מיזמי פיתוח במרחב

נמל אשדוד

הושלם

מסוף "איתן" (היובל) בנמל אשדוד
חברת נמלי ישראל השלימה את הקמתו של מסוף "איתן" (פרויקט "היובל" לשעבר) ,אחד ממיזמי התשתית המורכבים שבוצעו במשק
הישראלי בים פתוח .הפרויקט החל בתקופת רשות הנמלים והושלם ע"י החברה .השקעה כוללת של כ 3-מיליארד .₪
מסוף "איתן" ,תשתית נמלית מתקדמת ,מאפשר לחברת נמל אשדוד הגדלה משמעותית של קיבולת הנמל ושיפור השירות ללקוחות.
הפרויקט החל בתקופת רשות הנמלים והושלם ע"י חברת נמלי ישראל בשנה הראשונה לפעילותה.
הפרויקט :ייבוש שטח ים בהיקף של  400דונם ,הקמת רציפי מכולות ומטען כללי באורך כולל של  1,700מטר .בנוסף ,הוארך שובר הגלים
הקיים בנמל אשדוד ונבנה שובר גלים המשכי באורך של  1,150מטר .כמו כן הוכשרו שטחי תפעול ואחסון על שטח של  1,000דונם,
לרבות דרכי גישה וכבישים ,הקמת מבני תפעול ,תשתיות חשמל ,תקשורת ועוד.
הפרויקט כלל רכש עגורנים מתקדמים בהיקף כולל של  423מיליון  ₪לחברת נמל אשדוד אשר קיבלה את המסוף להפעלתה ,בהם
 4עגורני גשרצ"ל :בהם  4עגורני גשר ו 24-עגורני שער על גלגלים ( )RTGו 6-עגורני זרוע לצובר ולמטען כללי.
סטטוס :הפרויקט הושלם בסוף שנת  2006ע"י חנ"י ונמסר לחברת נמל אשדוד להפעלה.

הושלם

הקמת מתחם השער המודרני לנמל אשדוד
חברת נמלי ישראל פועלת לייעול השרשרת הלוגיסטית בכלל זה הנעה מהירה של מערך ההובלה היבשתית אל נמלי הים ומהם וקיצור
זמני שהיית המובילים בנמל .במסגרת זו ביצעה החברה פרויקט עתיר השקעה לפיתוח מתחם שער מודרני לנמל אשדוד אשר הביא
לקיצור דרמטי בזמני המתנת משאיות בשערי הנמל.
הפרויקט :הוקם מתחם שער מודרני המתפרס על שטח של כ 150-דונם וכולל מבנה שער משוכלל המשמש כמבנה משרדים ומרכז
שליטה ובקרה.
במתחם קיימים  14נתיבי כניסה ו 18-נתיבי יציאה .השער החדש מהווה צומת למערכות מידע ומערכות טכנולוגיות מורכבות בהן –
מערכת ה TOS-לניהול מסופי מכולות ,מערכת רישוי לנהגים ומשאיות ,מערכת ממוחשבת לניהול התנועה ועוד.
המערכות הטכנולוגיות מאפשרות בנוסף זיהוי אוטומטי וביומטרי של הנהג ,המשאית והמכולה ומופעל מכשור מתקדם לבידוק בטחוני
ולאיתור חומרים רדיו אקטיביים.
סטטוס :הפרויקט הסתיים בשנת  .2010החברה השלימה בהמשך פרויקט לשדרוג צומת הכניסה הראשית לנמל והתאמתו לנפחי התנועה.
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בביצוע

שיקום רציף  5בנמל אשדוד
הפרויקט :ביצוע עבודות לשיקום רציף המשמש לפריקה וטעינה של מטען כללי ותפזורות .מדובר ברציף באורך של כ 500-מטרים שהוקם
בשנת  1972והוארך בשנת .1993
עבודות השיקום מתבצעות בשלושה שלבים ,על מנת לאפשר המשך פעילותו של הרציף ומתן שירות רציף ללקוחות הנמל .העבודות כוללות:
שיקום קורות והחלפת פסי עגורן ,שיקום ,עיבוי והעמקה של קורת חזית הים ,הגנה קטודית על שגומי וכלונסאות הפלדה ,הנחת מוטות עיגון
חדשים ,שיקום מיסעת אספלט ובטון ובניית מערכת ניקוז ,אספקה והתקנת אביזרי רציף ,הנחת קו אספקת מים חדש ,תיקון כלונסאות ועיבוי
קורות בטון בתחתית הרציף ,ועבודות נלוות נוספות.
סטטוס :העבודות החלו ברבעון האחרון של  ,2015הפרויקט בביצוע.

