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 פריון   –ועדי עובדים בנמלים הציבוריים  

 הקדמה .1

האופן , הינו חלק מפרויקט רחב שמטרתו לבחון את בנמליםמסמך זה, בו נבחנת השפעת ועדי עובדים על פריון 

 ישראלית -על מידת התחרות הפניםהמציאות הכלכלית בישראל, הן  בו עבודה מאורגנת בנמלי הים משפיעה על

 והן כשחקנית בזירה הבינלאומית.

, לבין הביצוע הכלכלי של  נמל הממשלתיות בישראלהבחברות עובדים ה איגודיזה יבדוק את הקשר בין  חקרמ

תנאים בהם  ותמייצר משאב חיוניבהנסיבות הכוללות בעלות ציבורית והיעדר תחרות  כי חושדים אנו. הנמלים

יכולה לפגוע בביצועיי הנמלים, ולהקשות עליהם להישאר תחרותיים ביחס לנמלים נהלות איגודי העובדים הת

בחברות הנמל  ים יחסי העבודההיא לבחון אם ובאיזו מידה משפיע בסדרת מחקרים זו הכוונה .אחרים בעולם

אלה מרכיבים יחדיו   הגמישות הניהולית.  ,השכר  האמורות על תחרותיות הנמלים האלה בכמה מישורים: הפריון,

 את תמונת תחרותיות הנמל.

כוח עודף של ועדי העובדים  ועדי העובדים בנמל וכי וקיים כוח עודף לאת ההשערה ש במחקר זה נבחן בפרט

ברורה בצורה  ראשית על מנת לעשות זאת, נגדיר .(Productivity) נחי פריוןביצועי הנמלים במופוגע בבנמלים 

 . את המונחים כוח עודף ופריון

פירמות( להעלות את המחיר של ( הוא מונח המתייחס ליכולת של פירמה )או מספר Market powerכוח שוק )

לאותו מוצר, מבלי שפירמה זו תאבד כמות כזו  מעל למחיר אשר היה נוצר בסביבה תחרותית)או שירות(  מוצר

בפשטות, כוח שוק הוא היפוך של התנאי היסודי בהגדרת .  של לקוחות אשר תהפוך את העלאת המחיר להפסדית

התחרות: מצב בו אף פירמה לא יכולה בהחלטה בודדת שלה לגרום לשינוי המחיר בשוק.  כאשר קיימת פירמה 

שליטה ויכולת אכוונה של שיווי המשקל בשוק.   –מכוח שוק, או במילים פשוטות  כזו נוהגים לומר כי היא נהנית

  -  במקרים רבים של מעקב אחר התנהלות שווקים ספציפיים כרלוונטי אשר הוכח - הניתוח הכלכלי המסורתי

להפחתה בתפוקות של אותה פירמה )או אותן  , בסופו של דבר,ניצול של כוח השוק מובילמגלה באופן עקבי כי 

 12. הכוללת יתלכ הכל ברווחהת( ולפגיעה פירמו

כי לארגון יכולת להעלות את מחיר המוצר שהוא מספק, ועדי עובדים כוח שוק, יש להניח ועל מנת לייחס ל

. ניתוח מסוג זה אינו חדש בספרות יש לו השפעה מהותית על התנהלות הפירמה בעלת כוח השוקוכתוצאה מכך ש

נכתב  1957ב  (Leo Wolman) הכלכלן ליאו וולמןאזרחי ארצות הברית אשר נכתב על ידי במסמך להכלכלית. 

"הם בפועל  , שכן: בתעשיות בארה"בשוק איגודי עובדים מחזיקים כוח  רה להלןבבירור כי על בסיס ההגד

והוכיחו במקרים רבים את יכולתם להכתיב את התנאים בהם יהיו שולטים בהיצע העבודה של התעשיות הללו 

 .3זמינים שירותי העבודה לייצור טובין ושירותים שהאומה צריכה" 

בפני עצמה    ןמה  תכל אחכש  נסיבותמשילוב של מספר    עלול לנבועמושג המקביל במהותו לכוח שוק,  הכוח העודף,  

 : ח מקנה לאיגוד העובדים כו

I.  פירוש הדבר הוא כי  4מסחר החוץ של ישראל.  99%נמלי ישראל אחראיים על כ :חיוניהנמלים כמשאב

 ה; ויצוא ממנ השבתתם מונעת כמעט כליל יבוא לישראל
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II.  :הנמלים עצמם נהנים ממונופול אזורי )חיפה בצפון ואשדוד בדרום( והמציאות של הנמלים כמונופול

טמונה כמעט לגמרי  -שבית את נמלי ישראל מייצר מצב בו היכולת לה משמעותית בהם היעדר תחרות

 i;ביכולת להשבית שני נמלים דרכם מיובאת ומיוצאת רוב הסחורות אל ומישראל

III.  אין בעלים ממשי –היעדר "בעל בית": מאחר ובנמל הציבורי הבעלים של הנמל הם כלל אזרחי המדינה

במקום בו במקרים אחרים  "חלל ריק"נוצר  לכן. וקונקרטי אשר ההנהלה צריכה לתת להם דין וחשבון

בעל אינטרס בהתייעלות, בביצועים אופטימליים הנובעים מהקצאה יעילה של   פרטי היה מעסיק

שכן השרים המופקדים והמנהלים אשר  -זה ניכר  ואקוםמשאבים, יעילות מרבית ומזעור הוצאות. 

לוועדי העובדים  בנוסף,. אמורים לנהל את הנמלים מתחלפים לעתים יותר מהר מהעובדים עצמם

המהווים מוקדי כוח פוליטיים קיימת השפעה במידה כזו או אחרת גם על התנהלות הפוליטיקאים 

 .  עצמם, לרבות אלה המופקדים על ענייני הנמלים

, כהגדרתו עדי העובדים של הנמלים יש כוח עודףוכי לו  מעלה את החששהשילוב של שלושת הנסיבות שצוינו לעיל  

כוח קיומו של את  ובוחרים לבדוק . חשוב להבהיר כי אנו מכירים בנחיצותם וחשיבותם של איגודי עובדים, לעיל

 עובדים. ה לא מעצם קיומו של איגוד ו ,עודף לאיגודי העובדים של הנמלים בשל הגורמים שהוצגו להלן

 לחוק  4  סעיף  .בפועל  מתנהלים  הנמלים  שבו  האופן  על  רבה  השפעה  ישנה  לפוליטיקאים  כי  בהקשר זה  לציין  ראוי

 לקבוע לממשלה מאפשר אך, עסקיים משיקולים לפעול הממשלתיות החברות את מנחה הממשלתיות החברות

  התעריפים  גובה קביעת דרך הנמל הכנסות את קובעת בפועל הממשלה. אחרים שיקולים ממשלתיות לחברות

אשר סמכויותיו  –הדרג הפוליטי מתווה את המדיניות של הממונה על השכר  ,בנוסף .בנמלים לגבייה המותרים

הממונה על ידי הדרג הפוליטי מוסמך לאשר או  דירקטוריוןלבסוף,   גוברות על הסמכות של המנהל בנמל בפועל.

הניהול   אופיכך לדרג הפוליטי השפעה רבה על  .לבצע מעוניין בנמל הניהולי שהדרגלדחות רכישות משמעותיות 

 . הנמליםשל 

כוח עודף לאיגודי העובדים בנמלים   יש לבדוק את קיומו שללאחר שהגדרנו מהו כוח, והסברנו מדוע עתה, 

 הקשר בין השניים. מדוע אנו בודקים אתהגדיר את הפריון, על מנת להסביר הממשלתיים, יש ל

מקובל להניח כי כאשר, מבין שני מפעלים  5( במובנו הרחב הוא היחס בין תפוקה לתשומה.Productivityפריון )

רמת רמת הפריון שלו גבוהה יותר.  –אחד מהם מייצר מאותן תשומות תפוקה גבוהה יותר באותה יחידת זמן 

. במובן זה, רמת הפריון מי הייצורושל גור  ( של תהליך הייצורEfficiencyהפריון יכולה להעיד על מידת היעילות )

תחום והיעדר תקלות טכניות. ב שיתמעידה על ניהול יעיל של משאבי ההון והעבודה, עבודה יעילה ברמה האי

ניהול, נעשה שימוש ברמת הפריון על מנת לייצר אמות מידה להשוואה בין מפעלים שונים, על מנת לזהות מוקדי ה

 6חוסר יעילות. 

 גורמי ייצור מתוחכמים יותר,שיפור ההון. ההשקעות בגם כמדד להתפתחות טכנולוגית ו אולם הפריון משמש

אינו רק שיפור בפריון  את הרמה הכוללת של הפריון אך מחייבים גם השקעות בתשתית הייצור.  עשויים להעלות  

כמדד לרמת  על כן הפריון משמש גםמיכון מתוחכם. עליה בתפוקה הנובעת משיפור ביעילות העובדים אלא גם 

להשיג תפוקות כוח עבודה  המאפשר בעבור תשומה נתונה של  כזה  ,  של גורמי ותהליכי הייצור  טכנולוגיהפיתוח  ה

 
i  מספנות ישראל ואילת, אינם מהווים תחרות מהותית, ואינם מהווים תחרות כלל בתחום   – כפי שיפורט בהמשך, הנמלים האחרים

 המכולות, בו יעסוק מחקר זה. 
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. במובן זה, הפריון )לרוב עלויות שוטפות(   עלויותהמדידת ירידת  משמש גם כמקור להפריון  לבסוף,  גבוהות יותר.  

דידת הפריון לכלי הפכו את מ –כל אלו  7ביחס לתפוקה נתונה.יכול לשמש ככלי להבנה עד כמה נחסכו עלויות 

 מרכזי לבדיקת מידת התחרותיות של גופים שונים. 

