
ההכרעהרגע

כמהנתניהו:של

צריכהחרשיםנמלים

והיכזישראל
נמליםשנימידלהקיםאםהקרוביםבימיםיחליטהממשלהראש

דרישתלפיבאחד,להסתפקאוהתחבורה,משרדשדורשכפיפרטיים,

באשדודאובחיפההראשון:הנמליוקםהיכןויכריעהאוצר

שיקוליםעלתישעןלאהסופיתשההחלטהמלמדתהקשהההתלבטות

ואסטרטגיותלאומיותבהשלכותתישאשהיאמכיווןבלבדמקצועיים



אחד?אופרטייםנמליםשניפרק

לאוצרהתחבורהמשרדביןהראשוןהוויכוח

לט־גוסןבכמלהענפיתהנחיצותבשאלתכםוב

ענת

$TS1$לטענת$TS1$

$DN2$לטענת$DN2$,נמלילרצין?כיוםאמנםזקוקהמשקהאוצר

שניםתשעאושמונהרקיידרשהשניאךנוסף,

לכן,).2018ל-)שמתוכנןהראשוןהקמתלאחר

הפרויקטיםשניככיצועדחיפותכלאיןנטען,

עלזותחזיתדוחיםהתחכורהכמשרדכיום.

rterr,תגרורחדשפרטירציהקמתלטענתם

נמליכקכוקצווארשיולידוגדוליםכיקושים

שניהקמתהאוצר,לטענת

לביקושתובילבמקבילפרויקטים

אותםתייקרלמחצביםעצום

משרדבישראל.הבנייהואת

יזדקקהמשקכימשיבהתחבורה

זהבעשורכברשנילנמלממילא

פרויקטיםמזכירים,הםכגופן?,2019כ-ככר

כלו־עומדיםולאלרוכ,נדהיםשכאלהעצומים

חות

$TS1$כלוחות$TS1$

$DN2$כלוחות$DN2$המדוכרים,הזמניםכפעריולכןהזמנים

כעת.ככרלדרךלהוציאםמניעהאין

התק־בסו־גיתהמשרדיםביןניטשנגזרויכוח

ציב.

