שיעור	כישלון	פרויקטי	
ה-PPP	היה	גבוה	בשל	״יכולת	טכנית	מוגבלת	בתוך	ממשלות	
מקומיות,	משאבים	מוגבלים	להעסקת	יועצים	מומחים,	היעדר	
תקנות	מקומיות	מתאימות,	ומעל	לכול,	חוסר	ידע	מספק	לגבי	

ההתחייבויות	הפיננסיות	הנדרשות	לסוגי	פרויקטים	אלו״	8. 
מספר	עיריות	יצרו	מחלקות	מיוחדות	ללימוד	ועיצוב	של	שותפויות	

אסטרטגיות	להשקעה	עצמאית,	לחיפוש	אחר	קבוצות	ייעוץ,	
ולפיתוח	בנקים	ומוסדות	רב-צדדיות	לטיפול	בבעיות	בהיקף	

.9	)Porto	Alegre(	אלגרה	פורטו	כדוגמת	המוניציפלי,

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
החוק	המרכזי	הברזילאי	המסדיר	את	עניין	ה-PPP	הוא	חוק	

מספר	11079/2004,	אשר	מאחד	את	הסעיפים	שקדמו	בנוגע	
לזיכיונות	ציבוריים	שבחסות	)L9074/1995	L8987/1995,(,	וכן	

שונה	על	פי	חוק	13097.
ההבדל	המרכזי	בין	זיכיונות	לבין	PPP	תקינים	באזור	הברזילאי	
הוא	האופן	שבו	השותף	הפרטי	מקבל	את	התשלומים.	בעוד	
שבזיכיונות	ההכנסות	מגיעות	מהטלת	התעריפים	ישירות	על	
הלקוחות	)כמו	בכביש	6(,	ב-	PPPהתשלומים	מגיעים	מהצד	

הציבורית	)המכונים	PPP	מנהליים(	או	משילוב	של	כספי	ציבור	
ותעריפים	מלקוח	הקצה	)המכונים	PPP	ממומנים(.

חוזי	ה-PPP	יפורסמו	בעיתונות	הרשמית	רק	לאחר	שבוצעו	
שיתוף	הציבור	ומכירות	פומביות	)טנדרים(.	רישוי	סביבתי	עשוי	
להידרש	בהתאם	להיקף	הפרויקט.	הצעות	מחיר	יכולות	לכלול	
שלבי	הסמכה,	שם	המיומנויות	הטכניות	של	הצדדים	מוערכות	

על	פי	מפרטים	שנקבעו	מראש	בקריאות	להצעות.	עמידה	
במיומניות	הטכניות	והמחיר	הם	הקריטריונים	לקביעת	הזוכים	

בפרויקט	אשר	מסוגלים	לספק	את	יחס	הערך	למחיר	הטוב	
ביותר.	על	פי	החוק,	יש	איסור	לשימוש	ב-PPP	בחוזים	בשווי	

פחות	מ-10	מיליוני	ריאל	ברזילאי	או	בחוזים	שמשכם	של	פחות	
מחמש	שנים,	אשר	מטרתם	היחידה	היא	סיפוק	כוח	עבודה,	
קנייה	והתקנה	של	ציוד	או	יישום	של	פרויקט	עבודה	ציבורית	

קיימת.	יתר	על	כן,	הממשלה	אינה	רשאית	להאציל	את	סמכותה	
החקיקתית,	הרגולטורית	או	המשטרתית	לגוף	פרטי.

על	כל	חוזי	ה-	PPPלהימשך	בין	5	ל-35	שנים,	כולל	זמני	דחיות	
או	עיכובים.	נוסף	על	כך,	על	פי	חוק,	על	החוזים	לכלול:	

  קביעת	קנסות	למקרה	שבו	אחד	מהצדדים	אינו	עומד	בדרישות	

		החוזה;
  חלוקת	הסיכונים	בין	הצדדים	–	אפילו	במקרים	של	אסונות	טבע;

  הגדרת	ההשפעה	הפיננסית	ואת	הסיבה	לבחירת	פורמט	

;PPP-ה			
  הגדרת	תוכנית	בת	קיימא	בהתאם	תזרים	פנימי	של	כספי	

		הציבור	כדי	לעמוד	בהחזרים	החודשיים;
  הכללת	יעדי	ה-PPP	בתוכניות	הרלוונטיות	הממשלתיות;

  הגדרת	הנחיות	לגבי	התאמת	התשלום	לתנודות	המטבע	או	

		האינפלציה	למשך	כל	תקופת	החוזה.

 8. http://blogs.worldbank.org/ppps/promoting-bankable-ppps-brazilian-municipalities
 9. http://www2.portoalegre.rs.gov.br/ppp/default.php?p_secao=1208
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 bank(	הערב	הבנק	עם	ערבות	או	בנקאית	ערבות	2.
guarantor(,	בסכום	של	127	מיליוני	ריאלים	ברזילאיים.

נוסף	על	כך,	החוזה	צופה	כי	במידה	וזה	מותר	מבחינת	מועצת	
העיר,	פעילויות	נוספות	ביחידות	החינוכיות	יכולות	להתבצע	על	
ידי	SA	BH	Inova	SPE.	ההכנסות	מפעילויות	אלו	יחולקו	90% 

לקונסורציום	ו-10%	למועצת	העירייה,	תוך	ניכוי	ערכן	מהפירעונות	
החודשיים.

כאשר	ערכו	השוואה	בין	פרויקט	ה-PPP	הנ״ל	לבין	שיטות	הבנייה	
המסורתיות	אשר	יושמו	באותה	העת,	גילו	כי	פרויקט	ה-PPP	הניב	

תוצאות	חיוביות:
פרויקט	זה	הפחית	את	זמן	השלמת	הבנייה	ב-45% )11.06 

חודשים	לעומת	20.06	חודשים	בבנייה	המסורתית(,	ובסטיית	
תקן	הקטנה	פי	5 )1.3	חודשים	לעומת	6.2	חודשים	בבנייה	

המסורתית(.	

נוסף	על	כך,	חומרי	הבנייה	שבהם	השתמשו	בפרויקט	ה-PPP	היו	
איכותיים	יותר	בהשוואה	לאלה	אשר	היו	בשימוש	בשיטת	הבנייה	
המסורתית,	שכן	הקבלן	הוא	האחראי	לשלם	את	עלויות	התחזוקה	

לכלל	זמן	הזיכיון	)עשרים	שנה(.

מבחינת	גישה	ואיכות	השירותים	הלא-פדגוגיים,	הפרויקט	התעלה	
על	שיטות	הבנייה	המסורתיות.	יתר	על	כן,	הפרויקט	בטל	את	

הצורך	בעירייה	לנהל	מכרז	פומבי	לכל	שירות	לא-פדגוגי	שיש	בו	
צורך,	ובכך	צמצם	את	העלויות	של	הביורוקרטיה	ואת	זמני	הביצוע.

בתקופת	הכנת	הפרויקט,	המנהלים	הפדגוגיים	יכלו	להקדיש	
כ-25%	יותר	זמן	לעניינים	פדגוגיים	מאשר	לענייני	הבנייה,	כמקובל	

בשיטות	הבנייה	המסורתיות.	דבר	זה	אפשר	למנהלים	להקדיש	
את	זמנם	היקר	לבניית	תוכנית	הלימודים	ולשיפור	איכות	החינוך.	

לעומת	זאת,	בתחום	ה-IT	לא	צוין	הבדל	בין	השיטות	השונות.	
ראוי	לציין	כי	האחריות	על	מגזר	זה	הייתה	משותפת	בין	הקבלנים	

הפרטיים	והציבוריים	של	ה-PPP,	ובכך	תחום	זה	הוכח	כאינדיקציה	
היחידה	אשר	הייתה	בפיגור10.

יתרונו	הגדול	של	החוזה	היה	לקשר	את	האיכות	הכוללת	של	
השירותים	הניתנים	על	ידי	הקבלן	הפרטי	לפירעונות	שלו.

נקודות	לציון:	פרויקט	זה	זכה	במגוון	פרסים:	התמודד	עם	המועמד	
 Financial	Times/Citi-ה	פרס	על	הפיינליסט	הלטיני	האמריקאי

Awards	Ingenuity	בשנת	2013;	זכה	בפרויקט	השנה	ובפרויקט	
ה-PPP	העירוני	השנתי	בכנס	פרסי	ה-PPP	בשנת	2017;	והופיע	

פרויקט דגל מוצלח
פרויקט PPP לתשתית בית ספר בבלו הוריזונטה 

:)Belo Horizonte)
הפרויקט: 

פרויקט	ה-PPP	מתבסס	על	32	בנייני	UMEI	בבסיס	מתקן	
 nidade	Municipal	de	Educação(	העירונית	החינוך/התינוקייה

Infantil(	ו-5	בנייני	EMEF	בבסיס	בית	הספר	היסודי	העירוני	
)Fundamental	Ensino	de	Municipal	Escola(.	בדיקת	

ההיתכנות	בוצעה	על	ידי	חברת	הכספים	הבין-לאומית	ועיריית	
בלו	הוריזונטה	)Horizonte	Belo(.	בשנת	2011	שיתפו	את	

הציבור	להקמת	הפרויקט,	וכך	החל	תהליך	הגשת	ההצעות.	חוקי	
ההצעות	הציבוריות	אפשרו	לחברות	להקים	קונסורציום	של	עד	
שלוש	חברות.	בשנת	2012,	הפרויקט	הוענק	לאודברכט	גלובל	

 Odebrecht(	נכסים	ולאודברכט	)Odebrecht	Global	SA(
 SPE	Inova	BH	הזכיין	את	הציגו	הם	.)Properties	Parcerias	SA

.SA
בשנת	2014,	המועצה	ביקשה	להוסיף	לפרויקט	14	יחידות	

חדשות	של	UMEI,	ואלה	נכללו	בחוזה.
לכל	יחידת	UMEI	מוקצה	שטח	של	1,100	מ״ר	ובו	צריכים	

להימצא	כיתות,	מטבחים,	חדר	אוכל,	ספרייה,	חדר	רב-תכליתי,	
מתלה	וחדר	החתלה.

הבנייה	עצמה	החלה	בשנת	2013,	וכלל	היחידות	הבנויות	נמסרו	
באפריל	2016.	בפירוט	לפי	חודשים,	הזמן	לבניית	10	יחידות	

היה	12	חודשים,	לבניית	יחידות	נוספות	היו	24	חודשים,	ולבניית	
יחידות	ההרחבה	הנוספות	היו	36	חודשים.

פרויקט	זה	הרחיב	את	מערכת	החינוך	העירונית	כך	שתוכל	להכיל	
עוד	כ-20,040	ילדים	עד	גיל	5	וכ-4,800	תלמידים	בבתי	ספר	

יסודיים.

זיכיון	זה	נועד	לפעול	במשך	עשרים	שנה,	כאשר	המשקיע	הפרטי	
לוקח	על	עצמו	את	אחריות	הבנייה,	ההנדסה	והתחזוקה,	והעירייה	

מתמקדת	במתן	שירותים	פדגוגיים	וחינוכיים.
בשנת	2018,	ההשתתפות	של	אודברכט	)Odebrecht(	בפרויקט	
ה-PPP	נמכרה	כדי	שיוכלו	להשקיע	את	כסף	המכירה	בפרויקטים	

האחרים	שלהם	התחייבו.	לא	נמצאו	סעיפים	הנוגעים	בנושא	
השחיתות	בפרויקט	המתואר.

בחוזה	הפרויקט	מצוין	כי	ערבויות	יכולות	להינתן	על	ידי	
הקונסורציום	הנבחר,	בשתי	דרכים:

1. הפקדה	או	שעבוד	של	ניירות	ערך	ציבוריים	פדרליים	שאפשר	
	,)guarantor	bank(	ערב	בנק	עם	או	נאמנות	לסוכן	לקשר

בסכום	מקסימלי	של	תשלומים	ל-6	חודשים.

10. pg. 98, 111 http://hdl.handle.net/10438/15197
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מדד	הביצועים:
על	פי	החוק,	מטרת	מדד	הביצועים	היא	לקשר	את	האיכות	

הכוללת	של	השירותים	הניתנים	על	ידי	הקבלן	הפרטי	לתשלומים	
שהוא	מקבל	מהרשות	המקומית,	עם	סדרה	של	אינדיקטורים	
בארבעה	תחומים	שונים	)איכות,	דרגת	שביעות	רצון,	ביטחון	

ומשלוח(,	אשר	אז	רוכזה	במדד	הביצועים	הכללי.	בכל	שלושה	
חודשים,	הזכיין	מספק	את	מדד	הביצועים	שלו	למועצת	העיר,	

ומאוחר	יותר	הוא	מאומת	על	ידי	בודק	עצמאי	ששירותיו	נשכרים	
על	ידי	מועצת	העיר.	

המבנה	הכללי	של	מדד	הביצועים	מסוכם	בטבלה	הבאה14	ומוסבר	
בהמשך	בפירוט	רב	יותר:

אינדוקס איכות – IQL:	מורכב	כולו	מתת-קבוצה	של	איכות	
טכנית.	המידות	מבוססות	על	מערכות	מידע	ובדיקות	באתר,	

המתבצעות	באופן	אקראי	ועל	ידי	דגימות	סטטיסטיות.	במקרים	
של	בדיקת	האתר	יש	רשימה	המכתיבה	את	התאמת	השירותים	
הניתנים	)במקור	שאלות	בינאריות,	אם	כי	יכולות	להשתפר	על	

ידי	רמות	מפורטות	יותר(.	השירותים	הנמדדים	הם:	היגיינה	
וניקוי;	כביסה	ומלתחה;	מתקנים;	בטיחות;	תחזוקה	ושימור;	

וטכנולוגיית	המידע	והתקשורת	)ICT(.	חלק	משירותים	אלו	יכולים	
להיבדק	על	בסיס	בדיקות	באתר	בלבד.	לכל	אינדיקטור	משקולות	

שונות	בהתאמה	למטרת	הפרויקט.

מדד שביעות רצון – ISA: מבוסס	על	סקר	מדגמי	חודשי	המבוצע	
עם	עובדים	ממשלתיים,	המתייחס	לשביעות	רצונם	מהשירותים	
הניתנים,	לצד	חוות	הדעת	הכללית	של	עובדי	השותף	הפרטי.	

בין	100	הפרויקטים	ברשימת	פרויקטי	התשתית	החדשניים	
.KPMG-ה	של	בעולם	ביותר

ציר	זמן:	בשנת	1957	נבנו	יחידות	החינוך	היסודי	הציבוריות	
הראשונות	של	בלו	הוריזונטה	)Horizonte	Belo(	לבני	4	עד	6,	
והן	פעלו	בתצורת	חצאי-ימים	עד	שנת	2003.	מכיוון	שלא	היו	

תינוקיות	ציבוריות,	בשנת	1983	הוכנסו	ההסכמים	עם	תינוקיות	
קיימות	לחוזים	בסגנון	זיכיון	עם	תשלומים	שהוגדרו	על	ידי	חוק	

פדרלי	כללי.

לאחר	פרסום	מאמרי	החוקה	הברזילאית	המקיפים	משנת	1988,	
אשר	ייסדו	את	הגישה	האוניברסלית	לחינוך,	עיריית	בלו	הוריזונטה	

)Horizonte	Belo(	יצרה	את	״יוזמת	ריבוי	בתי	הספר״	בשנת	
1994,	אשר	נועדה	להרחיב	את	מדדי	החינוך	בעיר	לילדים	מעל	

גיל	6.

 Belo(	הוריזונטה	בלו	בעיר	2009	בשנת	,IFC	דיווחי	פי	על
Horizonte(,	היו	״)...(	יותר	מ-11,000	ילדים,	רבים	מהם	

מקופחים,	ברשימות	המתנה	להרשמה	לבתי	ספר״11.	נוסף	על	
כך,	היה	צורך	ליישר	את	המאמצים	למטרות	חינוכיות	פדרליות	

מקיפות,	ובלבד	שמאוחר	יותר,	בשנת	2013,	החוק	הפדרלי	יחייב	
שכל	הילדים	בין	הגילים	4	ל-5	יירשמו	לגנים	)חוק	12796/2013(.	
״אך	מאמצי	העירייה	נקלעו	למגבלות	טכניות	וכלכליות.	העירייה	
עמדה	בפני	מחסור	של	בנייני	בתי	ספר,	והיו	לה	מספיק	משאבים	
לעמוד	רק	בכ-35%	מרמת	הביקוש״	12.	במבט	רחב	יותר	לאחור,	
 Paulo	de	Tarso(	רייס	סילבה	טרסו	דה	פאולו	של	מחקר	פי	על

Reis	Silva(,	״עד	שנות	ה-2000	המוקדמות	היו	רק	2,500	ילדים	
בין	הגילים	3	ל-6	אשר	קיבלו	טיפול	במחלקת	העיר	לחינוך״.

בשנת	2009,	עיריית	בלו	הוריזונטה	עקבה	אחר	המטרות	
המקיפות	אשר	היא	צריכה	להשיג	בשנת	2030,	הכוללים	שיפור	
המדדים	של	החינוך	הבסיסי	)יסודי(,.	מודל	ה-PPP	נבחר	על	מנת	

לבנות	יותר	מחצי	מהיחידות	הנדרשות,	אך	לא	את	כולם	עקב	
מחסור	בניסיון	קודם	במודל	זה.	יתר	על	כן,	הקשיים	הפיננסיים	

שהעירייה	חוותה	הסיטו	אותה	לבחור	במודל	ה-PPP	על	פני	
גישות	אחרות.	על	פי	מחקר	של	13CONPEDI.	מודל	ה-PPP	הוריד	
את	עלות	הפרויקט	בכ-15%	ולא	נזקק	להשקעות	מיידיות,	אשר	

הוערכו	על	ידי	העירייה	בכ-164	מיליוני	ריאלים	ברזילאיים.

11. Belo Horizonte City Council’s timelapse footage of an UMEI being built https://www.youtube.com/watch?v=T21NSZKu5sM
12. https://library.pppknowledgelab.org/documents/4870/download
13. XIMENES, Julia Maurmann; VILLAS BOAS, Regina Vera; SCHNEIDER, Yuri. “Direitos sociais e políticas públicas I” organização CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF; 
CONPEDI, 2016. Page 143 https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/6e66rwjx/s6rabjNLBETv22ri.pdf
14. pg 63-66 http://hdl.handle.net/10438/15197
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הסכום	הכולל	של	החזרי	התשלום	החודשי	משתנה	בהתאם	
MR = MPMR * PF * OF	:הבאה	לנוסחה

MR	מייצג	תשלום	חודשי,	בריאלים	ברזילאיים.

MPMR	מייצג	מחיר	מקסימלי	של	פירעון	חודשי,	אשר	נקבע	
מראש	בהסכם	ה-PPP,	ומותאם	לאורך	השנים	באמצעות	סט	

כללים	אשר	גם	נקבעו	מראש	בהסכם	המדובר.

PF	מייצג	את	פקטור	הביצועים,	שבו	מדד	הביצועים	העדכני	
 ID	-ה	אם	הבא:	באופן	ל-100%	80%	שבין	לסולם	מתורגם	ביותר
זהה	או	פחות	מ-2,	ה-PF	מוגדר	ל-80%;	אם	ה-	ID	זהה	או	מעל	
 PF-ה	ל-3.5,	2	בין	נמצא	ID-ה	ואם	ל-100%;	מוגדר	PF-ה	3.5,

משתנה	באופן	פרופורציונלי.	

OF	מייצג	את	פקטור	הפעילות,	שבו	נמדדת	הכמות	הנמסרת	
והיחידות	התפעוליות.	כל	יחידה	תפעולית	UMEI	מהווה	גידול	של	
2.2%	של	OF,	בעוד	שכל	יחידת	תפעול	EMEF	מהווה	גידול	של	

.OF	של	5.92%

לאור	האופי	האובייקטיבי	של	ממד	זה,	נקבע	כי	הניקוד	המינימלי	
.)IQL(	האיכות	אינדוקס	ממדד	כ-50%	הוא	למדד	הנדרש

מדד בטיחות – ISE: מודד	את	הציות	של	השותף	הפרטי	
להתחייבות	הרגולטורית	ועם	החוזים	והמחויבויות	הקבלניות	

המתקבלות	באמצעות	הצגת	מרשמים,	דוחות	טכניים,	אישורים	
ודוחות	ניהול.	התשובה	לכל	אינדיקטור	היא	בינארית,	ומאוחר	

יותר	מומרת	ל-4	נקודות	כאשר	הדרישות	התמלאו,	ולנקודה	אחת	
אם	לא.	מדד	הבטיחות	הוא	הממוצע	של	הערכים	המשוקללים	

לפי	רמת	הקריטיות	של	כל	אינדיקטור.

מדד המשלוח – IE: מודד	את	זמינות	המבנים	והשירותים	ואת	
האספקה	העקבית	של	השירותים	ועמידה	במועדי	הסיום.	

מבוסס	על	שיטות	סטטיסטיות,	נעשה	שימוש	בלוג	מערכת	
הניהול	לבקשות	שירותים	כדי	למדוד	למשך	כמה	זמן	כל	אחד	

מהמבנים	או	השירותים	היו	זמינים.	למעט	תשתית	ה-LAN,	כלל	
השירותים	שסופקו	נמדדים	במדד	זה.

ראוי	לציין	כי	מצורפות	להסכם	ה-	PPPדרישות	מינימליות	בכדי	
לקבוע	אם	השירותים	סופקו	או	לא.	במידת	הצורך,	אפשר	

יהיה	להשתמש	במדדים	כהוכחה	להפרת	החוזה,	במיוחד	אם	
ממצאי	הבודק	העצמאי	רחוקים	מדרישות	ההסכם.	אחריות	

תרגום	הדרישות	המינימליות,	של	שני	המדדים,	למדריכי	נהלים	
סטנדרטיים	לעובדי	הזכיין,	נופלת	על	השותף	הפרטי.	אומנם	יש	
לאפשר	גמישות	מסוימת	לשותף	הפרטי	כדי	שיוכל	לקבוע	או	

להציע	את	הדרך	שבעזרתה	הם	יוכלו	להבטיח	עמידה	בדרישות	
אשר	נקבעו	מראש.	
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הפרטת	עיריות,	ביקור	בבית	המשפט	של	רואי	החשבון	של	
מדינת	סאו	פאולו,	שירות	התביעה	הציבורי	של	סאו	פאולו	ועוד(.	