להשוואה בין נמלים שונים.  אמת מידה, וכיעילות תהליך הייצורככלי לאמוד את בעיקר אנו נשתמש בפריון 

שימוש במדידות . ובשילוב בין השניים ברמת הציוד העומד לרשותם ,ביעילות העובדים, יעילות זו באה לביטוי

 ולראות כיצד היעילות  להבחין בין כשלים שונים בנמלים שונים,   יעילות,-פריון שונות, יאפשר לנו לאתר מוקדי אי

 משתנה לאורך זמן. בנמלי ישראל

העובדים בהתמקחות נבחנה בעבר   על הישגי איגודי איגודי עובדים לבין הסקטור הציבוריהשפעת השילוב בין 

הצלחה מצאה קשר בין  אוניברסיטת ג'ורג' מייסון,  שבבמספר מישורים. סקירה שנעשתה על ידי מרכז מרקאטוס  

נטייתם של גדולה יותר של התאגדות בהשגת תנאי שכר בעובדי המגזר הציבורי )על פני אלו בפרטי(, לבין 

סקירה גם מצאה כי הכלים שבהם עשו האיגודים בסקטור הציבורי . אותה פוליטיקאים לתכנן לטווח הקצר

, כגון הצבעה למועמדים שמקדמים את האינטרסים של הועד, שימוש כוללים פעילות פוליטית לא פורמאלית

. כן מצאה הסקירה כי פעילות ועדים כדי לחזק מועמד זה או אחר והשפעה על דעת הקהלושימוש בכספי ה

 8להיות אפקטיבית לא פחות מהתמקחות קולקטיבית.עשויה  פוליטית שכזו

  לגופים  בניגוד קיבלה התייחסות רבה בספרות. פריון הנמליםגם  השפעת הבעלות )פרטית מול ציבורית( על 

 אלו דגמים המערבים בתוכם בעלות פרטית וציבורית. נמל לניהול דגמים ארבעה , בתחום הנמלים ישנםאחרים

 : שלהלן  בטבלה מפורטים

  

 התחבורה  ממשרדלפי מודל זה חברות מקבלות זיכיון    בעל הבית.  דגםדגמים אלו נבחר ליישם בישראל את    מבין

והיא נהנית מרוויחי  –לתחזק את תשתיות הנמל ולטפל במטענים  הפרטית החברה. על בישראל נמל להפעיל

 דגם .זה בדגםמנוהלים  אילתנמל מספנות ישראל ונמל  הנמל, כל זאת תחת הרגולציה של משרד התחבורה.

 .ואשדוד חיפה נמלי על מיושם להיות יועד גםבעלות זה 

ם שונים ובדק את השפעת הבעלות על  ערך מחקר שהשווה בין היעילות של נמלי (Zinan Liu) הכלכלן זינאן ליו

חשוב   9, לא מצא הבדל מובהק בין ביצועיי הנמלים. 1995. מחקרו, אשר נעשה ברמת הפריון של הנמלים בבריטניה

המעבר  בניגוד למקרים אחרים בעולם בהם – לחלוטין וטהופר נמליהלציין כי בריטניה היא מקרה ייחודי שכן 

 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת 
  בקרת מערכת, עגינה  מערכת, ניווט עזרי, סימון מצופי,  הנמל בריכת, השיט נתיב,  גלים שוברי כלל בדרך כוללים ליבה  שירותי * 

 ,מים,  מחשב, חשמל, תקשורת  תשתיות,  משותפים  כבישים, כניסה  שערי, היקפי ביטחון , שיט  כלי תנועות ניהול  ,תצפית, תעבורה 
 .ועוד ביוב
 .דלק ומכלי גוררים , מלגזות , עגורנים, מחסנים, מבנים, הנמל לתפעול ציוד כלל בדרך כוללות והמבנים  הציוד תשתיות  **

  גופים  ידי-על מועסקים  הרציפים עובדי הציבורי במודל: המטענים בשינוע המטפלים  הרציפים עובדי של ההעסקה  אופן *** 
 .פרטיות חברות ידי-על מועסקים  האחרים המודלים  ובשלושת ,ציבוריים
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מחקר שנעשה באוניברסיטת ברקלי  :מחקרים עדכניים יותר מציירים תמונה אחרת נעשה למודל בעל הבית.

לאומיים ומצא שבעלות -ערך השוואה מקיפה של יעילות נמלים באמצעות שימוש בנתונים של גופים בין 2007ב

המחקר גם הדגיש את החשיבות שבתחרות בין נמלים לשיפור   ממשלתית מתואמת עם ביצועי יעילות נמוכים.

בקוריאה, בדק את ההשפעה של    (Keimyung)וניברסיטת קמינג  מחקר נוסף שנעשה ע"י חוקר מא .10רמת הפריון

 11.על יעילות הנמליםלכניסה זו השפעה חיובית כניסת חברות נמל גלובליות למדינות אסיה ומצא 

האיגודים על פריון העבודה קיבלה    ה שלהשפעשאלת ה  –מאחר ואיגודי עובדים נפוצים מאוד בנמלים בכל העולם  

, וכמובן שהשאלה נוגעת יותר לאופי  למצוא נמלים שאין בהם איגוד עובדים כלללמדיי  קשה    .בספרות  מענה פחות

התייחסות לשאלת קיימת  כן  . עם זאת,  ההתאגדות, עוצמתה והממשק של איגוד העובדים עם הפירמה בה מדובר

ם. מסמך שנכתב בנושא על ידי חוקרים של אוניברסיטת טקסס עבור העבודה על ביצועי הנמלי השפעת יחסי

ארגון לחקר יחסי עבודה, הודגש כי יחסי עבודה טובים הם מרכיב חשוב להצלחת נמל בעידן התחרותי בו הנמלים 

 12עבור הלקוחות.  כמרכיב בבחירת נמל וזאת בשל חשיבותה של האמינות –נמצאים 

לפריקת  בנוגעהראשון שבהם הוא סכסוך העבודה  לכתיבת מחקר זה.י מצע אקטואלפר אירועים סיפקו מס

הייתה אמורה לעגון אנייה הנושאת את  2017לאפריל  5ב קומתיים חדשים לרכבת ישראל.-קרונות רכבת דו

הקרונות בנמל אשדוד. הספינה הכילה מנופים מיוחדים לפריקת הקרונות. כתוצאה מכך נחסך הצורך להעסיק 

מהעובדים בפריקה )מנופאים ואתתים(. ההנהלה רצתה להעסיק שישה עובדים, אך ועד עובדי התפעול  חלק 

התנגד. הועד דרש להעסיק שבעה עובדים נוספים, ואף איים שלא יאפשר את פריקת הקרונות אם לא ייענו  

חזיקו בכל הציוד וה עובדי הספינה עצמם מוכשרים לפריקת הקרונותחשוב להדגיש בשלב זה, כי  13דרישותיו.

כי ההנהלה תקבע וזה קבע    פנתה לבית הדין לעבודהההנהלה    .ללא עזרת עובדי הנמל  הנחוץ לפריקה של הקרונות

יורו  אלף  200של  כולל קנסהביא לאולם הספינה לא נפרקה במועד, מה ש ,פריקהשיעסקו באת כמות העובדים 

הושגה  ,15יותר משבועיים אחר המועד ויותר משבוע לאחר השלב בו הגיעה בפועל  ,לאפריל 20. רק ב14נמל על ה

במהלך המשא ומתן סיפר מנכ"ל הנמל   17, ויום לאחר מכן הסתיימה פריקת הספינה.  16פשרה בין הועד להנהלה 

  , ומנהלי עבודה דאז, כי בדיון עם ההסתדרות נרמז לו כי אם ישבץ בעבודה כמה עובדים נוספים לרבות סוורים 

 18העבודה תוך  דקות.תתחדש 

נושא נוסף שזכה להתייחסות וביקורת בתקשורת הוא חתימת הסכם קיבוצי המונע פיטורים של עובדי נמל.  

, נכתב כי: "ההסתדרות מצהירים כי הם בעד הכנסת 2017ואר רבהסכם האחרון שנחתם בנמל חיפה בפב

טכנולוגיים, והעובדים ישתפו פעולה בכל הקשור לשיפורים טכנולוגיים ובהכנסת טכנולוגיות חדשות ושיפורים 

להפחתת שכר העובדים ו/או לגרום ם כדי לגרו טכנולוגיות חדשות אל הנמל ובלבד שלא יהא באמור

חוסכת חלק מן העבודה משמעות סעיף זה, בפועל, הוא כי גם אם ניתן להכניס טכנולוגיה ה 19לפיטוריהם". 

 כתוצאה מכך.  שכרכיום, לא ניתן יהיה לחסוך בהוצאות ה המבוצעת

באופן או בסימפטומים לתופעה המשפיעה , מדובר באנקדוטות שוליות בלבדלבדוק האם במחקר זה ברצוננו 

  ת הנמלים הציבוריים היא בעל  הביצועים שלרמת  למותר לציין כי    .מהותי ומשמעותי על ביצועי הנמלים בישראל

ומתוכו מסחר החוץ של ישראל נעשה דרך הים,  99% בהיות זו "כלכלת אי": חשיבות רבה לכלכלת ישראל בכלל

 רמתב חשובגורם  ,לכן ,הנמלים היאיעילות  20.)חברות הנמל הממשלתיות( דרך הנמלים הציבוריים 95%-כ

מוצרים  רי הימחוהמיובאים מחיר מוצרי גלם ע ישירות על ומשפי , התחרותיות של ישראל כמדינה לייצא אליה 

 . על יוקר המחיה –לצרכן הישראלי, ובמילים אחרות אשר מגיעים המיובאים 
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לייצא  של ישראל כי לנמלים השפעה מכריעה גם ביכולתה נוסף להשפעתם הניכרת על הייבוא, חשוב להזכיר

ייצוא הסחורות תלוי בנמלים ובביצועיהם ועיכוב בייצוא יכול לפגוע חמורות ביצואנים הישראלים  סחורות.

 ובמעמדם בעולם. 

