רגעההכרעה
נתניהו :כמה
של
נמלים חרשיםצריכה
ישראל והיכז
ראש הממשלהיחליט בימים הקרובים אםלהקים מיד שנינמלים
פרטיים ,כפי שדורש משרד התחבורה ,או להסתפק באחד,לפי דרישת
האוצר ויכריע היכן יוקםהנמל הראשון :בחיפה או באשדוד
שיקולים
ההתלבטות הקשה מלמדת שההחלטה הסופית לא תישען על
לאומיות ואסטרטגיות
מקצועייםבלבדמכיוון שהיא תישאבהשלכות

שני נמלים

פרק

אחד?

פרטיים או

מימון הנמל השני יידרשבהגדלת התעריפים שגו־
$TS1$שגובים$TS1$
הוויכוח הראשון בין משרד התחבורהלאוצר
$DN2$שגובים$DN2$הנמלים מהיבואנים והיצואנים,ואלהיגלגלו
בים
כםוב בשאלת הנחיצות הענפיתבכמל גוסן לט־
$TS1$לטענת$TS1$
לרצין?נמלי
ת $DN2$האוצר ,המשק זקוק אמנם כיום
את התייקרות השירותים על הצרכן כך שהתוע־
$TS1$שהתועלת$TS1$
ענת
לתחרות,
הנמלי
$DN2$שהתועלת$DN2$לאזרח מפתיחת
לת
נוסף ,אך השני יידרש רק שמונה או תשע שנים
טוענים
הענף
כיום לא יחזרו בעתיד ,וכי דחיית הפרויקט השני
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באוצר ,תתייתר.
לאחר הקמת הראשון (שמתוכנן ל.(2018 -לכן,
תבטל אותולמעשה .״משלמים
רציפים חרשים בטורקיהוביוון .עור נטען כי מי־
$TS1$מיקומה$TS1$
לעוברים פעם
בנוסף ,טוענים באוצר ,הקמת שני פרויקטים
נטען ,אין כל דחיפות ככיצוע שני הפרויקטים
במשרד התחבורה .באוצר מזכי־
$TS1$מזכירים$TS1$
אחת״ ,אומרים
קומה
$DN2$מיקומה $DN2$של ישראל ביחסלרוב הביקושים(האירו־
($TS1$האירופיים)$TS1$
לחומרי
במקביל ,תיצור ביקוש מסיבי
גדולים
כה
כיום .כמשרד התחכורה דוחים תחזית זו על
$DN2$מזכירים $DN2$באירוניה את הרפורמה שנערכה ב 2005 -אז
רים
אידיאלי ,וגם אינואופטימלי מבחינת
($DN2$האירופיים) $DN2$אינו
פיים)
בנייה דוגמתחול ,חצץומלט ,תפגע בזמינותם,
פרטי חדש תגרור
הקמת רצי
rterrלטענתם,
מקדמות עבור ביצוע תוכנית
עלויות העבודה הגבוהות יחסיתבישראל.
שולמולעוברים
מה שיביא
תייקר אותם בעבור הפרויקטים
נמלי
כיקושיםגדוליםשיולידו צוואר כקכוק
עצמם
במשרד התחבורה שוללים דברים אלה מכל
רב־שנתית שלא כובדהלבסוף ולא יצאהלפועל
ומכאן
לפגיעה באטרקטיביות המכרזים וההצעות
(הפרטת חברות
הנמל).
וכל ,וטוענים כי היות שרבע מהשינועהעולמי
לפגיעהבתקבולים שלהם תזכה המדינהלאורך
גם
הקמת שני
לטענת האוצר,
שאושרה
כי
באוצר,
מציינים
בנוסף,
חברות
מחפשות
סואץ
דרך
בים
תעלת
מרגע
עובר

שני נמלים

פרק

אחד?

