מיזמי פיתוח במרחב

נמל חיפה

הושלם

הקמת מסוף "הכרמל"
מסוף "הכרמל" בנמל חיפה הוא מסוף מכולות מתקדם שהוקם ע"י חברת נמלי ישראל ,בהשקעה כוללת של כמיליארד  ,₪המסוף איפשר
לחברת נמל חיפה את הגדלת הקיבולת במעל לחצי מיליון מכולות בשנה.
הפרויקט :במסגרת הפרויקט בוצעו עבודות תשתית ימיות שכללו ייבוש שטח של כ 250-דונם ,הקמת מסוף מכולות מודרני עם רציף ראשי
באורך של  700מטר ,בעל עומק של עד  15.5מטר והקמת רציפי משנה( .ב 2013-הועמק מנגש ברציף הראשי באורך  400מטר לעומק של
 15.8מטר לקליטת אוניות גדולות יותר).
בנוסף הוכשרו שטחי אחסון ותפעול נרחבים ,מתחם מתקדם לאחסון חומרים מסוכנים ,שכולל מאצרה תת קרקעית לאיסוף דליפות
חומרים מסוכנים ומערכות חיישנים המקושרים למוקדים מאוישים ברציפות בנמל .מעבר לכך ,הוקמו מבני חשמל ,תקשורת ,מבנה תפעול
ומאגר מים לחירום .הונחו מערכות תשתית לתקשורת ,מים ,ביוב ,ניקוז ועוד.
סטטוס :הפרויקט החל באוגוסט  ,2005הושלם במועד ובתקציב ונמסר להפעלת חברת נמל חיפה במאי  .2009במהלך שנת 2011
השלימה חברת נמל חיפה את רכש העגורנים והתקנתם.
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הושלם

הרחבת מסוף המכולות המזרחי
הרחבת מסוף המכולות המזרחי בנמל חיפה נועדה לתת מענה לחוסר תאימות בין אורך הרציף ( 930מטר) המאפשר שינוע שנתי של  700אלף
מכולות ,לבין שטח האחסנה שבעורפו .הרחבת המסוף אפשרה לחברת נמל חיפה תוספת שינוע של  110אלף מכולות בשנה ,ברמת שירות
גבוהה ,לתועלת הסחר הישראלי וקהילת הים.
הפרויקט :ביצוע שלב עבודות התשתית הימיות על פני שטח ימי של כ 30-דונם הסתיים בסוף שנת  ,2008בשלב ב' בוצעו עבודות התשתית
העליונות הכוללת :הכשרת שטחי אחסנה ,תשתיות חשמל ,תקשורת מים ועוד.
סטטוס :הושלם במהלך שנת .2010
פרויקט משלים :הארכת ערוגה  - Aבמסוף המכולות המזרחי במקביל לפרויקט הנ"ל ,ולבקשת חברת נמל חיפה ,ביצעה חברת נמלי ישראל
את הארכת ערוגה  Aבמסוף בכ 65 -מטר ,בתחום שטח חברת הנמל .פרויקט זה הסתיים במהלך שנת .2009

הושלם

שיקום חזית רציף במסוף המכולות המזרחי
הפרויקט :שיקום קורת חזית הרציף בקו המים ,שיקום שגומי הפלדה ,שיקום ויציקת בטונים ,שדרוג ההגנה הקטודית על קיר השגומים בחזית
הרציף ,שיקום קורות העגורן והחלפת פסי העגורן ,שיקום תעלת כבלי חשמל ועוד .הפרויקט מתבצע ב 3-מקטעים ,כדי לאפשר לחברת נמל
חיפה המשך תפעול שוטף של רציף מכולות חיוני זה .בשלב ראשון שוקם המקטע הראשון של הרציף באורך  400מטרים בחלקו הדרומי
של הרציף .באוקטובר  2014הסתיים שיקום המקטע השני (הצפוני) באורך כ 300-מטרים ,ולאחריו המקטע השלישי (המרכזי) באורך כ280-
מטרים .בנוסף בוצעו גם עבודות לשיקום קורות עגורנים והחלפת פסי עגורן ,בהתאם לבקשת חברת נמל חיפה.
סטטוס :הפרויקט הסתיים בשנת .2015

