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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק רשות הספנות והנמלים )תיקון מס' 7(, התש"ף-2020

בחוקרשותהספנותוהנמלים,התשס"ד-2004ה)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיףה-הצתיקוןסעיףה

אחריההגדרה"השרים"יבוא: )ה(

""חברהבת"-כהגדרתהבחוקניירותערך,התשכ"ח-ע96ה2;";

חברתנמליישראל-הפיתוחוהנכסיםבע"מ  כללי
-חנ"י(היאחברהבבעלותממשלתית )להלן 
והנמלים, הספנות רשות חוק לפי שהוסמכה מלאה,
הפיתוח חברת לשמש החוק( - )להלן התשס"ד-2004
והנכסיםלתקופהשל49שניםממועדתחילתפעילותה

בשנתע200צ

בעקבותכמההחלטותממשלהשמטרתן,ביןהשאר,
לעודדתחרותבתחוםהנמלים,חנ"ימקימהשנימסופינמל
חדשים-בנמלחיפה)נמלהמפרץ(ובנמלאשדוד)נמל
הדרום()להלן-המסופיםהפרטיים(צבהמשךלכךבשנת
ה202צפוילהתחילשלבחדשבפיתוחהנמלים,עםתחילת
הפעלתםשלנמלהמפרץונמלהדרוםבאמצעותמפעילים

פרטיים)להלן-המפעיליםהפרטיים(צ

מכוחסעיף0הלחוקנתןשרהתחבורהבאישורשר
האוצרכתבהסמכהלכלאחדמהמפעיליםהפרטייםלמתן
שירותינמלבתחוםהנמלשלגביוהוסמכוצכתביההסמכה
ייכנסולתוקףעםמתןאישורמנהלרשותהספנותוהנמלים
כיהקמתהמסופיםהושלמהוניתןלתתבהםשירותינמלצ

פעילותםשלהמפעיליםהפרטייםמוסדרת,ביןהשאר,
בהסכמיםשנחתמוביןכלאחדמהמפעיליםהאלהלבין
חנ"יעודבשנתעה20)להלן-הסכמיההפעלה(צהסכמים
אלהנחתמובעקבותשורהשלהחלטותממשלהשעסקו
בהקמתהמסופיםהחדשיםובאופןתפעולם;אתהסכמי
ההפעלהעצמםאישרושרהתחבורהושרהאוצרצהסכמי
"שירותי ולפיה חנ"י, של התחייבות כוללים ההפעלה
מחלקתים"המפורטיםבהםיינתנובאמצעותנותןשירותים
שאינואחתמחברותהנמלהקיימותבנמליחיפהואשדודצ

"שירותימחלקתהים"הכלוליםבהסכמיההפעלה,
השירותים הם שבעיקרם ימית תעבורה שירותי הם
הנדרשיםלצורךהכנסהשלכלישיטמפתחבריכתהנמל
להיקשר, מיועדים הם שאליו ימי מקשר או הרציף אל
וכןהוצאתםמהרציףאוהמקשרהימיאלמחוץלבריכת
הנמלצלאופןמתןהשירותיםהשפעהעלתנועתכלישיט
בנמל,דברשמשפיעעלהפעילותשלהתאגידיםהשונים

הפועליםבתחוםהנמלצ

כיוםניתניםשירותיםאלהלכלהגורמיםהפועלים
בתחומינמלחיפהונמלאשדודבאמצעותמחלקותים

הפועלות,במסגרתחברתנמלחיפהבע"מ)להלן-חנ"ח(
וחברתנמלאשדודבע"מ)להלן-חנ"א,ולהלןיחדיו-
חברות כיום חברותאלההן לפיהענייןצ חברותהנמל(,
לפי שהוסמכו מלאה ממשלתית בבעלות ממשלתיות
החוקלתתשירותינמל,האחתבתחוםנמלחיפהוהאחרת

בתחוםנמלאשדודצ

יוצאמכאןכיכלאחדמהמפעיליםהפרטייםצפוי
להתחרותבאופןמשמעותימולחנ"חאומולחנ"א,לפי
מיקוםהמסופיםצלפיכךקיימתחשיבותששירותיהתעבורה
הימיתלאיינתנולמפעיליםהפרטייםעלידיחנ"חאוחנ"א
המתחרותבהם,אלאבאמצעותגורםבלתיתלויבהפעלת

הנמליםצ

בשבט כ"א ביום שהתקבלה הממשלה בהחלטת
התש"ף)6הבפברואר2020(,הוחלטכיפעילותמחלקתהים
תועברמכלאחתמחברותהנמללחברתבתשלחנ"י,אחת
בנמלחיפהואחתבנמלאשדודצכלאחתמחברותהבת
תפעלבמרחבהנמליהנוגעלהותיתןשירותיתעבורהימית
שירותי למעט כאמור, במרחב הפועלים הגורמים לכלל
הם שבו במרחב הפרטיים המפעילים שיספקו קשירה,