חשוב לציין כי הביצועים של הנמל משפיעים גם על ההכנסות שלו. שיפור בביצועי הנמלים יכול להשפיע על המידה  

( של מכולות. שטעון Transshipmentעיקרם שטעון )רוכשים שירותים נוספים בנמל, ובלאומיים  -בה מובילים בין 

 מאנייה גדולה, למספר אניות קטנות. –בהקשר זה, הכוונה להעברת מכולות מאנייה לאנייה, וספציפית 

הנמלים במבט על  ביצועייננתח את  השלישי חלקב  וקדש למבוא מתודולוגי לעבודה.במסמך זה מהשני  חלקה

 -כלומר, לפרוק ולטעון  –שנע ל יכולתו של הנמל אנו מתייחסים לביצועיו של הנמל כ לאומית. -בהשוואה בין ו

 המדיניות ההשקעות    בחינת. חלק זה יחולק לניתוחי פריוןנציג    ,בחלק הרביעי  . לאחר מכן,בפרק זמן נתון  מטענים

השפעות ישירות על פרודוקטיביות העובדים, והשפעות עקיפות דרך גורמים מבניים בנמל. לבסוף, , תתשתיוב

 .מאלה נחלץ המלצות רלבנטיות, ומהבדיקות שערכנו אילו מסקנות ניתן להסיקנסכם  –בחלק החמישי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבוא מתודולוגי .2
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עבודה )כלומר, -בין פריוןלפי גורמי הייצור השונים,  ישנם סוגים רבים של מדדי פריון. חשובה לעניינינו ההפרדה  

עבודה והון הם שני גורמי הון )כלומר, יחידות תפוקה לתשומות הון(. -יחידות תפוקה לתשומות העבודה( ופריון 

ופך אור על יעילות הייצור של המוצר או הייצור העיקריים. ניתוח התפוקה לפי ההשקעה בכל אחד מהם ש

אלא נמדד בהינתן גורמי הייצור בפני עצמו נתון העומד  והשירות הרלבנטיים. ההנחה היא, כמובן, כי פריון אינ

על מנת לקחת את שני המשתנים הללו בחשבון, נהוג  .  ן ועובדים )והמינון ביניהם( ו תהליך הייצור: ההמושקעים ב

 Multifactor Productivity) ניתוח משולב המשלב את שני סוגי התשומות ,נתוניםלבצע, בהתאם לזמינות 

MFP-easurement M) .21 

(  Added valueבמגזר הפרטי, אחת הדרכים להגדיר פריון מבוססת על הגדרת התפוקה במונחי ערך מוסף )

לדוגמא, מפעל המייצר מספר סחורות, ימדוד את התפוקה באמצעות הכפלת המחיר של כל  במונחים כספיים.

במגזר הציבורי, לעומת זאת, מאתגר יותר להגדיר את התפוקות. סיבה ראשונה לכך היא   .המיוצרתמוצר בכמות  

ע את החשיבות שלגורם יחיד במגזר הציבורי יש לעתים תפוקות רבות. סיבה נוספת היא כי אין דרך ברורה לקבו

בתחום המחקר האקדמי,  22של איכות התפוקה לעומת החשיבות של כמות התפוקה בהיעדר מערכת מחירים.

ברור לנו שאיכות ברור לנו כי אנחנו רוצים שהאקדמיה הישראלית תוציא כמה שיותר מחקרים, אולם    –לדוגמא  

 להחליט כיצד לשכלל את הכמות אל מול האיכות.הכולל יש במדידת רמת הפריון  – המחקרים חשובה גם היא

ללא  כל סוג סחורה בנפרד של דרך נהוגה לפתור בעיות אלו בתחום הנמלים, היא באמצעות מדידת התפוקות

כלומר, עבור כל סוג של סחורה )מכולות, צובר חופנים, מתקנים אוטומאטיים(  .התייחסות לערכה של הסחורה 

לחלק לתשומות שהושקעו בשינוע הסחורה. כפי שהוסבר קודם, יש למדוד   לחלק את כמות הסחורה המשונעת

את מידת התפוקה ביחס לתשומות שונות. מדד לפריון ההון, יהיה מדד המחלק את התפוקה בתשומת הון )מספר 

 מנופים, לדוגמא(, ומדד לפריון העבודה יהיה מדד המחלק את התפוקה בתשומת עבודה )מספר עובדים, לדוגמא(. 

וב להבחין בין רמת הביצועים הכללית של נמל לבין רמת הפריון שלו. רמת הביצועים הכללית של הנמל חש

מבטאת את הישגי התפוקה שלו ללא התייחסות לתשומות הנדרשות לצורך כך. במילים אחרות, ייתכן כי נמל 

מל ניכרת ביותר. הפריון מסוים רושם הישגים בביצועי ההספק שלו, אך מגייס לשם כך משאבים רבים שעלותם לנ

מתייחס לרמת הביצוע בהינתן רמת ההשקעה בעבודה ובהון באותו ביצוע. בחלק הבא נראה ניתוח משווה של  

רמת הביצועים של הנמלים בארץ לעומת נמלים אחרים בעולם. בחלק הרביעי של המחקר נבצע השוואות פריון 

 ות שנמצא בבדיקת רמת הביצועים של הנמלים. בין הנמלים, זאת במטרה לקבל הסבר מעמיק יותר לתוצא

בעמוד הבא יש טבלה המפרטת את כל המדידות שאנו עושים. הטבלה מפרטת את היתרונות והחסרונות של כל  

ואת המידה בה השימוש במדד מקובל  –מדד, את התיאור הטכני של המדד, גורמים קודמים שעשו בו שימוש 

ונפוץ. למעט שיטת השוואה אחת אשר מקבלת התייחסות לאחר הטבלה, הטבלה מסכמת בצורה טובה את 

 המדדים המקובלים במחקר לרמות פריון בנמלי ים בתחום המכולות.
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  משמעויות וחסרונות  יתרונות  המדד  תיאור המדד  שם
 המדד 

  מידת במדד  קודמים   יםשימוש 
  מקובלות 

 המדד 

  שהייה שעות 
 בנמל

  השעות  מספר
  שוהה שאנייה 

  מהרגע בנמל
  עוגנת  שהיא

  ליציאתה ועד 
 .מהנמל

  השעות: יתרונות 
  בנמל  שוהה שאנייה 

  שלה העגינה מרגע 
  העלויות את  משקפות 

  הספנות  חברת ל
  השימוש  את  ת ששוכר

 . בה
  מבדיל  לא :  חסרונות 

  – הגודל  לפי   אניות בין 
  לכך  שמביא מה

  הנותנים שנמלים 
  גדולות   לאניות  שירות
  להיראות   עלולים
 . נמוך  פריון  כבעלי 

  כללי מדד
  לביצועי

  ללא,  הנמל
  נרמול

  למשאבים 
  אשר 

  על מושקעים 
  להגיע מנת

  לרמת
 . זו  ביצועים 

• Brian Slack and 
Claude Comtois 

  התשתיות משרד •
  האיזורי  והפיתוח 

 אוסטרליה  –
  –  הספנות רשות  •

 . ישראל 

  מקובל
 . חלקית

  מכולות 
  משונעות 

  שהייה   לשעות
 Berth) בנמל

Productivity ) 

 המכולות  מספר
  המשונעות 

  מאניית בנמל
  לחלק  מכולות 
  השעות למספר 

  שוהה  שהאנייה
 בנמל

  באופן  משקף : יתרונות 
  ביצועי רמת  את  מהימן
  פריקת קצב   – הנמל

  את וכן , המכולות
  חברת עבור  העלות 

 . הספנות
  משקף לא :  חסרונות 

  רמת  של העלויות  את
 . האלו הביצועים 

  כללי מדד
  לביצועי

  ללא,  הנמל
  נרמול

  למשאבים 
  אשר 

  על מושקעים 
  להגיע מנת

  לרמת
 . זו  ביצועים 

:  ייעוץ  חברות  •
Derwry, JOC . 

• International 
Transportation 

Forum. 

  התשתיות משרד •
  האיזורי  והפיתוח 

 אוסטרליה  –
  התחבורה משרד •

 . זילנד ניו  –
  -  הספנות רשות  •

 ישראל 

  זה  מדד
  מאוד 

  מקובל
  והשימוש

 . נרחב בו

  מכולות 
  לשעת  נפרקות 
 מנוף  פעולת 

 המכולות  מספר
  המשונעותבנמל

  מכולות  מאניית
  למספר   לחלק

  השעות 
 פועל  שהמנוף

  זה מדד : יתרונות 
  קצב  מה בודק

  בזמן  העבודה 
 . מתבצעת  שהעבודה
  כולל אינו:  חסרונות 

  הופסקה  שבהן שעות 
  אשר מסיבות  העבודה 
  קשורות להיות   עלולות 

 . בנמל  העבודה לטיב 

,  פריון מדד
  בעיקר מודד 

  פריון  את
  גם  אך ,  ההון
  פריון  את

  את)  העבודה 
  איכות 

  של העבודה 
 (. המנופאים

:  ייעוץ  חברות  •
Derwry, JOC . 

  התשתיות משרד •
  האיזורי  והפיתוח 

 אוסטרליה  –
  התחבורה משרד •

 . זילנד ניו  –
  -  הספנות רשות  •

 ישראל 

  זה  מדד
  מאוד 

  מקובל
  והשימוש

 . נרחב בו
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  למספר מכולות 
 מנופים

  המכולות מספר
  המשונעות 

  לחלק בשנה
  מנופי למספר 

 בנמל   המכולות

  את  בוחן:  יתרונות 
  ואת   בנמל  ההון איכות 
 . שלו הניצול 

  הינו  זה מדד : חסרונות 
  בתוכו ומערב , גס   מדד

  העבודה איכות  את גם
  גורמי  של   וזמינות

  כוח ) נוספים  ייצור
  מתחשב לא  וכן (,  אדם

  איכות   בין בפער 
 . המנופים

 , פריון מדד
  בעיקר מודד 

  פריון  את
 . ההון

  על   הרגולאטור •
  דרום –  ספנות

 . אפריקה
  הסחר  מועצת  •

  – והפיתוח 
 . ב "ארה

  מקובל
   חלקית

  לשעות  מכולות 
 בפועל  עבודה

  המכולות מספר
  המשונעות 

  לשעות   לחלק
  על העבודה 
  – הספינה

  שעלה מרגע 
  הראשון  הסואר 

  ירידת  ועד 
 האחרון  הסואר 

  את  בוחן:  יתרונות 
  העבודה כוח איכות 
  שעות  כולל, בנמל
  על   העבודה שבהן

  מתעכבת  הספינה
  הקשורות בעיות  בשל 
 . העבודה לכוח

  כולל  לא :  חסרונות 
  בין  הנעשות  הפסקות 

  אחת  בספינה טיפול 
 . באחרת  לטיפול

,  פריון מדד
  את  מודד 
  פריון 

 . העבודה 

  התשתיות משרד •
  האיזורי  והפיתוח 

 אוסטרליה  –
  התחבורה משרד •

 . זילנד ניו  –
  -  הספנות רשות  •

 ישראל 

  מדד
 מקובל 

  לכמות  מכולות 
 עובדים 

  המכולות מספר
  לכמות   לחלק

  לפי   העובדים
  מלאה משרה

  נמדד  לעתים )
  במקום  בטונות
  במספר
 ( מכולות 

  את  בוחן:  יתרונות 
  העבודה כוח איכות 
  כלל  כולל, בנמל

  המושקעות השעות 
 . בעבודה
  את  בוחן  לא :  חסרונות 

  שעות  של העלות 
 . הללו  העבודה 

 , פריון מדד
  את  מודד 
 העבודה  פריון 

• Pacific Maritime 
Association 

  הסחר  מועצת  •
  של והפיתוח 

 ם "האו

  מדד
 מקובל 

  מכולות 
 שכר   להוצאות

  המכולות מספר
  המשונעות 

  הוצאות  חלקי
 השכר

  את  בוחן:  יתרונות 
  האדם  כוח  יעילות 

 . כספיים  במונחים
  את  מודד  לא :  חסרונות 

,  לעובד   התפוקה רמת
  רמת  את  אלא 

 . להוצאה   התפוקה

 , יעילות  מדד
  את  מודד 

  כוח  יעילות 
  האדם

  במונחים
 . כספיים

• Pacific Maritime 
Association 

 