2.	תקציבים	ומימון	)תקציב	ציבורי,	חשבונאות	ציבורית	ויתרה	
כלכלית-פיננסית	בחוזים	ארוכי	טווח(.	

PPP .3	בתחום	הסניטציה	בסיסית	)תרחיש	בסיסי,	תפקידה	של	
הסוכנות	הרגולטורית	ודוגמת	מקרה	הצלחה(.	

PPP .4	בתחום	הפסולת	מוצקה	)מערכת	פסולת	מוצקה,	
תפקידה	של	הסוכנות	הרגולטורית,	שליטה	ורישיונות,	דוגמת	

מקרה	הצלחה	ובניית	שותפות	ציבורית-פרטית(.

אפשרות שנייה: 
תקציר	הקורס:	הקורס	מוצע	על	ידי	האיגוד	הברזילאי	לתקצוב	

ציבורי.	הקורס	הקצר	על	PPP	מיועד	לחשוף	עובדי	ציבור	
ומשתפי	פעולה	אחרים	לכללים	הכלליים	של	הצעות	השותפות	

הציבורית-פרטית	ושל	קבלנות,	לביצוע	תקין	של	התהליך	
והתאמת	הצעות	הציבור	ולנהל	שותפויות	ציבוריות	ופרטיות.

תוכן	הקורס: 
הקורס	בנוי	מ-8	מודלים	אשר	כוללים	את	הנושאים	הבאים:	
עקרונות	חוקתיים	של	המנהל	הציבורי,	הסכמי	זיכיון	ניהוליים,	

הסכמי	שותפות	ציבורית-פרטית,	הנחיות	לקשרי	שותפות	
ציבורית-פרטית,	הצעות	ציבוריות,	פיתוח	מחקר	טכני,	השפעה	

תקציבית	ופיננסית,	אישור	חקיקה,	סעיפים	חיוניים	של	חוזי	
שותפות	ציבורית-פרטית,	דרכים	לגמול	ולעדכן,	אספקת	שירות	

נוכחי,	סקרי	רכוש,	גמול	המשתנה	המקושר	לביצועים	של	
השותף,	ועדת	ניהול	השותפות	הפדרלית	הציבורית-פרטית,	ניהול	

חוזי	)ניטור	ובקרה(,	רישוי	סביבתי,	סיכונים,	חקר	מקרה	ועוד.

קורסי MBA על PPP וזיכיונות-
תקציר	הקורס:	קורס	ה-MBA	הברזילאי	הראשון	אשר	כולו	
מוקדש	ללימודי	PPP.	הקורס	מצטרף	למאמצים	של	קרן	בית	
הספר	לסוציולוגיה	ופוליטיקה	של	סאו	פאולו	)FESPSP(,	של	
הרשת	הבין-ממשלתית	לפיתוח	שותפויות	ציבוריות-פרטיות	

)RedePPP(	ושל	יוזמת	LSE	–	הנהלה	לימודית	וזרוע	ייעוץ	של	
בית	הספר	לכלכלה	ולמדעי	המדינה	בלונדון.	קהל	היעד	של	
הקורס	מורכב	מאנשי	מקצוע,	מנהלים	ואנשי	צוות	טכניים,	
הפועלים	או	מתכוונים	להיכנס	לפעילות	הקשורה	לתחום	

השותפות	הציבורית-פרטית,	לוויתורים	ציבוריים	ו/או	להסדרה	
ולשליטה	בשירותים	ציבוריים,	בין	שבמישור	הממשלתי	ובין	

שבצד	הפרטי.	מודל	קורס	זה	הוא	380	שעות	של	למידה	מרחוק	
ו-40	שעות	של	פרזנטציות	בבית	הספר	לכלכלה	בלונדון.	דבר	זה	

דורש	פרויקט	״Capstone״.

PPP-תיאור כללי של תוכנית הכשרה לתחום ה

קורסי מקוון )אינטרנטי( 15
תקציר	הקורס: RadarPPP	הוא	אחד	הארגונים	הפרטיים	

המכובדים	ביותר	אשר	מפקחים	על	תחום	ה-PPP.	כמו	כן,	
הוא	מספק	מסד	נתונים	פרטי	הכולל	מאמרים	אקדמיים,	תיעוד	
ומידע	עדכני	שוטף	על	כל	פרויקט	PPP	במדינה.	נוסף	על	כך,	
RadarPPP	מספק	קורס	מקוון	להכנה	להסמכה	הבין-לאומית	

 São(	פאולו	בסאו	שנערכת	בחינה	יש	ובסופו	,)APMG	CP3P(
Paulo(.	הקורס	מותאם	לאנשי	מקצוע	בחברות	ממשלתיות	

או	בחברות	ייעוץ	אשר	רוצות	להתאים	את	יכולותיהן	להנחיות	
הבנק	העולמי.

 ;PPP	וסקירת	מבוא	פרקים:	מ-8	מורכב	הקורס	הקורס:	תוכן
הקמת	מסגרת	PPP;	זיהוי	פרויקט	והקרנת	PPP;	הערכת	

פרויקטי	PPP;	מבנה	והכנת	המכרז	והחוזה;	טיעון	והענקת	
החוזה;	אסטרטגיה,	אספקה	והזמנה;	ופעולות.

קורסים קצרים
אפשרות ראשונה: 

תקציר	הקורס:	הקורס	מסופק	על	ידי	המכון	למחקר	כלכלי,	
וקשור	למחלקת	הכלכלה	באוניברסיטת	מדינת	סאו	פאולו.	
הקורס	מיועד	למנהלי	ציבור	עירוניים	אשר	נמצאים	במנהל	

ישיר	או	עקיף.	בכוונת	הקורס	להציג	סוגים	שונים	של	שותפויות	
שיכולות	לתרום	להפחתת	השימוש	בתקציב	העירייה,	לפיתוח	
אזורי	ולחיזוק	של	ה-	PPPהעירוני.	הקורס	מאפשר	להתאמן	על	
פיתוח	מסגרת	רגולטורית	הדוגלת	במציאות	העירונית	והמציגה	

דרכים	לבניית	ממשל	מוסדי	לניהול	חוזים	ארוכי	טווח.	
תוכן	הקורס:	

הקורס	מורכב	מ-4	נושאים	עיקריים:
1.	מבוא	לשותפות	פרטית-ציבורית	)סביבה	עסקית	בברזיל,	
היבטים	רלוונטיים	של	חקיקה,	תפקיד	BNDES	בתהליך	

15. https://www.radarppp.com/treinamentos/cp3p/ 
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פרויקט דגל מוצלח
1.	Summary	and	concession	agreements	-	http://pbhativos.com.
br/concessoes-e-ppps-2/educacao/
2.	Financial	Times	award:	https://aboutus.ft.com/en-gb/
announcements/financial-times-and-citi-name-finalists-for-2013-
ft-citi-ingenuity-awards/
3.	Company’s	statement	on	extending	the	deal	-	https://www.
odebrecht.com/pt-br/comunicacao/releases/parceria-publico-
privada-na-educacao-em-belo-horizonte-e-ampliada-para-mais-14
4.	Evolution	of	all	official	docs	regarding	the	PPP	-	https://www.
radarppp.com/resumo-de-contratos-de-ppps/unidades-de-ensino-
da-rede-municipal-de-educacao-basica-umei-belo-horizonte/ 
5.	Local	newspaper	explaining	why	Odebrecht	is	selling	the	control	
of	the	PPP	in	2018	)leniency	agreement	regarding	other	projects(	
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/umeis-em-
novas-m%C3%A3os-bra%C3%A7o-da-odebrecht-que-administra-
unidades-por-meio-de-ppp-%C3%A9-vendido-1.664689 https://
diariodocomercio.com.br/sitenovo/odebrecht-vende-inova-bh-a-
transpes/ 
6.	RODRIGUES,	Bruno	da	Costa	Lucas.	Avaliação	do	impacto	da	
utilização	de	parceria	público-privada	para	a	construção	e	operação	
de	unidades	municipais	de	educação	infantil	em	belo	horizonte.	
2015.	Dissertação	)Mestre	em	Administração(	-	Escola	Brasileira	de	
Administração	Pública	e	de	Empresas	da	Fundação	Getúlio	Vargas	
)EBAPE/FGV(,	2015.	http://hdl.handle.net/10438/15197
7.		XIMENES,	Julia	Maurmann;	VILLAS	BOAS,	Regina	Vera;	
SCHNEIDER,	Yuri.	“Direitos	sociais	e	políticas	públicas	I”	organização	
CONPEDI/UnB/UCB/IDP/UDF;	CONPEDI,	2016.	https://www.
conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/6e66rwjx/s6rabjNLBETv22ri.pdf
8.	REIS,	Paulo	de	Tarso	da	Silva. http://www.mestrado.caedufjf.
net/wp-content/uploads/2017/09/PAULO-DE-TARSO-DA-SILVA-
REIS.pdf
9.	Local	newspaper	listing	Awards	won	by	the	School	Infrastructure	
project	https://jornalggn.com.br/fora-pauta/escolas-construidas-
via-parceria-publico-privada-em-bh
10.	Belo	Horizonte	City	Council’s	Official	Website	with	all	relevant	
documents	regarding	the	PPP	https://prefeitura.pbh.gov.br/
transparencia/acoes-e-programas/parcerias-publico-privadas/
educacao
11. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b81888004c410f9
09f12dff12db12449/PPPStories_Brazil_BeloHorizonteSchools.
pdf?MOD=AJPERES

תוכן	הקורס:
הקורס	בנוי	מ-9	מודלים:	

1. יחסים	בין	המדינה,	החברה	האזרחית	והתרבות	הפוליטית	
בברזיל.

2. מושגים	בסיסיים	של	PPP	וויתורים	)מבוא	ויישום	פרויקטי	
	.)PPP	וזיכיונות	פרויקטים	בניית	תשתית,

3.	תכנון	פרויקט	תשתיות	)חקיקה	החלה	על	יחסי	ציבור	
וזיכיונות,	מימון	ציבורי,	ממשל	ותכנון	פרויקטים(.	

4.	מחקרים	טכניים,	כלכליים	וסביבתיים	)פיתוח	מחקרים,	
	.)PPP	פרויקטי	של	כלכליים-פיננסיים	מודלים

5.	תקנה	פיננסית	)רגולציה	כלכלית	לתשתיות,	החלטות	
רגולטוריות	בבניית	חוזי	כוח	אדם	וזיכיונות(.

	.)PPP	חוזי	חידוש	,PPP	חוזי	אחר	)מעקב	חוזים	וניטור	ביצוע	6.
7. נושאים	מתקדמים	במידול	משפטי	ב-	PPPוויתורים	)מודלים	
משפטיים	של	הפרויקט,	מתן	הצעות	חוזי	קבלנות	וזיכיונות,	

ביצוע	חוזה	וגישת	מגזר(.
 PPP	במודלי	כלכלי-פיננסי	במידול	מתקדמים	נושאים	8.

וזיכיונות	)מקורות	מימון	ומימון	פרויקטים,	מבנה	קרנות	
השקעה	בתשתיות,	ביטוח,	ערבויות	וקרנות	גידור,	בניית	

ערבויות	ועוד(.
.)TCC(	״Capstone״	9. פרויקט

נספחים - לינקים נוספים:
1.	How	the	Government	Works	http://www.brazil.gov.br/
government/how-the-government-works/state-structure
2.	Brazil-	Local	Government	https://www.nationsencyclopedia.com/
Americas/Brazil-LOCAL-GOVERNMENT.html

שת״פ בין המגזרים )הפרטיים והציבוריים( בפרויקטי PPP ברשויות המקומיות
1. https://katzr.net/cd185d

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
1.	Brazilian	first	law	on	PPPs	from	2004.	https://katzr.net/6f73e7
2. http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_
artigos_leitura&artigo_id=7881
3. https://thelawreviews.co.uk/edition/the-public-private-
partnerships-law-review-edition-4/1168038/brazil 
4. http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-
guimaraes/o-ciclo-municipal-das-ppps
5.	Consulting	call	with	Nelson	Kestenberg	Advogados	Associados	Law	Firm
6. https://katzr.net/467512
7. https://www.bdmg.mg.gov.br/setor-publico/
8. https://katzr.net/4ec0f6
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כמקרה בוחן מעניין,	במיוחד	בעבור	ישראל	ובעבור	הפרויקטים	
שלה	בתחומי	האנרגיה	הירוקה,	הניידות	העירונית,	הבריאות	

והתחבורה.	למפעלי	חשמל	יכולות	להתווסף	מטמנות	גז	לקיבולת	
האנרגיה	הסולארית,	ובכך	להגביר	את	מדדי	הקיימות	הסביבתית	

של	ישראל	בתחום	ה-OECD.	לעיתים	קרובות	קנדה	מייצאת	
את	מומחיותה	למדינות	נוספות,	ואף	על	פי	ששיטותיה	כוללות	
עבודה	פדרלית	מומלצת	על	ידי	הממשלה,	אפשר	לתרגם	את	

המודל	שלה	למבנה	פוליטי	מקומי	על	ידי	התאמת	אחריויות	גופי	
הממשלה	המקומיים	לגופי	הממשלה	הקנדיים.	

הממשלה	הקנדית	הפדרלית	משפיעה	על	פרויקטי	PPP	מחוזיים	
 P3(	הקנדית״	P3-ה	״קרן	באמצעות	מימון	מתן	ידי	על	ועירוניים
Fund	Canada(.	קרן	זו	מהווה	את	תשתית	המימון	הראשונה	

הממוקדת	ישירות	ב-PPP.	המימון	שלה	אינו	עולה	על	רבע	
מהעלות	הכוללת	של	הפרויקט.	כל	רמה	ממשלתית,	מוסד	

בבעלות	ציבורית	או	מוסד	פרטי	הנמצא	בחסות	גוף	ציבורי	או	
הוגש	על	ידיו,	יכול	להפיק	תועלת	מצורת	מימון	פדרלית	זו.	

״Canada	P3	הוקמה	לצורך	בניית	ידע	בנושא	רכש	P3,	יצירת	
קיבולת	פדראלית	ומינוף	ערך	גבוה	יותר	בעבור	כסף	ההשקעות	
הפדרליות	בתשתיות	פרובינציאליות,	טריטוריאליות,	עירוניות	

 P3 .19הקנדית״	P3-ה	קרן	באמצעות	מקומיות,	ובקהילות
Canada	עובדת	בארבע	חזיתות:	

	,PPP	ושיתופי	ידע	1. פיתוח
2. קידום	שיטות	עבודה	מומלצות	של	PPP	ברמות	התת-	

			לאומיות,	

קנדה
קנדה	היא	דמוקרטיה	פרלמנטרית	דו-כיוונית	פדרלית	ומונרכיה	
חוקתית	בעלת	מערכת	ממשלות	מקומיות	מגוונות.	החקיקה	

בממשלות	המקומיות	היא	ייחודית	לכל	מחוז	וטריטוריה	במדינה.	
החוקה	הקנדית	מחלקת	את	הסמכויות	בין	הממשלה	הפדרלית	

לבין	עשר	ממשלות	המחוזות,	אך	העיריות	אינן	מוכרות	כממשלות	
עצמאיות.	לפרובינציות	ולטריטוריות	יש	כמה	הנחיות	חוקתיות	

הפוסקות	על	הממשלות	המקומיות	שבתחום	שיפוטן.	שרים	של	
מחוזות	וטריטוריות	עם	אחריות	ממשלתית	מפקחים	על	החקיקה	
הממשלתית	המקומית16.	ממשלות	מקומיות	אחראיות	בדרך	כלל	

לשירותים	בתוך	העיר	או	האזור,	כולל	המשטרה,	כיבוי	אש,	שירותי	
מים	וביוב,	תחבורה	ציבורית	מקומית	ועוד.	

כלכלת	קנדה	היא	כלכלת	שוק	חופשי	אשר	נמצאת	בעשר	
המדינות	בעלות	התמ״ג	הגבוה	ביותר	בעולם,	ובמיקום	ה-16 
מבחינת	המדינות	בעלות	התמ״ג	הגבוה	ביותר	במדד	שווי	כוח	

הקנייה.
כיום,	למעלה	מ-75%	מהכנסות	הכלכלה	הקנדית	מגיעות	מ״מגזר	

השירותים״	של	המשק,	בעוד	רק	מיעוט	קטן	מההכנסות	מגיע	
מחקלאות	וממפעלים.	בתחום	השירותים,	התת-מגזר	הגדול	

ביותר	הוא	התמחות	מקצועית	בנושאים	שונים	כגון	חשמלאות,	
נגרות	וטכנולוגיית	מחשבים.	תת-מגזרים	נוספים	כוללים	שירותי	

בריאות,	אוצר,	חינוך,	מזון	וקמעונאות.	נוסף	על	כך,	בשנים	
האחרונות	עבודה	ביורוקרטית	במשרדי	ממשלה	הפכה	לפופולרית,	

וכיום	הממשלה	הקנדית	הפדרלית	היא	המעסיק	הגדול	ביותר	
במדינה	17.	לעומת	זאת,	ההכנסות	העיקריות	של	הממשלות	

המקומיות	הן	מס	הרכוש,	ששיעורו	נקבע	במקרים	בודדים	על	ידי	
העיריות.

שת״פ בין המגזרים )הפרטיים והציבוריים( בפרויקטי 
PPP ברשויות המקומיות

ההתנסות	הקנדית	הראשונה	בתחום	ה-PPP	הייתה	במגזרי	
התחבורה	והבריאות.	הפרויקטים	המוצלחים	ביותר	במגזרים	אלו	

שימשו	בהמשך	כהמלצות	להרחבה	למגזרים	נוספים,	במיוחד	
לתחום	התשתית	החברתית.

 PPP עד שנת 2016, קנדה השלימה יותר מ-237 פרויקטי
עם ערך כולל של מעל 94.6 מיליארדי דולרים קנדים – 49 

 3P עירוניים. ״רוב הפרויקטים של PPP מתוכם הם פרויקטי
במדינה )70%( הגיעו לסגירה פיננסית אחרי שנת 2006 )ראו 
נספח 1(, והם הציבו אותה בראש שוק ה-3P של חצי הכדור 

המערבי״18. ההצלחה המוכרת של קנדה בשוק ה-3P משמשת 

16. The Local Government system in Canada, Country Profile 2017-18 http://www.clgf.org.uk/default/assets/File/Country_profiles/Canada.pdf
17. Canada Guide “The Economy of Canada” http://www.thecanadaguide.com/basics/the-economy/
18. FMI Engineering “Leveraging Canada’s Active P3 Market” https://www.fminet.com/fmi-quarterly/article/2018/06/leveraging-canadas-active-p3-market/
19. FMI Engineering “Leveraging Canada’s Active P3 Market” https://www.fminet.com/fmi-quarterly/article/2018/06/leveraging-canadas-active-p3-market/
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ותרגמה	אותה	בהתאמה	לסגנון	הממשל	המרכזי,	המתאים	
 PPP-ה	ארגוני	בפרובינציות,	הקנדית.	הפדרלית	למציאות	יותר
ברמה	הגבוהה	ביותר	משפיעים	רבות	על	ה-PPP	העירוניים,	

כפי	ששוקף	בנאום	בפני	העיריות	בבריטיש	קולומביה	על	
ידי	ההנחיה	״לשקול	את	כל	הפרויקטים	הממומנים	על	ידי	
הפרובינציות	בערך	של	20	מיליוני	דולרים	קנדיים	קודם	לכן	

 Partnerships	British(	קולומביה	בריטיש	שותפויות	ידי	על
Columbia(	כשותפויות	ציבוריות-פרטיות,	אלא	אם	כן	יש	סיבה	

משכנעת	למנוע	זאת״.

לאחר	המשבר	הכלכלי	ב-2008,	חרף	התגברות	הביקורת	
כלפי	ה-PPP,	מחוזות	רבים	החליטו	להמשיך	ולהרחיב	את	

 PPP-ה	רכש	הנחיות	הקיינסיאני.	בקו	בתשתיות	השקעותיהם
הותאמו	בעקבות	פורומים	רבים	אשר	עסקו	בדיון	על	התרחיש	
הכלכלי	המשתנה	וכיצד	אפשר	להתאים	את	ניסיונות	העבר	

המוצלחים	אליו.	אף	על	פי	שמחזוריות	היא	הגיונית	לכאורה,	יש	
להדגיש	את	הנכונות	להמשיך	לשמר	מודל	שצלח	בעבר	כאחת	

מהסיבות	להצלחתו.

מבחינת	השלטון	המקומי,	קנדה	מאפשרת	PPP	בעבור	
פרויקטים	קטנים	יותר	ממדינות	אחרות,	ואפילו	מעודדת	ליצור	

צרורות	)”Bundling“(,	כלומר	הגבלת	היכולת	לאסוף	פרויקטים	
מגוונים	בקנה	מידה	קטן	יותר	)כגון	PPP	בודד(	כתגובה	למשבר	

הכלכלי	של	2008.

שקיפות	ודיאלוג	שוטף	עם	בעלי	העניין	הם	אחד	מהקווים	
המנחים	המרכזיים	לסיוע	לממשלות	מקומיות	להשיג	תמיכה	

בשותפויות	ולהתגבר	על	חששות	או	מיתוסים	הקשורים	אליהם.	
 CCPPP )Canadian Council for Public על פי סקר של
Private Partnership(, האוכלוסייה הקנדית בדרך כלל 

מראה תמיכה רבה )בין 67% ל-73%( ל-PPP בתחומי מערכות 
תחבורה ומתקני טיהור מים וביוב 20. התנהלות חלקה ויעילה 
בין הגופים הממשלתיים השונים בפרויקטי תשתית לדוגמה	

ממשלות	מקומיות	ומדינתיות,	משרדים	פדרליים	וכו׳(	היא 
נקודת החוזק של הניסיון הקנדי בתחום. ממשלות	ברמות	
שונות	משתפות	פעולה	לעיתים	תכופות	בניסיון	לקדם	את	

החדשנות	במדינה.

3.	קידום	PPP	פדרליים	המשמשים	כמודל	ואספקת	מידע	על	
			חזיתות	קודמות	ברמת	מצוינות	ארגונית.	

