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 שיתוף פעולה מגזר פרטי וציבורי לפיתוח  : נושא

 .  תחבורהתשתיות 

 

מטרת הפרסום המוצג כאן היא לבחון : מטרת הפרסום

'  את האפשרויות התקציביות וכו, את מהות הסיכונים

 PPP-Private Public)שישנם בשיתוף הפעולה כזה 

Partnerships )  לאור הניסיון מפרויקטים שונים שכבר

 . נעשו בדרך זו

 

 .  צרפתית, אנגלית: זמין בשפות

 

 .  כאןממש : זמיןהיכן 

 

 .  כאן: מנהליםתקציר 

 

 .  כאן: המשתתפיםרשימת 

 

 :  רקע כללי

הפורום היא להוות צוות חשיבה  מטרת   .מדינות שונות 54 -שמכנס נציגים מ OECD -נוסד פורום התחבורה הבינלאומי של ה 2006 -ב
 ..התחבורה היא מנוע חשוב שיש לו השפעה על הצמיחה הכלכלית ,שמטרתו לייעל את התחבורה העולמית מתוך התפיסה שבעולם הגלובלי

 
בדרך של הקמת   ,יותר ויותר ממשלות מנסות להשיג מימון פרטי .המשבר הפיננסי האחרון שינה את כללי המשחק גם בתחום התחבורה

לטובת פיתוח תשתיות בתחומים שונים   -Public Private partnership(PPP),פ בין הסקטור הפרטי לסקטור לממשלתי"מיזמים של שת
כמה   .לצד הגבלת ההוצאה הציבורית ,שמירה על השקעה בתשתיות :המטרה שישנה מאחורי שיתוף הפעולה הזה ברורה .וביניהם תחבורה

 .פרויקטים משותפים כאלו כבר הניבו מספר הצלחות לצד מספר כישלונות
 

מה עשו בהודו שבה הנושא הזה אקוטי   ,ובלמים בשיתוף פעולה כזה איזוניםאיך שומרים על  ,את היתרונות והחסרונות ?מה מציג הפרסום
, PPPמיטביות לניסוח הסכמי  פרקטיקותהדוח שואף לזהות  ?ומהם השלבים הראויים לניהול נכון של שיתוף הפעולה הזה ?ובטקסס ?וחשוב

 .השלכות על מימון ציבורי וכן מערכת סיכונים שעל הממשלות לקחת בחשבון
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Title and Content Layout with List 

•Add your first bullet point here 

•Add your second bullet point here 

•Add your third bullet point here 



Title and Content Layout with Chart  
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Category 1 Category 2 Category 3 Category 4

Series 1 Series 2 Series 3



Two Content Layout with Table 

•First bullet point here 

•Second bullet point here 

•Third bullet point here 

Group A Group B 

Class 1 82 95 

Class 2 76 88 

Class 3 84 90 



Two Content Layout with SmartArt 

Group A 

• Task 1 

• Task 2 

Group B 

• Task 1 

• Task 2 

Group C 

• Task 1 

•First bullet point here 

•Second bullet point here 

•Third bullet point here 





  







 