פרטיים או

תקופתהזיכיון .בנוסף ,נטען ,תביא התחרות על
פרויקטים במקביל תוביל לביקוש
הספנות את הנמלים
הנדל״ןוזו
המחצבים
לעליית מחירם גם עבור ענף
בעיקרלצורכי שטעון (העברתמטען).לכן ,הסכר״ ,וכי התקדים כבר יכשיר את הקרקע לה־
$TS1$להקמת$TS1$
עצום למחצבים
תייקר אותם
תייקר את כל הבנייה במשק.
$DN2$להקמת $DN2$הנמל הפרטי השני .בתגובה,מעלים בת־
$TS1$בתחבורה$TS1$
קמת
נטען ,יעדיפו החברות את נמלי ישראל במידה
משרד
ואת הבנייה בישראל.
מנגר ,טוען משרד התחבורה כי ממילא תיד־
$TS1$תידרש$TS1$
האפשרות לחסםפוליטי קשה יותר,
$DN2$בתחבורה $DN2$את
חבורה
שנמל פורט סעיר ימשיך לסבול מחוסר היציבות
המשק יזדקק
משיב כי
התחבורה
$DN2$תידרש$DN2$הפעלת נמל שני כבר בעשור זה,לנוכח חוסר
רש
היות שדיון עכשווי על איזו עיר תיבחר לאכלוס
הפוליטי במצרים.
זה
בעשור
שני
ממילא
כבר
לנמל
היכולת שלהנמלים הקיימיםלהתמודד עם השו־
$TS1$השוקע$TS1$
פוליטיות
הנמל העתירי יביא לפתיחת ״חזיתות״
במשרד התחבורה טוענים כי צורכי השטעון
קע
$DN2$השוקע $DN2$הנדרשלאניות הענק המתרבות .כמו כן ,נטען
נוספות נגר הרפורמה המתוכננת .זאת ,לנוכח
של חברות הספנות עשויים להפוך את ישראל
העלות/תועלת לא מביאים בחשבון את
כי חישובי
ככר כ 2019 -כגופן? ,הם מזכירים ,פרויקטים
מאבק הערים חיפה ואשדוד על מיקום הנמל
( Hubמרכז) ספנות אזורי ,ולמלא את תש־
$TS1$תשתיות$TS1$
לפעילותהנמלית המוגברת
התרומה העקיפה שיש
עצומים שכאלה נדהיםלרוכ ,ולא עומדיםכלו־
$TS1$כלוחות$TS1$
העתירי הבא.
מה
$DN2$תשתיות $DN2$הנמל הראשון שיוקם כבר ב2019 -
תיות
על הפיתוחהעירוני מסביב ,וכי בעיית המחסור
ות $DN2$הזמנים ולכן כפערי הזמנים המדוכרים,
חות
שורה
הקמה מיידית של נמל חרש
שממילא ידרוש
תחתונה:
במחצבים כבר נפתרה.
אין מניעהלהוציאם לדרך ככר כעת.
הקשה שעולה מעמדות שני
למרות הרושם
התשתית הנמ־
$TS1$הנמלית$TS1$
לצדו .באוצר מסתייגים מייעוד
באוצר טוענים כי כבר כיום קיים עודף קיבו־
$TS1$קיבולת$TS1$
ויכוח נגזר ניטש בין המשרדים בסו־גית התק־
$TS1$התקציב$TS1$.
הצדדים ,נראה כי הפערים עשויים דווקא להצ־
$TS1$להצמטצם$TS1$
$DN2$הנמלית$DN2$לשטעון וטוענים כי אין בכך ערך כלכלי
לית
בתשתיותהנמליות באגן המזרחי
$DN2$קיבולת $DN2$של כ309 -
לת
לטענת האוצר ,מקורות ההון הזמינים שלחנ״י
ציב.
ב$DN2$.
$DN2$להצמטצם $DN2$במסגרת מנגנוןרו־שלבי מחוכם.כלומר,
מטצם
מספיקלנוכח השקעות העתק בנמלים ותפיסת
של
עורלפני השלמת הבנייה
של הים התיכון
(רמי השימוש שהיא גובה מחברות הנמלוגיוסי חוב
לביצוע של שנינמלים
הכרזה רשמית על יציאה
הקרקע הנדירה יחסית.
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למימון של נמל אחד.
עתידיים בשוקההון) יספיקו
זמנים
באופן מדורג,
חרשים ,אך
גם בסוגיה הטק־
$TS1$הטקטית$TS1$
המשרדים
הויכוח בין
הקרובים