פועליםצ

שירותי לתת חנ"י הסמכת מהותית, מבחינה בכך,
תעבורהימיתלתאגידיםהנמלייםבכלנמל,בעצמהאו
להוראות בכפוף והכול כאמור, בנות חברות באמצעות
כתבההסמכה,לפיהעניין,נועדהלהבטיחכישירותים
אלהיינתנובאמצעותגורםבלתיתלויבמטרהלהבטיחאת
מתןשירותיהנמלבאופןיעילובשמירהעלתחרותהוגנתצ

של המהלך השלמת לשם לעיל, לאמור בהמשך
ולהסדרת חנ"י של בת לחברות הים מחלקות העברת
פעילותן,מוצעלחוקקתיקוןלחוקשיאפשראסדרהישירה
שלפעילותחברותאלהבתחוםשירותיהתעבורההימיתצ

שירותיתעבורה לעניין מוצעלהוסיףהגדרה  סעיף 1 
ימיתצמוצעלקבועכישירותיתעבורהימיתהם 
פעולותלניהולהתעבורההימיתבשגרהובחירוםומתן
שירותיםמתאימיםצשירותיתעבורהימיתמהוויםחלק
משירותינמלוכולליםפעולותמגוונותשעיקרןשירותי

תצפית,ניתוב,גרירהוקשירהצ

ק"תהתשס"ד,עמ'6ע4;התשע"ט,עמ'2ע2צ ה

ס"חהתשכ"ח,עמ'234צ 2
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אחריההגדרה"שירותינמל"יבוא: )2(

בשגרה הימית פעולותלניהולהתעבורה ביצוע ""שירותיתעבורהימית"-
ובחירוםומתןשירותיםבהתאם;"צ

בסעיף9לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)6(יבוא:2צתיקוןסעיף9

לתת,לרבותבאמצעותחברותבת,שירותיתעבורהימיתבנמליםהמפורטים ")6א(
בתוספתהשנייהבכפוףלהוראותכתבהסמכהמכוחחוקזה;"צ

בסעיף7הלחוקהעיקרי,האמורבסעיףיסומן")א("ואחריויבוא:3צתיקוןסעיף7ה

סעיףקטן)א(לאיחולעלחברתהפיתוחוהנכסיםבכלהנוגעלהחזקהבחברה ")ב(
בתשלהשתפעללמתןשירותיתעבורהימיתבלבדצ"

בסעיף20לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:4צתיקוןסעיף20

סעיףזהיחולגםעלחברתהפיתוחוהנכסיםלענייןמתןשירותיתעבורהימיתצ" ")ד(

בסעיףע2לחוקהעיקרי,האמורבסעיףיסומן")א("ואחריויבוא:עצתיקוןסעיףע2

סעיףקטן)א(יחולגםלגביחברתהפיתוחוהנכסיםאוחברתבתשלהשהיא ")ב(
תאגידמורשה,לענייןמתןשירותיתעבורהימיתצ"

אחריההגדרה"שירותינמל"יבוא: )2(

בשגרה הימית פעולותלניהולהתעבורה ביצוע ""שירותיתעבורהימית"-
ובחירוםומתןשירותיםבהתאם;"צ

תיקוןסעיף9בסעיף9לחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ב(,אחריפסקה)6(יבוא:2צ

לתת,לרבותבאמצעותחברותבת,שירותיתעבורהימיתבנמליםהמפורטים ")6א(
בתוספתהשנייהבכפוףלהוראותכתבהסמכהמכוחחוקזה;"צ

תיקוןסעיף7הבסעיף7הלחוקהעיקרי,האמורבסעיףיסומן")א("ואחריויבוא:3צ

סעיףקטן)א(לאיחולעלחברתהפיתוחוהנכסיםבכלהנוגעלהחזקהבחברה ")ב(
בתשלהשתפעללמתןשירותיתעבורהימיתבלבדצ"

תיקוןסעיף20בסעיף20לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ג(יבוא:4צ

סעיףזהיחולגםעלחברתהפיתוחוהנכסיםלענייןמתןשירותיתעבורהימיתצ" ")ד(

תיקוןסעיףע2בסעיףע2לחוקהעיקרי,האמורבסעיףיסומן")א("ואחריויבוא:עצ

סעיףקטן)א(יחולגםלגביחברתהפיתוחוהנכסיםאוחברתבתשלהשהיא ")ב(
תאגידמורשה,לענייןמתןשירותיתעבורהימיתצ"