4.	תאגיד	ממשלתי

כיום	מוסכם	שחברת	״PPP	קנדה״	מילאה	את	מטרותיה	
המקוריות,	ולכן	הועברה	באופן	חלקי	לבנק	התשתיות	של	

קנדה	)Bank	infrastructure	Canada’s(	במסגרת	השקעתה	
.)Investing	in	Canada	Plan(	קנדה״	ב״תוכנית

כיום	מוסכם	שחברת	״PPP	קנדה״	מילאה	את	מטרותיה	
המקוריות,	ולכן	הועברה	באופן	חלקי	לבנק	התשתיות	של	

קנדה	)Bank	infrastructure	Canada’s(	במסגרת	השקעתה	
.)Investing	in	Canada	Plan(	קנדה״	ב״תוכנית

נכון לשנת 2019, בבנק התשתיות של קנדה, אשר נשיאה 
מונה ישירות על ידי השר הפדרלי לקהילות ותשתיות, יש 

35 מיליארדי דולרים קנדיים זמינים בקרנות לטובת תמיכה 
באימוץ פרויקטים העוסקים בתשתיות בין המגזר הפרטי 
והמגזר הציבורי - בכל הרמות הממשלתיות. מקור	מימון	
זה	נועד	להוסיף	לאלטרנטיבת	ה-P3	של	המימון	הפרטי,	

תוך	הפחתה	חלקית	של	הסיכונים	הנלווים	לסקטור	הפרטי,	
ובכך	להביא	להפחתת	המחירים	או	להפיכת	השותפויות	

לאטרקטיביות	יותר.

בהתמקדות	ברמת	המדינה	או	המחוז,	האזורים	של	בריטיש	
קולומביה,	אונטריו,	וקוויבק	נותרו	המובילים	בשימוש	במודל	

 Ontario(	אונטריו״	״תשתיות	באונטריו,	זה.	ציבורי	רכש
Infrastructure(	היא	האחראית	על	ניהול,	תכנון	ומסירת	

השותפויות	הפרובינציאליות	ומספקת	את	כל	סוגי	התמיכה	
לרשויות	הציבוריות	ברמה	הפרובינציאלית,	אשר	כוללת	בתוכה	
את	האוניברסיטאות.	נוסף	על	כך,	תוכנית	זו	מכילה	גם	תוכנית	

הלוואה	לרשויות	המקומיות	וגם	מימון	חלופי	לטווח	קצר	
וארוך	לפרויקטים	בתחום	התשתיות.	לכן	היא	מחייבת	שימוש	
במדיניות	פרויקטים	מסוימת	הנעשית	באמצעות	מימון	ולא	

באמצעות	חקיקה.

פרקטיקה	זו	באה	לידי	ביטוי	בפרובינציות	נוספות,	כגון	בריטיש	
קולומביה,	אשר	לקחה	השראה	ישירה	ממודל	ה-PPP	הבריטי	

20. CCPPP’s “Public-Private Partnerships: A Guide for Municipalities” https://town.uxbridge.on.ca/sites/default/files/council_agendas/June%2018%202012%20
Committee%20Agenda%20-%20Full%20Copy%202.pdf  
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	)NGOs(	ממשלתיים	לא	ארגונים	שכונתיות,	עמותות	]כגון	העניין
ומוסדות	רלוונטיים	נוספים	המושפעים	מהפרויקט[	לצוותים	
המועמדים,	שלהם	היכולת	ליצור	שינויים	וחידושים	לפרויקט	

לאחר	בחירתם	על	ידי	הרשות	המקומית.	

בשלב	הבא,	הצעות	טכניות	ופיננסיות	נשלחות	לרשות	
המקומית.	הפרויקט	הנבחר	מוענק	למגיש	הצעת	המחיר	
שמראה	את	הערך	הגדול	ביותר	לכסף,	ולא	בהכרח	למגיש	
ההצעה	הנמוכה	ביותר.	ההצעות	הטכניות	נשלחות	לרשות	

ההמקומית,	ולאחריהן	ההצעות	הכלכליות.	מגישי	הצעות	מחיר	
נמוכות	באופן	חריג	מקבלים	אפשרות	לסגת	או	לאשש	את	

הצעתם	כדי	למנוע	מצב	שבו	שני	הצדדים	ייכנסו	לעסקה	בלתי	
ניתנת	למימוש.	חשוב	לציין	כי	לאחר	שהגשת	הצעת	המחיר	

אושרה,	אין	אפשרות	לסגת	ממנה.	מגישי	הצעות	שלא	התקבלו	
יוכלו	לדרוש	תחקיר	מהרשות	הרוכשת	כדי	להגדיל	את	שקיפות	

התהליך.

העיסוק	המוקדם	של	המגזר	הפרטי	בפרויקטים	נעשה	באמצעות	
מכתבי	אינטרסים	ובקשות	למידע	וייעוץ.	דבר	זה	מומלץ	על	ידי	
רוב	המדריכים	וההנחיות,	אך	אינו	נדרש	על	ידי	החוק.	לעיתים	
מועברת	החובה	לעמיתים	פרטיים	לקיום	התייעצויות	שוטפות	

עם	בעלי	העניין.

בשונה מארה״ב, רוב השותפויות בקנדה מציגות אפשרות 
לתשלומים זמינים לעומת תשלומים הנגבים ישירות 

מהמשתמש. תשלומים	זמינים	הם	תשלומים	חודשיים	
המשולמים	על	ידי	הגופים	הציבוריים	ישירות	למקבילים	

הפרטיים.	תשלומים	אלו	משתנים	בסכומם	על	פי	זמינות	
השירות	ורמת	הביצוע.	רמה	זו	נבחנת	באמצעות	הערכת	ציון	

על	ידי	השותף	הפרטי	במקביל	לקווים	המנחים	בחוזה,	ומאוחר	
יותר	מאומתת	באמצעות	ביקורות	תקופתיות.	״תשלומי	צל״	
)toll	shadow(,	שבהם	הממשלה	מבצעת	תשלומים	לכל	

משתמש	המבצע	שימוש	בשירות,	הם	נדירים	בקנדה,	כפי	שהם	
בארה״ב.	אף	על	פי	שלא	הוצאו	מהחוק	על	ידי	החיקוק	הפדרלי,	

גם	הצעות	PPP	״לא	רצויות״	)unsolicited(	הן	נדירות	למדי	
בקנדה.	הבעלות	על	נכסי	הפרויקט	בדרך	כלל	נשארת	בגוף	

הציבורי.

בדומה	לשאר	העולם,	העברת	סיכונים	היא	אחת	ממטרותיו	
העיקריות	של	רכש	PPP	בקנדה;	לא	רק	אספקה,	עיצוב	או	

חסרונותיו	של	הפרויקט,	אלא	גם	התאמת	התשלומים	לאבני	

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
מרבית מהשותפויות בקנדה הן בתצורת עיצוב-בנייה-מימון-
תחזוקה )DBFM( או בתצורת עיצוב-בנייה-מימון-תחזוקה-
תפעול )DBFMO(. בדרך	כלל	חברות	יוצרות	יישות	משפטית	
ייעודית	)Vehicle	Purpose	Special	–	SPV(	–	קונסורציום	

שהוקם	למטרה	מיוחדת	של	מתן	שירותים	בשותפות,	
ואשר	ייכנס	להסכם	הפרויקט	עם	הממשלה.	עם	זאת,	״אין	

גוף	רגולטורי	אחד	השולט	ב-PPP	בקנדה״	21.	לכן,	לגופים 
ממשלתיים שונים יש חוקים שונים לגבי PPP, אשר תלויים 

במיקום וברמה הניהולית של הרשות הציבורית המעניקה 
אותם. אין	דרישה	פדרלית	לתנאים	החייבים	להימצא	בחוזי	

השותפויות.	בדרך	כלל	הסטנדרטים	נקבעים	באופן	בלתי-פורמלי	
על	ידי	הציפיות	מהשוק,	ניסיונות	קודמים	מוצלחים	או	אפילו	

הנחיות	כלליות,	ממשלתיות	או	מחוזיות.	
בדרך כלל שותפויות קנדיות הן לטווח ארוך, ולהן חוזים 

הפרושים לטווח של 25 עד 35 שנים22.

 :PPP-תהליך רכש ה
בקשה	להכשרה	)RFQ(	–	שותפים	פוטנציאליים	יוצרים	צוותים	
ומבצעים	הכשרות	מקוונות	לרשות	המקומית.	רשות	זו	שולחת	
צוותים	נבחרים	ל-״shortlist״,	המבוססת	על	היכולות,	הניסיון	

והגישה	של	הצוותים	לשותפויות	ולבריאות	פיננסית.	

	.)RFP(	הצעות	להגשת	הגישה	את	פותחת	הרשות	מכן,	לאחר
בשלב	זה	בדרך	כלל	נחשפות	התייעצויות	קודמות	עם	בעלי	

21. BARLOW, W Thomas. “The Public-Private Partnership Law Review”, pages 44-57 https://www.fasken.com/en/knowledgehub/2015/06/thepublicprivatepartners
hiplaw-20150603
22. HOBBS, Steve. Presentation to the Economic Developers Council of Ontario Spring Symposium. https://www.edco.on.ca/resources/Documents/Steve%20
Hobbs-%20Public%20Private%20Partnerships.pdf
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סוכנויות המחוז המתאימות,	אשר	סייעו	להם	לאורך	כל	תהליך	
הרכש.

יש	מקרים	בודדים	שבהם	החוזה	יופר	לפני	הזמן	עליו	סוכם:	1. 
במקרה	שהשותף	מהמגזר	הפרטי	פושט	רגל,	השותף	הציבורי	

יקבל	פיצויים	מהשותף	הציבורי.	2.	בהתרחשות	אסונות	טבע	או	
אירועים	יוצאי	דופן	אשר	לא	דובר	עליהם	מראש	ומשפיעים	על	
ה-PPP,	ההפסדים	יתחלקו	באופן	שווה	בין	השותפים.	3.	מקרה	
יוצא	דופן	הוא	כשהשותף	הציבורי	מבקש	לצאת	מהחוזה,	ועליו	

יהיה	לפצות	את	השותף	הפרטי.	4.	במקרה	שבו	הממשלה	פושטת	
רגל,	השותפים	יחלקו	את	ההפסדים	באופן	שווה.	עם	זאת,	חשוב	

לציין	כי	בחוזים	יש	ערבונות	אשר	מכסים	מקרים	דומים.

״רכש	ציבורי	שנערך	באמצעות	מפלגה	פרטית	ייחשב	כרכש	
ציבורי	בכל	אופן	כאשר	הראיות	מראות	כי	מוסד	ממשלתי	החליף	
גוף	פרטי	כדי	שיוכל	לנהל	את	המכרזים	של	השירותים	השונים	
בעצמו״	25,	ולכן	אינו	יכול	להוות	דרך	למתג	חובות	משפטיות.	

הוראות	משפטיות	נגד	תעלולים	ארגוניים	אפשריים,	כגון	ארגון	
מחדש	לטובת	תחבולה	בחובות,	מוצגות	ומוצאות	מחוץ	לחוק	על	

ידי	הסכמי	סחר	שונים	ועל	ידי	משטר	היושר.

הדרך	המושגות.	אולם	לרוב	יש	התערבות	של	הגופים	הציבוריים	
כדי	להגן	על	מימון	הפרויקטים	הפרטיים,	המגיעה	במקום	מתן	

ערבויות.	״בקנדה, מימון של פרויקטי PPP נעשה ב-80%
90% על ידי חובות שגויסו מהמלווים )חוב בנקאי או משוק 
האג״ח(, בעוד המגזר הפרטי תורם רק כ-20%-10%. הסדר	

זה	נועד	להבטיח	השתתפות	פרטית	בפרויקטי	PPP,	בכך	שהון	
מספיק	נמצא	בסיכון	בעבור	מאגד	המגזר	הפרטי	שעודד	את	

מעורבותם	בפרויקט	ואת	עיגון	העברת	הסיכונים.	משקיעים	זרים	
מורשים	להשקיע,	אך	יהיו	כפופים	לתקנות	ההשקעות	בקנדה.	
לרוב,	החוזים	כוללים	שני	)או	יותר(	חוזי	משנה:	ראשוני	לעיצוב	
ולבניית	התשתית,	ומשני	לצורך	מתן	שירות,	תחזוקה,	וביצוע	
הפרויקט״	23.	באופן	כללי,	אין	לשנות	באופן	משמעותי	חוזי	

PPP	לאחר	כתיבתם,	אלא	אם	כן	צוין	אחרת	בחוזה	או	בהגשת	
ההצעה.

ברמה הפדרלית, חוקי הרכש העיקריים הם: חוק המנהל 
הפיננסי )FAA(, תקנות חוזי הממשלה )GCR( וחוק מכלול 
המשטר )IR( אשר נכנס לאחרונה לתוקף. ״חוק	המנהל	

הפיננסי	)FAA(	מגדיר	שורה	של	עקרונות	יסוד	על	האופן	שבו	
אפשר	לאשר	הוצאות	ממשלתיות,	לבצע	הוצאות,	לקבל	הכנסות	

ולהשאיל	קרנות״	24,	בעבור	ארגוני	שירות	ציבוריים	ותאגידי	
 PPP(	קנדה״	PPP״	כמו	,)Crown	Corporations(	הכתר

 PPP-ה	על	עקיף	באופן	משפיע	)TIR(	היושר	משטר	.)Canada
ברמה	הלאומית,	תוך	הרחבת	כללי	השקיפות	ומתן	אפשרות	
לשימוש	בהסכמי	תביעה	דחויים	)DPAs(	בקנדה	כדי	לעודד	

גילוי	של	תאגיד	לא	חוקי.	הסכמים	אלו	עוסקים	בדחיית	פשעים	
כלכליים	)כגון	קנסות,	שיתופי	פעולה,	ניטור	החברה	ועוד(	

שבוצעו	על	ידי	חברה	העומדת	בדרישות	המיוחדות	שנקבעו	על	
ידי	התובע,	במקום	העמדה	חוזרת	לדין.

ברמה הפרובינציאלית והטריטוריאלית נוצרות סוכנויות למטרה 
הבלעדית של רכש PPP וקביעת הנחיות כלליות לפעילות 
	,)Infrastructure	Ontario(	אונטריו״	״תשתיות .PPP-ה

 Partnerships	British(	קולומביה״	בריטיש	״שותפויות
	)Infrastructure	Québec(	קוויבק״	ו״תשתיות	,)Columbia
הן	מהתשתיות	החשובות	ביותר.	. רוב המחוזות משתמשים 

בהערכות שווי הכסף להחליט אם רכש PPP מתאים לפרויקט 
מסוים, בניגוד	לעקרון	הגשת	ההצעה	הנמוכה	ביותר.	

ברמה העירונית, הפרויקטים האחרונים ביותר ביקשו ייעוץ של 

23. Investment Experts’ Group “Guidebook on PPP Framework in APEC Region”, pages 20-28. https://www.apec.org/-/media/APEC/Publications/2015/7/
Guidebook-on-PPP-Frameworks-in-the-APEC-Region/PPP-Guidebook_July2015.pdf 
24. Treasury Board of Canada Secretariat’s Website “Overview of the Financial Administration Act” https://www.tbs-sct.gc.ca/report/rev-exa/faa-lgfp/faa-lgfp03-
eng.asp 
25. Infrastructure Canada’s PPP Canada Annual Report 2017-18 https://iclg.com/practice-areas/public-procurement-laws-and-regulations/canada
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פרויקט דגל מוצלח
פרויקט יצירת אנרגיה ממטמנות סניטריים, העירייה 

האזורית פיל, אונטריו:
הפרויקט: 

 The	Regional	Municipality	of(	פיל	של	האזורית	העירייה
Peel(	הקימה	PPP	מוצלח	אשר	הוכר	ככזה,	על	הפיכת	אחת	

מהמטמנות	הסניטריות	המלאות	של	העיר	למקור	אנרגיה,	תוך	
מציאת	פתרון	לבעיה	הסביבתית	הגדולה	של	העירייה.	

״אתר	הפסולת	התברואתי	של	קנדה	הוקם	בשנת	1980	ואסף	
למעלה	מ-10	מיליון	טונות	של	פסולת	מהאזור	לפני	סגירתו	בשנת	
2002.	בשנת	1999	תוכננה	בניית	מגרש	גולף	בגודל	27	גומות	

על	גבי	אתר	הפסולת.	בעוד	באזור	היה	מתלקח	כרבע	מגז	המתאן	
שנאסף	מהפסולת	כדי	להקטין	את	הריחות	הלא	נעימים,	פקידים	
מהממשלה	התעניינו	בפוטנציאל	של	תחנת	כוח	המונעת	מגז,	
אשר	תאפשר	שימוש	יותר	פרודוקטיבי	בגז	המתאן	שנפלט״	26.

תצורה:	השותפות	הנ״ל	עבדה	בתצורת	עיצוב-בנייה-מימון-
תחזוקה-תפעול	)DBFMO(	ועלתה	25	מיליוני	דולרים	קנדיים.	

.)IGRS(	–	Integrated	Gas	Recovery	Services	Inc :המכרז	זוכי

התערבות	מצד	העירייה:	העירייה	התחייבה	לרכוש	את	מכלול	
התפוקה	של	המפעל	החשמלי	למשך	כל	תקופת	החוזה,	ובכך	

סיפקה	את	היציבות	שהשותף	הפרטי	נחוץ	לה.

דרך	פעולה	טקטית:	במטמנות	אלו	נקדחו	בארות,	ומשם	חולץ	גז	
המתאן	העשיר	דרך	צינורות	פלסטיק	אל	מפעל	החשמל,	על	ידי	
מדחסים,	ולאחר	סדרה	של	תהליכים	הוא	יוכל	להישרף	ולספק	
אנרגיה	בצורה	בטוחה.	נוסף	על	כך,	תרכובות	אורגניות	קטנות	

)וכמה	רעלים(	סוננו	מהאוויר	באזור	כדי	לשפר	את	איכותו.	
בפברואר	2004	החלה	ההתקנה	של	מערכת	מיצוי	הגז.	כשישים	

בארות	נחפרו	מתחת	למגרש	הגולף,	וכבר	בספטמבר	2005 
מטמנה	זו	ייצרה	אנרגיה	בתפוקה	של	5.6	מגה-ואט.	אנרגיה	זו	
החליפה	באופן	חלקי	את	תלות	העירייה	בדלקים	מאובנים.	רוב	

הפלט	של	מפעל	האנרגיה	הופנה	למתקן	סמוך	לטיפול	בשפכים	
.)Lakeview’s(

נקודות	לציון:	בשנת	2005,	העירייה	והקונסורציום	קיבלו	
את	״פרס	הכסף״	)Award	Silver(	על	ידי	המועצה	הקנדית	

Canadian	Council	for	Public-(	פרטיות-ציבוריות	לשותפויות
Private Partnerships(	על	החדשנות	והמצוינות	שהפגינו	

בפרויקט	זה.

26. The Climate Group’s “Public-Private Partnerships: Local Initiatives 2007”, page 9 http://websdit.ypes.gr/fileadmin/documents/ppp_booklet.pdf 
27. https://www.toraza.ca/

PPP-תיאור כללי של תוכנית הכשרה לתחום ה

קורסים וסדנאות לטווח קצר 27
 Torazaחברת	ידי	על	המועברת	P3	הדרכת	היא	TORAZA

Inc	Zenith.	,	החברה	הקנדית	הראשונה	והיחידה	המוסמכת	
בהעברת	קורסי	הכשרה	מקצועיים	העונים	לדרישות	של	

תוכנית	״הכשרת	PPP	מקצועית״	של	ה-APMG.	מוקד	שירות	
ההדרכה	הוא	הצגה	ופיתוח	של	הכישורים	של	אנשי	מקצוע	
צעירים,	ושיפור	הכישורים	של	אנשי	מקצוע	מנוסים,	בכל	

הנוגע	לפרויקטי	פיתוח	תשתיות	למודל	P3.	המועצה	הקנדית	
Canadian	Council	for	Public-(	פרטיות-ציבוריות	לשותפויות
Private Partnerships(	עזרה	בפיתוח	חלק	מתוכן	הסדנאות	
קצרות	הטווח	של	התוכנית,	שאורכן	נע	בין	יום	לחמישה	ימים.	
נוסף	על	סדנאות	אלו	יש	סדנאות	)CP3P(	המחולקות	ל-3	רמות.

נושאי	הסדנאות	לטווח	קצר: הבנת ההפרטה, PPP ומיקור חוץ 
 P3-ויסודות ה P3 במגזר הציבורי, עקרונות מרכז השליטה של

המתחלקים ל: סביבת המסגרת, הצדקה של P3, יישומים 
וביצוע.

 :CP3P-ה	סדנאות	נושאי
רמה	1	–	חלופות	למימון	תשתיות	ורכש,	סוגי	PPP,	שימושים	

ב-PPP	)היכן	ומתי(,	מבנה	טיפוסי	של	פרויקט	PPP,	גורמי	
כישלון,	סקירת	התהליך,	מבוא	בסיסי	למימון	פרויקטים	ועוד.	

רמה	2	–	הקמת	מסגרת	PPP	)יעדים	והיקף,	כלים,	הגדרת	
התהליך,	ניהול	פיננסי	ציבורי,	פיקוח	על	תוכניות	ופרויקטים	

ועוד(;	זיהוי	פרויקט	והקרנת	PPP	)זיהוי	צרכים,	קדימות	פרויקט,	
מתווה	טכני,	דרישות	מידע,	צלילות	כלכלית,	סקירת	פרויקט,	
תלות	PPP,	זיהוי	בעלי	עניין,	אסטרטגיית	תקשורת,	הערכת	
יכולות	וצרכים	ועוד(;	הערכת	פרויקטים	של	PPP	)סקירה	
כללית,	פירוט	היקף,	תכנון	ראשוני	של	מבנה	PPP,	פיתוח	

מודל	פיננסי,	שוק,	אישור	כדאיות	כלכלית,	ניתוח	ההשפעה	על	
גירעונות	ממשלתיים,	ערך	בעבור	הכסף,	אסטרטגיית	הרכש,	
תכנון	קדימה,	קבלת	אישורים	סופיים	ועוד(;	ומבנה	והכנת	

המכרז	והחוזה	)מבנה	פיננסי,	הקצאת	סיכונים,	בדיקה,	שיוויון	
ותקשורת,	בדיקת	בקרה	ועוד(.