ביותר לתעלה

עקרונית

עוסק

טית
$DN2$הטקטית$DN2$

של

המשא

במשרד

אוריאל  rmנשיא איגוד לשכות
"להוסיף שני רציפים בכל נמל"
״הוויכוח בין חיפה לאשרור לאנכון .אנ־
$TS1$אנחנו$TS1$

המסחר:

התש ,יו״ר

גבי בן

אפשרלהזניח

״אי

ומתן מול

התחבורה סוברים כי

ביצועם

המובילים:
מועצת
את הצפון״

"לנמל

מוסד

שמואל

נאמן:

בהשפעתו הדמוגרפית"

צפוני יתרון

״במונחיםלאומיים ,לנמל

חרש.

ובפער

שייתן מענה לחששות האוצר מחר מבלי לג־
$TS1$לגרוע$TS1$
ההסתדרותוהעוברים.
$DN2$לגרוע $DN2$מעוצמת המהלך של שר התחבורה ,מאירך.
הפוליטיות
הנסיבות
רוע

פרופ' יהודה חיות,

"עבורנו זה לא משנה איפה יהיה נמל
ונוביל לכל מקום ומכל מקום.
ניסע
לרעתי,
לאומית ,צריך לפתח את חיפה .הנמל
מבחינה

הכנסת

פנים־נמלית ,״נפרץ
תחרות

הצפוני

יש

ולהוסיף שני
 $DN2$צריכיםלפעול במקביל
חנו
הדמוגרפי ,החברתיוהכלכלי
רציף
לבנות
יש
נמל.
בכל
רציפים
עמוק
כולו ,ובירתו חיפה ,שעה שהעדפתאלטרנ־
$TS1$אלטרנטיבה$TS1$
שם איבד את הבכורה.
ולהעמיק את אחר הרציפים הקיימים,
חרש
$DN2$אלטרנטיבה $DN2$אחרת תחזק את המגמותהשליליות בו
טיבה
״באשרור יש שטח ומסופיםעורפיים ,בד־
$TS1$בדרום$TS1$
כרי להבטיח תחרות אמיתית.
במטרופולין המרכזי.
ואת חוסר האיזון
$TS1$מקוו$TS1$
מקו־
$DN2$בדרום $DN2$מקימים את עיר הבה״רים ,והצפון מאבד
רום
אנחנו יודעים היטב שישמונופול אזורי .לא
״זו הכרעהגורליתובעלת משמעות הסטורית
מותעבורה .כל בוקר הרכבת לתל אביב מפוצצתבנוסעים .צריך
בהתחשב
מספיקלייצר תחרות בין חיפה לאשרור כי אין תחרות
לעתירה של המרינה .הקמת הנמל בחיפה תהווה מנוע של צמיחה,
לחלק מחרש את מוקדי התעסוקה .עכשיו תחשוב שמקימים נמל
בעלויותההובלה,ולכן קיים צורך בתחרות פנימית מלאה בכל
שיאיץ את
באשרור ,מישהו יקים מפעל בקריית שמונה? אי אפשרלחזק רק
אחד מהם .התחרות חשובה יותר מההפרטה,ובלבד שיבטיחו שלא
פעילות עניפה של תעשייה ושירותים .בכך יסייע
הנמללעצור את ההגירה השלילית מהצפון למרכז הארץ״.
ולהזניח אתהצפון״.
את המרכז והדרום,
תהיה העדפהלרציפיםבבעלות המרינה״.
umi
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פרק

חיפה או

אשדוד?