$TS1$.התקציב$TS1$

$DN2$.התקציב$DN2$חנ״ישלהזמיניםההוןמקורותהאוצר,לטענת

חובוגיוסיהנמלמחברותגובהשהיאהשימוש)רמי

אחד.נמלשללמימוןיספיקוההון(בשוקעתידיים

שגו־התעריפיםבהגדלתיידרשהשניהנמלמימון

בים

$TS1$שגובים$TS1$

$DN2$שגובים$DN2$יגלגלוואלהוהיצואנים,מהיבואניםהנמלים

שהתוע־כךהצרכןעלהשירותיםהתייקרותאת

לת

$TS1$שהתועלת$TS1$

$DN2$שהתועלת$DN2$טועניםלתחרות,הנמליהענףמפתיחתלאזרח

תתייתר.באוצר,

פרויקטיםשניהקמתבאוצר,טועניםבנוסף,

לחומרימסיביביקושתיצורבמקביל,גדוליםכה

בזמינותם,תפגעומלט,חצץחול,דוגמתבנייה

שיביאמהעצמםהפרויקטיםבעבוראותםתייקר

ומכאןוההצעותהמכרזיםבאטרקטיביותלפגיעה

לאורךהמדינהתזכהשלהםבתקבוליםלפגיעהגם

עלהתחרותתביאנטען,בנוסף,הזיכיון.תקופת

וזוהנדל״ןענףעבורגםמחירםלעלייתהמחצבים

במשק.הבנייהכלאתתייקר

תיד־ממילאכיהתחבורהמשרדטועןמנגר,

רש

$TS1$תידרש$TS1$

$DN2$תידרש$DN2$חוסרלנוכחזה,בעשורכברשנינמלהפעלת

השו־עםלהתמודדהקיימיםהנמליםשלהיכולת

קע

$TS1$השוקע$TS1$

$DN2$השוקע$DN2$נטעןכן,כמוהמתרבות.הענקלאניותהנדרש

אתבחשבוןמביאיםלאהעלות/תועלתחישוביכי

המוגברתהנמליתלפעילותשישהעקיפההתרומה

המחסורבעייתוכימסביב,העירוניהפיתוחעל

נפתרה.כברבמחצבים

קיבו־עודףקייםכיוםכברכיטועניםבאוצר

לת

$TS1$קיבולת$TS1$

$DN2$קיבולת$DN2$המזרחיבאגןהנמליותבתשתיות309כ-של

שלהבנייההשלמתלפניעורהתיכוןהיםשל

12בעמיהמשך

אחד?אופרטייםנמליםשניפרק

10מעמיהמשך

מי־כינטעןעורוביוון.בטורקיהחרשיםרציפים

קומה

$TS1$מיקומה$TS1$

$DN2$מיקומה$DN2$האירו־הביקושיםלרובביחסישראלשל(

פיים(

$TS1$)האירופיים($TS1$

$DN2$)האירופיים($DN2$מבחינתאופטימליאינווגםאידיאלי,אינו

בישראל.יחסיתהגבוהותהעבודהעלויות

מכלאלהדבריםשולליםהתחבורהבמשרד

העולמימהשינועשרבעהיותכיוטועניםוכל,

חברותמחפשותסואץתעלתדרךעוברבים

לתעלהביותרהקרוביםהנמליםאתהספנות

לכן,מטען(.)העברתשטעוןלצורכיבעיקר

במידהישראלנמליאתהחברותיעדיפונטען,

היציבותמחוסרלסבולימשיךסעירפורטשנמל

במצרים.הפוליטי

השטעוןצורכיכיטועניםהתחבורהבמשרד

ישראלאתלהפוךעשוייםהספנותחברותשל

Hub)תש־אתולמלאאזורי,ספנות)מרכז

תיות

$TS1$תשתיות$TS1$

$DN2$תשתיות$DN2$מה2019ב-כברשיוקםהראשוןהנמל

חרשנמלשלמיידיתהקמהידרוששממילא

הנמ־התשתיתמייעודמסתייגיםבאוצרלצדו.