  מדד
 מקובל 

  שכר  הוצאות 
  לסך  לחלק

  הוצאות 
  נעשה לעתים )

  בסך שימוש 
  הכנסות
 ( במקום 

  הוצאות  סך
  לחלק השכר

  ההוצאות לסך 
  – הנמל  של

  דוחות  מתוך
 . כספיים

  את  בוחן:  יתרונות 
  השכר  הוצאות  רמות
 . הנמל לפעילות  ביחס 

  זה מדד : חסרונות 
  התנהלות  מודד 

,  הנמל  של פיננסית
  רמת  את  ולא 

  הפריון  או  הביצועים 
 . שלו 

  מדד
  להתנהלות 

 . פיננסית

  הסחר  מועצת  •
  של והפיתוח 

 ם "האו

  מדד
 מקובל 
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מתודה זו נהוגה בעיקר במחקרים הנעשים באקדמיה   (.DEAמתודה אחרת למדידה, היא ניתוח מעטפת נתונים )

בניתוח מורכב זה משתמשים בנתונים על הרכב ההון וציוד התפעול של הנמל על מנת  על מספר רב של נמלים.

סיון להעריך כמה עובדים יוא נלבצע הערכות על תשומות העבודה המושקעות בנמלים. שימוש לדוגמא בכלי זה ה

יש בנמל מסוים, על ידי בחינה כמות המלגזות והמנופים שבנמל, ולאחר מכן שימוש בכמות העובדים המוערכת 

כתשומת עבודה במדידת פריון. ניתוח מסוג זה עוזר לייצר מאגרי מידע גדולים שיש בהם לסייע להתגבר על פערי  

דה. מתודה זו מייצרת הערכה נכונה בממוצע על פני מספר גדול של מידע,  בייחוד באשר לתשומות כוח עבו

 :23ש לה מספר חסרונותמדינות, אך י

 הבדיקה מאוד רגישה לבחירת משתני העזר והמשקל שלהם.  .1

של אוניות בנמל. הבדיקה יכולה  ושהייה הבדיקה לא משכללת השפעות שליליות של שעות המתנה .2

 ארוכות מאוד. והשהייה להראות שהנמל פועל ביעילות רבה, כאשר שעות ההמתנה

היכולת של הבדיקה להעריך במדויק את תשומות העבודה של מדינה ספציפית מוגבלת. מאחר ואנו  .3

 חיסרון זה משמעותי. –מעוניינים לבחון את המצב בישראל 

 24מביאות בחשבון את העלויות של המשאבים לנמל. בחינות מסוג זה לא תמיד .4

חסרונות אלו משמעותיים: ראשית, מאחר וברצונינו לבחון את המצב בישראל נרצה להשתמש בכלים מדויקים 

ככל האפשר. שנית, מאחר וברצונינו לבחון את הפריון באופן שמשכלל את העלויות )ובפרט את העלויות 

 ת שעות המתנה(. מסיבות אלו, בחרנו שלא לבצע בדיקה זו. , בצורחברות הספנותהמושתות על 

 משמעותיהאחוז ה את בדרך זו מהווההמיובאת סחורה  iiמכולות. אמצעותבהמתבצע  שינועבזה מתמקד  פרק

שינוע ת שיטבנוסף,  .201625מהמטענים ששונעו בישראל נכון ל  47%כ - המשונעת בישראלמסך הסחורה ביותר 

מהווה לרוב מוצרי  יצויין כי במכולות מיובאת סחורה ה 26. בהיקפיה הולכת וגדלה עם הזמןבאמצעות המכלה 

 27. מרים, להבדיל מחומרי גלם לתעשייהצריכה מוג

יש להבהיר כי מחקר זה יתמקד בנמלי אשדוד וחיפה, ולא יכלול התייחסות למספנות ישראל ונמל אילת. זאת 

ים האחרונות לא משנע מכולות, ונמל מספנות ישראל לא משנע מכולות מאז מאחר ונמל אילת, בשבע השנ 

 28הקמתו.

כאמור, מחקר זה מבקש לבחון את האופן בו התאגדות עובדים ותצורת ההתאגדות משפיעות על ביצועי הפירמה, 

בחינה של פריון  במקרה זה חברות הנמלים הציבוריים בישראל. דרך מרכזית בה נבדוק קשר זה, היא באמצעות 

נתונים בדמות לכדי ביטוי ב היא תבוא משמעותית של העסקה עודפת, האם אכן קיימת תופע העבודה בנמלים.

, כגון בדיקות הנוגעות לגורמים מבניים בנמלנוסף לבדיקת פריון העבודה, נבצע עוד מספר  פריון עבודה נמוך.

על    ם של גורמים נוספיםהיה לאמוד את מידת השפעתהיקף הפעילות והיקף ההון בנמלים. מטרת בדיקות אלו ת

 .מאידךהשפעה עקיפה של דפוסי ההעסקה על גורמים אלו ובחינת ההיתכנות ל מחד ביצועי הנמלים

 

 

 
ii  מידע  לזמינות בהתאם , נוספים  סחורות סוגי   להוסיף מקום  יש . 



10 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

שעות שהיית אוניה ממוצעות לאזור

 הנמלים בישראל: מבט על ביצועי. 3

על  . תפוקות הנמלים מטרתנו היא לבחון קודם כל מה מצבה של ישראל ביחס למדינות אחרות בעולם מבחינת

שעות עגינה וקצב  –מנת לעשות זאת, נשתמש במדדים הנהוגים בעולם כולו להשוואת תפוקות נמלים, והם 

 פריקה )במונחי מכולות נפרקות לשעת עגינה(. 

נמלים ב  (hours at berth)  משווה את זמני שהיית האנייה  (Concordia)  מחקר שפרסמה אוניברסיטת קונקורדיה

שלהלן מציג את שעות השהייה של הנמלים בישראל לעומת מקביליהם בים התיכון. גרף   1גרף    29.שונותמדינות  ב

מציג את  3מציג את ממוצע הנמלים בישראל )חיפה ואשדוד( לעומת ממוצעים של אזורים אחרים בעולם. גרף  2

 שעות שהיית אניות בנמלים בישראל על פני זמן. 
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 2006-2016שעות שהייה ממוצעות לנמלים בישראל בשנים  – 3גרף 
 כלכלי לתכנון הישראלי המכון: התחבורה, עיבוד משרד: נתונים
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נמלי ישראל, שעות ממוצעות לנמל

אשדוד

חיפה

ישראל

 2013( לשנת 2( ולאזורים גיאוגרפיים )1שעות שהייה ממוצעות בחלוקה לנמלים ) –  1,2גרפים 
 המכון הישראלי לתכנון כלכלי עיבוד:אוניברסיטת קונקורדיה ומשרד התחבורה.  :נתונים
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שעות לעומת   28.5למוד מן הגרפים כי ישראל חריגה לרעה בביצועי נמליה מול המקובל באגן הים התיכון )ניתן ל

לשעות ההמתנה יותר נמל חיפה קרוב בעוד כי ן להבחין שעות במוצע לנמלי ים התיכון(. בין נמלי ישראל נית 20

כפי שניתן ללמוד מהשוואה בין הנמלים  iii.בהרבהביצועים נמוכים  נמל אשדודמראה הממוצעות לאזור, 

 .משמעותי לחיוב בנתון זהשינוי  2008לא חל מאז (, 3הישראלים )גרף 

אלו זאת מן הטעם ש .הספנות חברות –לקוחות הנמל חשוב מנקודת המבט של  פרמטרשעות שהייה בנמל הוא 

  – מספר חסרונות לנתון זה. בתור התחלה גם אולם יש  את הספינה. ותחוכר ןבעוד מותמשל הןהשעות שעליהן 

אם לנמלים מסוימים יש שטח נרחב  שעות השהייה של האנייה תלויות בגודל האנייה, ולא רק בקצב הפריקה.

סביר להניח שזמן העגינה יהיה ארוך יותר, אך גם כמות הסחורה  –המאפשר לאניות גדולות יותר להגיע אליהן 

בנמל מסוים יותר מאשר באחר עקב   ותלעתים שוה  בעיה נוספת בנתון זה, היא שאניות  הנפרקת תהיה רבה יותר.

 לפיכך, הגם שזהו נתון אינדיקטיבי הרי שאין להסתפק בו בלבד. ivתעריפים שונים. 

 . ( Berth Productivity) נמלמכולות בשל השינוע שיכול ללמד אותנו על תפוקות הנמלים הוא קצב נוסף נתון 

ובו נבדקת יעילות על ידי כמות  30(ITF) הסחר העולמי פורוםדת במחקר שעשה נבחן היכן ישראל עומלצורך כך 

)מכולות בעלות גודל סטנדרטי  TEUביח' מידה  לחלק לכמות השעות שהספינה עגנה בנמלמשונעות מכולות 

 מציג את התוצאות אותם הם קיבלו. בעמוד הבאשהתרשים  .וקבוע(

 
iii בהמשך המסמך ראה  שלו  הפעילות היקף לבין הנמל ביצועי בין הקשר בדבר דיון . 
iv באזור נוספות מדינות לבין  ישראל בין , בנמל שהות תעריפי  של השוואה  להוסיף מקום  יש . 
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בניתוח הנתונים כפי שהוצגו   עבור ישראל.אף יותר תמונה בעייתית משקפת , זהבחינת הדברים על פי פרמטר 

הנמלים   52מתוך    47במקום ה  –, ואשדוד ממוקמת אף נמוך ממנה  44חיפה ממוקמת במקום ה  מצאנו כי  תרשיםב

בעולם, כאשר באשדוד המצב חמור יותר . משמעות הדבר היא שקצב הפריקה בשני הנמלים נמוך מהנהוג  שנבדקו

 חיפה. זה שבמ

ניתן לראות לאורך שנים זילנד ואוסטרליה -הרשויות של ניומ םעל יסוד נתוניגם בניתוח משווה עצמאי שערכנו, 

ניתן לראות את  4בגרף  31. בעולם ממספר מדינות נוספותכי היעילות במונחי מכולות לשעת עגינה נמוכה 

ניתן לראות   5זילנד. בגרף  -הביצועים במונחי מכולות לשעת עגינה של נמלי חיפה ואשדוד, ביחס לאוסטרליה וניו

 32הנמלים בישראל, לעומת ממוצע המדינות הללו.  עאת התוצאות של ממוצ

 

נמוכים ביחס לנמלים אחרים בעולם, כאשר המצב חמור תוצאות אלו מלמדות כי ביצועי הנמלים בישראל 

יכולים להיות גורמים רבים המייצרים את התוצאות שקיבלנו. בפרק הבא, נבצע ניתוח של  במיוחד בנמל אשדוד.  