בית הספר הטכני ,שםיאוכלס
הפלסטיכאים,
״מבחינתי ,בכל משא ומתן עם
$DN2$חחדש $DN2$.באשדוד ,מתכוונים לנצל
דש.
כך צוטטלפכי כחודש
שיחזירו את אשדוד״
לגוש דן ,ואת ההישענותהמוחלטת של סחר החוץ
ראש העיר חיטה ,יוכה יהב ,בככפלקוחות שע־
$TS1$שערך$TS1$
של ישראל בים  999כדי למנף את העירלבירת
 $DN2$כמל חיטה ,ופתח צוהר למלחמה שמתכהלת
רך
מטרופוליני
ולהפוך אותהלמוקד
הסחר שלישראל,
חיפה
מתחתלפכי
השטח בין שתי העיריות
הלוקליות
לתכניותיהן
עולמי .אלא שקודם
בעל שם
הפרטי הראשון.
ואשדוד ,במרוץ אחר הכמל
הגרנדיוזיות ,נדרשו העריםלהציג את היתרונות
לפכי שלושה חודשים היה זה ראש העיר אשדוד,
הלאומיים,מול
הכלכליים והאסטרטגיים
הטכניים,
ד״ריחיאללכרי,שהלין על בך שבחיפה,״הווע־
$TS1$״הוועדים$TS1$
חסרונות מיקומו של הנמל הראשון בעיר השנייה.
מתפשרים ומביכים
דים
ם$DN2$
שהשירותללקוחות עו־
$TS1$עומד$TS1$
מבחינה סטטוטורית ,שניהנמלים ניצבים פחות
 $DN2$בכדר עדיפות ראשון לפכי שבר ,פרמיות
מד
או יותר בנקודה זהה .המועצה הארציתלתכנוןול־
$TS1$ולבנייה$TS1$
וחופשים״ ,ורמזעל חופר שביעות רצוכו מיחכי
$DN2$ולבנייה $DN2$אמורהלדון באישור תכניות ההקמה למתן
בנייה
הציבור הרעועים של עובדי הכמלבעירו.
תוקף בישיבתה ב -באוגוסט .ועדת התכנון הצפו־
$TS1$הצפונית$TS1$
הקמת נמל חדש פירושה הזנקה וראית של הפ־
$TS1$הפעילות$TS1$
$DN2$הצפונית $DN2$נחשבת בעייתית יותר ,ותוכנית נמל המפרץ
נית
ת $DN2$העסקית באזור ופיתוחו המואץ .החל בשי־
$TS1$בשירותים$TS1$
עילות
תידרש בהשלמות נוספות שייארכו כמה חודשים,
הנלווים שיידרשולפרויקט שיוקם במשך
רותים
תים$DN2$
בעיקר עקב התנגדויות סביבתיות ,אך אלהיוכלו
כחמש עד שמונה שנים דדך גיוסי מאותעובדים
המתנהלים.
בפעילותנמלית ענפהמול להיעשותבמקביללמכרזים
מקומיים חדשים וכלה
הנלווות לכך
בינלאומיים ,על כל
גורמים
היתרון הטכני של חיפה נעוץ במפרץ הטבעי
התועלות
שלחופו היא שוכנת ובקיומה של תשתית נמלית
מלונאות ,או
(פיתוח תיירות,
תובלה).
מפותחת יותר .נמל קישון מזרחיכול לשמש נמל
בחיפה למשל ,נבנה סביב תכנון הקמת הנמל
החדש מהפך בפיתוחהעירוני.בעירייה מקווים כי עבודה להקמת הנמל החדש והעבודות יהיו קלות
יחסית בזכות תנאי המפרץ הנוחים ועשויותלה־
$TS1$להסתיים$TS1$
הקמתו תייתר את הנמל המערבי הישן יחסית ,תא־
$TS1$תאפשר$TS1$
$DN2$להסתיים$DN2$לכאורה בתוך כחמש שנים וחצי.
סתיים
ר $DN2$אתפינויולטובת פתיחת חזית היםלתושבים
פשר
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ולמיזמינדל״ן מניבשונים) .זאת ,לצדפינויו של
הרציף המתחרה חח־
$TS1$חחדש$TS1$.
את

הקרבה היחסית

פרק
המשך

בחיפה או

באשדוד?