רמה	3	–	מעבר	על	מודל	2,	טיעון	והענקת	חוזים	)מאפיינים	
לתהליך	המכרז,	ניהול	נושאים,	ענייני	הכשרה,	ניהול	תקופת	
הדיאלוג,	הערכת	הצעות,	משא	ומתן,	חתימת	חוזה	ופיקוח(;	
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שלב	האספקה,	שלב	הבנייה,	תפעול	וחזרה	)ניהול	חוזים,	ניהול	
כספים,	דרישות	רגולטוריות,	ניהול	קשרים,	ניהול	תפוגה	ועוד(.

פורומים ומדריכים 
 Canadian(	פרטיות-ציבוריות	לשותפויות	הקנדית	המועצה

Partnerships	Public-Private	for	Council(	מספקת	
ומארגנת	מדריכים	לרכישת	PPP	ובהם:	״המדריך	לעיריות״	

ו״הוועידה	הלאומית	CCPPP״.	נוסף	על	כך,	ה-	CCPPP	מארגנת	
טקסי	הענקת	פרסים	שנתית	לפרקטיקות	החדשניות	ביותר	

בשוק	הקנדי	ומארחת	את	ה-״database	PPP	Spectrum	P3״.

קורסי יום 
קורס	הנמשך	יום	אחד,	המתקיים	במכון	לפיתוח	מקצועי	

באוניברסיטת	אוטווה.	המשתתפים	נהנים	מהרצאות	קצרות	
ושיעורים	מודרכים	שמטרתם	שליטה	ביסודות	ה-	PPPהקנדיים,	
לפני	שניגשים	ל-	PPPהאוניברסליים,	תוך	הכרת	שיטות	עבודה	

מומלצות	וכישלונות	מוכרים	שתורמת	ללמידה	מההצלחות	
והכישלונות	של	מדינות	שונות	בשלבים	שונים	של	הפיתוח.

בקורסים	אלו	מלמדים	על:	המועצה	הקנדית	לשותפויות	
פרטיות-ציבוריות,	פרדיגמות	עסקיות	והשקעות	בין-לאומיות	

באמריקה,	אירופה	ואסיה-פסיפיק,	הגבלות	של	מודלים	למימון	
ומימוש	ציבוריים	ופרטיים,	תקשורת	בין-תרבותית,	מסגרות	
הצלחה	לא	קונבנציונאליות,	בדיקת	אינטואיציות	בסביבות	

כלכליות	וחברתיות	לא	מוכרות	ומורכבות,	הפרויקט	במדינות	
מבוססות	לעומת	מדינות	מתפתחות.

 MBA קורסים במודל
המודל	״שותפויות	ציבוריות-פרטיות״	של	קורס	ה-MBA	בבית	

הספר	לעסקים	של	אוניברסיטת	בריטיש	קולומביה	מספק	
 PPP	על	אקדמי	ידע	עסקים	במנהל	שני	לתואר	לסטודנטים

באמצעות	שיעורים,	מאמרים	ופאנלים.	
 P3	של	כללית	סקירה	נושאים:	בחמישה	מתמקדים	זה	במודל
)מתן	שירותים	ציבוריים,	יתרונות/חסרונות,	הגדרת	P3,	סיבות	
ל-P3,	תיאוריות	ועוד(;	תהליך	P3	וערך	בעבור	כסף	)שקיפות	

והגינות	בתהליך,	המגזר	הציבורי,	סוגיות	חשבוניות,	P3	בעולם	
המתפתח	ועוד(;	מימון	ותשלום	בעבור	P3	)בחינת	מנגנוני	

מימון,	דרכים	שונות	לנותני	חסות,	מהות	הסכם	מימון	ועוד(;	
הסכמי	הזיכיון	)תכנון	חוזים	ארוכי	טווח,	יישור	תמריצים,	

מדידה	ואכיפה	של	ביצועים	והתמודדות	עם	שינויים(;	והקצאת	
סיכונים	בפרויקטים	של	P3	)לקחים,	ניהול	סיכונים,	הערכת	

התוצאות,	מודלים	של	זמן	ועלות,	תגובה	לסיכונים	ועוד(.

נספחים - לינקים נוספים:
שת״פ בין המגזרים )הפרטיים והציבוריים( בפרויקטי PPP ברשויות המקומיות
1.	BARRIOS,	Adrian.	PwC	Canada’s	“The	Canadian	PPP	Model	and	
its	applicability	in	Latin	America”	https://katzr.net/c6b3b1
2.	Infrastructure	Ontario	Official	Website’s	FAQ	on	its	Loan	Program	
https://katzr.net/038afc
3.	CCPPP’s	report	on	its	CEO	opening	discourse	and	New’s	Archive	
https://katzr.net/f00e7e
4.	On-Site’s	report	“Canada	Infrastructure	Bank	aims	to	take	P3s	‘a	
step	further’”shorturl.at/cxJM1
5.	REYNOLDS,	Keith.	“Public-Private	Partnerships	In	British	Columbia:	
Update	2018” https://katzr.net/ec4e23
6.	FMI	Engineering	“Leveraging	Canada’s	Active	P3	Market”	
https://katzr.net/dbd959

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
1.	Federation	of	Canadian	Municipalities’	“Innovative	Mechanisms	for	
Fiscal	Transfers	to	Municipalities”	https://katzr.net/796c32
2.	The	Canadian	Council	for	Public-Private	Partnerships’	Knowledge	
Center	Official	Website	https://katzr.net/6ee98e
3.	SHKORDOFF,	Nicholas;	JOHANNSEN,	Helmut	K;	BARLOW,	W	
Thomas.	“The	Public-Private	Partnership	Law	Review”,	pages	44-57	
https://www.fasken.com/en/knowledgehub/2015/06/thepublicprivat
epartnershiplaw-20150603
4.	HOBBS,	Steve.	Presentation	to	the	Economic	Developers	Council	
of	Ontario	Spring	Symposium.	https://katzr.net/f7a706
5.	Québec’s	Legislation	on	Municipal	Legal	Responsibilities	http://
legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-47.1
6.	International	Comparative	Legal	Guides’	Canada	2018 https://
www.infrastructure.gc.ca/pub/other-autre/annual-report-
rapport-annuel-eng.html 

פרויקט דגל מוצלח
1.	Mike	Watt’s	Co-CEO	of	IGRS	report:	http://www.igrs.ca/
Municipal%20World%20Article%20~%20Jan%2009.pdf
2.	Solid	Waste	and	Recycling	magazine	report	on	the	project:	
https://www.solidwastemag.com/feature/capturing-
opportunities/
3.	IGRS’s	Project	presentation	http://www.igrs.ca/PDF/Britannia.pdf 
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סקטור	השירותים,	התורם	כ-80%	מהתמ״ג,	שולט	בכלכלת	
המדינה.	ענף	השירותים	הפיננסיים	חשוב	במיוחד,	ולונדון	נחשבת	

למרכז	הפיננסי	הגדול	בעולם.	תעשיית	התעופה	הבריטית	היא	
השנייה	בגודלה	בעולם,	ותעשיית	התרופות	שלה	–	העשירית	

בגודלה	בעולם	וממלאת	תפקיד	חשוב	במשק.	גודל	כלכלת	לונדון	
הופך	אותה	לעיר	בעלת	השוק	הכלכלי	הגדול	באירופה	על	פי	מדד	

התמ״ג.

למרות	אי	הודאות	הגוברת	שנוצרה	לאחר	החלטתה	ביוני	2016	על	
תוכנית	ה-Brexit,	הכלכלה	הבריטית	התאוששה	מהתדרדרותה,	

וצמחה	בייצור	ובמכירות	קמעונאיות.	לפי	נתוני	משרד	הסטטיסטיקה	
הלאומי,	צמיחת	התמ״ג	לחודש	ינואר	הגיע	ל-0.5%	)העלייה	

הגבוהה	ביותר	מאז	דצמבר	2016(,	כשנותרה	אי	וודאות	ביחס	
לעתיד	לבוא	תחת	רוה"מ	בוריס	ג'ונסון,	אשר	מונה	בסוף	יולי	2019.

שת״פ בין המגזרים )הפרטיים והציבוריים( בפרויקטי 
PPP ברשויות המקומיות

בבריטניה	יש	היסטוריה	ארוכה	של	הובלת	שימוש	ב-PPP	לטובת	
פיתוח	התשתיות	שלה.	החל	בתחילת	שנות	ה-90,	בריטניה	פיתחה	
את	המסגרת	המשפטית	שלה	מהניסיון	שצברה	מפרויקטים	רבים	
ומגוונים	בתחומם,	החל	בבריאות	וחינוך	וכלה	בדיור	ועבודות	שיפוץ	

לבנייה	ציבורית.

התוכניות	האינדיבידואליות,	המונהגות	על	ידי	הממשלה	המרכזית	
בהתאם	להיקף	הפרויקט,	הופכות	גם	הן	את	בריטניה	למדינה	

מעניינת	ללימודי	PPP,	במיוחד	בעבור	מדינות	קטנות	בעלות	צורות	
ממשל	מרכזיות.	במרבית	הפרויקטים,	נוסף	על	הגדרת	סטנדרטים	

מקיפים	לשותפות,	חלק	מסניפי	השלטון	המרכזי	או	מזרועות	
השלטון	המרכזי	יהיו	נוכחים	בתהליכים	כדי	לפקח	או	לספק	

מומחיות	על	אופי	העסקה.	

אגף	השלטון	והקהילות	המקומיות	)שכונה	עד	לאחרונה	״משרד	
השיכון,	הקהילות,	והממשל	המקומי״(	קבע	מדיניות	אשר	משפיעה	
באופן	שלילי	על	מדיניות	הרשויות	המקומיות	בנושא	PFI,	ובמקרים	

 MPLA	.המרכזי	השלטון	את	וייצג	ישיר	באופן	מעורב	יהיה	הוא	רבים
היא	יוזמת	השלטון	המרכזי	המכוונת	בעיקר	להכשרת	רשויות	

מקומיות.	יוזמה	זו	תוסבר	לעומק	בפרקים	הבאים.

התוכנית	העיקרית	בעבור	PPP	בבריטניה	היא	יוזמת	המימון	הפרטי	
)PFI(,	וגרסתה	המתוקנת	משנת	2012 )PF2(,	המשמשות	לסירוגין	

בריטניה
בריטניה	היא	מונרכיה	חוקתית.	מערכת	השלטון	הבריטית	נחשבת	
זה	שנים	לאחת	המרכזיות	ביותר	באירופה.	עניינים	רבים	הנקבעים	

בבריטניה	משפיעים	על	אירופה	ברמה	המחוזית.

סמכויותיה	של	הממשלה	הבריטית	כוללות	סמכויות	מנהליות	
ומשפטיות,	האצלת	סמכויות	חקיקה	וסמכויות	מינוי	וחסות	רבות.	
עם	זאת,	חלק	מהגופים	והגורמים	הרשמיים	מתפקדים	כעצמאיים	

מהממשלה	מבחינה	משפטית.	נוסף	על	סמכויות	החקיקה,	
לממשלת	בריטניה	יש	השפעה	ניכרת	על	הרשויות	המקומיות	ועל	
גופים	אחרים	שהוקמו	על	ידה,	בשל	סמכויות	המימון	והמענקים	
הכספיים	שברשותה.	פונקציות	רבות	המבוצעות	על	ידי	הרשויות	

המקומיות,	כגון	תשלום	לטובת	דיור	והטבות	מס	מועצה,	ממומנות	
או	מתוקצבות	חלקית	על	ידי	הממשלה	המרכזית.	

הרשויות	המקומיות	יוצרות	ומבצעות	החלטות	של	השירותים	
המקומיים	המסופקים.	בחלקים	רבים	של	בריטניה	השלטונות	
המקומיים	מחולקים	כל	אחד	לשתי	שכבות:	מועצות	מחוזיות	

ומחוזות,	וקריות	ומועצות	עירוניות.	בחלקים	מסוימים	של	
המדינה	יש	לממשלה	המקומית	שכבה	בודדת	אשר	מספקת	את	
כלל	הפונקציות	ומכונה	״סמכות	יחידתית״.	תפקיד	המחלקות	

והסוכנויות	הבריטיות	הוא	יישום	המדיניות	הממשלתית.
כלכלת	בריטניה	מפותחת	מאוד	ומוכוונת	שוק.	זוהי	הכלכלה	

החמישית	בגודלה	בעולם	במדד	התמ״ג	הנומינלי	)GDP(	)מהווה	
כ-3.3%	מהתמ״ג	העולמי(,	התשיעית	בגודלה	במדד	שווי	כוח	

הקנייה,	וממוקמת	במקום	ה-22	במדד	התל״ג.	
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מקומיות.
לעתים,	רשויות	מסוימות	ינסו	לעשות	"טריק"	פיננסי	להסתרת	
הוצאות	ההון	שלהן,	על	ידי	השארת	חובות	PFI	מחוץ	למאזנים	

החשבונאיים	שלהן.	אף	על	פי	שבמודל	זה	ישנה	העברת	סיכונים	
משמעותית	לשותף	הפרטי,	הוצאות	ה-PFI	של	הרשות	צריכות	
להירשם	במאזן	כדי	לספק	הערכה	גבוהה	יותר	של	ערך	תמורת	

הכסף,	אמינות	כלכלית	מקומית	ושקיפות	לציבור.

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
לבריטניה	התייחסות	חשובה	בחוזי	שותפויות	ציבוריים-פרטיים	
)PPP(.	שותפויות	בבריטניה	צברו	יותר	מ-56	מיליארדי	לירות	

שטרלינג	בהשקעות	במגזר	הפרטי,	ביותר	מ-700	פרויקטים.	עם	
זאת,	אין	במדינה	חוק	ספציפי	הנוגע	ל-PPP	אשר	מציב	כללים	
ליצירת	חוזים.	חוזי	ה-PPP	מגיעים	בכמה	תצורות	–	כמיזמים	

משותפים	ציבוריים-פרטיים,	מיקור	חוץ,	הסכמי	שכירות,	שותפויות	
אסטרטגיות,	ויתורים,	קרנות	PFI	ועוד.	לדוגמה,	ויתורים	מורכבים	

מרשות	ציבורית	מקומית	על	הזכות	לבנות,	לתחזק	ולהפעיל	נכסים	
המחזירים	את	ההשקעה	על	ידי	ההכנסות	מצרכן	הקצה.	לארגוני	

אספקה	ציבורית	יש	מקבילים	פרטיים	לניהול	פרויקט.	

עם	זאת,	רוב	השותפויות	שנחתמו	בבריטניה	עמדו	בפורמט	
יוזמת	המימון	הציבורי	)PFI(,	אשר	נחשב	לסטנדרטי	ונמצא	תחת	
פיקוחו	של	האוצר	במדינה.	בעבור	העיריות,	המחלקה	לקהילות	
ולממשל	מקומי	שיחקה	תפקיד	מרכזי	בהגדרת	הקווים	המנחים	
לממשל	ולהקצאה	נכונה	של	כספים,	ואילו	הרשויות	המקומיות	
היו	אחראיות	על	רכש	של	פרויקטים,	שותפים	קבלנים	ודרישת	

האספקה	במועד	שלה.

בעסקת	PFI	או	PF2,	קונסורציום	מוקם	לאספקת	השירותים	
בשותפות	המכונה	כלי	ייעודי	)SPV(,	ולו	מולווה	כסף	לבניית	נכסים	

חדשים	כגון	בתי	ספר,	בתי	חולים	או	כבישים.	משלמי	המיסים	
מעבירים	תשלומים	על	פי	תקופת	החוזה,	אשר	מכסים	את	החזרי	
החוב,	עלויות	המימון,	התחזוקה	ושירותים	נוספים	שסופקו	בחלק	

מהפרויקט	28.	״תחת	PFI,	פירמת	המגזר	הפרטית	יוצרת	ו/או	
מתחזקת	את	הנכסים	על	חשבונה.	המקבילים	מהמגזר	הציבורי	

מכסים	את	העלויות,	ובהן	עלויות	ההון,	לאורך	זמן	הפרויקט.	עלויות	
אלו	בדרך	כלל	גבוהות	יותר	מאשר	אילו	היה	המגזר	הציבורי	מממן	
את	הפרויקט	בעצמו.	כל	עוד	עלות	ההון	מתקזזת	עם	היעילות	
הגוברת	במקומות	אחרים,	פרויקטים	אלו	ימשיכו	להציע	ערך	

להתייחסות	ל-PPP.	תוכנית	זו	תוסבר	לעומק	תחת	נושא	
.PPP	בעבור	בריטניה	של	המשפטית	המסגרת

״שותפות	מקומית״	היא	יוזמה	משותפת	של	משרד	האוצר	
	,)Wales(	ווילס	ממשל	ושל	המקומי,	השלטון	איגוד	המלכותי,
המסייעת	לרשויות	מקומיות	לספק	שירותים	ולפתח	תשתיות	
מקומיות.	יוזמה	זו	שוקלת	את	השימוש	ב-PPP	וב-PFI,	אך	
לא	מוגבלת	רק	להם.	היוזמה	מתמקדת	במתן	סיוע	לגופים	

ציבוריים	באופן	מקוון	כדי	לחסוך	מימון	חדש	בעסקאות	שותפות	
קיימות.	שירותים	נוספים,	כגון	מרכז	הידע	של	השותפות	

המקומית,	מציעים	נתונים	וחומרי	הדרכה	ליידוע	ולהכשרה	של	
רשויות	מקומיות,	כדי	לעצב	בצורה	טובה	יותר	את	הפרויקטים	

התחבורתיים.

עם	זאת,	התמיכה	הציבורית	הנוכחית	של	PPP	נמצאת	ברמתה	
הנמוכה	ביותר	בכל	הזמנים	עם	יחס	שלילי	כלפי	PPP	במדיה	

 Jeremy(	קורבין	ג׳רמי	הלייבור,	אופוזיציית	מנהיג	של	עזה	וביקורת
Corbyn(.	בסקרים	האחרונים	על	PFI	המובלים	על	ידי	הממשלה,	

68%	מהמשיבים	הבריטים	ו-76%	מהמשיבים	הסקוטים	
מעוניינים	בהפסקת	ה-PFI.	הדאגות	העיקריות	של	הציבור	

מסתמכות	על	בעיית הערכת ערך הפרויקט תמורת הכסף, 
העלות הגבוהה של התוכניות וחשש מפני שחיתות והימנעות 
ממס על ידי משקיעים הקונים מניות SPV לאחר סיבובי מימון 

מחדש.	ראוי	לציין	כי	בשנת	2008	שיעורי	הריבית	ללווים	הפרטיים	
והציבוריים	נפגעו	ממשבר	הכלכלי,	וכתוצאה	לא	התאפשר	לחזות	

את	שיעורי	הריבית	בעת	סגירת	העסקאות.	

למרות	זאת,	ל-PFI	חלק	חשוב	בחידוש	התשתיות	בבריטניה,	
ורבים	מהפרויקטים	הללו	שימשו	מודל	לעיריות	אחרות	מסביב	

 PFI	מיזמי	של	התמורה	להערכת	שהובילו	המחקרים	כלל	לעולם.
בעבור	ההשקעה	לא	היו	חד-משמעיים	או	היו	אמביוולנטיים,	או	
שבוצעו	בדיעבד	)כלומר,	התחשבו	באירועים	שלא	היו	ניתנים	

לחיזוי	במועד	החתימה,	כגון	משברים	כלכליים,	תנודות	בריבית	
או	Brexit(.	״תקופת	הזהב״	של	PFI	הייתה	בשנות	ה-2000,	

והסתיימה	בשנת	2015.

נקודה	רלוונטית	אחרת	לניתוח	של	בריטניה	היא	בחינה	של	
סניפים	מקומיים	של	שירות	הבריאות	הלאומי	)NHS(,	מועצות	
בורו	)Borough(,	רשויות	כבאות,	הצלה	ומשטרה	מקומיות,	

רשויות	ניהול	פסולת	ועוד,	ולא	רק	עיריות	המכוסות	משותפויות	

28. National Audit’s Office Paper “PFI and PF2” https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
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מסקנות	ולמידה	מניסיונות	העבר	של	השימוש	ב-PFI.	מודל	זה	
מאפשר	תחרויות	מימון,	צמצום	תהליך	המכרז,	יכולת	אי-כלילת	
מתן	שירותי	ניהול	פשוטים	או	״רכים״	)כגון	קייטרינג,	אבטחה	

וניקיון(	כחלק	מהשותפות,	התוויית	אחזקה	של	סיכון	הולם	יותר	
על	ידי	המגזר	הציבורי	ויוזמת	סיכון	נכסיות	מינורי	)10%(	על	ידי	

 .SPV-ב	המקומית	הרשות

תחרויות	מימון	והקצאת	סיכונים	גדולים	יותר	לשותף	הציבורי	
היוו	ניסיון	להורדת	הצעות	המחיר	ולהגדלת	הערך	תמורת	עלות.	
הורדת	הצעות	המחיר	אכן	עזרה	בהורדת	המחיר	וזמני	ביצוע.	
בנוגע	למתן	שירותי	ניהול	פשוטים	יותר,	נראה	כי	החוזים	נהיו	
גמישים	יותר	ממה	שחוזי	ה-PFI	הרשו,	וכן	זולים	ויעילים	יותר	
לביצוע,	ולכן	נשללו	מהנחיות	ה-PF2.	הכללה	מנדטורית	של	
הרשות	המקומית	כבעלת	מניות	ב-SPV	היוותה	כלי	לסיפוק	
שקיפות	רבה	יותר	לפרויקטי	ה-PFI,	תוך	התייחסות	לביקורת	

רבה	נוספת	מצד	הבוחרים.	