לית

$TS1$הנמלית$TS1$

$DN2$הנמלית$DN2$כלכליערךבכךאיןכיוטועניםלשטעון

ותפיסתבנמליםהעתקהשקעותלנוכחמספיק

יחסית.הנדירההקרקע

הטק־בסוגיהגםעוסקהמשרדיםביןהויכוח

טית

$TS1$הטקטית$TS1$

$DN2$הטקטית$DN2$והעוברים.ההסתדרותמולומתןהמשאשל

הפוליטיותהנסיבותכיסובריםהתחבורהבמשרד

השניהפרויקטדחייתוכיבעתיד,יחזרולאכיום

פעםלעוברים״משלמיםלמעשה.אותותבטל

מזכי־באוצרהתחבורה.במשרדאומריםאחת״,

רים

$TS1$מזכירים$TS1$

$DN2$מזכירים$DN2$אז2005ב-שנערכההרפורמהאתבאירוניה

תוכניתביצועעבורמקדמותלעובריםשולמו

לפועליצאהולאלבסוףכובדהשלארב־שנתית

הנמל(.חברות)הפרטת

שאושרהמרגעכיבאוצר,מצייניםבנוסף,

״נפרץפנים־נמלית,תחרותהכנסתעקרונית

לה־הקרקעאתיכשירכברהתקדיםוכיהסכר״,

קמת

$TS1$להקמת$TS1$

$DN2$להקמת$DN2$בת־מעליםבתגובה,השני.הפרטיהנמל

חבורה

$TS1$בתחבורה$TS1$

$DN2$בתחבורה$DN2$יותר,קשהפוליטילחסםהאפשרותאת

לאכלוסתיבחרעיראיזועלעכשווישדיוןהיות

פוליטיות״חזיתות״לפתיחתיביאהעתיריהנמל

לנוכחזאת,המתוכננת.הרפורמהנגרנוספות

הנמלמיקוםעלואשדודחיפההעריםמאבק

הבא.העתירי

תחתונה:שורה

שנימעמדותשעולההקשההרושםלמרות

להצ־דווקאעשוייםהפעריםכינראההצדדים,

מטצם

$TS1$להצמטצם$TS1$

$DN2$להצמטצם$DN2$כלומר,מחוכם.רו־שלבימנגנוןבמסגרת

נמליםשנישללביצועיציאהעלרשמיתהכרזה

זמניםובפערמדורג,באופןביצועםאךחרשים,

לג־מבלימחרהאוצרלחששותמענהשייתן

רוע

$TS1$לגרוע$TS1$

$DN2$לגרוע$DN2$מאירך.התחבורה,שרשלהמהלךמעוצמת

המסחר:לשכותאיגודנשיאrmאוריאל

נמל"בכלרציפיםשני"להוסיף

אנ־נכון.לאלאשרורחיפהבין״הוויכוח

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$שניולהוסיףבמקביללפעולצריכים

עמוקרציףלבנותישנמל.בכלרציפים

הקיימים,הרציפיםאחראתולהעמיקחרש

wmאמיתית.תחרותלהבטיחכרי fmra mil 11 *1 11 umi

לאאזורי.מונופולשישהיטביודעיםאנחנו

בהתחשבתחרותאיןכילאשרורחיפהביןתחרותלייצרמספיק

בכלמלאהפנימיתבתחרותצורךקייםולכןההובלה,בעלויות

שלאשיבטיחוובלבדמההפרטה,יותרחשובההתחרותמהם.אחד

המרינה״.בבעלותלרציפיםהעדפהתהיה

המובילים:מועצתיו״רהתש,בןגבי

הצפון״אתלהזניחאפשר״אי

חרש.נמליהיהאיפהמשנהלאזה"עבורנו

לרעתי,מקום.ומכלמקוםלכלונובילניסע

הנמלחיפה.אתלפתחצריךלאומית,מבחינה

הבכורה.אתאיבדשם

בד־עורפיים,ומסופיםשטחיש״באשרור

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$מקו־מאבדוהצפוןהבה״רים,עיראתמקימים$TS1$מקוו$TS1$ $DN2$מקוו$DN2$^^1 ■I ^m i^v ^h ^H ^H 11 /M ^h ^m /1 ^h11

צריךבנוסעים.מפוצצתאביבלתלהרכבתבוקרכלעבורה.מות

נמלשמקימיםתחשובעכשיוהתעסוקה.מוקדיאתמחרשלחלק

רקלחזקאפשראישמונה?בקרייתמפעליקיםמישהובאשרור,

הצפון״.אתולהזניחוהדרום,המרכזאת

נאמן:שמואלמוסדחיות,יהודהפרופ'