שימוש בנמל אשדודמשיקולי חיסכון
בעלויות
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לעומת זאת ,בנמל אשדוד תידרש בנייה של תובלה .זאת ,כשהנמל
רציף עבודה חדש במשך כשנה עד שנהוחצי ,כשה־
$TS1$כשהעבודות $TS1$עיקריים :סחר החוץ של עסקי
נהנה

$DN2$כשהעבודות $DN2$יתבצעו בים פתוח .מנגד,
עבודות

בחיפה

קיימת ופעילותמפעלי

התעשייה

כיום משלושהעוגנים
גוש דן ,יבוא רכב

הכבדה בנגב .רק

לשם

רגישות סביבתית שתטילמגבלות על גריפתהחול
לעומת מסוף אחד בלבד בחיפה.
המסיבית המתוכננת מקרקעית היםועשויהלהאריך לאחסון סחורה,
מבחינה כלכלית גרידא ,סביר כי הביקושים
ולייקרו.
את הפרויקט בכמה חודשים
הגבוהים יותר לנמל חדש שיגבירו את האטרקטי־
$TS1$האטרקטיביות$TS1$
לזמינות הקרקעות סביב ,באשדוד ישנה
באשר
ביות
אפשרותלפיתוח שטחי עורף רבים בעוד שחיפה
$DN2$האטרקטיביות $DN2$שלו ויאפשרו תחרות אינטנסיבית יותר על
לסייע לה בפינוי הלקוחות תהיה אם זה יוקם באשדוד .בחיפה לא
צפופה יחסית ,והמדינה תידרש
מתכחשיםלכך ,אלא ממנפים טיעון זה כרי לה־
$TS1$להצדיק$TS1$
בית הספר הטכני (שטח בהיקף של כ700 -
דונם).
$DN2$להצדיק $DN2$דווקא את הבחירה בצפון עבור הקמת הנמל
צדיק
מעורפלת יותר מתקבלת מניתוחשיקול
תמונה
לטענתם ,בחירה באשדוד תנחית מכת מוות
החדש.
מהותי נוסף לקראת ההכרעה :טיב יחסי העבודה,
כולו הנ־
$TS1$הנשענת$TS1$
הפעילות התעשייתית בחיפה ובצפון
שכן
לעוצמת התנגדותועדי העובדים עשויהלהיות על
$DN2$הנשענת $DN2$על שער ימי זה ,ותגרור קריסהכלכלית של
השפעה על סיכויי הפרויקט להתממש .תמונה זו
שענת
צפון הארץ ,תוך העמקת האי־שוויון בין הפריפריה
מעורפלת עוד יותר לאחר״עריפת ראשו״
נעשתה
הצפוניתלבין גושדן.
לכאורה שליו״ר ועד נמל אשדוד,אלון חסן,לפני
שורה
שבועיים .״חסן היה איש עסקים ,וניתן היהלסגור
תחתונה:
למעשה ,אין עדיפות מובהקת לאחדמהנמלים
מולועניינים בקלות יחסית״ ,מסביר גורם בענף
המפרץ או הדרום .הנמל החיפאי עשוילהיבנות
התחבורה.״עכשיו אף אחד לא יודע מה יהיה הקו
מהר יותר ,אבליסבול מתשתית עורפיתמוגבלת.
הקלעים כדילח־
$TS1$לחזור$TS1$,
שלהעובדים ,וחסן נותר מאחורי
הנמל הדרומי קרוב יותר לתעלת סואץ ,אך יחסי
$DN2$לחזור $DN2$,לחבלולהקשיחעמדות״ ,הוסיף.
זור,
תסתכם
יום,
של
בסופו
בו
נחשב
חיפה
בנמל
זאת,
ההכרעה
העבודה רעועים.
הוועד לבעל
לעומת
להעדיף:כלכליעכשווי או
כאן בשאלה איזהשיקול
תרבות ארגונית רגועה יחסית ,אך כזו שחדורה יותר
באידיאלים ועשויהלהבהיל את העובדיםמלהיות לאומי אסטרטגי.
איןחולק כי הביקושים הגבוהים יותרלשירותי
חלוצים במהלך תקדימי
ונועז.
נמל יהיו באשרור וכי הבחירה בנמל הדרום תמק־
$TS1$תמקסם$TS1$
המוניציפלי
מהרובדהנמלי ישלעבורלרובד
$DN2$תמקסם $DN2$את התמורה הכספית שלה תזכה קופת המרינה.
סם
והאזורי .אשדוד נהנית מקרבה יחסיתלתעלת סואץ,
מצר שני ,גם בממשלה יש שמורים כי החלשת הת־
$TS1$התשתית$TS1$
בעוד שחיפה מדגישה את קרבתה היחסיתלמסדרון
$DN2$התשתית $DN2$התחבורתיתהלאומית היחידה בצפון הארץ
שתית
הפלסטינית .אלא שהטי־
$TS1$שהטיעון$TS1$
הסחורות מירדן ומהרשות
להעמיק את הפער הדמוגרפי בין הפריפריה
$DN2$שהטיעון $DN2$כבד המשקל הוא דווקא זה שבוחן את מיקומה עלולה
עון
ולגרור נטישה של
הצפוניתלבין גושדן,
בישראל .משום קירבתהלגוש דן ,רובם
של אשדוד
הפעילות
העסקית בצפוןלטובת המרכז.
המוחלט של העסקיםמגבול נתניה ודרומה עושים
המחשה ,באשדוד
פועלים כיום  15מסופיםעורפיים

