הקמת נמל הדרום

התקדמות הפרויקט ספטמבר 2017
באוקטובר  2014הונחה אבן הפינה לנמל הדרום באשדוד והחלו
עבודות ההקמה .החוזים להפעלת הנמלים החדשים -נמל הדרום
ונמל המפרץ בחיפה נחתמו במאי  - 2015היתה זו אבן דרך היסטורית
ברפורמה שמוביל שר התחבורה והמודיעין ,חה"כ ישראל כ״ץ לשינוי
פניו של ענף הנמלים בישראל -הקמת נמלים חדשים ופתיחת הענף
לתחרות והתייעלות ,מפירות הרפורמה ייהנו היצואנים ,היבואנים,
התעשיינים ,הספנות והציבור הרחב.

מאז התקדמו בקצב העבודות להקמת הנמלים החדשים -שני מיזמי
תשתית מהגדולים במשק שלהקמתם אחראית חברת נמלי ישראל-
פיתוח ונכסים (חנ״י) ,אשר ניהלה את התכנון ,האישור הסטטוטורי
ואת מכרזי ההקמה וההפעלה.
צורכי המשק
הנמלים החדשים הם מיזמי תשתית מהחשובים לכלכלת ישראל.
הקמתם נועדה לתת מענה לצורך בהגדלת קיבולת הנמלים הקיימים
הקרבה למיצוי ,לשינויים הדרמטיים והמהירים בגודל האניות בקווי
הסחר הבינלאומיים ,וכן כדי למזער את תלותה של ישראל בנמלים
אחרים באזור ולשמור על איתנותה של כלכלת ישראל ,הנשענת

טקס החתימה על חוזי ההפעלה

כמעט לחלוטין על נמלי הים כשער המסחרי העיקרי (כ 99%-מהסחר
הישראלי משונעים באמצעות נמלי הים).
פתיחת הענף לתחרות -התייעלות ושיפור רמת השירות
נדבך נוסף ומרכזי הוא פתיחת ענף הנמלים לתחרות .כזכור ,הקמת
מסופי מכולות מתחרים במרחב של נמלי חיפה ואשדוד נכללה
בהמלצות של ועדת טרכטנברג להורדת יוקר המחיה (כשלי שוק
והמלצות בענפי משק שונים) ,המלצה שאומצה ע״י ממשלת ישראל
וקודמה לביצוע ע״י שר התחבורה והמודיעין .עם כניסתם של
הנמלים החדשים לפעילות בשנת  2021יוכלו היצואנים ,היבואנים
והספנות לבחור בנותן השירות .הנמלים יתחרו על רמת השירות
והמחיר ,כפי שמתקיים בנמלים המודרניים בעולם ובענפים אחרים
במשק שנפתחו לתחרות ,והציבור ייהנה מפירותיה.
 - PMECקבלן ביצוע עבודות ההקמה
נמל הדרום נבנה ע״י PMEC - Pan Mediterranean Engineering
של צ׳יינה הארבור הסינית ,שזכתה במכרז הבינלאומי להקמתו.
נמל המפרץ בחיפה מוקם ע״י שותפות של החברות הישראליות
אשטרום ושפיר.

טקס הנחת אבן הפינה לנמל הדרום

צילומים :רענן כהן
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 TILחברת ההפעלה של נמל הדרום באשדוד
חברות הפעלה מהשורה הראשונה בעולם ,המתמחות בהפעלת
מסופים נמליים ,זכו במכרזי ההפעלה של חברת נמלי ישראל,
זוהי הבעת אמון במשק הישראלי ,באטרקטיביות של מיקומה
הגיאוגרפי של ישראל ובפוטנציאל הסחר המקומי והאזורי.
חברת  TIL - Terminal Investment Limited SAמשוויץ זכתה במכרז
הבינלאומי להפעלת נמל הדרום( TIL .שבבעלות ענקית הספנות
 ,)MSCהיא מחברות ההפעלה המובילות בתחום ,מפעילה  29מסופי
מכולות ברחבי העולם.
היקף ההשקעה
ההשקעה בהקמת הנמלים החדשים נחלקת בין חברת נמלי ישראל
לחברות ההפעלה הבינלאומיות (המפעילים).

עלות העבודות להקמת נמל הדרום בהן נושאת חברת נמלי
ישראל :כ 3.3 -מיליארד  .₪עבודות אלה כוללות -הקמת רציף
עבודה ,הקמת רציפים ושטחים תפעוליים ,הארכת שובר גלים
ראשי קיים ,הקמת שובר גלים משני ,עבודות חפירה ימית.
השקעת המפעילים :המפעילים הבינלאומיים שנבחרו נדרשים
לתכנן ,לממן ולהקים את השטח התפעולי ,כולל השלמת מערכות
תשתית שונות ( )Service Infrastructureכגון :חשמל ,מים ,תקשורת
וכן הקמת מבנים תפעוליים שונים ( .)Superstructureכמו כן ,אחראי
המפעיל לרכש ולהתקנת הציוד התפעולי -מנופים ,כלי רכב
ייעודיים ,מערכות ניהול ומידע וציוד אחר הנדרש להפעלת נמל.
אומדן ההשקעה של המפעילים :יותר ממיליארד וחצי ש׳׳ח ,לכל
תקופת הזיכיון שמשכה כ 25-שנה.
שנת הפעלה :נמל הדרום צפוי להתחיל לפעול בסוף שנת .2021
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נמל הדרום במספרים
שטח מסוף המכולות 630 :דונם