בתכנון

עבודות שיקום ברציפים 2-4
הפרויקט :ביצוע עבודות לטיפול בנזקי קורוזיה ופגיעות בבטון ברציפים אלה בסנכרון עם העבודות לשיקום רציף 5
סטטוס :בתכנון

בתכנון

הושלם

שדרוג רציף  - 7מסוף המכולות הוותיק
חברת נמלי ישראל שדרגה את תשתיות רציף המכולות הוותיק – רציף  7בנמל אשדוד ,שאורכו  480מטר ,המשנע למעלה מ 200-אלף
מכולות בשנה .השדרוג מאפשר מיצוי מיטבי של הרציף לתועלת קהילת הים והסחר הישראלי.
הפרויקט :בחודש אפריל  2008החלו העבודות כללו שיקום בטונים בקורת חזית הים ובתחתית מבנה הרציף ,תיקון כלונסאות ,התקנה
של פסי עגורנים ,החלפת תשתיות מים וחשמל ,פיתוח שטח וסלילה.
סטטוס :הסתיים במהלך שנת .2010

הושלם

שיקום רציף  1למטען כללי
הפרויקט :שיקום הרציף למטען כללי התבצע במסגרת פעילות כוללת של חברת נמלי ישראל לשדרוג ושיקום תשתיות קיימות בנמל.
העבודות כללו שיקום קו המים והבטונים בתחתית הרציף.
סטטוס :הסתיים בסוף שנת .2007

הושלם

הקמת מערך שינוע גרעינים מהנמל לממגורות באשדוד
פרויקט עתיר השקעה שנועד לאפשר לחברת נמל אשדוד להרחיב את פעילותה בתחום שינוע הגרעינים ,מהלך שישפר משמעותית את
השירות לעוסקים בענף יבוא התבואה והגרעינים בישראל ושיפור באספקטים של הגנת הסביבה ובטיחות.
הפרויקט :הקמת מערך לשינוע גרעינים מרציף  21בנמל אשדוד לממגורות אשדוד בעל תפוקה של  1,800טון/שעה .מערך משינוע כולל
גלריה באורך של כ 2.5-ק"מ עם  2מסועים בתוכה ,מגדלי מעבר ,מערכות מכניות לשינוע ,מערכות חשמל ובקרה ,מערכות עזר כגון שאיבת
אבק ,כיבוי אש ושקילה .במסגרת הפרויקט יבוצע שדרוג ,התאמה ושינויים במערך הקבלה בממגורות אשדוד לקליטת הגרעינים וחלוקה לתאי
אחסון .מערכת הקבלה החדשה תבטיח גמישות תפעולית גבוהה ויעילות בניצול נפח האחסון בממגורה.
סטטוס :התכנון הושלם.

שדרוגים בממגורות אשדוד
בנוסף מתוכננים שיקום קונסטרוקציה מפלדה של סילו אבק וכן שיפוץ מבנה כותרות בטון של הסילוסים .תכנון שני הפרויקטים נמצא
לקראת סיום .כ"כ מתוכנן שדרוג של מערכות טכנולוגיות בממגורה שיכלול בין היתר ,החלפת מערכת הבקרה התפעולית ,פיתוח ויישום
מערכת מחשוב כוללת (מידע תפעולי ,מסירות ,העברות ושער) ,שילוב בתהליכי תס"ק-ים ועוד.

הארכת רציף  - 23באמצעות "דולפין"
הפרויקט :במטרה להרחיב את יכולת חברת נמל אשדוד להעניק שירות לשתי אניות מכולה גדולות ,בו זמנית ,ברציף  23שבמסוף "איתן",
הוקם "דולפין" ימי כ 50-מטר מקצה הרציף.
סטטוס :בוצע.

הושלם

שיקום רציף  30ומיסעת שובר הגלים
הפרויקט :רציף  30משמש כרציף לפריקת המלט ונדרשו בו עבודות שיקום תשתיות וכן השלמת גידור מטעמי ביטחון .בנוסף בוצע שיקום
במיסעת שובר הגלים הסמוך ,שיקום תשתיות שונות והשלמת גידור.
סטטוס :בוצע.
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הושלם