במחלרקת

ענף

ד״ר יורם זבה,

״שני רציפים
״הקמת שני רציפים
זו

לא

תחרות

לו
ו$DN2$
לעגון

כל

דניאל שמיל

נשיא

חדשים

ואורה קורן

לשכת
לא מספיק״

הספנות:

חרשים אינה מספיקה.

עור האוניותהגדולות יוכ־
$TS1$יוכלו$TS1$

רק ברציפים החדשים,

וצריך לפתח

רציפים עמוקים גםבנמלים
 %07מהלקוחות
לפי הקרבה הגיאוגרפית,ולכן התחרות בין
הנמלים קטנה מאור .כרילהוריד מחירים ,חייבים
פנים־נמלית ,ובניית רציף אחד תביאלנסיגה בתחרות.
תחרות
מופעלים על ירי חברות פרטיות,
״כלהנמלים צריכיםלהיות
בהפעלה פרטית של רציפים
ולא על ירי הממשלה .אין שום הגיון
חרשים לצרהפעלה ממשלתית ברציפיםהקיימים״.
הקיימים.

בוחרים

את

הנמלים

ד״ר גד שפר ,איגוד

״העדיפו
״מבחינת

את

אשדוד

המשתמשיםבנמלים:
פוליטיות״
מסיבות

המשתמשים בתעבורה ימית,

אין לנמל אשרוד יתרון .נמל
חמישה ימים וחצי ,וחיפה

אשדוד עובר

שישה .גם

לא

אם

יוקם חרש ,זה לא ישתנה .אני
שיביאו עוברים מהחלל .לכן
הכף נוטהלחיפה.
״הצפון זקוק לפיתוחולמקומות העבודה
של הנמל החרש .המדינה מרחיבה את התעסוקה בררום ,אבל
בצפון איןלנו עוגןכלכלי .תמיר העדיפו את אשרור מסיבות
פוליטיות .השרלפיתוח הנגבוהגליל עושה יותרלמען הנגבולא
הגליל .בחיפה אנחנולבר ,אנחנו פריפריה.למדינת תל אביב יש
שרה תעופה ,יש ממשלה ,ישהכל.לנו איןכלום״.
מאמין

בתפוקות,

