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ממוצע מדינות גרמניהOECDממוצע דרום קוריאה

הייחוס

בלגיהישראלבריטניהדנמרקאוסטריה

(2015)ג"מהתמכשיעור מלאי תשתיות כלכליות 

רשות שדות התעופה, רכבת ישראל; McKinsey Global Instituteניתוח ; IHS Global InsightGWI ;IEA ;ITF: מקור

קיים פער משמעותי בהשקעה בתשתיות
(2017, אקשטיין וליפשיץ" )בעיקר תשתיות תחבורה, י הון תשתיות נמוך"מוסבר עהפיריוןכרבע מפער "



מטרופולין תל אביב

OECDמהמוצע מדינות ה10קצב גידול האוכלוסייה בישראל גבוה פי 

(100=1970)קצב גידול האוכלוסייה בישראל לעומת המדינות המפותחות 



2040

2040 2018

25
₪מיליארד 
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₪מיליארד 

אובדן הזמן עלות 

ללא מטרובגוש דן 

שיעור תפוסה ברכבת הקלה

150%

רשת תחבורה ציבורית לא מתפקדת

קו אדום קו ירוקקו סגול

170%

250%

456
מיליון שעות
רכב בגודש

143
מיליון שעות
רכב בגודש

2018 2040

רשת דרכים לא מתפקדת 



היררכי בישראל  תכניות אסטרטגיות לבניית שלד תחבורתי

תכנית אסטרטגית  

לפיתוח רשת הדרכים

תכנית אסטרטגית  

מסילות ברזל כבדות

תכנית אסטרטגית  

פיתוח תחבורה  

ציבורית

פיתוח תחבורה  

ציבורית במטרופולין  

חיפה

פיתוח תחבורה  

ציבורית במטרופולין  

ירושלים

פיתוח תחבורה  

ציבורית במטרופולין  

א"ת

בדיקת כדאיות  בדיקת ישימות מטרו

כלכלית מטרו



בכל העולם ממשיכים לבנות מערכות מטרו חדשות

?מטרולמה

הצפיפות הגבוהה מחייבת פתרון הסעת המונים



ח"מיליארד ש550-התועלות לאורך חיי הפרויקט 

ח"מיליארד ש34-23-סך התועלת השנתית 

ח"מיליארד ש150-כ-סך עלויות הקמה 

ח  "מיליארד ש395-236-ערך נוכחי 

-יחס  B/C3.5-2.5

לתועלות כלכליות עירוניות וחברתיותהמטרו תביא מערכת 

דוח מנהלים, חברתיות והאורבניות של רשת המטרו בגוש דן, ההשפעות הכלכליות*



מטרו בינלאומיים בפרויקטיחבילת מימון 

המטרו מייצר ערך הניתן ללכידה•

צמצום הנטל התקציבי והתלות בו באמצעות הכנסות ייעודיות–היגיון פיסקלי וכלכלי•

שטחי מסחר והכנסות מפרסום, מכירת כרטיסים–הכנסות בשלב ההפעלה יכולות לממן חלק מהפרויקט•
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MTR

Hyderabad Metro

Atlanta Beltline

Grand Paris Express

Kansas City Streetcar, Phase 1

Crossrail 1

Crossrail 2

Denver Union Station

Chicagho Red & Purple Line Modernization

תקציב ממשלתי הכנסות תפעול לכידת ערך



*בעולםbest practiceהמטרו בהתאם להצעה למימון פרויקט

נטל ארצי  

50%, אחיד

לכידת תועלות  

, מטרופוליניות

25%

לכידת ערך  

25%, קרקע

נטל ארצי  

50%, אחיד

לכידת תועלות  

, מטרופוליניות

25%

לכידת ערך  

25%, קרקע

2020כפי שהוגשה לממשלה ב* 

מימון באמצעות שילוב של תקציב מדינה ואמצעים אחרים•

מימון הפרויקט באמצעות התועלות ממנו•

מי שנהנה יותר משלם יותר–צדק חלוקתי •



בנייה לאורך התוואיבזכויות גידול פרויקטי מטרו מאפשרים



ניצולובתתהפנוייםהשטחיםהיקף,כלכלהפזחברתשלמבדיקות

,מהתחנות'מ600ברדיוסלפיתוחפוטנציאלבעליא"תבמטרופולין

.(עירוניתלהתחדשותפוטנציאלכולללא)דונם9,000-כעלעומד

המקומיותלרשויותהשבחהוהיטלהשבחההיטלמחלףההכנסותצפי

.ח"שמיליארד20-30-כעלעומדאלהשטחיםבפיתוח

מבחינת נתוני המקרקעין בישראל מציגה  

פוטנציאל גבוה להשבחה  



פיתוח ושיווק  היטל השבחה

ן מעל "נדל

התחנות

פיתוח ושיווק  

קרקעות בסמוך  

לתחנות

לכידת ערך קרקע



מיסוי השבחה
המצב כיום

50%
היטל השבחה  

לרשות המקומית



40%
היטל השבחה  

לרשות המקומית

35%
מס השבחת 

מטרו

מיסוי השבחה
מס השבחת מטרו



מים"ומתחדיפואים, תחנותבינוי מעל 

תחנות מחוץ לזכות דרך  ומים"מתח, דיפואיםע תקדם תכנון ופיתוח מעל "נת



נטל ארצי  

50%, אחיד
לכידת  

תועלות  

מטרופוליניות

 ,25%

לכידת ערך  

25%, קרקע

"שנהנה יותר משלם יותרמי"

פרסום ושטחי מסחר, הכנסות מכרטיסים

במטרופוליןמיסוי ייעודי



(פרויקטים בשיתוף המגזר הפרטי)PPPבחינת שימוש במודל 

הזכייןהמדינה

וחקיקהסטטוטוריקה

פינוים והפקעות

ארכיאולוגיה

 (ז ועלויות"לו)סיכוני הקמה

סיכוני תפעול

סיכונים טכנולוגים

סיכוני ביקוש

כוח עליון

סיכונים פיננסים

כל צד מקבל את הסיכונים אותם ינהל טוב יותר-PPPבהתאם למודל ה

משותפים

PPP קסםפיתרוןאינו



מורכבות הנדסית
בהקמה

חסמים ואתגרים מרכזיים בפיתוח תשתיות

הליכי תכנון ורישוי  
מתמשכים ומורכבים

גורמי וטו לכל אורך  
התהליך

חסמים בתיאום  
תשתיות

רשויות  תיאום מול
מקומיות



הודוקנדה

תומכת  /מדינות עם מסגרת חוקית ייעודית•

בקידום תשתיות מצליחות לקדם פרויקטים  

צמצום חריגות בזמן  –בהצלחה רבה יותר 

ובתקציב

תחומים מרכזיים בחקיקה תומכת תשתיות•

הפקעות•

תיאום תשתיות•

רגולציה סביבתית•

אוסטרליהאנגליהסין

ובתקציבז"בלוחקיקה תומכת בקידום תשתיות הכרחית לעמידה 



רבהתודה