הדמוגרפית"בהשפעתויתרוןצפוני"לנמל

ישהצפונילנמללאומיים,״במונחים

האיזוןעלהחיוביתהשפעתובזכותיתרון

הצפוניבאזורוהכלכליהחברתיהדמוגרפי,

אלטרנ־שהעדפתשעהחיפה,ובירתוכולו,

טיבה

$TS1$אלטרנטיבה$TS1$

$DN2$אלטרנטיבה$DN2$בוהשליליותהמגמותאתתחזקאחרת

המרכזי.במטרופוליןהאיזוןחוסרואת

הסטוריתמשמעותובעלתגורליתהכרעה״זו

צמיחה,שלמנועתהווהבחיפההנמלהקמתהמרינה.שללעתירה

יסייעבכךושירותים.תעשייהשלעניפהפעילותאתשיאיץ

הארץ״.למרכזמהצפוןהשליליתההגירהאתלעצורהנמל

shir
עט סימון



אשדוד?אוחיפהפרק

הפלסטיכאים,עםומתןמשאבכל״מבחינתי,

כחודשלפכיצוטטכךאשדוד״אתשיחזירו

שע־לקוחותבככפיהב,יוכהחיטה,העירראש

רך

$TS1$שערך$TS1$

$DN2$שערך$DN2$שמתכהלתלמלחמהצוהרופתחחיטה,כמל

חיפההעיריותשתיביןהשטחלפכימתחת

הראשון.הפרטיהכמלאחרבמרוץואשדוד,

אשדוד,העירראשזההיהחודשיםשלושהלפכי

״הווע־שבחיפה,בךעלשהליןלכרי,יחיאלד״ר

דים

$TS1$״הוועדים$TS1$

$DN2$״הוועדים$DN2$עו־ללקוחותשהשירותומביכיםמתפשרים

מד

$TS1$עומד$TS1$

$DN2$עומד$DN2$פרמיותשבר,לפכיראשוןעדיפותבכדר

מיחכירצוכושביעותחופרעלורמזוחופשים״,

בעירו.הכמלעובדישלהרעועיםהציבור

הפ־שלוראיתהזנקהפירושהחדשנמלהקמת

עילות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$בשי־החלהמואץ.ופיתוחובאזורהעסקית

רותים

$TS1$בשירותים$TS1$

$DN2$בשירותים$DN2$במשךשיוקםלפרויקטשיידרשוהנלווים

עובדיםמאותגיוסידדךשניםשמונהעדכחמש

מולענפהנמליתבפעילותוכלהחדשיםמקומיים

לכךהנלווותהתועלותכלעלבינלאומיים,גורמים

תובלה(.אומלונאות,תיירות,)פיתוח

הנמלהקמתתכנוןסביבנבנהלמשל,בחיפה

כימקוויםבעירייההעירוני.בפיתוחמהפךהחדש

תא־יחסית,הישןהמערביהנמלאתתייתרהקמתו

פשר

$TS1$תאפשר$TS1$

$DN2$תאפשר$DN2$לתושביםהיםחזיתפתיחתלטובתפינויואת

שלפינויולצדזאת,שונים(.מניבנדל״ן)ולמיזמי

חח־המתחרההרציףיאוכלסשםהטכני,הספרבית

דש.