גמישות	רבה	יותר	ודיון	מחודש	בתנאים	הוכחו	לרוב	כבעלי	
השפעה	כספית	מוגבלת	או	אפילו	אפשרו	חיסכון	לציבור.	נוסף	על	
כך,	קיבוץ	שירותים	דומים	לתחום	PFI	יחיד	הוכח	כמוריד	עלויות	
ביורוקרטיות	ועלויות	תהליך	המכרז,	ובכך	שיפר	בסופו	של	דבר	

את	יחסי	עלות-תועלת.	זאת	כל	עוד	הוא	לא	הפך	לפרויקט	כה	גדול	
ומורכב	אשר	היה	יכול	להרתיע	מתמודדים	פוטנציאליים	רבים.

עם	זאת,	במודל	PF2	נעשה	שימוש	פעמים	בודדות	בלבד	מאז	
מיסודו,	מתוכן	כ-86%	מהפרויקטים	נחתמו	לפני	שנת	2010,	

 PF2-ו	PFI	מודלי	ואילך.	2015	בשנת	נחתם	אחד	פרויקט	לא	ואף
זכו	לביקורות	חריפות	מצד	ועדת	החשבונות	הציבוריים	בהקשרי	
חוסר	הגמישות	שלהם,	ללא	התחשבות	בשינויים	שבוצעו,	בעוד	
המשרד	לאחריות	תקציבית	זיהה	יוזמות	מימון	פרטיות	כ״סיכון	
פיסקלי	לממשלה״	30.	הירידה	החדה	בשותפויות	יוחסה	באופן	
חלקי	לגורמים	חיצוניים	כמו	המשבר	הפיננסי	העולמי	של	שנת	

2008,	והגידול	המאוחר	של	הרגולציות	בתחום	החוזים	על	
חובות	לטווח	הארוך.	הממשלה,	כאפקט	עקיף	למספר	המוגבל	
של	שותפויות	חדשות,	ראתה	כי	חלק	מכוח	העבודה	המקצועי	
והמנוסה	שלה	בתחום	ה-PFI	התכווץ	עקב	יציאה	לגמלאות	או	
נדידת	העובדים	אל	מחוץ	לעיר.	בשלב	זה,	הרשויות	פנו	לייעוץ	

פרטי	כדי	לזהות	חיסכון	פוטנציאלי	בדיון	מחדש	בחוזים,	ובסופו	
של	דבר	גבו	תשלומים	בעבור	שירותים	אלו.	סקירת	משרד	

בעבור	הכספים	במגזר	הציבורי״.
בבריטניה,	הצד	הפרטי	ב-PFI	או	ב-PF2	מקבל	סכום	כספי	

ראשוני	משמעותי	בתחילת	העבודה,	ולאחר	מכן	מקבל	החזרים	
בהתאם	לרמת	הביצועים,	לזמינות	השירות	ולאינפלציה.

אף	על	פי	שכדאי	שיהיה	נקוב	בחוזים	כי	אפשר	לתקן	מקרים	
של	הפרות	חוזי	PFI,	אחד	הצדדים	יכול	לבקש	סיום	מוקדם	

של	החוזה	אם	מתקיימת	הפרת	חוזה	מתמשכת	או	אם	בעיה	
נותרת	ללא	פתרון.	לעומת	זאת,	העלויות	הנלוות	לאסונות	

טבע,	אשר	מהוות	חסם	משמעותי	בפני	פרויקטים,	מתחלקות	
בין	הצדדים.

חוזי	PFI	בבריטניה	מבוססים	בדרך	כלל	על	SOPC	–	תקינה	
של	חוזה	PFI.	עסקאות	PFI	רבות	אימצו	גידור	שמבוסס	על	

ריביות,	כלומר	ריבית	קבועה,	כדי	לאפשר	יכולת	חיזוי	בתקציבי	
הרשויות	המקומיות,	אך	יש	מעט	ראיות	המראות	כי	אופציה	
זו	מועילה	יותר.	ידוע	כי	קבלנים	פרטיים	מחשבים	את	הסיכון	
שלהם	בהצעות	שהם	מגישים.	נוסף	על	כך,	מחלקות	רבות	

 PFI-ה	עסקאות	על	הבעלות	את	לקנות	רצונן	את	הביעו	אשר
נמנעו	לבסוף	מלעשות	זאת	בשל	רמת	הריביות	הנמוכה	אשר	
ירדה	לאחר	המשבר	הכלכלי	בשנת	2008,	ובשל	הצורך	לפצות	

את	בעלי	מניות	ה-SPV	מראש	בתשלומים	גדולים	מדי	29.

כותבי	הביקורת	העלו	כי	הסיכון	המוגזם	הועבר	על	ידי	הרשויות	
הציבוריות	לשותפים	הפרטיים,	ולכן	אלה	הגדילו	את	מחיריהם	
ותרמו	לתחושת	הספקנות	הכללית	על	כדאיות	ה-PPP	מבחינת	

ערכו	לעומת	ההשקעה	בו.	

לאחר	מיסודה	בשנת	1992,	נקטה	PFI	בשינויים	בשנת	1997,	
אשר	נועדו	להגביר	את	האפקטיביות	שלה.	כוח	המשימה	

של	PFI	במשרד	האוצר	המלכותי	נוצר	רק	לאחר	מכן,	והוחלף	
בשנת	1999	על	ידי	ארגון	קבע	בשם	״שותפות	בריטניה״	

)PUK(,	אשר	שולב	ב״תשתיות	בריטניה״	בשנת	2009.	ארגון	
זה	היה	אחראי	על	מתן	הנחיות,	המלצת	מדיניות,	פיקוח	על	
חוזים	וייעוץ	מומחה	לגופים	ציבוריים	אחרים	בבחירות	בסוג	

רכש	זה.

 PFI-ה	מודל	את	הבריטית	הממשלה	החליפה	2012,	בשנת
במודל	PF2.	מודל	זה	דומה	מאוד	לקודמו,	אך	הוא	כולל	בתוכו	

29. National Audit’s Office Paper “PFI and PF2” https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/PFI-and-PF2.pdf
30. Her Majesty’s Treasury paper: “Budget 2018 Private Finance Initiative )PFI( and Private Finance 2 )PF2(” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/752173/PF2_web_.pdf
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הייתה	ניכרת	בשגשוג	הכלכלי	של	בריטניה	בעבר.
עדיין	לא	קיימת	הכרעה	סופית	נגד	מודל	זה	כאשר	משווים	את	
היתרונות	הכלליים	של	PFI	על	פני	שיטות	אחרות.	הביקורות	

בראשות	משרד	הביקורת	הלאומי	)NAO(	להוכחת	עלות-תועלת	
ב-PFI	היו	אמביוולנטיות.	דיווחים	קודמים	הצביעו	על	תוצאות	
טובות,	בעוד	הדיווחים	האחרונים	הגיעו	למסקנה	ההפוכה.	

הגופים	הטכניים	של	הממשלה	המרכזית	עדיין	תומכים	במודל	
ה-PFI	תחת	מסגרות	רגולטוריות	קיימות,	כאשר	אלה	תואמים	
את	סדרי	העדיפויות	של	הרשויות	המקומיות,	ובמיוחד	כאשר	

תקציבי	ההון	והמזומנים	אינם	מספיקים.

הביקורת	הלאומי	)NAO(	בתחום	PF2	מצא	כי	שיעורי	הריבית	
לעסקאות	מימון	פרטיות	הגיעו	לכמעט	כפול	ממחיר	ההלוואות	

הממשלתיות	הישירות,	דבר	אשר	הוביל	להשעיה	זמנית	של	חוזים	אלו.

ההתנגדות	הציבורית	הכללית	ל-PFI	עלתה	מחדש	לסדר	היום	
 Carillion(	בכיר	פרטי	שחקן	של	הרגל	פשיטת	מקרה	עקב	לאחרונה
PLC(	אשר	קיבל	סיקור	תקשורתי	נרחב,	חוזים	רבים	לא	מימשו	
את	השינויים	ב-PF2	שנועדו	לעצב	מחדש	את	הדימוי	הציבורי	של	

השותפויות,	שנבעו	מההצטרפות	לתרחיש	הפוליטי	השלילי	ולחוסר	
 PFI-ה	פרויקטי	של	הרלוונטיות	כי	לזכור	יש	.Brexit	שיצרה	הוודאות

Private Finance Initiative and HM Treasury - Private Finance 2 projects:
2016 summary data
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פרויקט דגל מוצלח
פרויקט PPP לתאורת רחוב בברמינגהם 

:)Birmingham)
הפרויקט: 

״במאה	ה-20,	ברמינגהאם	הייתה	מרכז	הייצור	של	בריטניה,	
ומיסים	תעשייתיים	היו	המקור	המשמעותי	של	ההכנסות	
לעיר.	כאשר	הייצור	בבריטניה	ירד,	המיסים	התעשייתיים	

של	מועצת	העיר	של	ברמינגהאם	)BCC(	ירדו	גם	הם,	והעיר	
נאבקה	לשמור	על	התשתית	הציבורית	שלה	–	הכוללת	97 

אלף	פנסי	רחוב	–	וכתוצאה	מכך	נמנעה	ממנה	תחזוקה	
הולמת.	בשנים	2001-2000	ערכה	המועצה	סקר	על	ערך	
איכות	תחזוקת	התשתיות	והסיקה	כי	עובדי	העיר	לא	יוכלו	

לעמוד	בביצוע	השיפור	ההדרגתי	של	תשתית	זו,	ולכן	יש	צורך	
בהזרמת	מזומנים	חיצונית	אשר	תביא	את	התשתית	לרמה	

סבירה״	31. 

 PFI-ה	מודל	לפי	השותפות	הוגדרה	מסוימים	שיקולים	לאחר
כמתאימה	ביותר,	במיוחד	בשל	הצורך	בהזרמת	מזומנים	

חיצוניים.	בשל	הצורך	למצוא	פתרון	למטרות	נוספות	
הקשורות	לתחזוקת	רחובות	העיר,	כגון	הפחתת	שיעורי	
הפשיעה,	חשש	מפשע,	תאונות	לילה	ותאונות	דרכים,	
העירייה	חיפשה	לא	רק	פתרון	חסכוני	יותר,	אלא	פתרון	

שבו	איכות	השירותים	הנמסרים	תהיה	ללא	רבב.	נוסף	על	
כך,	פתרון	זה	יעלה	סדר	יום	שאפתני	להחייאת	העיר	בטווח	

הארוך	ולהגברת	הסטנדרטים	של	המחיה	בה.	הפרויקט	קיבל	
41	הצעות	על	פני	שנתיים	של	תהליך	מתן	הצעות,	ומהן	

נבחרו	שתי	הצעות	סופיות.

במאי	2010,	מועצת	העיר	של	ברמינגהאם	חתמה	על	הסכם	
PPP	תחת	מסגרת	PFI	עם	חברת	PLC	Amey.	הסכם	זה	הוא	
הסכם	תחזוקה	מקיפה	הכולל	חידוש	97	אלף	פנסי	הרחוב,	
אך	גם	חידוש	כבישים,	מדרכות,	עצי	רחוב,	רמזורים,	גשרים,	

מנהרות	ומבני	הכבישים	המהירים.	משמעות	הדבר	היא	
עלות	נמוכה	יותר	בהשוואה	להסכמים	מרובים	עם	תהליכי	
מכרז,	הצעות	מחיר	וביורוקרטיה	נפרדת.	״הערך	של	החוזה	
היה	2.7	מיליארדי	ליש״ט,	מתוכם	78	מיליוני	ליש"ט	בעבור	
תאורת	הרחוב	בלבד״	32.	המימון	של	SPV	נמסר	על	ידי	חברת	
PLC	Amey	עצמה,	380	מיליוני	ליש"ט	מכספי	המימון	הגיעו	
מחברות	Equitix	ו-Uberi,	כ-664	מיליוני	ליש"ט	מומנו	על	
ידי	הממשלה	באמצעות	זיכויי	PFI,	והשאר	הגיע	ממשקיעים	

פרטיים.	

31. Birmingham City Council, 2004. Highways Management and Maintenance PFI, Report to City Council from the coordinating Overview and Scrutiny Committee, pp. 10–11
32. Birmingham City Council’s Official Website: Highways PFI agreement database https://www.birmingham.gov.uk/downloads/download/550/highways_
maintenance_and_management_service_pfi

במחקר	זה	נעסוק	בהיבט	תאורת	הרחוב	של	העסקה,	שכן	
נעשה	בה	שימוש	כמודל	לרשויות	מקומיות	רבות	ברחבי	העולם	

)אף	על	פי	שלעיתים	השתנו	כמה	סעיפים	כדי	להתאים	את	
המודל	לדרישות	מקומיות(.

הסיכון	של	מגבלות	בעלויות	החשמל	הועבר	לקבלן	הפרטי,	
אשר	הימר	על	טכנולוגיה	חדישה	וחסכנית	אשר	לא	הייתה	
מקובלת	בזמנו:	נורות	LED.	יתר	על	כן,	הקבלן	הפרטי	הקים	

מערכת	ניהול	מרכזית	)CMS(	לעמעום	התאורה	בזמנים	שונים	
ביום,	ובכך	הפחית	את	צריכת	החשמל	עוד	יותר.	יצוין	כי	חוזה	

ה-PPP	צפה	כי	הקבלן	הפרטי	ימשיך	לחקור	את	השימוש	
בטכנולוגיות	החדישות	בפרויקט,	שכן	אלה	היו	כפופות	לשינוי	
מתמיד,	וכי	משמעות	החלטות	אלו	יכלה	להוות	רווחיות	גדולה	

יותר	לקבלן.	נורות	ה-LED	החדשות	דאז	היו	בתקן	L70	שפירושו	
כי	רמת	הבהירות	של	הנורות	תדעך	לכ-70%	עד	סוף	תוחלת	
חייהם.	לעומת	זאת,	בטכנולוגיית	CMS,	הזכיין	יוכל	להתאים	

את	זרם	החשמל	לשמירה	על	פלט	הבהירות	לאורך	שנים.



54 מחקר שותפות ציבורית-פרטית )PPP( ברשויות מקומיות

כמו	כן,	כחלק	מהסכם	השותפות	נלקחה	מדיניות	אחריות	
על	ידי	החברה	התאגידית.	אחריות	זו	התבטאה	בהעברה	

והכשרה	נוספת	של	עובדי	שירות	תחזוקת	הכבישים	הקודמים	
ולקיחת	צעירים	מובטלים	מהאוכלוסייה	כחניכים	בפרויקט,	תוך	

התמודדות	עם	חששות	איגוד	העובדים.
חברת	Amey	הביאה	איתה	מומחיות	קודמת	מפרויקטים	

בקנה	מידה	קטן	יותר	של	תאורה	ציבורית,	עליהם	היו	ממונים	
בבדפורד	)Bedford(	ובלנקשייר	)Lancashire(.	מומחיות	זו	
תרמה	לפרויקט	בברמינגהם	את	האפשרות	לדלג	על	כמה	

בדיקות	כחלק	מהתהליך	ובכך	לחסוך	כסף	וזמן.

נקודות	לציון:	אחד	הלקחים	החשובים	ביותר	שנלמדו	מפרויקט	
זה	היה	סיפוק	רמת	השקיפות	האפשרית	הגבוהה	ביותר	לציבור	

באמצעות	דיאלוג	ציבורי	מתמיד.	דיאלוג	זה	התבטא	בתהליך	
המכרז	הארוך	שאפשר	לשנות	את	החוזה	בהתאם	לדאגות	

תאגיד	העובדים,	מימון	אזהרות	השלטונות	ודאגות	המחלקות	
ברשויות	המקומיות.	אלו	כוללים	לא	רק	דאגות	של	ערך-תמורת-
כסף,	אלא	גם	בעיות	תעסוקה,	זכויות	העובדים,	מתן	דין	וחשבון	

ובעלויות	הנכסים.	זוהי	דוגמה	חשובה	לעבודה	משותפת	עם	
הציבור	ולעיצוב	פתרונות	לבעיותיהם.

כמו	כן,	ראוי	לציין	כי	הרשויות	המקומיות	נוטות	להיות	יותר	
שמרניות	לגבי	גישות	עם	סיכון	גבוה,	אשר	נוטות	להתבצע	על	
ידי	יוזמות	פרטיות.	דבר	זה	הופך	את	ברמינגהם	לאחת	הערים	

הראשונות	בעולם	אשר	שדרגו	את	רשת	התאורה	שלה	עם	
.LED	טכנולוגיית

הפרויקט	חולק	לשני	שלבים:	השלב	הראשון	היה	החלפת	כ-57 
אלף	מפנסי	הרחוב,	החל	מהנקודות	הגרועות	ביותר	בעיר,	

במשך	חמש	שנים.	בנוסף,	בשלב	זה	תוחזקו	אלף	קילומטרים	
של	כבישים	מהירים,	750	קילומטרים	של	מדרכות,	27	מבנים	
ושלוש	מנהרות.	בשלב	השני	של	תחזוקת	העיר,	שודרגו	שאר	

הנקודות	בעיר	בהדרגתיות.	
החזרים	חודשיים	היו	מותנים	במדד	הביצועים	שהצטרף	ליותר	

מ1,200	אינדיקטורים	אינדיבידואליים	אשר	נקבעו	מראש	
בהנחיות	החוזה,	והיו	מבוקרים	מעת	לעת.	ברמינגהם	יצרה	
אגף	חדש	לשירותי	רחוב	בכדי	ליצור	הערכות	לביצועים	של	

.Amey	PLC	חברת
״חיסכון	בעלויות	האנרגיה	צפוי	להגיע	ל-50%,	או	עד	2	מיליון	
ליש״ט	בשנה״	33.	בהתאם	לציפיה,	אם	לא	לוקחים	בחשבון	
את	הנקודות	בעיר	אשר	לא	הוחלפו	עדיין,	אפשר	לראות	כי	

החיסכון	נמצא	בין	40%	ל-50%.	נוסף	על	כך,	אפשר	לתקצב	
חיסכון	זה	כחלק	ממימון	העירייה	לפרויקט.	״פליטת	מעל	
5,000	טון	של	פחמן	נמנעת	בברמינגהם	בכל	שנה	הודות	
לשדרוג	אור	הרחוב	לטכנולוגיית	LED״	34.	הפחתת	הזוהר	

הכתום	והתאורה	החודרנית	של	פנסי	הרחוב	תרמו	להשגת	
תאורה	אחידה	ברחבי	העיר,	יחד	עם	תפיסת	רווחה	גבוהה	יותר	

מהרגיל.	

33. World Bank and ESMAP joint study: “Proven Delivery Models for LED Public Lighting” https://www.esmap.org/sites/esmap.org/files/DocumentLibrary/
Birmingham%20City%20-%20Proven%20LED%20Delivery%20Models8_Optimized_Final.pdf
34. https://www.birmingham.gov.uk/download/downloads/id/7500/street_lighting_maintenance.pdf
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: PFI פרויקט דיור
הפרויקט: 

דיור	ה-PFI	היא	תוכנית	מקיפה	בה	מעורבים:	משרד	האוצר	
המלכותי	בעיצוב	מדיניות	ה-PFI	הכוללת,	המחלקה	לקהילות	

ולממשל	מקומי	בתיאור	מדיניות	הדיור,	הסוכנות	לבית	ולקהילות	
ברכש	פרויקטי	ה-PFI,	בהתקשרות	לשותף	הפרטי	ובהבטחת	
האספקה	המקומית	של	הפרויקטים,	והדיירים	המשתתפים	
בתהליכי	קבלת	ההחלטות	בהמלצה	מפורשת	של	המחלקה	

לקהילות	ולממשל	מקומי.	

הפרויקט	החל	בשנת	1998	ולו	שתי	מטרות	עיקריות:	ראשית-	
שיפוץ,	ליטוש	והריסת	או	בניית	דיור	למועצה,	והחל	משנת	2003 

-	בניית	דיור	חדש	שאינו	בבעלות	מועצה	אשר	יהיו	בבעלות	אגודות	
הדיור	עד	סוף	החוזה,	ולאחר	מכן	יועבר	לרשויות	המקומיות.

״בשנת	1997,	סקרים	חשפו	הצטברות	של	19	מיליארד	
ליט״ש	בעבודות	שיפוצים	וחידושים	בדיור	הרשויות	המקומיות,	
וסך	של	2.1	מיליון	בתים	בבעלות	של	מועצות	ושל	בעלי	נכסים	
חברתיים	רשומים	)RSL(	שהיו	מתחת	לסטנדרט	ראוי	לדיור״35. 

הממשלה	המרכזית	דרשה	כי	95%	מהדיור	החברתי	יעמדו	
בסטנדרט	״בתים	ראויים״	)”Homes	Decent“(	עד	שנת	

2010,	כניסיון	לטפל	בבעיה	הקיימת.

חפירה	ישירה	על	ידי	הרשויות	המקומיות	היוותה	גורם	מרתיע	
למבני	המימון	הקיימים	של	השלטון	המרכזי.	העיריות	יכלו	

לבצע	העברות	רצוניות	בקנה	מידה	גדול	של	הבעלות	לבעלי-
בתים	חברתיים	רשומים.	בעלי-בתים	אלו	בתורם	יבצעו	

תיקונים	או	יחפשו	הסכמי	PFI	בעצמם.	בעוד	שלחפירה	ישירה	
נדרשים	תשלומים	ואישורים	מראש	של	כל	הדיירים	באמצעות	

הצבעה,	PFI	לא	דורש	זאת.

ההחלטה	הראשונית	לשימוש	במשאבי	PFI	לדיור	על	פני	
חלופות	מימון	אחרות,	הסתמכה	לחלוטין	על	שיקול	הדעת	של	
הרשויות	המקומיות.	בדרך	כלל,	התוכנית	נבחרה	כאשר	היה	
צורך	בהשקעה	גדולה	יותר.	על	ידי	בחירה	במודל	PFI	לדיור,	
הרשויות	המקומיות	נאלצו	להגיש	את	הצעותיהם	למחלקה	

לקהילות	ולממשל	מקומי,	וכאשר	אלו	אושרו,	הממשלה	הייתה	
מקבלת	מימון	חלקי	להתחלת	הפרויקט.

35. HAKIM, Hagir. “Pfi For The Delivery Of Social Housing Projects” http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB10637.pdf 
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מקומיות,	נציגים	של	הדיירים	וחברים	עצמאיים״	36.	חברות	
ALMO	אלו	פועלות	למטרות	רווח	ויכולות	לקבל	מימון	ממשלתי,	

בשל	היותם	אחראים	על	שליש	מפרויקטי	הדיור	החברתי	
בבריטניה.