מים לביצועים הנמוכים שמצאנו, פריון העבודה וכן גורמים מבניים נוספים, זאת על מנת לבדוק לעומק את הגור

 . יחסי העבודההאם אלו קשורים לולבחון 
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אשדוד חיפה זילנד-ניו אוסטרליה

 ממוצע מכולות נפרקות לשעת השהייה בנמל   –  4,5גרפים 
זילנד ומשרד  -מחלקת תשתיות ופיתוח אזורי של אוסטרליה, משרד התחבורה של ניו :נתונים

 המכון הישראלי לתכנון כלכלי  התחבורה של ישראל , עיבוד:



13 

 

 נמלים בישראל: השוואות עומקפריון ה. 4

 השקעה בתשתיותא. 

לאומי. לפני בחינה מעמיקה של -לים נמוכים בקנה מידה ביןכפי שראינו בפרק הקודם, ביצועי הנמלים הישרא

זאת  –בנמלים  הנמלים. עלינו לבחון את ההשקעות ההשקעה בתשתיותתשומות העבודה וההון, יש לבדוק את 

 מהיעדר תשתיות.השערה כי ההישגים הנמוכים נובעים על מנת לבדוק את ה

ייבוש שטח ים, הקמת רציפי  הפרויקט כלל הושלמה הקמת מסוף "איתן" )היובל( בנמל אשדוד.  2006בשנת 

דרכי גישה וכבישים. הפרויקט   , ושלהכשרה של שטחי תפעול ואחסוןמטר וכן    1,700ות ומטען כללי לאורך  מכול

מטרתו המרכזית של הפרויקט הייתה שיפור קיבולת הנמל בתחום המכולות.   כלל גם רכישה של מנופים נוספים.

 33מיליארד ש"ח.  3-עלותו הכוללת של הפרויקט הייתה כ

זאת  –לת נמל חיפה מסוף "הכרמל". במסגרת הקמת מסוף זה נבנה רציף מכולות חדיש נמסר להפע 2009בשנת 

על מנת לאפשר לנמל חיפה קיבולת גבוהה יותר למכולות, וכן כניסה של אניות מכולה גדולות יותר. הפרויקט 

חשה, לצורך המ 34כלל הנחת תשתיות חשמל, תקשורת ותפעול. עלותו של הפרויקט הוערכה בכמיליארד ש"ח. 

על מנת לבנות רציף מכולות  2012-השתמש נמל ליברפול ב (מיליארד ש"ח 1.4) מיליון פאונד 300בסכום של כ

 35.קיימות כיוםהגדולות ביותר שמאשר יאפשר פריקה של אניות מכולות 

החלפת בנמל אשדוד, מסוף שנועד למכולות. הפרויקט כלל  7אף שודרג רציף  2010, בשנת ות אלונוסף להשקע

מסוף המכולות   בשנה זו  הורחבוכן    36ן ש"ח. ליוימ  30תשתיות, וכן שיקום ותיקון מבנים. עלות ההשקעה עמדה על  

 ליון ש"ח.ימ 170המזרחי בנמל חיפה. עלות ההרחבה עמדה על כ

 בפיתוח התשתית בפרט.ו ההשקעות המפורטות כאן הינן רק ההשקעות הישירות בתחום המכולות

תכנית "נמלי העתיד".    תבוצע ע"י חנ"י )חברת נמלי ישראל(כחלק מיעד אסטרטגי של השקעה בתחום המכולות,  

במסגרת התכנית יוקמו מסופי מכולות חדישים ומתקדמים בחיפה ובאשדוד. תכנית זו היא חלק מיעד להפוך 

 37מיליארד ש"ח. 8א כאת ישראל מתחנת סחר סופית לצומת סחר מרכזי. עלותה הנאמדת של תכנית זו הי

 הקרקעות כמות הוא  זו בבחינה נכלל שלא נושא. לספק המדינה שעל חשובים תשתית מרכיבי כללה זו בחינה

כפי  –אף כי אין אנו יכולים לשלול את קיומה של בעיה בהיצע הקרקע הזמינה לנמלים -על .הים לנמלי המוקצה

 באופן  נובעיםהנמלים בהחלט לא    של  הנמוכים  הםלסבור כי ביצועי   מוצדקות, אנו מוצאים סיבות  המשךשנראה ב

  .מחסור בקרקעותמ בלעדי

נראה כי  בתשתיות בנמלים בכללי, ובתחום המכולות בפרט. רבים כספים ניכר כי מדינת ישראל משקיעה

ביצועים הנמוכים של נמלי ישראל  קשה להסביר את ה לכן מהשקעות מקבילות בעולם. אינן נמוכותהשקעותיה 

 .בהיעדר השקעה מתאימה בתחום
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 השפעות ישירות על פריון העבודהב. 

המטרה של   שימוש במדדי השירות אותם מודדים הנמלים עצמם.ניתוח ראשוני של פריון העבודה בישראל יעשה  

  – הישראלים, אל מול נמלי מכולות אחרים בעולם לות העבודה בנמלים השוואה זו היא לבדוק את יעי

ניתן לראות את ממוצע המכולות הנפרקות לשעת מנוף  7-ו  6בגרפים  זילנד ודרום אפריקה.-באוסטרליה, ניו

 זילנד ודרום אפריקה. -וואה לממוצע הנמלים במדינות אוסטרליה, ניובנמלים אשדוד וחיפה בהש

 

נחשבים מידע פנימי אשר רוב הנמלים והרשויות לא כי מדדים אלו  ניתוחים עצמם,ה לפני חשוב להסביר

צם, וכולל בעיקר את מסיבה זו מאגר המדינות אשר אפשרו השוואה מעמיקה מצומ 38מפרסמים לציבור הרחב.

 vזילנד ואוסטרליה.-ניו

ניתן לראות את הביצועים  6בגרף  .( crane rate) מנוף/צוותכולות נפרקות לשעת מהוא מדד ראשון עליו נתבסס 

ת ניתן לראות את התוצאו 7 בגרף זילנד ודרום אפריקה.-של הנמלים הישראלים בנפרד אל מול אוסטרליה, ניו

 המדינות ביחד. הממוצעות, ישראל אל מול ממוצע 

הפריקה כאשר העבודה מתבצעת, כלומר בעת פעולת המנוף. הוא לא כולל זמנים שבהם  דד מתאר את קצב המ

אך ורק שעות שבהן בוצעה היתרון של מדד זה היא בעובדה שהוא כולל  viהמנוף היה מושבת מכל סיבה שהיא.

  עלולות להיות  החיסרון של מדד זה הוא כי הוא אינו כולל שעות שבהן הופסקה העבודה מסיבות אשר .עבודה

כאשר   –שערכנו    כי הנמלים הישראלים אינם נמצאים במקום טוב בהשוואהניתן לראות    עד העובדים.וקשורות לו

 נמל חיפה מצליח בפער הולך ועולה יותר מנמל אשדוד.

 
v   השוואה. כן   המאפשר מידע  התקבל לא אולם,  פרטיים  נמלים  רשויות למספר וכן, בבריטניה  התחבורה  למשרד מאתנו  פנייה  יצאה

 נמסר ממשרד התחבורה בבריטניה כי מידע בנושא לא נאסף על ידם. 
vi אשר  הסיבות כל של  מדויק פירוט גם  ישנו זילנד-וניו באוסטרליה . הנמדד מהזמן  מחוסרים  עבודה  הפסקת שזמני מצויין  בישראל  

 . לקרות יכולה  כזו הפסקה  בעטיין
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 . 2010-2014מספר מכולות נפרקות לשעת מנוף בשנים  –  6,7גרפים 
זילנד, רגולטור  -מחלקת תשתיות ופיתוח אזורי של אוסטרליה, משרד התחבורה של ניו : נתונים

 ישראלהנמלים של דרום אפריקה ומשרד התחבורה של 
 המכון הישראלי לתכנון כלכלי  עיבוד:
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בלעדי על ידי   כמעט וכתב באופן, ממבצע את עבודתו –ולמעשה כל הצוות  -חשוב לציין כי הקצב בו המנוף 

פאי של אותה משמרת. במידה והמנופאי מכתיב קצב איטי, מכל סיבה שהיא, כלל הצוות יעבוד לאט. מדד המנו

  ה של המנופאי הממוצע. בהקשר לקצב העבודה על המנוף, חשובעל מהירות העבודה  רין היתלמעשה מעיד בזה 

 ובפרט היכולת של המנהל להחליט מי מהעובדים יעבוד על המנוף.  –הגמישות הניהולית 

מכולות נפרקות לשעת עבודה. מדד זה בוחן את  –על מנת להתגבר על החיסרון שבמדד זה, נשתמש במדד נוסף 

עליה.   ועד לרגע שבו סיימו העובדים לעבוד רגע שהחלה עבודה על ספינה מסוימתסך המכולות שנפרקות מה

 .בפועל, מכל סיבה שהיא, כן באות לידי ביטוי במדד זה הפרעות בכמות העבודה

בנפרד. גרף   המציג את כמות המכולות הנפרקות לשעת עבודה בפועל עבור מספר מדינות ונמל אשדוד וחיפ  8גרף  

 מציג את ממוצע המדינות הנבחרות אל מול ממוצע נמלי ישראל. 9

בניגוד לכך,  במגמת שיפור משמעותית. נמל אשדוד,  מצוי  נמל חיפה  במדד זה  קודם, ניתן לראות כי  מדד הבניגוד ל

יותר טובה מדד זה אמנם נותן אינדיקציה  .ומראה בדרך כלל תפוקות נמוכות ביותר מתקדם בקצב איטי יותר

התמונה הרחבה. זאת מאחר ושעות העבודה הנמדדות, אינן כל שעות לפריון העבודה, אך גם הוא לא מתאר את 

 העבודה של העובדים. הפסקה בין אנייה לאנייה, למשל, לא כלולה בתוך מדד השירות שלהלן.

