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 תקציר

פותחו שיטות שונות לשם כך, נדונה ומיושמת בהרחבה בעולם, ו תחבורתיות הפרטת תשתיות

 . PPP –שהינה נגזרת של תהליך ההפרטה בשיטת ה  BOT – שאחת מהן היא שיטת ה

היא שהמגזר הפרטי אחראי למימון, ( משמעותה (BOT Build, Operate, Transfer –שיטת ה 

תכנון, בנייה והפעלה לתקופת זיכיון קצובה והעברת הפרויקט למגזר הציבורי בתום תקופת 

 זיכיון ללא תשלום. ה

 

עבודה זו סוקרת את תהליכי ההפרטה העולמיים והמודלים השונים אשר מופיעים בתהליכים אלו 

שני פרויקטים גדולים בשיטת  מפרטת את תהליך ההפרטה בישראל. העבודה עורכת השוואה ביןו

 11וזאת על בסיס מודל תיאורטי הבוחן על פי  בתחום התשתית התחבורתית בישראל BOT –ה 

פרמטרים להצלחה או כישלון בפרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי מתוך הספרות המקצועית 

 בעולם. 

 

מהשקעות התשתית הגדולה  ה אחתהיאשר  6פרויקט כביש  -עבודה זו מתמקדת בשני פרויקטים 

הפרויקט הושלם ואף מורחב בימים -בשיתוף פעולה עם המגזר הפרטי ומדינת ישראל והראשונה 

אלו. הפרויקט השני אשר גם הוא בשיתוף המגזר הפרטי הוא הרכבת הקלה בירושלים אשר 

 בנייתה הושלמה בעיכוב של שנים.  

"הצליח" יותר מפרויקט הרכבת הקלה  6מדוע פרויקט כביש  שאלות המחקר בעבודה הן

וכישלון הרכבת  6העיקריות להצלחת כביש בירושלים? והאם המודל התיאורטי עלה על הסיבות 

 הקלה?

בהקשר של "העולם האמיתי" ולא רק  הפרמטרים במודל התיאורטיאת  יבחנומקרי בוחן אלו 

 .בספרות המקצועית התיאורטי

מודל תיאורטי אשר מציג שיטת הערכה לבחינת מידת הצלחתם או כישלונם של  מוצגבעבודה 

העבודה  פרמטרים. 11הכוללים  פי קריטריונים השוואתיים על  בשיתוף המגזר הפרטיפרויקטים 

בתחום  BOT –בדקה את נפקות המודל התיאורטי בהקשר של שני פרויקטים גדולים בשיטת ה 

ורכבת קלה בירושלים. לשם כך נשאלו שתי שאלות  6כביש מס'  – התשתית התחבורתית בישראל

יותר מפרויקט הרכבת הקלה בירושלים? והאם "הצליח"  6מדוע פרויקט כביש  -מחקר בהיבט זה 

 וכישלון הרכבת הקלה? 6המודל התיאורטי עלה על הסיבות העיקריות להצלחת כביש 