נקודות	לציון:	בסופו	של	דבר,	פרויקטי	ה-PFI	אומצו	בחלק	קטן	
של	יוזמות	הדיור	בראשות	הממשלה,	בעיקר	בשל	מורכבות	

החוזים,	הזמן	הארוך	שלוקח	עד	יישומם	הסופי,	ובשל	התנגדות	
פוליטית	והדיונים	על	היעילות	הכלכלית.

PPP-תיאור כללי של תוכנית הכשרה לתחום ה

התמחות תואר ראשון 
תקציר	הקורס:	״חוזה	ניהול	APD	ל-PPP/PFI״	של	אוניברסיטת	

Beckett	Leed’s	הוא	קורס	בן	9	חודשים	המבקש	לספק	
הזדמנויות	לאנשים	אשר	כבד	עובדים,	או	מקווים	לעבוד,	בתחום	

חוזי	ה-PPP	וה-PFI/PF2.	הקורס	תורם	לפיתוח	ידע	ויכולת	
לתרום	לפרקטיקה	טובה	כחלק	מחדשנות	ציבורית	זו.	קורס	זה	
נועד	לפנות	למנהלי	חוזי	הסקטור	הציבורי	ולספקי	השירותים	

במגזר	הפרטי	באמצעות	מודל	רכז	זה.	
תוכן	הקורס:	קורס	זה	מתחלק	ל-2	מודלי	ליבה. 1 - ניהול חוזים 

ומימון, המלמד הבנה עמוקה של עקרונות הליבה בחוזה 
וניהול חוזים. כחלק מלימודים אלו, התלמידים יבחנו תיאוריית 

חוזה, עקרונות וסעיפים, דרישות משפטיות לניהול החוזה 
ובקרה פיננסית. 2 - ביצוע ניטור וניהול חוזים, המראה דרכים 

שונים להעריך, לתכנן וליישם מערכות למדידה ולפיקוח של 
השירותים המוצעים בחוזים, הן מבחינת מספקי השירותים 

והן מפרספקטיבת הספק.

 )MPLA( אקדמיית הפרויקטים העיקריים למנהיגות
תקציר	הקורס:	מועבר	בשותפות	בין	רשות	הפרויקטים	הגדולים	
)המחוברת	לאוצר	המדינה(,	בית	הספר	לעסקים	של	אוקספורד	

סיד	)חברת	בת	בבעלות	מלאה	של	אוניברסיטת	אוקספורד(,	
	,MPLA-ה	מטרות	את	להשיג	בכדי	.)Deloitte(	דלויט	וחברת

״האקדמיה״	פורסת	גישות	הוראה	ולמידה	המתאימות	לפרופיל	
של	האנשים	המרכיבים	את	קהילת	מנהלי	הפרויקט	של	

ממשלת	בריטניה.
תוכן	הקורס:	תוכנית	זו	מורכבת	משלושה	מודולים	למגורים	

ומסדרה	של	פעילויות	נוספות,	אשר	באופן	קולקטיבי	דורשות	
מהמשתתפים	להתחייב	ל-30	ימי	למידה,	המפוזרים	לאורך	שנה	

תוכנית	ה-PFI	חולקה	כרונולוגית	בשישה	שלבים.	השלבים	
הראשונים	והשניים	חוו	עליות	משמעותיות	בעלויות	)בהשוואה	
לאומדנים	ראשוניים(,	אך	המצב	השתפר	משמעותית	בסיבוב	
השלישי.	מצב	זה	מוסבר	עקב	חוסר	הניסיון	בתחום	בתחילת	

.PFI-ה	חוזי	של	הגבוהה	המורכבות	ובשל	הפרויקט
במשך	השלבים,	זמני	הרכש	גדלו	רבות	עבור	כלל	שחקני	
התוכנית,	בכדי	להעריך	טוב	יותר	את	איכות	הפרויקטים	

וההצעות.	כתוצאת	מכך	גברה	יכולת	החיזוי	של	העלויות	וזמני	
המסירה	של	הפרויקט.	מצד	שני,	גישה	זו	גרמה	להגדלת	הזמן	

.PFI	פרויקט	להשלים	לוקח	אותו
כמה	רשויות	דיווחו	כי	PFI	נראה	כדרך	הראלית	היחידה	למימון	
הפרויקט	על	ידי	הממשלה,	מה	שגרם	להן	להשתמש	במודל	זה	
גם	במקרים	בהם	החזר	ההשקעה	לא	היה	ברור.	דבר	זה	מדגיש	

את	הצורך	בגמישות	ממשלתית	קוהרנטית	בין	האפשרויות	
השונות	הזמינות	בכדי	להגיע	למטרה.	בחירת	PPP	כחלופה	

נוספת	מתאימה	לתרחישים	ספציפיים.
היבט	מאתגר	של	שותפויות	דיור	הוא	הכוח	שיש	לדיירים	על	

הנכסים,	וכיצד	הם	יכולים	להתערב	בתהליכי	קבלת	ההחלטות,	
לסרב	לעבודות	המיועדות,	או	לבצע	תיקונים	בעצמם.	יתר	על	כן,	

״התייעצות	אישית	עם	הדיירים	היה	במקרים	לא	ראלי	או	צרך	
זמן	רב״.	יחד	עם	התקנון	המקביל	הפרטי,	עיריות	הצביעו	על	

עיכובים	משמעותיים	בפרויקטי	ה-PFI,	כאשר	העיכוב	הממוצע	
ארך	כשנתיים	וארבעה	חודשים	)עיכובים	גדולים	יותר	נמצאו	

בזמני	השיפוצים	מאשר	בזמני	בניית	היחידות	החדשות(.	החוזים	
צריכים	להיות	כתובים	בצורה	המתאימה	לגמישות	רבה	יותר	

בהערכת	התוצאות	הסופיות,	בכדי	לאפשר	לקבלן	הפרטי	מרחב	
תמרון	להתאמת	דרישות	הדיירים	ולזירוז	התהליך.	ממקרה	זה	

הוסקו	מסקנות	אשר	הוטמעו	לכל	אורך	השלבים.
מסגרת	חזקה	לאיסוף	נתונים	של	פרויקטים	תפיק	תועלת	לכלל	
השחקנים	בתוכנית,	שכן	נצפו	ביצועים	טובים	יותר	בסיבובים	

האחרונים	מאשר	מקודמיהם,	מבחינת	זמן	המסירה	ויכולת	חיזוי	
העלויות.	אי	אפשר	להסיק	מסקנות	על	הערך-תמורת-הכסף,	אם	

כי,	הראיות	מצביעות	שוב	על	הצורך	באיסוף	נתונים.
לאחר	הקמת	תוכנית	ה	PFI	לדיור,	הוקם	מודל	נוסף	של	דיור	

חברתי	–	))ALMO-	הידוע	בשם	״ארגונים	לניהול	במחיר	השוק״	
)Organizations	Management	Length	Arms(.	״ALMO	היא	
חברה	שהוקמה	על	ידי	רשות	מקומית,	במטרה	לשפץ,	לתחזק	

ולנהל	את	בתיה.	ALMO	בדרך	כלל	מוגבלת	על	ידי	ערבות	ואינה	
מורשת	להנפיק	מניות	או	לשלם	רווחים.	חברה	זו	מנוהלת	על	
ידי	מועצת	מנהלים,	אשר	חייבת	לכלול	מועמדים	מרשויות	

36. Hodges, R. and Grubnic, S. )2005( ‘Public policy transfer: the case of PFI in housing’, Int. J. Public Policy, Vol. 1, Nos. 1/2, pp.58–77.
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5.	The	World	Bank	PPP	Legal	Resource	Center	“United	Kingdom	Treasury	-	
Public	Private	Partnership	policy	and	guidance”	shorturl.at/mouGW
6.	European	PPP	Expertise	Centre:	“United	Kingdom	-	England:	PPP	
units	and	related	institutional	framework”	http://www.eib.org/epec/
resources/publications/epec_uk	_england_public_en.pdf 

פרויקטי דגל מוצלחים
:)Birmingham( לתאורת רחוב בברמינגהם PPP פרויקט

1.	Association	of	Municipalities	Ontario’s	Website:	ESMAP.	2016.	
“Proven	Delivery	Models	for	LED	Public	Lighting,	Synthesis	of	Six	
Case	Studies.” https://www.amo.on.ca/AMO-PDFs/Streetlights/ES
MAPProvenDeliveryModelsLEDPublicLightingSixCase.aspx	
2.	http://www.ciht.org.hk/download.cfm/docid/ni_chit_amey_
mike_notman_21.11.11.pdf
3.	Newspaper	reports	on	the	PFI	tendering	process	delay https://
www.telegraph.co.uk/finance/2920316/Disputes-hold-up-2.2bn-
city-PFI-contract.html
4.	NOKINOVA,	Aleksandra.	“Financing	models	for	energy-
efficient	street	lighting”	https://www.ikem.de/wp-content/
uploads/2018/05/3-355-17_Novikova.pdf	
5.	Reuter’s	report	on	practical	law	“Interpretation	of	PFI	contracts:	
the	long	and	winding	road”	http://constructionblog.practicallaw.
com/interpretation-of-pfi-contracts-the-long-and-winding-road/ 

:PFI פרויקט שיכון
1. http://s4bmanchester.co.uk
2.	National	Audit	Office’s	“PFI	in	Housing”,	2010.	https://www.nao.
org.uk/wp-content/uploads/2010/06/101171.pdf
3.	“Social	Housing's	PFI	report”	https://www.socialhousing.co.uk/
insight/insight/free-preview-social-housings-pfi-report-22785
4.	“Council	to	take	back	control	of	Chalcots	Estate	following	
PFI	collapse” https://www.insidehousing.co.uk/news/news/
council-to-take-back-control-of-chalcots-estate-following-pfi-
collapse-56222
5.	House	of	Commons’	Committee	of	Public	Accounts	“PFI	in	
Housing	and	Hospitals”	https://publications.parliament.uk/pa/
cm201011/cmselect/cmpubacc/631/631.pdf 
6.	Wiltshire	Council’s	Social	Housing	PFI	Project	–	Final	Business	
Case http://www.wiltshire.gov.uk/housingsocial-pfi-final-business-
case.pdf 

שלמה.	קריאה	מוקדמת,	בשילוב	עם	קריאה	קבוצתית,	תעזור	
למשתתפים	להתכונן	לשבועות	המגורים.	שלושת המודולים: 1. 
תיק ראיות )PoE( המורכב מחמש מטלות בכתב ומשני דוחות 
משוב. 2. מצגת על ההתפתחות וההתקדמות של המשתתף 

כחלק מתוכנית זו. 3. פאנל ראיונות, המפגיש יחד את כל 
מרכיבי תהליך ההערכה ומספק הזדמנות למשתתפים להפגין 

את יכולתם להתמודד עם האתגרים של ״פרויקט מנהיגות״.

סדנאות יום 
תקציר	הקורס:	שותפויות	מקומיות	תומכות	ברשויות	ובגופים	

ציבוריים	באמצעות	סקירת	חוזי	PFI	תפעוליים.	סדנת	ההכשרה	
מיועדת	למנהלי	חוזים	במגזר	הציבורי,	ל-SRO,	לראשי	כספים	

ולמנהלים	הממונים	על	שינויים,	ועוזרת	לשפר	את	כישורי	ניהול	
החוזה	שלהם,	בדרך	להשגת	ערך	טוב	יותר.

סקירה	כללית	של	תוכן	הקורס:	בדיקת	ערך,	פתרון	סכסוכים,	
דרישות	מידע,	זכויות	המממנים,	מנגנון	השינוי,	תחומים	

עיקריים	של	חיסכון,	והדרכה	לבעלי	העניין	המרכזיים	)כגון	
מנהלי	בתי	הספר	לעסקים(.

נספחים - לינקים נוספים:
https://www.gov.uk/government/how-government-works

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
1.	UNCTAD’s	blog	entry	“The	fiscal	costs	of	PPPs	in	the	spotlight”	
https://investmentpolicyhub.unctad.org/Blog/Index/60
2.	Review	on	UK’s	PPP	legal	framework	https://katzr.net/007af2
3.	HAWKESWORTH,	Ian.	OECD’s	Public	Governance	and	Territorial	
Development	directorate	“OECD	Review	of	the	PPP	Governance	
Framework	in	the	United	Kingdom:	Preliminary	Results” https://
pt.slideshare.net/OECD-GOV/oecd-review-of-the-ppp-governance-
framework-in-the-unitedkingdom-preliminary-results
4.	UK’s	Government	Official	Website:	Public	Private	Partnerships	
policy	and	document	database	https://www.gov.uk/government/
collections/public-private-partnerships
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לממשלות	המקומיות.	באופן	כללי,	ראשי	ערים,	מועצות	העיר	
וגופים	ממשלתיים	אחרים	נבחרים	ישירות	על	ידי	האזרחים.
כלכלת	ארה״ב	היא	כלכלה	מפותחת	מעורבת.	זוהי	הכלכלה	

הגדולה	בעולם	במדד	התמ״ג	הנומינלי	והשני	בגודלו	במדד	שווי	
כוח	הקנייה.	בנוסף,	ארה״ב	היא	השביעית	בגודלה	מבחינת	

התמ״ג	הנומינלי	לנפש.	
לארה״ב	מגזר	תעשייתי	מגוון	ומוביל,	ומבחינת	חדשנות	היא	

מובילה	בעולם	עם	התפוקה	החדשנית	השנייה	בגודלה.	מטבע	
הדולר	האמריקאי	הוא	הנפוץ	ביותר	בעסקאות	בין-לאומיות	

ומגובה	על	ידי	הצבא	וחידושי	המדע	והטכנולוגיה	האמריקאים.	
כלכלת	המדינה	מונעת	על	ידי	משאבי	טבע	רבים	ותשתיות	

מפותחות	ופרודוקטיביות.	לארה״ב	הערך	השני	הגבוה	ביותר	
של	משאבים	טבעיים,	בשווי	של	45	טריליוני	דולרים	)נכון	
לשנת	2016(,	והיא	המפיקה	העיקרית	של	נפט	וגז	טבעי.	

בשנת	2016,	ארה״ב	נחשבה	לאומת	המסחר	הגדולה	בעולם,	
והיצרנית	השנייה	בגודלה,	המייצגת	כחמישית	מתפוקת	

התעשייה	העולמית.	מבחינה	מסחרית,	ארה״ב	היא	השוק	
הפנימי	למסחר	הגדול	בעולם	והיא	שולטת	גם	בסחר	של	

שירותים.	הסחר	הכולל	בארה״ב	מסתכם	ב-4.92	טריליוני	
דולרים	)נכון	לשנת	2015(.	ומתוך	500	החברות	הגדולות	

בעולם,	134	ממוקמות	בארה״ב.

שת״פ בין המגזרים )הפרטיים והציבוריים( בפרויקטי 
PPP ברשויות המקומיות

ארה"ב	מהווה	דוגמא	מעניינת	למחקר	זה,	מאחר	וממשלות	
המדינות	וראשי	המחוזות	בארה"ב	מחזיקים	במרבית	הכספים	

לתשתיות	האזרחיות	הציבוריות.	שיפוץ	התשתית	הישנה	
והמוכרת	)שהודגשה	רבות	במהלך	מסע	הבחירות	לנשיאות	

בשנת	2016(	מוערכת	בכ-4.5	טריליון	דולרים	בשיפוצים	עד	שנת	
	,)ASCE(	אזרחית	להנדסה	האמריקנית	האגודה	פי	על	2025

והממשלות	מחפשות	דרכים	חדשים	לספק	פרויקטים.	לארה״ב	
יש	ניסיון	רב	בתחום	שותפות	התחבורה	והיא	כיום	מתפתחת	

למספר	גדל	והולך	של	פרויקטים	על	תשתיות	חברתיות.
״ממשל	טראמפ	הנוכחי	מקדם	תוכנית	להשקעה	של	עד	כ-200 

מיליארדי	דולרים	בקרנות	פדרליות	לתשתיות,	במטרה	לגייס	
לפחות	כ-1.3	טריליון	דולרים	בהשקעות	חדשות	על	ידי	מדינות,	

ממשלות	מקומיות	ומשקיעים	פרטיים	על	פני	10	השנים	
הבאות.	מספר	שאלות	הועלו	לגבי	פרויקט	זה	וקיימת	חוסר	

סבירות	להקמתו	על	פי	הקונגרס״	37. 

ארה"ב
ארצות	הברית	היא	רפובליקה	פדרלית	שבה	הנשיא,	הקונגרס	ובתי	
המשפט	הפדרליים	חולקים	בניהם	סמכויות	השמורות	לממשלה	

הפדרלית,	בהתאם	לחוקה	הפדרלית.	הממשלה	הפדרלית	מחזיקה	
בריבונות	עם	ממשלות	המדינה,	המדינתיות	והמקומיות.

הכוח	הממשלתי	אשר	לא	מוענק	לממשלה	הפדרלית,	שמור	
למדינות	ולעם,	ומתחלק	בין	ממשלות	מדינתיות	ומקומיות.	לכל	
מדינה	יש	חוקה	כתובה	משלה,	ומסמכים	אלה	לעיתים	קרובות	
יותר	מפורטים	ממקביליהם	הפדרליים.	כלל	ממשלות	המדינה	
מעוצבות	לפי	הממשלה	הפדרלית,	וכוללות	שלושה	ענפים:	

ניהולית,	חקיקתית	ומשפטית.	החוקה	האמריקאית	קובעת	כי	על	
כלל	המדינות	לקיים	״צורה	רפובליקנית״	בממשלתם	המדינתית,	

אם	כי	מבנה	הענפים	אינה	מחייבת.
הממשלות	המקומיות	כוללות	לרוב	שתי	שכבות:	מחוזות,	

המוכרות	גם	כרובעים	)דוגמת	אלסקה(,	או	כקהילות	)דוגמת	
לואיזיאנה(,	ועיריות	או	ערים.	העיריות	בנויות	על	ידי	חוקות	

המדינה,	במובנים	רבים.	עיריות	אלו	נקראות,	בין	היתר,	עיירות,	
כפרים,	ערים	או	קריות.	מחוזות	מסוגים	שונים	מספקות	תפקידים	
בממשל	המקומי	מחוץ	לגבולות	המחוז	או	העירייה,	כגון	בתחומי	

מחוזות	בתי	ספר	או	מחוזות	לכיבוי	אש.	
לרוב,	העיריות	לוקחות	את	האחריות	על	פארקים,	מחלקות	
משטרה	וכיבוי	אש,	שירותי	דיור,	שירותי	חירום	רפואיים,	בתי	

משפט	עירוניים,	שירותי	תחבורה	)הכוללים	תחבורה	ציבורית(,	
ועבודות	ציבוריות	)כגון:	רחובות,	מערכות	ביוב,	פילוס	שלגים,	

שילוט,	ועוד(.	

בשל	כך	שהממשלה	הפדרלית	וממשלות	מדינתיות	חולקות	
את	כוחן	בדרכים	רבות,	על	המדינות	להעניק	את	הכוח	עליהם	

37. The United States: The World’s Largest Emerging P3 Market https://www.aig.com/content/dam/aig/america-canada/us/documents/insights/final-p3-aig-
whitepaper-brochure.pdf 
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את	מרבית	מה-PPP	במדינה,	לתיק	השותפויות	מתווספים	
בעקביות	תחומים	אחרים,	כגון	תשתיות	חברתיות.	החקיקה	

הממלכתית	מאמצת	בהדרגתיות	ומאפשרת	שותפויות	
בתחומים	שאינם	תחבורה,	והדוגמאות	המעשיות	ביותר	
הן	סלילת	הדרך	לעסקאות	מורכבות	יותר	לטיפול	בבעיות	

ספציפיות.	מספר	פרויקטים	קטנים	בגודלם	אשר	משתמשים	
ב-PPP	צומחים,	ומאותתים	על	המגמה	החדשה.

ישנם ביקושים רבים בארה"ב לפרוייקטים ציבוריים-פרטיים, 
אך התקציב לא עונה עליהם במלואם. מדינת קליפורניה לבדה 
צפויה להוציא כ-900 מיליארדי דולרים על פרויקטים מסוג זה. 

שוק ה- PPP של ארה״ב צפוי להמשיך ולהתרחב, ולכן מדינה זו 
רלוונטית ביותר למחקר הנוכחי.

אף	על	פי	שפרויקטי	תחבורה	)במיוחד	כבישים(	עדיין	מהווים	
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ולעיתים	כוללים	תשתיות	מים	)״פרויקטים	אופקיים״(,	בעוד	
שחלק	מהמדינות	מרחיבות	את	חוקיהן	בכדי	להכניע	ממשלות	
	,)unsolicited	proposals(	יזומות	לא	להצעות	בנוגע	מקומיות.

ישנם	מדינות	אשר	מאפשרות	אותן,	בעוד	שאחרות	לא.

במדינות אחדות ישנה סמכות מרכזית לענייני PPP המספקת	
הנחיות	למדיניות	או	פיקוח	על	הפעילות	השוטפת,	והן	בדרך	
כלל	מקוננות	בתוך	מחלקות	התחבורה	או	האוצר	של	המדינה	

.)PPP	של	יותר	רחב	טווח	מאפשרת	המדינה	כשאר	גם(

 P3-ש	למרות	לטווח הקצר ולטווח הארוך, P3 קיימים פרויקטי
לטווח	הקצר	מהווים	כעשירית	מכלל	הפרויקטים	החתומים,	
אלו	בדרך	כלל	מגבילים	את	מימון	הפניות,	בעוד	שפרויקטים	

לטווח	הארוך	משתמשים	בכלי	ייעוד	מיוחד	)SPVs(	עם	שילוב	
של	מימון	פרטי	וציבורי.	כלים	אלו	)SPVs(	נוצרים	כישות	נפרדת	
המורכבת	מקבלני	משנה	אשר	היקפם	הבלעדי	הוא	לספק	את	

השירות	עליו	נחתם	בהסכם	השותפות.
״בעוד	שלכל	מדינה	נהלים	ספציפיים	למתן	הצעות	PPP,	מנהל	

הכבישים	המהירים	הפדרלי	)FHWA(	יצר	׳ערכת	כלים	של	
PPP׳	הכוללת	נהלים	והמלצות	עבור	גופים	ציבוריים	המעוצבים	
סביב	פרויקטי	כבישים	מהירים״	40.	ערכה	זו	קובעת	כי	בתהליכי	

רכש	PPP,	נדרשות	הצעות	ציבוריות,	הפועלות	בדרך	הבאה:	
בשלב	הראשון,	הרשות	המקומית	מפעילה	שלב	כשירות,	

ולאחריה	נבחרת	רשימה	של	מועמדים	פוטנציאליים.	השלב	
הבא	מתמקד	בהערות	והתאמות	לפרויקט.	לאחר	ההתאמות,	

הרשות	הציבורית	מבקשת	מהמתמודדים	להנפיק	הצעות	
סופיות,	ולאחר	מכן	בוחרת	בהצעה	הזוכה.