בשנה לכמות העובדים   ונטענות  , ניתחנו את היחס בין כמות המכולות הנפרקותרחבהעל מנת לקבל תמונה יותר  

 זאת על מנת לקבל תמונה כללית ככל הניתן. , בכל נמל הכוללת

. ראשית, זיים שעמדו בפנינו בעת איסוף הנתונים וניתוחםניתוחים עצמם, יש להבין את האתגרים המרכהלפני 

  , ציבור הרחב מאחר והמידע על כמות העובדים בכל נמל הוא מידע פנימי אשר נמלים רבים בוחרים שלא לפרסם ל

יש להתייחס לתופעת העסקת חברות   שנית,  .ם לא הייתה אפשרות לערוך השוואות על פני זמןעבור חלק מהמקרי

  22 מתוך 16בכוח אדם )מה שנקרא לעיתים "עובדי קבלן"(, דבר שמשפיע באופן טבעי על מספר העובדים בנמל. 

( עובדים. לפיו ישנם מספר pool) מאגר של מודל מיושם האירופי באיחוד בנושא מחקר במסגרת שנבחנו מדינות

נוסף.    עבודהקבלים דמי אבטלה מהנמל וזמינים במידה ויהיה צורך בכוח  עובדים קבועים בנמל ושאר העובדים מ
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מכולות לשעת עבודה בפועל-8גרף 

אשדוד חיפה דרום אפריקה ניו זילנד אוסטרליה

 .2010-2014מכולות לשעת עבודה בפועל בשנים  –  9ו 8גרפים 
 ; Department of Infrastructure and Regional Development: אוסטרליה: נתונים

 ; ישראל: משרד התחבורה.Ports Regulator of South Africa;  דרום אפריקה: Ministry of Transportניו זילנד : 
 הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד: המכון 
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ידי חברות הנמל, אלא אם צוין  -במחקר זה ההשוואות נעשות על בסיס מספר העובדים המועסקים ישירות על 

 אחרת במפורש.

)מכולות בעלות גודל סטנדרטי(. בהשוואה  TEUמתבססת על כמות מכולות ביח' מידה  שאנו עורכים ההשוואה

נוסף על כך ישנה השוואה   39. (11)גרף  וסלובניה , הולנד, איטליה, פוליןישראל מוצבת מול בלגיה, פורטוגל

  40. ( 01)גרף  ם באוסטרליה ובאירופהנמליל –מבוססת נמלים 

 . 2011 לשנת עובדים לכמות TEU  ביחידות מכולות – 10 גרף

ישראל: משרד התחבורה;  Department of Infrastructure and Regional Development;: אוסטרליה : נתונים
 טאורנגה: דוחות כספיים. 

 .כלכלי לתכנון  הישראלי המכון: עיבוד
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 .2015-2011לכמות עובדים לשנים  TEU  ביחידותמכולות  11 גרף
 .משרד התחבורה , OECDלמדינה של ה  TEUמאגר  ,OECDה  של  STANנתונים: מאגר 

 : המכון הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד
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איזה    –כלומר מתוך סך הסחורות המשונעות  ,  viiנמל  כלאת אחוז ההמכלה ב  עמודה  כל  מעל  לראות  ניתן  10  בגרף

,  10גרף  ( ליד שמות המדינות.2015מוצג )עבור  עבור כלל המדינה נתון דומה 11בגרף  אחוז משונע דרך מכולות.

נלקחים העובדים העוסקים בסוורות   לא  11שכן בגרף    –יותר  בו משווים הנמלים בנפרד, מתאר השוואה מדויקת  

 .במכולות מתעסקים שאינם בנמלים עובדים  גם ונלקחים

ישראל נמצאת בפיגור מתחת למדינות האחרות, בתמונה רחבה, המשכללת גם את כמות העובדים,  כי  ניתן לראות  

נתונים ביכולתה לתאר את היתרונות בהשוואה זו,  א במצב עוד יותר חמור מנמל חיפה.כאשר נמל אשדוד נמצ

חסרונה הבולט הוא בכך שהיא לא  מבחינת שעות וימי עבודה. –התמונה הכוללת מזוית כוח האדם המושקע 

מדובר בחיסרון משמעותי. במצב ובו הוצאות השכר בנמלים צמודות  .מכניסה לתוכה את עלות השעות הללו

לעומת  העובדים ובכך לפצות על פריון העבודה הנמוך.לפריון העבודה ניתן היה, תאורטית, להגדיל את כמות 

העסקה של עובדים נוספים עלולה להיות    –  להוצאות שכר נמוכה  תפוקה  במונחי  יעילות העבודה זאת, במצב שבו  

 . לא רווחית עבור הנמל

הרחבנו את הניתוח על מנת לערוך ניתוח תפוקה, הפעם בהתחשב בהוצאות כוח אדם לשנה )המדד הוא כמות 

  13התוצאות בהשוואה של נמל אל נמל. בגרף ניתן לראות את  12התפוקה לחלק בהוצאות כוח האדם(. בגרף 

 ניתן לראות את התוצאות ברמת המדינה.

 

 
vii  2008. למעט אנטוורפ, זאברוז' וברמרהייבן בהם הנתון מתייחס ל2011לכל הנמלים הנתון מתייחס ל. 
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(.TEU' ביח)מכולות להוצאות שכר –12גרף 

Melbourne Frementle Tauranga Otago Haifa Ashdod

 .OECDשל ה  PPPנתונים: דוחות כספיים של הנמלים שלהלן, מאגר יחס כוח קנייה  

 : המכון הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד
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יעילות כוח העבודה בנמל במונחים כספיים. על מנת לייצר השוואה בעלת תוקף ממדידה זו אנו יכולים ללמוד על  

בין מדינות שונות נירמלנו את הוצאות כוח האדם בשער החליפין וכן בכוח קנייה. מדד זה לא משקף את 

 פרודוקטיביות העובדים, אך הוא כן משקף את היעילות של השקעה במונחים כספיים בכוח אדם בנמלים.

אות מההשוואה באופן ברור כי נמלי ישראל משמעותית פחות יעילים במונחים כספיים מהנמלים של ניתן לר

זילנד. בחתך זה הפער הוא כבר משמעותי -בלגיה, פורטוגל וסלובניה, וכן מרוב הנמלים של אוסטרליה וניו

 יבדק בנפרד בהמשך(.בהרבה, מה שעלול להוות אינדיקציה לעלות כוח אדם גבוהה במיוחד בישראל )נושא אשר י

ראוי לציין כי הנתונים של נמל מלבורן חריגים בשל קיומה של העסקה קבלנית בנמל. אולם גם כאשר כוללים 

 נספח א'(. ה)רא מקבלים כי התמונה הכללית נותרת דומה את ההעסקה הקבלנית כחלק מהוצאות השכר

קור לחוסר טענה כי המקיימות אינדיקציות לאמיתות האת מערך הבדיקות המתואר לעיל בכך כי ניתן לסכם 

הפרודוקטיביות , כאשר ביחס לעלותם בקרב העובדים היעילות במדדים כלליים קשורה לפרודוקטיביות נמוכה

כפי שניווכח בהמשך, גם בבחינת היקף ההוצאה לשכר בנמלים מכלל   בחיפה.מ של העובדים בנמל אשדוד נמוכה

 בחלק הבא. , ובכך נדון שראל חריגההוצאות הנמל מתברר כי י

מחקר  תוצאות לבין –לפני המעבר לחלק הבא, יש מקום להסביר את הפער בין התמונה הנוצרת במחקר זה 

 41.י ישראלכלל את נמלאשר  2012ב OECDשנעשה ע"י ה

בתפזורת.   שינועבמכולות והן בתחום ההשינוע  נמלים בעולם, הן בתחום    40במחקר נבדקה היעילות של למעלה מ

וגם את נמל  מכולותתחום ה מחקר זה עורר עניין מיוחד בישראל, שכן הוא דירג את נמל חיפה במקום הרביעי ב

 המדובר . במחקרOECDר של היש מקום להבין יותר לעומק את המתודולוגיה של המחק .גבוהאשדוד מיקם 

המחקר עשה שימוש בניתוח מעטפת נתונים  נעשה נסיון לבדוק את היחס בין תפוקות הנמל לתשומות העבודה.

(DEAשהוזכרה במבוא ) המתודולוגי . 
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(.TEU' ביח)מכולות להוצאות שכר –13גרף 

ישראל סלובניה פורטוגל בלגיה

 . OECDשל ה  PPPמשרד התחבורה, מאגר יחס כוח קנייה  OECDלמדינה של ה  TEU, מאגר OECDשל ה   STANנתונים: מאגר 

 : המכון הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד
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נעשה שימוש באומדנים, הן לתפוקות והן לתשומות העבודה ולגודל  –על מנת לייצר מאגר מידע גדול ואחיד 

הנמל. על מנת להגדיר את התפוקות, השתמש המחקר במקרים מסוימים בכמות הצוותים אשר נקראו לספינה 

דיר את תשומות העבודה על מנת לפרוק את הסחורות כאומדן לכמות הסחורה הנפרקת. זאת ועוד, על מנת להג

  ת בעל  הציוד הפריקה היננעשה שימוש בכמות ציוד הפריקה )בין היתר, בכמות המנופים( מתוך הטענה שכמות 

כלומר, במקום להשתמש בנתונים אודות מספר העובדים בכל נמל, השתמש  קשר שלילי לכמות העובדים.

 מה כמות העובדים בכל נמל.  ציוד הפריקהמנתונים על המחקר המדובר בכלים סטטיסטיים על מנת להעריך 

נובע מכך שמסמך זה עושה שימוש בנתוני  OECDהפער בין תוצאות מסמך זה, לבין תוצאות המחקר של ה

 .דרך שיטות אמידה עקיפותתשומות עבודה, ולא מנסה להעריך את תשומות העבודה 
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 מבניים בנמל. השפעות עקיפות דרך גורמים ג. 4

 . הוצאות השכר והשפעתן על פריון1. ג. 4

, יש כמתואר לעיל  הוצאות שכר כתשומת עבודהניתוח  עבר להגורם המבני הראשון שננתח הוא הוצאות השכר. מ

בישראל בהשוואה בינלאומית לנעשה   הנמליםשל הוצאות ל הכבסך של הוצאות אלה מקום להבין את חלקן 

 . בנמלים זרים

במדינות לעומת נמלים  אות בנמלים הציבוריים בישראל, ניתחנו את הוצאות השכר כחלק מסך ההוצזהלצורך 

זילנד.  -מקנדה, אוסטרליה וניו -נמלים בעולם  12בהתבסס על הדוחות הכספיים של כ ניתוח זה נעשה . נוספות

עוסקים גם הם בפריקת הנמלים ב, בחרנו השוות על בסיס מכנה משותף ברור ואחידמטבע הדברים, על מנת ל

 42מכולות.