בביצוע

הקמת השער המודרני לנמל חיפה
חברת נמלי ישראל פועלת לייעול השרשרת הלוגיסטית בכלל זה ,קידום הנעה מהירה של מערך ההובלה היבשתית אל נמלי הים ומהם וקיצור
זמני השהייה בנמל לתועלת המובילים .במסגרת זו מובילה החברה פיתוח מתחמי שער מודרניים לנמלי הים.
הפרויקט :השער החדש והמודרני מוקם כקומפלקס משוכלל ,במבנה ספירלי ייחודי ,על שטח של כ 100-דונם שיכלול כ 17-נתיבי כניסה
ויציאה וכן מתחם טכנולוגי הכולל  9נתיבים טכנולוגיים מתקדמים .אפיון השער ,הצרכים והדרישות נעשה במשותף ע"י חברת נמלי ישראל
וחברת נמל חיפה .עבודות ההנדסה האזרחית כוללות ,בין היתר ,עבודות תשתית ואספלט ,פיתוח שטח ,הקמת מבנים ,קונסטרוקציות פלדה,
גידור ושערים וכן תשתיות חשמל ,תאורה ותקשורת ,מערכות אספקת מים וכיבוי אש ועוד .במסגרת הפרויקט יבוצעו גם עבודות לשדרוג רחוב
וילבוש המוביל אל השער.
בתחום הטכנולוגיה  -במתחם השער ישולבו מערכות טכנולוגיות המתקדמות מסוגן בעולם שיאפשרו זיהוי אוטומטי של המשאיות ,הנהגים
והמטענים וכן מתקנים מתקדמים לבידוק בטחוני ולזיהוי חומרים רדיו-אקטיביים .השער המודרני יקושר למערכת הממוחשבת לניהול מסופי
מכולות ( )TOSהמופעלת בנמל חיפה ולמערכת קהילת הים המבוססת על מסרים אלקטרוניים (תס"ק ים).
סטטוס :הפרוייקט יצא לדרך ברבעון האחרון של  2015והעבודות בעיצומן .חברת נמל חיפה השלימה במקביל את המכרז למערכות
הטכנולוגיות במתחם.
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הושלם

מסוף הכימיקלים בנמל חיפה  -שידרוג ,חיזוק והעמקת רציפי המסוף

הושלם

פיתוח מתחם קישון  -מזרח והארכת הרציף

אחד הפרויקטים החיוניים והמורכבים שביצעה חברת נמלי ישראל ,שנועד לשדרג את מסוף הכימיקלים בנמל חיפה ,במטרה לאפשר פקידת
אניות מודרניות ולשפר את בטיחות הרציף ,תוך הבטחת מתן שירות יעיל לחברות המשנעות כימיקלים ותזקיקים באמצעות המסוף.

בתקופת רשות הנמלים הוקם רציף קישון מזרח באורך של  590מטרים ובעומק מים של  11מטרים .העבודות להקמת הרציף הסתיימו בשנת
 .2004חברת נמלי ישראל השלימה את פיתוח מתחם עורף הרציף והארכתו ב 90-מטרים נוספים.