מדינות	מסוימות	מתירות	פיצויים	למגישי	הצעות	לא	מוצלחות,	
בתנאי	שימסרו	את	הפרויקטים	לרשות	הציבורית,	אשר	לאחר	

מכן	יוכלו	לשלב	חלקים	ממנו	להצעה	הזוכה	לפי	רצונה.
אפשר	לסווג	את	מרבית	שיטות	התשלום	לסוגים	הבאים:	

עמלות	המוטלות	ישירות	על	המשתמשים	הסופיים,	לדוגמא	
עמלות	כבישים;	״עמלות	צל״,	שבו	הגוף	הציבורי	משלם	לקבלן	

הפרטי	עבור	כל	משתמש	בשירות;	ותשלומים	זמינים,	בהם	
ההחזרים	משתנים	בהתאם	לזמינות	השירות	וביצועיו.	למרות	
שמדינות	כמו	טקסס	לא	מאפשרות	תשלומים	זמינים,	שיטה	זו	

היא	אחת	השיטות	הנפוצות	ביותר.
ישנם	כמה	מקרים	בהם	החוזה	עלול	להתעכב	ולעיכוב	זה,	

בתורו,	יש	השלכות	על	הפרויקטים.	התרחשות	אסונות	טבע	
מאפשרת	זמן	משלוח	גדול	יותר	עבור	הקבלן	הפרטי	בכדי	

בנוסף,	ארה״ב	מספקת	דוגמאות	מעניינות	למדיניות	חופשית	
יותר	מבחינה	כלכלית,	כמו	הממשלה	הישראלית	האחרונה.	
ראוי	לציין	כי	פרויקטי	PPP	לא	צריכים	להיחשב	כ״תרופת	

פלא״,	אם	כי	חלק	מפרויקטים	אמריקאיים	נכשלו	במדינות	
אחרות	בשל	חוסר	מחקר	מקדים,	בקשות	כלליות	להכשרות	

)כאשר	חברות	מוזמנות	להוסיף/להציע	לפרויקט	הקיים,	להציג	
את	תיק	העבודות	שלהם	בכדי	להתווסף	לרשימת	המועמדות	

לפרויקט(	וכן	שיתופי	פעולה	שכשלו,	שכן	לא	צוינו	יעדים	
ברורים	ומהן	מטרות	הרשות	הציבורית.

השוואה	בין	המדינות	השונות	בארה"ב	מאפשרת	ללמוד	על	
ביצוע	שותפויות	תחת	תרחישים	וחוקים	שונים	בתוך	כל	מדינה	
ומבלי	לצאת	מגבולות	ארה"ב.	התמקדות	על	מדינת	קליפורניה	

הייתה	רלוונטית,	לא	רק	משום	שהיא	מהווה	התייחסות	
ל-P3	)כמו	מדינות	וירג׳יניה	ופלורידה(,	אך	בעקבות	החקיקה	
שמקיפה	את	היוזמות	של	הרשויות	המקומיות,	ולאחרונה	גם	

.PPP	רכש	תחת	חברתיות	תשתיות	של	פרויקטים	אפשרה
ארה״ב	מאמצת	את	הניסיון	של	קנדה	מבחינת	P3	כמודל	

התייחסות.	למרות	שהכלכלה	של	קנדה	היא	בערך	בגודלה	של	
קליפורניה,	״ההשקעות	הפרטיות	בתשתיות	של	קנדה	הם	

גבוהות	בכמילארד	דולרים	יותר	מכל	ההשקעות	הפרטיות	כיום	
בארה״ב״	38.	תרחיש	זה	עשוי	להשתנות	בשנים	הקרובות,	
לא	רק	בשל	בעיית	הזדקנות	התשתיות,	אלא	גם	על	רקע	
התרחבות	התמיכה	הציבורית	בפרויקטים	לטווח	הארוך.

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
הבסיס	ל-PPP	בארה״ב	הוא	מתקן	עיצוב-בנייה	או	חוזה	

תשתית	)כולל	עבודות	שיפוץ(.	רכיבים	נוספים-	כמו	מימון,	
תפעול	ותחזוקה-	יכולים	להתווסף	לצורה	הבסיסית	של	

השותפות.	לכל	מדינה	יש	חקיקה	ספציפית	לרכש	PPP,	שעל	
הרשויות	המקומיות	לעמוד	בה.	עם	זאת,	רשויות	שלטון	בית	

)Rule	Home(	בכל	מדינה	קובעות	גבולות	שונים	עבור	הרשות	
המקומית	)ולעיתים	אף	קובעות	גבולות	שונים	עבור	ערים	
ספציפיות(	אשר	יכולים	להשפיע	על	היכולת	של	העירייה	

למנוע	PPP	מסוימים.	במילים	אחרות,	גופים	ציבוריים	אשר	
בעלי	סמכות	מרשויות	שלטון	בית	עשויות	לקבוע	פקודות	משל	

עצמם	לגבי	P3,	ללא	קשר	לפקודות	ברמת	המדינה.

נכון לסוף 2018, ישנו סך של 39 מדינות וכן פוארטו ריקו 
אשר להם חקיקה כלשהי בנוגע לעסקאות 39P3.	מדינות	רבות	
מגבילות	את	עסקאות	P3	לתחום	התחבורה	הציבורית	בלבד,	

38. The United States: The World’s Largest Emerging P3 Market https://www.aig.com/content/dam/aig/america-canada/us/documents/insights/final-p3-aig-
whitepaper-brochure.pdf
39. Federal Highway Administration’s Official Website on State P3 Legislation all across the US https://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/legislation/
40. EDWARDS, Robert H, et al. “The Public Private-Partnerships Law Review”. Pages 255-280. https://www.kilpatricktownsend.com/~/media/Files/articles/2016/
United%20States.ashx
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תוכנית תשתיות לבנייה מחדש של אמריקה )INFRA(	היא	
תוכנית	מענק	שקולה	המבקשת	למנף	מימון	נוסף,	אשר	שוב	

מתמקד	בתשתית	התחבורה.

 )CPP( ותוכנית הכוח הנקי )תמריצי מס )חוק אומניבוס
נקבעו	בשנת	2015	ובשנת	2016	והעלו	את	מספר	הפרויקטים	
המיועדים	בתחום	האנרגיה	הנקייה.	אך	רטוריקה	והניצחון	של	

הנשיא	טראמפ	בבחירות	עיכבו	את	המגמות	הללו.

בקליפורניה,	חקיקה	המאפשרת	P3	הוצגה	לראשונה	בשנת	
1989.	בזמן	זה,	P3	היו	מוגבלים	לתשתיות	תחבורה	ויוכלו	
להוסיף	לא	יותר	מ-4	פרויקטים	בשנה	)חובה	להיות	לפחות	

אחד	בדרום	ואחד	בצפון	קליפורניה(.	שותפויות	מעטות	הושלמו	
עד	10	השנים	האחרונות,	כאשר	חקיקה	נוספת	התפתחה	
בכדי	להכיל	את	ניסיון	העבר	ואת	האפשרות	לכלול	תשתיות	

חברתיות.	רוב	היקף	הפרויקט	הראשוני	כלל	כבישי	אגרה,	ונותר	
מוגבל	מאוד	במספר,	עד	השנים	האחרונות.	חוק	המדינה	על	
P3	פקע	בשנת	2017,	ומאז	גופים	ציבוריים	ברמת	המדינה	
אינם	יכולים	ליצור	P3	חדשים	ללא	הצורך	בהנפקת	אישורי	

חוקים	אינדיבידואלים.

בשנת	1996,	חוק	מימון	התשתיות	של	קליפורניה	)5956(	
אומץ	בתנאי	שתהיה	״)...(	הסמכה	רחבת	היקף	עבור	רשויות	

ממשלתיות	מקומיות	לגבי	P3	עבור	מתקני	תשתיות	לייצור	
תשלומים	הכוללים	מים,	פסולת	מוצקה,	ושירותי	אנרגיה,	שדות	
תעופה,	נמלים,	ופרויקטי	תחבורה״	44.	כפי	שהוסבר	בהנחיות	
הלאומיות,	לפרויקטי	P3	נדרש	שלב	הכשרה	ותהליכי	הגשת	
הצעות	ציבוריות,	אבל	אחרת	ישנם	דרישות	מועטות	מאוד	

לרשויות	המקומיות.	

חוק	איכות	הסביבה	בקליפורניה	)CEQA(,	שנכנס	לאחרונה	
לתוקף,	מוסיף	דרישות	הקשורות	להשפעה	על	איכות	הסביבה	

על	ידי	פרויקטים	תשתיתיים,	גם	לשותפים	הציבוריים	וגם	
לשותפים	הפרטיים,	אשר	צריכים	להיות	מונפקים	לפני	שותפות	

רכש.	החקיקה	של	P3	אינה	פוטרת	ציות	לחוקים	אחרים	
הקיימים	במדינה	של	פרויקטי	רכש	ציבורי,	חוזים	ועוד.

לספק	את	הפרויקט,	ללא	פיצוי	נוסף	)ואז	פיצול	הסיכון(.	עם	
זאת,	כאשר	העיכוב	מתרחש	עקב	פעולות	פוליטיות,	האחריות	

נשענת	אך	ורק	על	השותף	הציבורי.	הפרת	חוזה	חוזרת	
ונשנית	מאפשרת	לצד	הציבורי	להפסיק	את	השותפות,	לנכות	
תשלומים,	או	אפילו	לקחת	אחריות	ולסיים	עבודות	לא	גמורות.	
אם	לא	תוצג	סיבה	כלשהי	במועד	הסיום	לעיכוב,	יידרש	מימון	

כספי	לשותף	הפרטי.
הסיוע	הממשלתי	המרכזי	מגיע	לעיתים	קרובות	בצורת	

מענקים,	הלוואות,	ערבויות	או	קווי	אשראי.	תוכניותיה	הכלליות	
השפיעו	רבות	על	ההיסטוריה	של	פרויקטי	P3	בארה״ב	)שכן	

הן	משמשות	חלק	חיוני	במימון	הפרויקטים(	וכדאי	לתאר	אותם	
בקצרה.	

״הלשכה לבניין אמריקה )the ”Bureau”( אחראית	להובלת	
פרויקטים	של	פיתוח	תשתיות	תחבורה	בארה״ב״	41.	״הלשכה	

 P3	של	שונות	בגישות	בשימוש	ומומחיות	מידע	מספקת
	,)PABs(	אג״ח	פרטית	פעילות	,RRIF-ו	TIFIA	הלוואות	ומספק

ומענקי	INFRA	בכדי	להקל	על	פרויקטי	P3״	42,	ביחד	עם	סוגים	
שונים	של	רכש.

חוק תשתיות התחבורה האוצר והחדשנות )TIFIA(	מכנס	
לתוכו	פרויקטי	תחבורה	הציבורית,	כמו	גם	כבישים	מהירים,	
יציאות	והעברת	מטענים.	בנוסף,	מספק	הלוואות	וערבויות	

לפרויקטים	מעל	ל-50	מיליוני	דולרים	)10	מיליוני	דולרים	עבור	
פיתוח	מקומי,	כפרי	או	תחבורה	ציבורית;	15	מיליוני	דולרים	

עבור	מערכות	תחבורה	חכמות(,	יחד	עם	שיעורי	ריביות	קבועים	
וקווי	אשראי	של	עד	כ-10	שנים.	״...	בין	השנים	2008-2013,	
ה	TIFIA	היוו	כ-23%	מערך	כלל	פרויקט	הPPP	)וכ-35%	של	

חוב	ה-PPP(״	43.

תוכנית השיקום והשיפור ברכבת )RRIF(	אשר	סיפקה	גם	
הלוואות	וערבויות	ישירות,	כרגע	מתמקדת	בהעברת	מטענים.	
בהיותה	הפרש	אטרקטיבי,	ההלוואות	שלה	יכולות	לכסות	את	

כלל	הפרויקט.

חוק מימון וחדשנות תשתיות המים )WIFIA( מתמקד	במתן	
אשראי	לפרויקטים	בתחום	תשתיות	המים	והביוב,	ובנוסף	
למניעת	בצורת	ושיטפונות.	דבר	זה	יכול	לכסות	עד	כ-49% 

מעלות	הפרויקט,	לעד	כ-35	שנים.

41. Getting the Deal Through report: “Public Private Partnerships in the United States” https://gettingthedealthrough.com/area/71/jurisdiction/23/public-private-
partnerships-2018-united-states/
42. United States Department of Transportation Official Website on “Build America Bureau” https://www.transportation.gov/content/build-america-bureau
43. EDWARDS, Robert H, et al. “The Public Private-Partnerships Law Review”. Pages 255-280. https://www.kilpatricktownsend.com/~/media/Files/articles/2016/
United%20States.ashx
44. Bay Area Economic Institute “Public-Private Partnerships in California” http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/P3inCaliforniaWeb.pdf
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פרויקט דגל מוצלח
פרויקט מרכז אזרחי - לונג ביץ׳:

הפרויקט: 
לעיריית	לונג	ביץ׳	קליפורניה	)Beach	Long(,	עלה	הצורך	
לשקם	מבני	ציבור	לא	בטיחותיים.	העירייה	רצתה	לעשות	

זאת	בעלות	כוללת	שלא	תעלה	על	העלות	השנתית	באחזקת	
המבנים	הישנים	עצמם.	הפרויקט	מתקיים	במודל,	לפיו	

העירייה	מספקת	את	הקרקע,	בעוד	היזם	הפרטי	רשאי	ליזום	
ולפתח	שימושים	מכניסים	שונים	בשטח	הנכס.	שותפות	זו	

השלימה	את	סגירתה	הפיננסית	באפריל	2016,	והיוותה	את	
פרויקט	P3	המקומי	הראשון	בו	בוצעו	תשלומי	זמינות	)החזרים	

המשולמים	על	ידי	הרשות	הציבורית	ישירות	לשותף	הפרטי,	
אשר	משתנים	בהתאם	לזמינות	השירות	ולביצועיו(.

תצורה:	עיצוב-בניה-מימון-תחזוקה-תפעול	)DBFMO(	על	נכסי	
העיר	במשך	40	שנה,	ובו	חלק	בתצורת	עיצוב-בניה-מימון	

)DBF(	על	נכסי	הנמל.

עיריית	לונג	ביץ'	והמכון	הכלכלי	של	מועצת	הנמל	של	
קליפורניה	חברו	יחד	על	מנת	לדחוף	את	הסכם	השותפות	
המדובר.	המבנים	העירוניים	נחשבו	לא	בטוחים	מבחינת	

רעידות	אדמה,	ועלויות	התחזוקה	שלהם	הצטברו	לכ-	12.6 
מיליוני	דולרים	בשנה,	שהיא	בערך	אותה	העלות	שהושקעה	

מאוחר	יותר	בכדי	ליצוק	את	המתחם	החדש.	שניהם	חברו	יחד	
על	מנת	לדחוף	את	הסכם	השותפות	המדובר.

״פרויקט	המרכז	האזרחי	החדש	של	לונג	ביץ׳	יחיה	מחדש	את	
מרכז	העיר	ויהפוך	אותה	לליבה	אזרחית	אשר	ימשוך	מבקרים	

45. Long Beach Civic Center Project’s Official Website http://www.pecplongbeach.com/
46. https://www.prnewswire.com/news-releases/long-beach-civic-center-p3-reaches-513-million-commercial-and-financial-close-300254970.html

ויספק	פעולות	עירוניות	בטוחות	ויעילות	לאזרחי	לונג	ביץ׳.	
פרויקט	עיצוב-בניה-מימון-תחזוקה-תפעול,	אשר	עלה	כ-520 
מיליוני	הדולרים,	יחליף	את	בית	העירייה	הישן	ויספק	משרדים	
חדשים	ויעילים	לנמל	הלונג	ביץ׳,	ספרייה	עירונית	חדשה,	שוק	

קמעונאי	וגן	ציבורי	אשר	ישרתו	את	המבקרים	של	לונג	ביץ׳	
במשך	שנים	רבות״	45.

בפברואר	2013,	הונפקה	בקשה	להסמכה	)RFQ(,	כאשר	
חברות	הגישו	מחקר	כללי	ראשון,	רעיונות,	תיק	עבודות	

ואישורים,	בניסיון	להיכנס	לרשימה	הקצרה	ולהיבחר	על	ידי	
הרשות	הציבורית.	מתוך	שותפים	פוטנציאליים	אלו,	שלושה	

נבחרו	לבצע	את	העבודות	הנדרשות	והתווספו	לרשימה	
הקצרה.	בפברואר	2014	הונפקה	בקשה	להגשת	הצעות,	
ובדצמבר	2014	הפרויקט	הוענק	לקונסורציום	בראשות	

	.)Plenary-Edgemoor(	פלנרי-אדג׳מור	האזרחיים	השותפים
חברת	פלנרי-אדג׳מור	נכנסה	למשא	ומתן	בלעדי	עם	מועצת	

העיר	ועם	מועצת	ועידת	הנמל	בכדי	לקבוע	את	הפרטים	
הסופיים	של	הפרויקט,	אשר	אושרו	בדצמבר	2015.	במהלך	
תקופה	זו,	התקיימה	סדרת	פגישות	של	המועצות	המחוזיות	

וחברות	אזרחיות	אחרות	בכדי	לישב/להכיל	את	דעותיהם	
של	בעלי	העניין.	יסודות	הפרויקט	הושלמו	בשנת	2017,	
בעוד	שהספרייה	החדשה,	הנמל	ובניין	העירייה	עתידיים	

להיפתח	באמצע	שנת	2019	)כל	המבנים	תחת	פרויקט	זה	
ייקראו	״מרכז	אזרחי	לונג	ביץ׳"(.	העבודה	על	הפארק	הציבורי	

החדש-	פארק	לינקולן	)Park	Lincoln(,	עתידה	להסתיים	
בשנת	2020.

״שיטת	ה-P3	נבחרה	לפרויקט	זה	משום	שהיא	מאפשרת	
לעיר	לרכוש	מרכז	אזרחי	חדש	ללא	איגרות	חוב,	אמצעי	מס	

או	אישורי	הבוחרים,	והיא	כוללת	בתוכה	יותר	מ-100	ישיבות	
	,)Michael	P.	Conway(	קונווי	פ.	מייקל	ציין	עניין״,	בעלי	עם

מנהל	פיתוח	פיננסי	ונסכים	בעיר	והאחראי	על	הפרויקט.	
ישיבות	אלו	כללו	מפגשים	ועוד,	״שיטה	זו	מאפשרת	עיצוב	

וחדשנות	תפעולית	של	מפתחי	ה-P3;	מאפשרת	רמה	גבוהה	
של	תחזוקה	מחזורית	של	40	שנה	עבור	המרכז	האזרחי	

החדש;	ומשלבת	באופן	משמעותי	את	פיתוח	הנדל״ן	הפרטי	
של	מרכז	העיר	דרך	תרומת	הקרקע	של	העיר״	46. 
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 P3	״פרסי	של	הזהב	בפרס	זכה	זה	פרויקט	לציון:	נקודות
ומפגשים״	בקטגוריית	התשתית	החברתית	הטובה	ביותר	של	

שנת	2016.

PPP-תיאור כללי של תוכנית הכשרה לתחום ה

https://ncppp.org/ https://www. - קורסי יום
/p3bootcamp.org

״המועצה	הלאומי	לשותפויות	פרטיות-ציבוריות	היא	ארגון	א	–	
פוליטי,	ללא	מטרות	רווח,	עם	יותר	מ-30	שנות	ניסיון	בהדרכה	

ובתמיכה	בשותפות	ציבורית-פרטית	)P3(	ברמה	הפדרלית,	
הרשמית,	והממלכתית״.	ארגון	זה	מארח	הדרכות,	תובנות,	

אירועים	והדרכות	״bootcamp״.
הדרכת	ה	P3״bootcamp״	הוא	מבוא	של	יום	אחד	לעולם	ה

PPP.	השיעורים	המוצעים	מתחלקים	לחמישה	חלקים:
1. מסגרת השותפויות הציבוריות-פרטיות והשלבים 

הראשונים בתהליך )מבוא/הגדרות; מגזרים מועדפים; גבולות 
של P3; והשוואות לתהליכי רכש אחרים(. 2. זיהוי ופיתוח 

 ;P3 אינטרסים במגזר הפרטי; התאמה; גישות( P3 פרויקט
זיהוי והקצאת סיכונים(. 3. תהליך הרכש/ שיטות עבודה 
מומלצות )סקירה כללית; שמירה על שקיפות ותקשורת; 

העיתי, המתיר ורישום הפרויקט(. 4. מימון P3 )כלים זמינים; 
אלמנטים/ מבנים העורבים ב-P3; משקיעים ומלווים; תבנית 

5. מגמות שוק ה- P3 )לאן השוק הולך; מגזרים  .)P3 מימון
מכוננים לצמיחה; איך P3 עלול להשפיע על הפרויקט שלך(.

מומחיות 
״המכון	לשותפות	ציבורית-פרטית	)IP3(,	אשר	בסיסה	ממוקם	
באזור	וושינגטון	D.C,	מעניקה	)...(	ייעוץ	ושירותי	ספקי	בנייה	

לPPP.	בשיתוף	עם	ממשלות,	מוסדות	רב	ציבוריים	וגופים	
פיננסיים,	IP3	מאפשרת	ללקוחותיה	לבנות	את	יכולתם	

המוסדית	ולבצע	פרויקטי	P3	מוצלחים	בשוק	התשתיות	העולמי.	
בנוסף,	IP3	גם	מסייע	במאמצים	לשירותי	מחסר	ותאגיד	
ציבוריים,	ולהכיר	ממשל	תקין	וסטנדרט	של	אחריות״.	הם	

מציעים	מודולים	רבים	ושונים	הקשורים	ל-PPP	בקמפוס	שלהם	
בוושינגטון,	בדובאי-	איחוד	האמירויות	הערביות,	ובאינטרנט.