 :viiiהתוצאות  14להלן בגרף   –בממוצע לכל אחת מהמדינות בהשוואה לישראל 

משתמע לשתי פנים כי בנמלים הציבוריים בישראל חלקן של הוצאות השכר מתוך סך  אניתן לראות באופן של

 ההוצאות גדול בהרבה מחלקן בנמלים אחרים בעולם. 

כוח ב מחסורשל הנמלים ב הנמוכים בתפוקה כוללת זה המקום לציין כי מחקרים קודמים תולים את ההישגים

אין סתירה בין קיום כוח אדם עודף  חשוב לציין כי  ראשית, יש מקום להתייחסות מעמיקה לטיעון זה. 43אדם.

או העסקה פיקטיבית )דוגמאת מקרה בומברדיה(, לבין קיום מחסור בכמות עובדים. יכול להיות שיש צורך בכוח 

מחקר נפרד על אדם נוסף בכדי להפעיל חלק מהרציפים, וכן שבשל היעדר גמישות ניהולית )כפי שיפורט ב

 
viii תקנות ידי על מוגבל  הדירקטוריון חברי של שכרם. הנהלה  הוצאות  כוללים הנתונים . שכר הוצאות בתור כלולות  פיטורים הוצאות  

 .ישירה  העסקה  רק כוללים  הנתונים. הממשלתיות  החברות רשות
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(.אחוזים)הוצאות שכר מתוך סך ההוצאות –14גרף 

זילנד-ניו קנדה אוסטרליה ישראל

 .2010-2015הוצאות שכר מתוך סך ההוצאות )באחוזים(  – 14גרף 
 נמלים נוספים.  12נתונים: דוחות כספיים של הנמלים הציבוריים בישראל ושל כ

 : המכון הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד
 

http://mof.gov.il/GCA/Directors/DocLib/ExternalDirectorExpensesRegulations.pdf
http://mof.gov.il/GCA/Directors/DocLib/ExternalDirectorExpensesRegulations.pdf
http://mof.gov.il/GCA/Directors/DocLib/ExternalDirectorExpensesRegulations.pdf
http://mof.gov.il/GCA/Directors/DocLib/ExternalDirectorExpensesRegulations.pdf
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 גם אם רמת התפוקה שלהם נמוכה. –( ישנם עובדים אשר ההנהלה לא יכולה לפטר אותם יתהגמישות הניהול 

)פירוט בנושא זה בפרק אשר יעסוק  44צוותים גדולים מהנהוג בעולם לכך, דבר ידוע הוא כי בישראל  בנוסף

  קטן  הצוותים מספר אך –משמעות הדבר היא כי יש מצב בו ישנם צוותים גדולים מהנחוץ  (.וליתבגמישות ניה

  השהייה  בשעות מרכזי גורם להיות עשוי מצומצם צוותיםאדם, בדמות מספר  כוח במצב כזה היעדר  .מהנחוץ

 .בנמל הארוכות

  45לעבודה בנמל.  והמכרזים את הסיבה להיעדר כוח האדם, תולים חוקרים מסוימים באורך הליך המיון

נראה . להיעדר כוח האדם בנמלים, גם במידה ותופעה זו אכן קיימתת אחרת התוצאות שכאן מרמזות על פרשנו

חשוב להזכיר כי חלקן של הוצאות כוח   כי הוצאות השכר כבר מהוות הוצאה מאסיבית מתוך סך הוצאות הנמל.

בשבע השנים   65%על יותר מהאדם מסך הוצאות הנמל בחיפה גבוה מהנתון אצל נמל אשדוד, ועומד על בממוצע  

היכולת לפטר ולשנות את שכר העובדים בנמל מועטה  – יפורט בהרחבה במסמך נפרדכפי שבנוסף,  האחרונות.

 להעסיק עובדים ארעיים מוגבלת.  ביותר וגם היכולת

 השנתית התפוקה את בהרבה תגדיל לא בנמלים צוותים שתוספת להיות יכול כי להבהיר חשוב לניתוח בהמשך

וכך את שעות  –השהות שאוניות מחכות לטיפול  ואתאולם תוספת כזו עשויה לקצר את התורים  .הנמלים של

 השהייה שלהן. 

, ניתן להסביר מחסור זה בחוסר הנכונות של  יםבעיה של מחסור בצוותים בנמלה את  ,כתוצאה של עובדות אלו 

. הסבר זה מקבל תמיכה חזקה הפיךעלול להתגלות כבלתי מהלך ש –הנהלת הנמל להעלות את הוצאות השכר 

סטטוס חדש לעובדים חדשים אשר יאפשר לנמל להעסיק אותם    כמה שניםשל הנמל ליצור מדי  בנסיונות הרבים  

העוסק בגמישות  מסמך)כפי שיתואר בהרחבה ב בתנאים פחותים במונחי שכר ובמונחי ביטחון תעסוקתי

 .ixהניהולית( 

מבחינה  ח של ועדי העובדים.וקיהתאוריה הכלכלית הסטנדרטית לניתוח כוח המבהקשר זה חשוב להסביר את 

ניתן להתייחס   –תאורטית, בניתוח הדרך שבה יכולים להשפיע ועדי העובדים על השכר הניתן, בניתוח סטנדרטי  

 (xיותתחת הנחות סטנדרט)אל ועד העובדים כאל מונופול על העבודה. אם מתייחסים כך אל ועד העובדים, ניכר 

לניתוח זה רלוונטיות  בשכר גבוה יותר. –כי הועד יכול להציע כמות עובדים הקטנה מהכמות התחרותית 

בתגובה   .סוורים  32-כ  מתוכם,  חדשים  עובדים  80-כ  לקלוט  אשדוד  נמל  ניסה  2017  שנת  בסוףמציאות בישראל.  ל

"ר איגוד עובדי התחבורה אמר בתגובה לכך בעיתונות: "אנחנו לא נגד  יוהכריז ארגון העובדים על סכסוך עבודה.  

של קליטת העובדים. מדובר בקליטה מאוד בעייתית כי בקרוב הולך להיפתח  העובדים אלא נגד ההשלכות    קליטת

  העובדים  של בשכר לפגוע הולך גם"זה  וסיףה וכן " .נמל חדש ויהיה בוודאות מצב של עובדים ללא עבודה

 הניתוח כיספק מהווה חלק במניעת גיוס העובדים, וכן  ללאעם כן ניתן לראות כי ארגון העובדים  ".הקיימים

 רלוונטי הקיימים העובדים שכר את לשמר מנת על העובדים היצע הגדלת את למנוע מנסה העובדים ארגון לפיו

 46.האקטואלית למציאות ביותר

אשר מחזק את התחזיות שנצפה לראות. בפועל,   –חשוב לציין כי יש הבדל גדול בין המודל המתואר למציאות 

ם במונופול ציבורי. לכן קורים מקרים שבהם הממשלה מתערבת על מנת לסייע ע לא מדובר במונופול פרטי, כי 

 – א, כאשר דירוג האשראי של החברה ירד לחברה ממשלתית להשתקם, או לא להיסגר. בחברת החשמל, לדוגמ

 
ix הניהולית הגמישות מחקר  לתוצאות בהתאם , אשדוד בנמל למצב בקצרה  להתייחס  גם נרצה  האפשר במידת . 
x  עולה  העבודה  על הנדרש שהשכר ככל שקטן  לעובדים ביקוש. 
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הידיעה כי גם אם יתמקחו על גובה שכר שיגרום לחברה   47מיליארד ש"ח.  9נתנה המדינה לחברה ערבות של כ

(. כלומר,  Moral hazardהפסדים, העובדים עדיין לא יאבדו את עבודתם, יכולה להוביל ללקיחת סיכון מוסרי )

הם ידרשו שכר אשר מסכן את הישרדות החברה  –"מבוטחים" על ידי המדינה מצב שבו מאחר והעובדים 

 הממשלתית.

להיעדר כוח אדם הוא אכן מבני, וקשור להוצאות השכר ולכוח המיקוח של   , או אחד הגורמים,אם הגורם

 לצפות שייפתר על ידי שינוי שאינו עובר דרך סוגיות אלו. אין  –העובדים 

 . בידוד מרכיב ההון2. ג. 4

הון בנמלים  מרכיב החלק זה יוקדש ל לקים הקודמים התמקדנו במרכיבי היעילות הקשורים לעבודה.בח

 הציבוריים. 

לצורך ההשוואה   xiמרכיב הכרחי ומרכזי בפריקת מכולות.המהווים מספר המנופים,  של נתמקד בהשוואה

ניתן לראות את התוצאות בהצלבה עם הנתונים עבור הנמלים    15בגרף    48מלים בארה"ב.נ  42תמש בנתונים של  נש

  הציבוריים בישראל.

 

 

 
xi   מסמך זה לא כולל השוואה מקיפה של כלל מאפייני ההון )לרבות מבנים ושטח אכסון(, מפאת מורכבות בדיקה זו. אולם ניכר

מה שמקטין את הסבירות כי היעדר השקעות בהון  –מהפירוט בתחילת חלק זה כי דרך חנ"י מושקעים כספים רבים בתשתיות הנמלים  
 על ביצועי הנמלים. מסוג זה מהווה גורם בעל השפעה קריטית 

 .2015/2016 לשנת מנופים   למספר לחלק( TEUמכולות נפרקות )ביח' של מיליון  – 15 גרף
 .התחבורה ; ישראל: משרד Port Performance Freight Statistics Programנתונים: ארה"ב: 

 : המכון הישראלי לתכנון כלכלי.עיבוד
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עבור  2015, ו49עבור ישראל 2016אשר נפרקות לשנה )שנת  TEUמספר מכולות ביח' מידה  היחס בין הגרף מציג 

הנמלים בארה"ב המחקר שנעשה על חשוב לציין כי  ארה"ב(, ומספר מנופי המכולות בכל נמל עבור שנים אלו.