הפרויקט :הורכב מ 2-תתי פרויקטים.
הראשון :הארכה ,חיזוק והעמקה של הרציף במנגש  ,3פרויקט זה הסתיים בסוף שנת  .2003השני :חיזוק והעמקת רציף במנגשים  1ו,2-
חיזוק החלק המערבי של הרציף לאורך כ 235-מטרים והעמקתו מ 9-מטרים ל 11-מטרים וכן חיזוק בסיס גשר צנרת קיים.
פרויקט ב' הסתיים במחצית שנת .2010
סטטוס :הושלם.
פרויקט משלים :החברה מימנה הקמת חפ"ק מבנה שער ומגדל תצפית במסוף.
לאור מסקנות סקר סיכונים אינטגרטיבי שנעשה לפני מספר שנים לגבי מסוף הכימיקלים ,נקבע שיש להקים במסוף חדר פיקוד קדמי
ומחסן ציוד .פרויקט זה מומן ע"י חברת נמלי ישראל ובוצע ע"י חברת נמל חיפה .במסגרת הפרויקט שהושלם בתחילת שנת  2009הוקם
מבנה החפ"ק ,חודש מבנה שער הכניסה וכן הוקם מגדל תצפית והעתקת מערכות הבקרה הביטחוניות.

הפרויקט :פיתוח שטח מתחם הרציף המתפרס על  160דונם כלל הקמה של תחנת השנאה ,הסתיים ב 2009-ופרויקט להארכת הרציף מזרחה
ב 90-מטרים נוספים ,הסתיים ב.2011-
מתחם קישון מזרח משמש כעת כ"נמל העבודה" לאגירת אבן ושינוע חומרי גלם להקמת נמל המפרץ .עד לתחילת הפרויקט נעשו
ברציף שימושים שונים בהם לחברות ממשק הגז ,פרויקט משרד הביטחון (פולינום) ועוד.
סטטוס :הושלם.

בביצוע

שיקום רציפי מטען כללי ורציפי נוסעים
הפרויקט :שיקום רציפים ותיקים בנמל חיפה ,בהם רציפים ( )1-4למטען כללי שהוקמו בשנות ה 30-של המאה הקודמת ע"י הבריטים
וכן שיקום רציפי הנוסעים ( )5-6שנבנו בשנות ה.50-
לעבודות אלה התווספו עבודות לייצוב וחיזוק הקרקע מתחת למבנה אולם הנוסעים.
סטטוס :הפרויקט החל באוגוסט  .2012העבודות לשיקום רציפים  1-4הסתיימו .עבודות לחיזוק וייצוב הקרקע מתחת לחלק מהמבנה
אולם הנוסעים בוצעו .שיקום רציפים  6 ,5לקראת סיום.

הושלם

שדרוג תשתית רציף הדלק
רציף הדלק בנמל חיפה נבנה בתקופת המנדט הבריטי והוגדר צורך מהותי בחיזוקו ושדרוגו.
הפרויקט :בשלב הראשון בוצע בשנת  2009חיזוק לרציף לרבות החדרת כלונסאות פלדה והתקנת אביזרי רציף לעגינה ולקשירה של אניות
הדלק .באפריל  2010החלו העבודות לשיקום הרציף ,הכוללות – שיקום בטונים וקורת חזית ים ,החלפת סינר חוסם אש בתחתית הרציף.
בהמשך בשנת  2013בוצעו עבודת חפירה וימית והעמקת הרציף לעומק של 10.7 -מטר.
סטטוס :הושלם.

הושלם

תימוך מזח גדות
הפרויקט :בוצע תימוך למזח הקיים המשמש לפריקה ולטעינה של כימיקלים ,בעיקר
שמנים לתעשייה.
סטטוס :הושלם.

הושלם

שיקום רציפים 7 - 12
הפרויקט :שיקום בטונים ,החלפת מגני רציף ופסי מדלה ,שיקום מיסעות.
סטטוס :הפרויקט בוצע ע"י חברת נמל חיפה במימון חברת נמלי ישראל והסתיים בשנת .2008

הושלם

שיקום דולפיני עגינה
הפרויקט :שיקום דולפיני העגינה לאורך שובר הגלים ,המשמשים לקשירת אניות.
סטטוס :הושלם בשנת .2012
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שכלול ושדרוג ממגורות התבואה בחיפה (דגון)
חברת נמלי ישראל ביצעה בשנים האחרונות תכנית נרחבת ועתירת השקעה ,לשכלול הממגורות בחיפה ,לשדרוג התשתיות ומערכות השינוע
ולשיפור הבטיחות במתקן .זאת במטרה לייעל את עבודות הממגורות ולשפר את השירות לספנות ולעוסקים בענף יבוא התבואה והגרעינים .בין
הפרויקטים:

הושלם

שיפור מערכת הפריקה והארכת גלריה ומסוע
הפרויקט :הארכת המסוע והגלריה הקיימים ב 40-מטרים ,ביצוע שינויים במסועים קיימים ותוספת מסוע באורך של כ 150-מ' במקביל לרציפים
ולמסועים הקיימים .הפרויקט מאפשר הגדלת הגמישות התפעולית של הממגורות במתן שירות לאניות ופריקה מ 2-אניות במקביל.
סטטוס :הפרויקט הושלם בשנת .2011

הושלם

רכש מדלים פניאומטיים חדישים והקמת תחנת השנאה
הפרויקט :הוחלפו שניים משלושת המדלים הקיימים ( )3-4ב 2-מדלים פניאומאטיים מודרניים ,בעלי יכולת פריקה של  600טון/שעה ,על מנת
להבטיח את יכולת הפריקה ברציף וייעולה .בנוסף ,במסגרת הפרויקט ,נבנתה תחנת השנאה חדשה להפעלת המדלים.
סטטוס :הושלם.

בביצוע

רכש מדלה מכני חדש
הפרויקט :המדלה המכני (מדלה  )5הינו מאמצע שנות ה .80-בתחילת שנת  2016נחתם חוזה עם חברה שבדית לאספקת מדלה מכני בעל
תפוקה מירבית של  1200טון לשעה ,אשר יצוייד במערכות לשמירה על הסביבה מפני אבק ורעש .המדלה בייצור ,צפי להשלמה  -מחצית שניה .2017
סטטוס :בביצוע.

הושלם

שיפורי בטיחות וכיבוי אש
הפרויקט :חברת נמלי ישראל רואה חשיבות רבה בביצוע שיפורי בטיחות וכיבוי אש בממגורות .החברה מימנה את הפרויקט שבוצע ע"י קבוצת
דגון מפעילת הממגורות בהתאם לחלונות הזמן האפשריים מבחינתה.
סטטוס :הושלם.

בביצוע

שיפורים במערכת המסירה
חלק מהמבנים והמערכות בממגורות מיושנים ,והחברה משקיעה בשדרוגם.
הפרויקט :תכנון ,החלפה ושדרוג של מסועי שרשרת בבנין המסירה ,החלפת אלווטור  M3באלווטור כפות ,שינויים בסרטי המרתף ,תעלות
אויר והחלפת פירים של אלווטורים במגדל המערבי .הפרויקט יאפשר הגדלת קיבולת המסירה למשאיות ולרכבת מ 19,000 -טון ליום במערך
הנוכחי ל 26,000 -טון ליום במערך המוצע.
סטטוס :החברה המפעילה – קבוצת דגון ,החלה את ביצוע הפרויקט במחצית השנייה של שנת  .2010הושלמה החלפת הפירים של
האלווטורים במגדל המערבי ,הושלמו החלפת אלווטור  3Mוהשינויים במסועים במרתף .הפרויקט להחלפה ושדרוג מסועי שרשרת במבנה
המסירה נמצא בשלבי מכרז .צפי גמר פרויקט.2017-

בביצוע

שדרוג מערך המחשוב בממגורה
הפרויקט :פיתוח והטמעת מערכות מידע ומחשוב לייעול המערך התפעולי בממגורה ,כולל חיבור למערכת המכס ולשער הממגורה.
סטטוס :בביצוע ע"י קבוצת דגון ,מפעילת הממגורה .הושלם מודול המידע התפעולי .מודול מערך המסירה נמצא בפיתוח .צפי להשלמת
הפרויקט  -סוף שנת .2018