IP3	מארח	תוכנית	״מומחיות	בשותפות	פרטית-ציבורית״,	שבה	
סטודנט	לוקח	24	נקודות	זכות	)סביב	4	מודולים(.	דוגמאות	

 PPP-ב	בלעדי	באופן	עוסקים	אשר	בתוכנית	המוצעים	למודולים

דרך	פעולה	טקטית:	הסיכונים	של	עיצוב,	בנייה,	מימון,	תפעול	
ותחזוקה	של	הפרויקט	הועברו	לשותף	הפרטי	תוך	התאמה	

לתקציב	הקיים	של	העיר.
אחד	החלקים	המעניינים	ביותר	בפרויקט	הוא	שהוא	מאפשר	
תוכניות	עתידיות	לפיתוח	של	בניינים	)לצרכי	מגורים	ומסחרי(.	

חלק	זה	יושם	באופן	חלקי	בכדי	ליצור	מרכז	עיר	תוסס	יותר,	
עם	זרימה	קבועה	של	הולכי	רגל,	תוך	כיסוי	נוסף	של	עלות	
הפרויקט.	שיפוצים	בעתיד	יספקו	פיתוח	נדל״ן	לסביבת	

המקום.
כך	כל	יחידות	המגורים	המתוכננות	מסתכמות	ב-780	דירות,	

לצד	מלון	בן	200	חדרים,	ושטח	של	4,600	מ״ר	לפיתוח	
מסחרי.	בחוזה	נקבע	כי	10%	מדירות	המגורים	יהיו	שמורות	

לאזרחים	ממעמד	סוציאו-אקונומי	נמוך.
כרבע	מכלל	האנרגיה	המשמשת	את	המרכז	האזרחי	מגיעה	
מפאנלים	סולאריים	המותקנים	באתר.	בנוסף,	על	פי	החוזה	

ישנם	תנאים	מינימליים	אשר	נקבעו	מראש	ולפיהם	ההחזרים	
המבוססים	על	ביצועים,	פעולות	ותחזוקה	צריכים	להיות	

מוחזקים	)אחרת	הם	יתפרשו	כהפרת	חוזה(.	
בהקשרי	מימון,	239	מיליוני	דולרים	הנפרשים	על	43	שנים,	
213	מיליוני	דולרים	הנפרשים	 ,)Allianz(	מאליאנס	מגיעים

על	גבי	3	שנים,	מגיעים	מהתאגיד	המקצועי	סומיטומו	מיטושי	
21	מיליוני	דולרים	הגיעו	מפלנרי	 ,)Sumitomo	Mitsui(
)Plenary(	ו-40	מיליוני	דולרים	במזומן	ובקרקעות	הגיעו	

מעיריית	לונג	ביץ׳.	לדברי	מנהל	העבודות	הציבוריות	של	לונג	
ביץ׳,	קרייג	בק	)Beck	Craig(,	כאשר	שוקלים	מימון	ציבורי	

על	פני	פרטיים,	״)...(	השוק	היה	מסוגל	להתאים	את	שיעורי	
הריבית	שהעיר	הייתה	מקבלת״.	עלות	הפרויקט	לעיר	שווה	

למחיר	אשר	הם	היו	מוציאים	על	תחזוקה	של	המבנים	הישנים.



64 מחקר שותפות ציבורית-פרטית )PPP( ברשויות מקומיות

8.	United	States	Department	of	Transportation	Official	Website	on	
“Build	America	Bureau”	https://katzr.net/6c35739
9. https://www.transportation.gov/buildamerica/programs-services/p3
10.	United	States	Department	of	Transportation	Official	Website	on	TIFIA	
https://www.transportation.gov/tifia/tifia-credit-program-overview
11.	United	States	Environmental	Protection	Agency	Official	
Website	on	WIFIA	https://www.epa.gov/wifia/learn-about-wifia-
program#overview 
12.	AIG’s	white	paper:	“The	United	States:	The	World’s	Largest	Emerging	
P3	Market” https://www.aig.com/content/dam/aig/america-canada/
us/documents/insights/final-p3-aig-whitepaper-brochure.pdf 
13.	Bay	Area	Economic	Institute	“Public-Private	Partnerships	in	California”	
http://www.bayareaeconomy.org/files/pdf/P3inCaliforniaWeb.pdf	
14.	Best	Best	and	Krieger	Law.	“New	Law	Promotes	Social	
Infrastructure	P3	in	a	California	City”	https://katzr.net/7f90aa
15.	California	Transportation	Commission’s	Official	Website	on	PPPs	
http://www.catc.ca.gov/programs/p3/
16.	GRUZEN,	Eric	M.	2013.	“Report	On	P3	Projects	And	Legislation	In	
California”	https://www.pecklaw.com/wp-content/uploads/2013/10/
Gruzen_P3-California_Alert.pdf

פרויקט דגל מוצלח
1.	League	of	California	Cities’	Case	Study	on	the	Long	Beach	Civic	
Center	P3	https://katzr.net/cdca47
2.	Long	Beach	Civic	Center	Project’s	Official	Website http://www.
pecplongbeach.com/
3.	Arup’s	Official	Website	on	the	project	https://www.arup.com/
projects/long-beach-civic-center	
4.	Norton	Rose	Fulbright	“Long	Beach	Civic	Center	and	Port	
Headquarters	PPP	Project	nabs	top	industry	honors”
https://katzr.net/cdca47
5.	SPV’s	“New	Long	Beach	Civic	Center”	presentation
https://katzr.net/fb107b
6.	The	Planning	Report	“Public	Works	Director	Craig	Beck	
on	P3	Financing	of	Long	Beach’s	Civic	Center”	https://www.
planningreport.com/2018/03/26/public-works-director-craig-
beck-p3-financing-long-beach
7.	Skidmore,	Owings	&	Merrill	LLP	)SOM(	Architecture	Office	
Official	Website	https://www.som.com/projects/long_beach_
civic_center_master_plan
8.	Long	Beach	Civic	Center	Project’s	Official	Website	http://www.
lbciviccenter.com	

הן:	אסטרטגיות,	שיטות	ובניית	פרויקטים	)P-100(,	ערך	עבור	
כסף	וניתוח	עלות	תועלת	)P-101(,	בניית	הסכמים	משפטיים	
וחוזי	זיכיון	)P-102(,	ניהול	פרויקטים	ויישום	)P-103(,	שליטה,	
שחיטות,	סכסוכים	ובוררות	)P-104(,	בקרה	על	עלויות	כספיו	

.)OP-150(	יכולת	ופיתוח	ומיומנויות	,)PPP	)P-105	של

ערכת כלים/ מדריך
בדצמבר	2010,	כנס	הלאומי	של	המחוקקים	המדינתיים	

הפיקו	ערכת	כלים	עבור	המחוקקים	של	השותפויות	הפרטיות-
ציבוריות	בתשתיות	תחבורה.	״החלק	המרכזי	של	ערכת	הכלים	
היא	תשעה	עקרונות	המקדמים	את	גישת	המדיניות	הציבורית	
הנכונה	לשיקול	דעתם	של	ספקי	כוח	אדם.	מסופקים	בנוסף,	
הסברים	ברורים	של	גישות	PPP,	הטבות	מחולקות,	תפקידים	
ואחראיות.	כמו	כן,	לנספחים	יש	שפע	של	מידע	ספציפי	על	

החקיקה	במדינה	והוראות	מפורטות	על	נושאי	PPP״.

נספחים - לינקים נוספים:
1.	State	and	Local	Government	https://www.whitehouse.gov/
about-the-white-house/state-local-government

שת״פ בין במגזרים )הפרטיים ובציבוריים( בפרויקטי PPP ברשויות המקומיות
1. https://katzr.net/99471c

הרגולציה הקיימת ותוכניות ממשלתיות רלוונטיות
1.	“The	Public	Private	Partnerships	Law	Review	–	United	States”	
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-public-private-
partnership-law-review-edition-4/1168087/united-states
2.	EDWARDS,	Robert	H,	et	al.	“The	Public	Private-Partnerships	Law	
Review”.	Pages	255-280.	https://www.kilpatricktownsend.com/~/
media/Files/articles/2016/United%20States.ashx
3.	Citylab	report:	“How	Local	Governments	Came	to	Embrace	Business	
Partnerships”.	https://www.citylab.com/solutions/2017/11/local-
governments-partner-with-business/542487/
4.	PUBLIC-PRIVATE	PARTNERSHIPS	)P3s(:
5.	MARTIN,	Lawrence	L.	ICMA	Governmental	Affairs	and	Policy	
Committee	white	paper:	“Public	Private	Partnerships	)P3s(:	What	
Local	Government	Managers	Need	to	Know”.	shorturl.at/yAMO26 
6.	Federal	Highway	Administration’s	Official	Website	on	State	P3	
Legislation	all	across	the	US	https://www.fhwa.dot.gov/ipd/p3/
legislation/
7.	Getting	the	Deal	Through	report:	“Public	Private	Partnerships	in	
the	United	States”	https://gettingthedealthrough.com/area/71/
jurisdiction/23/public-private-partnerships-2018-united-states/
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סיכום
מחקר	זה	ביקש	לבחון	את	מידת	הצורך	ואת	אופן	השימוש	במודל	

השותפות	הציבורי-פרטי	במרחב	המוניציפאלי	בארץ	ובעולם	
כמו	גם	את	את	אופי	השימוש	בכלי	איתור	והגדרה	של	חסמים	

הכרוכים	בכך	בעבור	רשויות	מקומיות.	על	בסיסו	ביקשנו	להתוות	
הצעות	יישומיות	שיהיו	עשויות	לקדם,	לעודד	ולייעל	שימוש	

במודל	זה	לצורך	פיתוח	כלכלי	ברשויות	מקומיות	בארץ.

בחלקו	הראשון	של	המחקר	סקרנו	את	מודל	ה-PPP	בהתבסס	
על	הספרות	המקצועית	והאקדמית	בארץ	ובעולם.	בחלק	השני	
הצגנו	סקירה	של	המצב	הרגולטורי	הנוכחי	בארץ	ואת	החסמים	

העומדים	לפני	רשויות	מקומיות	המעוניינות	ליזום	שותפויות	
ציבוריות-פרטיות	והחלק	השלישי	הציג	שורה	של	מקרי	בוחן	מן	

הארץ	והעולם.

יש	לציין	כי	במסגרת	מחקר	זה	רואיינה	כמות	מוגבלת	של	בעליי	
עניין	העוסקים	בתחום.	מטבע	הדברים,	מרבית	המקורות	אשר	

רואיינו	היו	בעלי	ניסיון	בתחום	ה-PPP	ולכן	במידה	מסויימת	
המחקר	חסר	את	נקודת	מבטם	של	מרבית	הרשויות	המקומיות	
בארץ,	אשר	טרם	עשו	עד	היום	שימוש	בכלי	ה-	PPP.	אמת	היא	

כי	לא	סביר	שהאחרונות	לא	מודעות	כלל	לתחום,	אך	יש	להניח	כי	
הן	חסרות	ניסיון	או	ידע	לגבי	כיצד	לממש	אותו.

באופן	כללי	ניתן	לקבוע	כי	המניע	המימוני	הוא	המניע	השכיח	
ביותר	ליצירת	התקשרויות	PPP	ברשויות	המקומיות	ובכלל.	

החסמים	המרכזיים	בהם	נתקל	המגזר	הפרטי	נובעים	מעלויות	
העסקה	הגבוהות	מההליך	המכרזי	הסבוך,	ודרישת	מומחיות	

חוזית	אשר	מותירות	פרויקטים	בהיקף	משמעותי	בלבד	
כרלוונטיים	מבחינת	חברות	ויזמים	גדולים,	שהם	לרוב	בעלי	הידע	
והניסיון	להתמודד	עליהם.	על	כן,	אמצעים	ו/או	גופים	שיפשטו	

את	התהליך	ויפחיתו	את	עלויות	ההגשה,	כגון	סיוע	בהכנת	
המכרז,	תבניות	חוזים	פשוטות,	ליווי	ייעוצי	והקניית	יכולות	)הן	

לרשות	והן	ליזמים	שיהיו	מעוניינים	בכך(,	הם	בהחלט	בעלי	
פוטנציאל	להביא	להגדלת	מספר	המתמודדים	בהליך	המכרזי.	
כמו	כן,	בחינת	מודלים	פחות	מורכבים	בכוחה	להביא	להקטנת	

עלויות	העסקה	הנדרשת.
בנוסף,	לאור	היות	הפרויקטים	ממושכים,	מדובר	למעשה	

בשותפות	עסקית	ארוכת	טווח,	עם	נטייה	לשינויים	וצורך	במו"מ	
מחודש	לאורך	הדרך.	רשויות	מקומיות	בכלל,	ורשויות	חלשות,	

ערי	הפריפריה	והחברה	הערבית	בפרט,	סובלות	מדימוי	של	חוסר	
יציבות,	וחולשה	כלכלית	וכנגזרת	מחוסר	אטרקטיביות	בהקשרים	

עסקיים,	שכן	חוסר	וודאות	מעלה	את	הסיכונים	ואת	עלויות	

העסקה.	ערבויות	מדינה,	מענקים	או	מענקי	הקמה	המטילים	את	
מרב	ההשקעה	הראשונית	על	הרשות	בהחלט	עשויים	להפחית	

את	השפעות	חסמים	אלה.

בהיבטי	המגזר	הציבורי,	דרישת	הרגולטור	כי	ברישום	החשבונאי	
כל	התחייבות	כלפי	היזם	בהתקשרות	PPP	תירשם	על	מעמסת	

המלוות	)ה"אובליגו"(	של	העירייה	מהווה	מכשול	רגולטורי	
משמעותי,	לאור	ההנחיות	המגבילות	את	התחייבויות	הרשויות.	
נכון	לעת	כתיבת	שורות	אלו	קיימת	טיוטת	חוזר	מנכ"ל	חדשה	
המתייחסת	לקושי	זה,	אך	עוד	מוקדם	לקבוע	האם	הוא	נותן	

מענה	מקיף	לחסם	זה.

אתגר	נוסף	המקשה	על	אימוץ	התקשרויות	PPP	הינו	חוסר	
מקצועיות	ומחסור	בזיכרון	ארגוני,	לצד	היעדר	שיתוף	ידע	ולקחים	
ריכוזי	לרשויות,	המוביל	לכך	שתהליך	הלמידה	הקולקטיבי	מוגבל.	
חוסר	ניסיון	של	הרשות	ומחסור	בזיכרון	ובמערכת	הפקת	לקחים	
ארגוניים	לאורך	זמן,	כאמור,	מעלים	חשש	בקרב	יזמים	שעדים	

לכישלונות	ומביעים	חשש	להיות	מעין	"שפני	ניסיון"	של	השיטה,	
אך	גם	מקשים	על	התחום	להתפתח	בקרב	הרשויות,	אשר	

לעיתים	חוששות	ממנה,	מעדיפות	את	התצורה	המסורתית	של	
התקשרות	עם	המגזר	הפרטי,	או	גורמים	להן	לייצר	שותפויות	

לא	מוצלחות.	על	כן,	נראה	כי	אילו	היה	גוף	ארגוני	על-אזורי	)בין	
שמטעם	התאגדות	רשויות	כגון	המרכז	לשלטון	המקומי	ובין	
שמטעם	משרד	הפנים	עצמו(,	שהיה	מתפקד	ככלי	לשימור	

ידע	והפקת	לקחים,	כגוף	מלווה	ומייעץ	לרשויות	ואפילו	ליזמים	
פרטיים	המעוניינים	לייצר	שותפויות	מיטיבות	הנאמנות	לדרישות	
הרגולטור,	חסם	זה	היה	מאבד	מכוחו	במהירות	ואף	דועך	לחלוטין	

בחלוף	הזמן.

הביקורת	המרכזית	על	חסמי	הרגולציה	נבעה	והתחלקה	לשני	
תת-נושאים	נוספים	עיקריים:	משך	זמני	הטיפול	וטיב	הבדיקה.	
מהסקירה	שערכנו	עולה	כי	זמני	ההמתנה	לסך	כל	האישורים	

מגיעים	לשנה	ואף	לשנתיים	ויותר.	רבים	מהמרואיינים	שבו	והלינו	
על	תופעה	של	דפים,	מסמכים,	קלסרים	וחומרים	אחרים	אשר	

"הולכים	לאיבוד"	לצד	התנהלות	שאינה	פרו-אקטיבית	מצד	
משרד	הפנים	ועובדיו.	

דגש	מיוחד	ניתן	ללשכות	המשפטיות,	שבהן,	עפ"י	עדויות	
המרואיינים,	בקשה	ממוצעת	יכולה	לעבור	תחת	ידיהם	של	

5-3	אנשים	שונים,	כאשר	בכל	חילוף	מתחילה	הבדיקה	
מההתחלה,	אותן	שאלות	נשלחות	אל	הרשויות,	וזמני	הטיפול	
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הולכים	ומתארכים.	בין	השאר	עלתה	טענה	על	מידה	לא	מבוטלת	
של	חוסר	היכרות	עם	ייחודיות	השיטה	וחוסר	הבנה	של	המבנה	
הכלכלי	של	העסקה.	במקרים	אלה	יצירת	בסיס	ידע	מחד,	וכללים	

ברורים	מאידך	יוכלו	לסייע	להתמודד	עם	קשיים	אלה.

ביחס	למשרד	הפנים	עלתה	הטענה	שהמשרד	ועובדיו	אינם	
בקיאים	דיים	בהיבטים	הכלכליים	של	המודלים	השונים	ואינם	
מחזיקים	בידע	הנדרש	כדי	להעריך	נכונה	עסקאות	PPP	על	
שלל	מורכבויותיהן	הגבוהות.	בהקשר	לכך	עלו	שתי	הצעות.	

ראשית,	מרבית	המכרזים	והתוכניות	העסקיות	נכתבות	בליווי	
צמוד	או	לחלוטין	על	ידי	יועצים	המומחים	בתחום	ה-PPP	אשר	

ניתן	להכיר	באישורם	המקצועי,	או	לחלופין	להסמיך	יועצים	
אשר	חתימתם	על	התוכנית	תייתר	את	הבחינה	הכלכלית	על	
ידי	משרד	הפנים.	בנוסף	מומלץ	כי	משרד	הפנים	יגדיר	מראש	
ובאופן	מפורט	ומדויק	את	כל	הקריטריונים	אשר	על	העירייה	

לבחון,	במקום	המצב	הכללי	כיום.

בנוגע	לרשויות	החברה	הערבית	ורשויות	חלשות	עלו	מספר	
מאפיינים	שהם	ייחודיים	יותר	לרשויות	החברה	הערבית	

ושמשפיעות	על	יכולתן	להתקשר	ב-PPP.	יזמים	פרטיים	אשר	
יבקשו	לבצע	פרויקט	ברשויות	חלשות	ורשויות	מהחברה	

הערבית	עשויים	בסבירות	גבוהה	להיתקל	בקושי	בגיוס	ההון	
הדרוש	לכך	שכן	הן	לרוב	חלשות	כלכלית,	סובלות	ממנהל	לא	
תקין	או	לא	יעיל	ונושא	מימוש	הנכסים	בעייתי	בהן.	ביישובים	

הערביים	בפרט	קיימת	לא	פעם	בעיה	בפרצלציה	ובחלוקת	
הקרקעות	ביישוב,	מה	שמקשה	על	ביצוע	פרויקטים	גדולים,	

כל	שכן	כאשר	הם	מערבים	העברת	קרקעות	לבעלות	של	
 PPP	פרויקטי	לקדם	אפשר	כי	הנמנע	מן	לא	פרטיים.	גורמים
הן	ברשויות	החברה	הערבית	והן	ברשויות	חלשות	ואינן	זוכות	

למוניטין	גבוה	בקרב	הגופים	המממנים	על	ידי	מענקים	או	
ערבויות	מצד	המדינה,	לצד	שאר	ההמלצות	הנוגעות	לכלל	

הרשויות.

לצד	היתרונות	הרבים	הגלומים	בשיטה	הנבחנת	יש	לזכור	כי	
 PPP-ב	שימוש	לקדם	מעוניינים	כאשר	ולכן	חסרונות	גם	ישנם

צריך	לעשות	זאת	באופן	שילמד	את	הגורמים	המעורבים	על	כלל	
ההיבטים	וימנע	ככל	הניתן	חזרה	על	טעויות	פוטנציאליות	כמו	

אלה	שהוזכרו	לאורך	המחקר	)חלוקת	סיכונים	לא	נכונה,	שימוש	
לצרכים	לא	מתאימים	או	התאמה	לא	נכונה	בין	סוג	הפרויקט	

לתת-מודל	ה-PPP	וכד'(.

באופן	כללי	התגובות,	התשובות	והתובנות	שהמשתתפים	
במחקר	העלו	היו	רבות	ושונות,	חלקן	אף	עומדות	בסתירה	אחת	
לשנייה,	ואנו	שאפנו	להביא	את	כולן	על	מנת	ללמוד	מהזוויות	

השונות	של	בעלי	התפקידים	והעניין.	למרות	זאת,	ועל	אף	
הכמות	המועטה	יחסית	של	שותפויות	מוניציפאליות-פרטיות	

שנוצרו	בשנים	האחרונות,	)ובהתאם	גם	כמות	התצפיות	
המצומצמת(,	ניתן	לומר	בהסתמך	על	המחקר	ומקרי	הבוחן	

שנסקרו	בו,	כי	יש	בהחלט	מקום	ופוטנציאל	לשימוש	נרחב	יותר	
בכלי	ה-PPP	ברשויות	המקומיות.	בהינתן	השינויים	הנדרשים	
בתחום	החסמים,	ובעזרת	ליווי	מקצועי	מקיף	בתחום	לרשויות	
המקומיות,	יהיה	ניתן	בהחלט	להביא	למימוש	פוטנציאל	זה.
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