יושבי ראש הועדה

רו"ח אביגדור יצחקי
מנכ"ל
משרד ראש הממשלה

אות הוקרה זה בא להצביע ולהוקיר את פעולות משרד התחבורה ,ותרומתו
לצמיחה במשק ,להשתלבותה של ישראל בגלובליזציה העולמית ,למשיכת
השקעות זרות ולתפעול תחרותי של החברות במשק.

יו"ר הפורום
למנהלי כספים ראשיים
CFO

פיתוח התשתיות הוכר ע"י ממשלת ישראל כקטר הצמיחה של המשק .בתוך כך ,עבר משרד התחבורה
לתנופת עשיה שתוצאותיה המיידיות ניכרות היטב במשק ,וכוללות את הפרטת אל-על ,הפיכת הרכבת
לחברה ממשלתית ,הפרטת שירותי התחבורה הציבורית ,סלילת כבישים והתקדמות פרוייקטי תשתית.
משרד התחבורה הצליח להגדיל את סך ההשקעות בפיתוח התשתית התחבורתית בישראל לכ9.2-
מיליארד  ₪המהווים גידול של  23%לעומת השנה הקודמת.



נגה קינן

חברי הועדה

רו"ח צבי בוצ'מן


סבינה בלנק
עוזרת בכירה למנכ"ל
משרד רה"מ


רמי גוזמן

ההחלטה שנתקבלה בשנה האחרונה ,להפוך את רכבת ישראל לחברה ממשלתית ,אפשרה להגדיל את
ההשקעות בתשתית המסילתית בישראל ,בעיקר על ידי גיוס הון חיצוני ,ובכך לקדם את התוכנית לפיתח
רשת מסילות ארצית בהיקף של  24מיליארד ש"ח בחמש השנים הבאות .למהפך זה משמעות חברתית-
דמוגרפית מרחיקת לכת .היא תבטל למעשה את הפריפריה במדינת ישראל ותקטין את האבטלה
במקומות מרוחקים.
המלחמה בתאונות הדרכים הוכרזה כיעד של משרד התחבורה בשנה החולפת .הוצב היעד להפחית את
מספר ההרוגים בתאונות הדרכים ב –  20%בתוך שלוש שנים .לצורך העמידה ביעד ,הקים משרד
התחבורה מטה משולב שכולל את כל הזרועות הרלוונטיות וביניהם משרד התחבורה ,משרד החינוך,
המשטרה ומע"צ .המטה מתכנס מדי שבוע ומקדם באופן אינטנסיבי את הטיפול המרוכז בתאונות
הדרכים.

 CFOמוטורולה


דן זיסקינד
 CFOטבע


פרוייקטי הפיתוח של משרד התחבורה כוללים שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי ,ובכללם :שני כבישים
חדשים בעלות כוללת של  2מיליארד ש"ח כמו גם המכרז לרכבת קלה בת"א שעלותו הכוללת עומדת
על  8מיליארד ש"ח .מימון פרוייקטים משולבים מאפשר למשרד להגדיל את היקף פעולתו בלא
להסתמך בלעדית על תקציב המדינה .בכך ממלא משרד התחבורה את תפקידו כמחולל עסקים וממנף
צמיחה.

עו"ד רם כספי

בהענקת אות הוקרה זה ,מבקשים אנו לחזק את ידיו של משרד התחבורה במאבק החשוב בפניו הוא ניצב
 -הפרטת הנמלים .חשיבות רבה יש למשק הישראלי בייעול ,הוזלה ומניעת שביתות בנמלי ישראל.



בשל פעולותיו להגדלת הצמיחה ,הקטנת האבטלה ,ביטול הפריפריה
ושיפור איכות החיים של תושבי ישראל כולם,
מוענק למשרד התחבורה ולשר העומד בראשו מר אביגדור ליברמן,
אות ראש הממשלה ,מטעם הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO
ובחסות משרד ראש הממשלה

כספי ושות'

ישראל מימון
מזכיר הממשלה


עו"ד יעקב נאמן
הרצוג ,פוקס ,נאמן


בשם ועדת השופטים,

עו"ד גדעון פישר
גדעון פישר ושות'

נגה קינן
יו"ר
הפורום למנהלי כספים ראשיים )(CFO

רו"ח אביגדור יצחקי
מנכ"ל
משרד ראש הממשלה