בתכנון

מודרניזציה
הפרויקט :תכנון וביצוע שדרוג ושיפורים למניעת אבק ,הגנה מפני נפיצות והתאמה לדרישות תקן .ATEX
סטטוס :בתכנון .צפי ביצוע בשנת .2019
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חפירה ימית לבטיחות שיט ולפקידת אניות גדולות
החברה מבצעת עבודות חפירה ימית לשמירה על עומק המים הנדרש לפקידת אניות גדולות ולהבטחת בטיחות השיט.
בין הפרויקטים שביצעה החברה באזור נמל חיפה:

העמקת תעלת הכניסה לנמל חיפה ומעגל הסיבוב
בוצעה העמקת תעלת הכניסה לנמל חיפה לאורך  1.5ק"מ ,מעומק של  15מטר ל 17.5-מטר ,על-מנת לאפשר כניסת אניות מכולה גדולות
יותר .כ"כ בוצעה העמקת "מעגל הסיבוב" בבריכת הנמל לעומק של  16.3מטר ,שנועדה לתמרון אניות.

העמקת מנגש ברציף הראשי של מסוף "הכרמל"
מנגש באורך  400מטר הועמק ל 15.8 -מטרים לשם קליטת אניות גדולות יותר.

העמקת רציף הדלק
לבקשת תש"ן ביצעה חברת נמלי ישראל חפירה לעומק  10.7מטרים על מנת לאפשר פקידתן של אניות גדולות יותר.

נמל הקישון ,הרציף המזרחי ומעגנת "שביט"
בוצעה חפירה תחזוקתית בסמוך לנמל הקישון ולרציף קישון מזרח ,לעומק של  11-12מטרים .בנוסף ,בוצעה חפירה תחזוקתית במעגנת
"שביט".

חפירה תחזוקתית-רציף חיל הים
בוצעה חפירה תחזוקתית במתחם חיל הים בחיפה לשימור עומק מים.

פיתוח מעגנת "שביט"
עם ביצוע הרפורמה בנמלים בשנת  ,2005קיבלה החברה לניהולה את מעגנת "שביט" הממוקמת ליד שפך נחל הקישון.
המעגנה משרתת כ 365 -כלי-שיט מהם כ 100-העוסקים בדיג .בנוסף בשטחי המעגנה מבני מסתר ואחסנה.
חברת נמלי ישראל השקיעה וממשיכה בשדרוג תשתיות המעגנה ובשיפור השירות ללקוחות וכן בהתאמת המערכות במעגן לתקנות
המעגנות החדשות בתחומי התפעול ,איכות הסביבה ,בטיחות אש וכדומה .בין הפרויקטים שבוצעו עד כה:
•עבודות לשיפור מערכת הכבישים ותשתיות שונות.
•הקמת מבנה מלתחות ושירותים.
•שיפוץ מבנים שונים והצבת  5מקלטים (מרחבים מוגנים).
•ביצוע חפירות ימיות תחזוקתיות שוטפות.
•התאמת המעגנה לדרישות על פי תקנות המעגנות החדשות.
•פרויקט "מיגון רציפי המעגנה" הכולל הקמת גדר ,מצלמות ,תאורה וכיו"ב הסתיים.
•הוקם משטח זמני לאחסנה יבשה לטווח ארוך.
•נרכשה סירת שירות חדשה המאפשרת לתת שירות טוב יותר לשייטים ,ומענה למקרי חירום.
•שודרגה מערכת המחשוב של המעגן וכן הותקן אינטרנט אלחוטי לשימוש העוגנים במרינה ואורחים מחו"ל.
•הותקנה מערכת אספקת חשמל לכלי שיט ברציף הדייגים ושודרגה מערכת החשמל בשאר רציפי המעגנה.
•המעגנה צויידה במשאבות ניידות לשאיבת מי שיפוליים וביוב מכלי שיט העוגנים בה .כ״כ הוקם מאגר ראשוני של ציוד לטיפול בזיהום ים
משמן ,כמענה מיידי עד להגעת צוות המערך המקצועי שמפעיל החברה.
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