סעיף9לחוקקובעאתתפקידיהשלחנ"יכיום,  סעיף 2 
שעיקרםניהול,פיתוחותחזוקהשלהמקרקעין 
והתשתיותהנמליות;יובהרכיעדלהשלמתתיקוןחוקזה
צפויהלתתחנ"י,באמצעותחברותהבת,שירותייםמכוח
9)ד()ה( היתרשלשרהתחבורהושרהאוצרמכוחסעיף
לחוק;ואולםהסדרזהאינומאפשרלהחילאסדרהישירה
חברותהבתצלפיכך,מוצע על )כתבהסמכה( לפיהחוק
ההסמכה כתב  חנ"יצ של לתפקידיה זה תפקיד להוסיף
יינתנו נמל באיזה השאלה לגבי ההוראות את יכלול

שירותיתעבורהימיתומההםיכללוצ

תאגידמוסמךכהגדרתובחוקכוללאתחברת  סעיף 3 
הפיתוחוהנכסים,חברתנמלותאגידמורשהצ 
סעיף7הלחוקקובעאיסורעלבעלותצולבתביןתאגיד
הסמכה לאפשר כדי אחרצ מוסמך לתאגיד אחד מוסמך
0ה סעיף מורשהלפי חברותהבתשלחנ"ילתאגיד של
לחוק,ולהחילאסדרהישירהעלפעילותןבמתןשירותי
תעבורהימית,מוצעלערוךתיקוןשלהחוקכךשיאפשר
שירותי שייתנו הבת בחברות בבעלות להחזיק לחנ"י

תעבורהימיתבלבדגםלאחרשחברותאלהיוסמכובעצמן
לתאגידיםמורשיםצ

סעיף20לחוקקובעכישרהתחבורהיקבעבכתב  סעיף 4 
ההסמכהמהםשירותיהנמלשתאגידמורשהאו 
חברתנמלייתנוצכמוכןרשאיהשרלקבועתקנותלעניין
הרמה,הטיבוהאיכותשלאותםשירותיםצכיוםסעיףזה
אינוחלעלחנ"יצלצורךהשלמתהתיקוןמוצעלהוסיףכי
לגביחנ"י תחולגם 20 סעיף לפי התחבורה שר סמכות
וחברותהבתשלהשהוסמכולתאגידיםמורשיםלפיהחוק,

בענייןמתןשירותיתעבורהימיתכהגדרתםלעילצ

ע2לחוקקובעזכותעיכבוןלחברתנמל סעיף  סעיף 5 
עלכלהטוביןשברשותהלצורךקביעתתשלום 
שירותי העברת בשל מבעליהםצ או בשלהם לה המגיע
התעבורההימיתמחברותהנמללחברותהבתשלחנ"י,
שהוסמכו שלה הבת ולחברות לחנ"י גם להעניק מוצע
לתאגידיםמורשיםלפיהחוק,אתהסמכותהזוכדילשמר
אתהמשךמתןשירותיהתעבורההימיתבאופןיעילושוטףצ
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בסעיף49)ו()3(לחוקהעיקרי,בפסקה)2(להגדרה"קופתגמלמרכזיתלקצבה",במקום6צתיקוןסעיף49
"ט"ובניסןהתשע"ח)ה3במרסעה20("יבוא"ט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר2020("צ

בסעיף64לחוקהעיקרי,במקום"ט"ובניסןהתשע"ח)ה3במרסעה20("יבוא"ט"זבטבת7צתיקוןסעיף64
התשפ"א)ה3בדצמבר2020("צ

לפיסעיף49)ו(לחוק,עלחנ"ילנהלאתהכספים  סעיפים 
מסוימים לעובדים גמלה לתשלום שמיועדים  6 ו־7

שחלהעליהםפנסיהתקציבית,במסגרתקופת 
גמלמרכזיתלקצבה,כהגדרתהבחוקהפיקוחעלשירותים
פיננסיים)קופותגמל(,התשס"ה-ע200)להלן-חוקהפיקוח
עלקופותגמל(,ובלבד,ביןהשאר,שקופתהגמלהמרכזית
לקצבהקיבלהאישורלפיחוקהפיקוחעלקופותגמללפני
יוםט"ובניסןהתשע"ח)ה3במרסעה20()להלן-המועד
הקובע(צעודנקבעבסעיף64לחוקכימנהלרשותהמסים
רשאילפטורממסיםעלהכנסה,כמפורטבסעיףהאמור,על

כספיםשיועדולהפקדהבקופתגמלמרכזיתלקצבה,ואשר
נצמחההחלבשנתהמס2003עדהמועדהקובע,ובלבד
שהכספיםהופקדובקופתגמלמרכזיתלקצבהלאיאוחר
מהמועדהקובעצמאחרשחנ"יהקימהקופתגמלמרכזית
לקצבהוקיבלהאתהאישוריםהנדרשיםלפיחוקהפיקוח
עלקופותגמלעדיוםה'בשבטהתש"ף)ה3בינואר2020(,
ואילוחנ"אטרםהשלימהאתהליךהקמתהקופה,מוצע
לדחותאתהמועדהקובעלענייןכלההסדריםשפורטו

לעילעדיוםט"זבטבתהתשפ"א)ה3בדצמבר2020(צ
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