$TS1$.חחדש$TS1$

$DN2$.חחדש$DN2$,היחסיתהקרבהאתלנצלמתכווניםבאשדוד

החוץסחרשלהמוחלטתההישענותואתדן,לגוש

לבירתהעיראתלמנףכדי999ביםישראלשל

מטרופולינילמוקדאותהולהפוךישראל,שלהסחר

הלוקליותלתכניותיהןשקודםאלאעולמי.שםבעל

היתרונותאתלהציגהעריםנדרשוהגרנדיוזיות,

מולהלאומיים,והאסטרטגייםהכלכלייםהטכניים,

השנייה.בעירהראשוןהנמלשלמיקומוחסרונות

פחותניצביםהנמליםשניסטטוטורית,מבחינה

ול־לתכנוןהארציתהמועצהזהה.בנקודהיותראו

בנייה

$TS1$ולבנייה$TS1$

$DN2$ולבנייה$DN2$למתןההקמהתכניותבאישורלדוןאמורה

הצפו־התכנוןועדתבאוגוסט.ב-בישיבתהתוקף

נית

$TS1$הצפונית$TS1$

$DN2$הצפונית$DN2$המפרץנמלותוכניתיותר,בעייתיתנחשבת

חודשים,כמהשייארכונוספותבהשלמותתידרש

יוכלואלהאךסביבתיות,התנגדויותעקבבעיקר

המתנהלים.למכרזיםבמקביללהיעשות

הטבעיבמפרץנעוץחיפהשלהטכניהיתרון

נמליתתשתיתשלובקיומהשוכנתהיאשלחופו

נמללשמשיכולמזרחקישוןנמליותר.מפותחת

קלותיהיווהעבודותהחדשהנמללהקמתעבודה

לה־ועשויותהנוחיםהמפרץתנאיבזכותיחסית

סתיים

$TS1$להסתיים$TS1$

$DN2$להסתיים$DN2$וחצי.שניםכחמשבתוךלכאורה

12בעמיהמשך

באשדוד?אובחיפהפרק

10מעמיהמשך

שלבנייהתידרשאשדודבנמלזאת,לעומת

כשה־וחצי,שנהעדכשנהבמשךחדשעבודהרציף

עבודות

$TS1$כשהעבודות$TS1$

$DN2$כשהעבודות$DN2$קיימתבחיפהמנגד,פתוח.ביםיתבצעו

החולגריפתעלמגבלותשתטילסביבתיתרגישות

להאריךועשויההיםמקרקעיתהמתוכננתהמסיבית

ולייקרו.חודשיםבכמההפרויקטאת

ישנהבאשדודסביב,הקרקעותלזמינותבאשר

שחיפהבעודרביםעורףשטחילפיתוחאפשרות

בפינוילהלסייעתידרשוהמדינהיחסית,צפופה

דונם(.700כ-שלבהיקף)שטחהטכניהספרבית

שיקולמניתוחמתקבלתיותרמעורפלתתמונה

העבודה,יחסיטיבההכרעה:לקראתנוסףמהותי

להיותעשויההעובדיםועדיהתנגדותלעוצמתשכן

זותמונהלהתממש.הפרויקטסיכוייעלהשפעה

ראשו״״עריפתלאחריותרעודמעורפלתנעשתה

לפניחסן,אלוןאשדוד,נמלועדיו״רשללכאורה

לסגורהיהוניתןעסקים,אישהיה״חסןשבועיים.

בענףגורםמסביריחסית״,בקלותענייניםמולו

הקויהיהמהיודעלאאחדאף״עכשיוהתחבורה.

לח־כדיהקלעיםמאחורינותרוחסןהעובדים,של

זור,

$TS1$,לחזור$TS1$

$DN2$,לחזור$DN2$הוסיף.עמדות״,ולהקשיחלחבל

לבעלהוועדנחשבחיפהבנמלזאת,לעומת

יותרשחדורהכזואךיחסית,רגועהארגוניתתרבות

מלהיותהעובדיםאתלהבהילועשויהבאידיאלים

ונועז.תקדימיבמהלךחלוצים

המוניציפלילרובדלעבורישהנמלימהרובד

סואץ,לתעלתיחסיתמקרבהנהניתאשדודוהאזורי.

למסדרוןהיחסיתקרבתהאתמדגישהשחיפהבעוד

שהטי־אלאהפלסטינית.ומהרשותמירדןהסחורות

עון

$TS1$שהטיעון$TS1$

$DN2$שהטיעון$DN2$מיקומהאתשבוחןזהדווקאהואהמשקלכבד

רובםדן,לגושקירבתהמשוםבישראל.אשדודשל

עושיםודרומהנתניהמגבולהעסקיםשלהמוחלט

בעלויותחיסכוןמשיקוליאשדודבנמלשימוש

עוגניםמשלושהכיוםנהנהכשהנמלזאת,תובלה.

רכביבואדן,גושעסקישלהחוץסחרעיקריים:

לשםרקבנגב.הכבדההתעשייהמפעליופעילות

עורפייםמסופים15כיוםפועליםבאשדודהמחשה,

בחיפה.בלבדאחדמסוףלעומתסחורה,לאחסון

הביקושיםכיסבירגרידא,כלכליתמבחינה

האטרקטי־אתשיגבירוחדשלנמליותרהגבוהים

ביות

$TS1$האטרקטיביות$TS1$

$DN2$האטרקטיביות$DN2$עליותראינטנסיביתתחרותויאפשרושלו

לאבחיפהבאשדוד.יוקםזהאםתהיההלקוחות

לה־כריזהטיעוןממנפיםאלאלכך,מתכחשים

צדיק

$TS1$להצדיק$TS1$

$DN2$להצדיק$DN2$הנמלהקמתעבורבצפוןהבחירהאתדווקא

מוותמכתתנחיתבאשדודבחירהלטענתם,החדש.