שדרוג ופיתוח מערכי התחבורה לנמל אשדוד ונמל הדרום
החברה ביצעה ומקדמת תכנית לשדרוג מערכי התחבורה אל נמל אשדוד וסביבתו ולנמל הדרום המוקם כעת ורואה בפעילות זו נדבך חשוב
נוכח תרומתה הגבוהה לתפעול הנמלים ,לשיפור השירות למערך ההובלה היבשתי ולמרכזים הלוגיסטים בעורף הנמלים.
תת-פרויקט  :1שדרוג מערך הכבישים החל עם הקמת כביש מחבר חדש למרכז העיר אשדוד (חיבור לכביש הרצל) כולל גשר.
סטטוס :בוצע
תת-פרויקט  :2הכשרה ושדרוג של רחוב לסקוב והפיכתו לרחוב דו-מסלולי לאורך  1ק"מ לשיפור התנועה באזור ולרווחת ציבור המשתמשים
ותושבי העיר אשדוד ,תוך שיפור הכניסות והיציאות הוותיקות של הנמל ברחוב זה.
סטטוס :בוצע.
תת-פרויקט  :3הוקם כביש גישה חדש מכביש  ,41הכביש הראשי לנמל ,אל מתחם השער החדש לנמל .הפרויקט כלל הקמת צומת מרומזר
שיאפשר בנוסף גישה לעורף הצפוני של נמל אשדוד ,וניתוב גישה לאזור המכס ולחניון הנוסעים להפלגות נופש.
סטטוס :בוצע.
תת-פרויקט  :4בוצעו שינויים במערך התנועה בעורף הדרומי של נמל אשדוד במטרה להקל על עומסי התנועה באזור רחוב מבוא הספנים.
הפרויקט כלל שדרוג תשתיות והכשרת אזור המתנה למשאיות המגיעות לממגורות התבואה.
סטטוס :בוצע.
תת פרוייקט  :5שידרוג צומת הכניסה הראשית לנמל אשדוד והתאמתו לנפחי התנועה:
סטטוס :בסוף חודש מאי  ,2015הסתיים שדרוג צומת הכניסה הראשית לנמל במתכונתו החדשה והצומת נפתח לתנועה מלאה כולל זמני רמזור
מעודכנים ,הפרדה בין כלי רכב פרטיים ומשאיות ושיפור הכניסה למכס ולחניון מפליגים ,וכן הוספת נתיבי נסיעה בכניסה וביציאה מהנמל.
תת-פרויקט  :6חניון למשאיות בעורף נמל אשדוד :החברה הכשירה שטח לחניית משאיות כבדות וחניית כלי רכב הקשורים לפעילות הנמלית,
באזור קריית המשרדים הסמוכה לשער נמל אשדוד.
סטטוס :בוצע .החניון מופעל ע"י זכיין פרטי ,כולל תחנת הדלק הסמוכה.

הושלם

פרויקט תחבורתי "הרצל" -שלב א'
פרויקט תחבורתי רב שלבי ,אשר נועד לחבר את אזורי התעשייה הצפוניים של אשדוד ואת נמל אשדוד ונמל הדרום העתידי לכביש – 4
ציר התנועה המרכזי בואכה תל-אביב ובאר שבע.
חברת נמלי ישראל השלימה בספטמבר  2015את ביצוע השלב הראשון בפרויקט שכלל שדרוג הכביש והרחבתו במקטע בשדרות הרצל
בואכה כביש  41ובנוסף את הרחבת הגשר מעל נחל לכיש והקמת צומת מרומזר חדש .הפרויקט מומן ע"י משרד התחבורה ועיריית אשדוד.

בתכנון

פרויקט תחבורתי "הרצל"  -שלב ב'
חברת נמלי ישראל מקדמת כעת את תכנון הארכת כביש הרצל עד לנמל הדרום ובתי הזיקוק וכן הרחבה של צירי התנועה הקיימים ,שדרוג
צמתים ורמזורים בכל המקטעים שממערב לצומת .ביצועם יתרום להקטנה משמעותית בעומסי התנועה בכניסה וביציאה מהעיר אשדוד.

בתכנון

פרויקט תחבורתי "הרצל"  -שלב ג'
בשלב ג' של הפרויקט ,מתכנן משרד התחבורה לחבר את הכביש למחלף אשדוד צפון אשר על כביש  4בביצוע חברת נתיבי ישראל ,בואכה
תל-אביב ובאר שבע .חיבור זה ייצור כניסה חדשה לעיר אשדוד מצפון וישדרג באופן אופטימלי את מערך התחבורה לאזורי התעשייה בצפון
העיר אשדוד ולנמלי אשדוד והדרום.

פרויקט הרצל שלב א' ,כלל הרחבת גשר על נחל לכיש | צילוםEagle Eye :
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הושלם

הקמת מסוף רכבת מטענים ולוגיסטיקה אשדוד
חברת נמלי ישראל בשת"פ עם רכבת ישראל הקימה מסוף רכבת למכולות ולמטענים בעורף הצפוני של נמל אשדוד ומתחם לוגיסיטי צמוד.
המסוף נועד לייעל את שינוע המטענים ,להרחיב הובלתם ברכבת ולהפחית בהתאמה את עומסי התנועה בדרכים .זאת ,לטובת שיפור
השירות ללקוחות נמל אשדוד ונמל הדרום העתידי ולחברות הפועלות באזורי התעשייה של אשדוד והסביבה ,בכלל זה ,בפארק נמלי
ישראל הצמוד למסוף.
הפרויקט :מתפרס על שטח של כ 330 -דונם וכולל ערוגת רכבת ,תחנה תפעולית ותחנת מיון .מסילות באורך כולל כל כ 10-ק"מ מקשרות
את המסוף לתוואי מסילת רכבת המטענים הפועלת בנמל אשדוד ולרשת הארצית.
סטטוס :הושלם ופועל .באוגוסט  2015נבחר במכרז מפעיל פרטי להפעלת המסוף (חב' פרידנזון) בשטח של כ 110-דונם.