יישמנו הנחה דומה על המנופים    התייחסותינו אליומניח אחידות בין סוגי המנופים בנמלים הכלולים במחקר, וב

 . בישראל ובהשוואה בינם לבין המנופים בארה"ב

  103) וף. יחס דומה נשמר גם בנמל אשדודמיליון מכולות שנתיות למנ 92.2ממוצע ארה"ב נשמר יחס של ב  בנמלי

, אולם בנמל חיפה מספר המנופים גדול באופן לא פרופורציונאלי למספר המכולות מיליון מכולות שנתיות למנוף(

 הנפרקות בשנה. 

יש להבהיר כי הנחת אחידת המנופים, על אף שימושה הרחב בספרות, אינה משקפת לחלוטין את המצב  

פער באיכות המנופים  לא סביר כי יחד עם זאת, .ים שונ וקיבולת מנופים שונים הינם בעלי איכות במציאות.

 שלו.  תפוקותכמות המנופים בנמל חיפה גבוהה בהרבה ביחס ל  –להסביר את התוצאות שקיבלנו  מספיק על מנת  

 : חשובות לענייננו ניתן להסיק מספר מסקנותמכך 

כך נשללת האפשרות כי ההסבר ב בישראל. במנופים בנמלים הציבורייםאין מחסור נראה בבירור כי  .א

 קודם הוא מחסור בציוד פריקה. לתוצאות שנמצאו

 יפה אינה אופטימאלית ביחס לגודלו במונחי הון קיבלנו אישוש לטענה כי התפוקה של נמל ח – בנוסף .ב

לתוצאות טובות  נראה כי שימוש אופטימאלי במנופים יכול להביא את חיפה .)מחסור בכמות עובדים(

 .ממצבו כרגע

 הנמלים של פעילותה ימי. 3. ג. 4

במונחים של ימי  להיקף הפעילות של הנמלים  הפעילות של הנמלים. ימיסות היא סוגיה נוספת הדורשת התייח

מגדילה את העומס בשעות   סגירת פעילות נמל בימי חג ושבתשלהם, שכן    ביצועיםה השפעה רבה על    ושעות פעילות

 מקטינה את היקף העבודה בסך הכל, מאידך.והפעילות, מחד, 

 הפעילות שלהם.  גדלה במספר ימיכיצד התפוקה של הנמלים תשתנה כתוצאה מהבהקשר זה יש לבחון 

בניגוד לכך, נמל אשדוד בעל היקף פעילות מצומצם כיום נמל חיפה פעיל כל ימות השבוע וכן פועל גם בלילות. 

בקריאה שגיבשה לשכת הספנות הישראלית להנהלת אשדוד להנהלת  אינו פעיל בשבתות ובמוצאי חג. –בהרבה 

  22%, נטען כי מלים אחרים בעולםכנהוג בנ – ימים בשבוע 7שעות ביממה  24הנמל להגדיל את היקף הפעילות ל

ניכר כי היקף הפעילות של נמל  בבחינה משווה של היקף הפעילות בנמלים 50מימי העבודה של הנמל מושבתים.

 51. אשדוד נמוך מהיקף הפעילות של נמלים אחרים בעולם

את הפעילות הדלילה של הנמל במועדים אלו, מסוגיות הקשורות לועדי העובדים ולשכר  לחלוטין לנתק לא ניתן

השפעה של היקף הפעילות על רמות יחד עם זאת, יש צורך בבחינת ה )כפי שניתן לראות בנספח ב'(. העובדים

 . ביצועים של הנמליםה

של נמל אשדוד, בשיעור   השינועקצב על מנת לבחון את השפעה מבנית זו, נבדוק מה קורה כאשר מגדילים את 

בצע  נ  .כיום  מקצב השינוע  25%הגדלה ב  -  חג  וימי  שבת  בימי  פעיל  והיה  במידה  דומה להגדלת היקף הפעילות שלו
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בחינה זו באמצעות העלאת רמות הביצועים של נמל אשדוד בשיעור זה. ההנחה שמובילה אותנו בחישוב היא כי 

השהייה מתקצרות כתוצאה מכך שספינות מגיעות בתרחיש שאנו מנתחים כמות הספינות נשארת קבועה ושעות  

 גם בימי שבת וחג. 

קיומם של ימים ללא פעילות אניות נוספות יגיעות לנמל בהנחה ויפעל כל ימות השנה. בנוסף, מובן כי בפועל, 

תסתיים לפני  מרתיע אניות מלהיכנס לנמל בסמוך לכניסת השבת או החג, מפאת החשש שמלאכת הפריקה לא 

הניתוח שלנו מעריך בחסר את  –כתוצאה מכך  מה שיגרור זמן שהייה ארוך בהרבה מהצפוי. –הפסקת הפעילות 

מעריך ביתר את ההשפעה על רמות וכמות הסחורות שיעברו בנמל תחת ההנחה שיעבוד ימים נוספים בשנה 

 הביצועים שלו. 

- מראה את הפערים במכולות לשעת עגינה בין נמלי חיפה ואשדוד, לבין ממוצע הנמלים באוסרטליה וניו 16 גרף

 ילנד, כאשר התוצאות של נמל אשדוד מוכפלות בגדילת היקף הפעילות. ז

 

 –ישנה אפשרות שהפעלת הנמל תשפיע בצורה יותר חזקה על כמות המכולות הנפרקות לשעת עגינה של אנייה 

חה שכיום יש אניות שזמן העגינה שלהם מתארך בשל הפסקת העבודה בשבת. יחד עם זאת לא נראה מתוך ההנ

כי שיפור בהיקף הפעילות של נמל אשדוד, די בו בפני עצמו בכדי להביא את הנמל לביצועים דומים לאלו של 

 . נמלים אחרים בעולם
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ונמל אשדוד , נמלי ישראל בנפרד. מכולות נפרקות לשעת עגינה–16גרף 
.בהיקף פעילות מלא

זילנד-ממוצע אוסטרליה וניו היקף פעילות מלא-אשדוד  חיפה

 .2009-2016 – מכולות נפרקות לשעת עגינה נמלי ישראל בנפרד ונמל אשדוד בהיקף פעילות מלא  – 16גרף 
 ; Department of Infrastructure and Regional Developmentנתונים: אוסטרליה: 

 ; ישראל: משרד התחבורה.Ministry of Transportניו זילנד : 
 עיבוד: המכון הישראלי לתכנון כלכלי.
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 . סיכום והמלצות6

 א. כללי 

לרמה מצויים בנחיתות ביחס נמלים ישראל  באופן כללי מבחינת ביצועיםפרק זה, ראינו ממבט על, כי  בתחילת

 .בכלל ובאזור הים התיכון בפרט הנהוגה בעולם

זילנד.  -בניתוח של תשומות העבודה, מצאנו כי הישגי הנמלים הישראלים נמוכים ממקביליהם באוסטרליה וניו

 . . תוצאות דומות התקבלו גם בחישוב שנתיעבודה בפועל ולשעת פעילות מנוףגם במכולות הנפרקות לשעת 

 בהשוואה של התפוקות להוצאות השכר.יותר  אף חריפותקיבלנו תוצאות 

משמעותית מנמלים אחרים בעולם, וכי   בהיקף קטן  בניתוח הגורמים המבניים בנמלים ראינו כי נמל אשדוד פעיל

נמל חיפה. אולם ראינו כי לא די   ילות שלו יכולה להביא אותו לרמות ביצועים דומות לאלו שלהגדלת היקף הפע 

 בכך על מנת לסייע לנמלים הישראלים להגיע לתפוקה הנהוגה במדינות אחרות בעולם.

משמעותי חסר  קיים  נמצא כי לא  ישראל. בבחינות אלו  נבחנו הסברים חלופיים לרמת הביצועים הנמוכה של נמלי  

. בנוסף, גם בהנחה ויש למצבם של הנמלים  היעדר הוןהון בנמלים בישראל, ואין לתלות את מצב הנמלים בב

מחסור זה עלול לנבוע מהוצאות השכר הגבוהות מאוד שיש לנמלים  –אדם הציבוריים קשר למחסור בכוח 

, אך הדבר אין מחסור בישראלנראה כי גם במרכיב ההשקעות  ינות אחרות.הישראלים ביחס למקביליהם במד

 לא מוצא ביטוי בתפוקה וביעילות.

 –זאת ועוד  52ישנם איגודי עובדים בכל אחד מהנמלים הנכללו במחקר. –זילנד, כמו בישראל -באוסטרליה ובניו

 53, לדוגמא, איימו עובדי נמל מלבורן באוסטרליה בהשבתת הנמל. 2016ארגוני העובדים הללו גם פעילים. ב

 קיום של התאגדות עובדים.-ם או אילא נעוץ בקיו  –ההבדל, עם כן 

דים העובקיומם של ארגוני  ישראל אינה יוצאת מן הכלל. – בכל העולםעובדים מאוגדים ניתן למצוא בנמלים 

לא מחייב רמת פריון נמוכה, שכן גם נמלים מוצלחים בהרבה מהנמלים הישראלים מעסיקים עובדים מאוגדים.  

 מערכת בה העובדים רואים את העלאת הפריון כחלק מהאינטרס שלהם.שאלת המפתח היא כיצד ניתן ליצור 

מחקרים נפרדים לשכר ולגמישות את מערכת התמריצים של העובדים, יוקדשו על מנת לבחון יותר לעומק 

 הניהולית בנמלים הציבוריים. 

 . המלצותב

 להלן מספר המלצות לאור הממצאים שלהלן:  לסיום,

 מסמך בנושא. הרחבה להמלצה זו תימצא ביש לאפשר גמישות ניהולית אשר תשפר את פריון העבודה -

 הגמישות הניהולית. 

הרחבה להמלצה  לרמה הנהוגה במדינות אחרות בעולם.  הציבורייםץ בהוצאות השכר בנמלים יש לקצ -

 זו תימצא במסמך בנושא השכר.
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שינויים  רצוי ביחד עם –בנמלים העוסק בסוורות במידת הצורך, ניתן להגדיל את היקף כוח האדם  -

 בגמישות הניהולית ובהוצאות השכר.

 של נמל אשדוד.  הפעילותימי  מספר להגדלת מבוקר יש לשקול מציאת מתווה -

יש לשאוף למצב בו ישראל מהווה מוקד של סחר ימי. בהקשר זה מומלץ להגדיל את מידת שטעון  -

 המכולות בנמלים הציבוריים, בייחוד בנמל אשדוד.
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 .2010-2014( לשנים TEUמכולות להוצאות שכר כולל העסקה קבלנית )ביח'  – 18גרף 
 .OECDשל ה  PPPנתונים: דוחות כספיים של הנמלים שלהלן, מאגר יחס כוח קנייה  

 עיבוד: המכון הישראלי לתכנון כלכלי.
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