הנ־כולוובצפוןבחיפההתעשייתיתהפעילותעל

שענת

$TS1$הנשענת$TS1$

$DN2$הנשענת$DN2$שלכלכליתקריסהותגרורזה,ימישערעל

הפריפריהביןהאי־שוויוןהעמקתתוךהארץ,צפון

דן.גושלביןהצפונית

תחתונה:שורה

מהנמליםלאחדמובהקתעדיפותאיןלמעשה,

להיבנותעשויהחיפאיהנמלהדרום.אוהמפרץ

מוגבלת.עורפיתמתשתיתיסבולאבליותר,מהר

יחסיאךסואץ,לתעלתיותרקרובהדרומיהנמל

ההכרעהתסתכםיום,שלבסופורעועים.בוהעבודה

אועכשוויכלכלילהעדיף:שיקולאיזהבשאלהכאן

אסטרטגי.לאומי

לשירותייותרהגבוהיםהביקושיםכיחולקאין

תמק־הדרוםבנמלהבחירהוכיבאשרוריהיונמל

סם

$TS1$תמקסם$TS1$

$DN2$תמקסם$DN2$המרינה.קופתתזכהשלההכספיתהתמורהאת

הת־החלשתכישמוריםישבממשלהגםשני,מצר

שתית

$TS1$התשתית$TS1$

$DN2$התשתית$DN2$הארץבצפוןהיחידההלאומיתהתחבורתית

הפריפריהביןהדמוגרפיהפעראתלהעמיקעלולה

הפעילותשלנטישהולגרורדן,גושלביןהצפונית

המרכז.לטובתבצפוןהעסקית

קורןואורהשמילדניאלבמחלרקתענף

הספנות:לשכתנשיאזבה,יורםד״ר

מספיק״לאחדשיםרציפים״שני

מספיקה.אינהחרשיםרציפיםשני״הקמת

יוכ־הגדולותהאוניותעורכלתחרותלאזו

לו

$TS1$יוכלו$TS1$

$DN2$יוכלו$DN2$לפתחוצריךהחדשים,ברציפיםרקלעגון

הקיימים.בנמליםגםעמוקיםרציפים

הנמליםאתבוחריםמהלקוחות%07

ביןהתחרותולכןהגיאוגרפית,הקרבהלפי

חייביםמחירים,להורידכרימאור.קטנההנמלים

בתחרות.לנסיגהתביאאחדרציףובנייתפנים־נמלית,תחרות

פרטיות,חברותיריעלמופעליםלהיותצריכיםהנמלים״כל

רציפיםשלפרטיתבהפעלההגיוןשוםאיןהממשלה.יריעלולא

הקיימים״.ברציפיםממשלתיתהפעלהלצרחרשים

בנמלים:המשתמשיםאיגודשפר,גדד״ר

פוליטיות״מסיבותאשדודאת״העדיפו

ימית,בתעבורההמשתמשים״מבחינת

עובראשדודנמליתרון.אשרודלנמלאין

אםגםשישה.וחיפהוחצי,ימיםחמישה

מאמיןלאאניישתנה.לאזהחרש,יוקם

בתפוקות,לכןמהחלל.עובריםשיביאו

לחיפה.נוטההכף

העבודהולמקומותלפיתוחזקוק״הצפון

אבלבררום,התעסוקהאתמרחיבההמדינההחרש.הנמלשל

מסיבותאשרוראתהעדיפותמירכלכלי.עוגןלנואיןבצפון

ולאהנגבלמעןיותרעושהוהגלילהנגבלפיתוחהשרפוליטיות.

ישאביבתללמדינתפריפריה.אנחנולבר,אנחנובחיפההגליל.

כלום״.איןלנוהכל.ישממשלה,ישתעופה,שרה