רוחב המסוף 600 :מטרים
אורך הרציף הראשי 800 :מטרים
בעומק מים של  17.3מטרים

הארכת שובר ראשי קיים :בכ 600-מטרים
אורך שובר גלים משני חדש :כ 1,500 -מטרים
הנמל מותאם לאניית ענק (מרמה של
 )Triple Eהנושאת עד  18,000מכולות

אורך רציף משני 500 :מטרים
במסוף תוקם מסילת רכבת למטענים
תעלת כניסה
עד  24מטרים
אורך  1ק”מ
עומק מים

הדמית נמל הדרום

תחנת השנאה מתח עליון המוקמת
באתר תספק חשמל לנמל החדש

נמל הדרום -עבודות
הנדסיות מורכבות
בים פתוח
הקמת רציף העבודה
במסגרת הפרויקט הוקם רציף עבודה ממנו משונעים חומרי הגלם
להקמת הנמל ,העבודות להקמתו הסתיימו כ 5-חודשים לפני הזמן
המיועד והן כללו הקמת שוברי גלים ,החדרת שיגומי פלדה ארוכים
לקרקעית הים ליצירת מסגרת הרציף ,מילוי שטחו בחול והידוקו.

הנקראים קיסונים -אורך כל אחד מהם  24.5מטרים ,רוחבם  13מטרים,
וגובהם  17מטרים .הקיסונים משמשים קיר ים תומך לנמל בצדו
המערבי ומגנים מפני כוחות הים .המבנים שונעו למיקומם המדויק
בים ,בהתאמה למבנה הנמל החדש ושוקעו עד לקרקעית הים .הם
יוצרו בתוך מפעל צף ששונע מחו״ל ,לאתר ההקמה.

הקמת שוברי גלים
שובר גלים ראשי -העבודות להארכת שובר הגלים הראשי החלו.
שובר הגלים הראשי יתחבר לשובר הגלים הקיים של נמל אשדוד,
אורכו יהיה כ 600-מטרים והוא יתנשא לגובה של  32מטרים
מקרקעית הים ( 9מטרים מעל פני הים) ,ומהווה "חומה" בחתך טרפזי
שבסיסה המונח על הקרקעית הוא ברוחב  140מטרים ובאזור ראש
שובר הגלים מתרחבת עד  260מטרים .לטיוב תוואי שוברי הגלים
וייצוב הקרקעית הוחדרו עד כה אלפי עמודות חצץ לעומקים שנעים
בין  10-20מטרים בתוך קרקעית הים .החדרתם מתבצעת באמצעות
פלטפורמת ענק שיוצרה בסין במיוחד לפרויקט.

הקמת רציפים
מערבית לקיסונים הוחדרו לקרקעית הים מעל  600צינורות פלדה
לעומקים שנעים בין  32-35מטרים .על גבי מבנה הפלדה שנוצר
יוקם הרציף התפעולי המערבי (רציף  .)28במקביל מתקדמת הקמת
הרציף הראשי (רציף  .)27אלפי שיגומים מוחדרים לקרקעית הים עד
לעומק של  12מטרים מתחת למפלס קרקעית הים .עבודות למילוי
מתחם הנמל בחול ים נמשכות באינטנסיביות על ידי אניות מחפר
ייעודיות.

שובר גלים משני -מצפון לתחנת הכוח "אשכול" הוקם שובר הגלים
המשני לנמל הדרום ,המגיע לאורך של כ 1,500 -מטרים והוא נועד
להגן על הנמל החדש מצפון .העבודות לשריון הדפנות נמשכות.
הקמת קיר ים מגן מקיסונים
כחלק משובר הגלים המישני יוצרו  18יחידות של מבני בטון ענקיים,

רצועת קיסונים ,צילום :אלבטרוס צילומי אויר יולי 2017

במרחב הימי של האתר פועלים כלים ימיים רבים המשמשים את
הקבלן לביצוע העבודות בהם -סופר-פלטפורמה שנבנתה והובאה
מסין לטיוב קרקעית תוואי שוברי הגלים של נמל הדרום ,דוברות
גדולות מימדים לשינוע אבן וקוביות בטון ,גוררות ,אסדות להחדרת
שיגומים (פרופילי פלדה) ,אניית מחפר ועוד .במקטע היבשתי
פועלים מנופים ,דחפורים ,מכבשים ומובילים שונים .בתחילת
הפרויקט הוקמו אתר התארגנות של מנהלת הפרויקט ודרכי גישה
לאיזורי העבודה.

הקמת השובר הגלים הראשי והפלטפורמה לטיוב קרקעית הים ,צילום :אלבטרוס צילום אויר ,יולי 2017

כאן בונים
 45,000טונות לערך של פלדה לשיגומים ולצינורות.
(אורך כולל של  120ק”מ).
אורך שיגומי הפלדה היוצרים יחד את מסגרת הרציפים
הוא עד  34מטרים ואורך הצינורות עד  54מטרים.
כ 7-מיליון טונות אבני מחצבות וסלעים ישמשו
ברובן להקמת שוברי הגלים.

השלמת חיבור שובר גלים משני לרצועת קיסונים ולרציף מערבי .צילום :רענן כהן

כ 35,000-קוביות בטון (אנטיפרים) מיוצרות לשוברי גלים.
נפח הבטון בו יעשה שימוש בפרויקט 140,000 -מ”ק
(לא כולל בטון לאנטיפרים).
לטיוב קרקעית הים בתוואי שוברי הגלים יבוצעו כ24,000 -
עמודות חצץ שיוחדרו באמצעות דוברת ענק (סופר-פלטפורמה).

קדמת הטכנולוגיה-
הסופר-פלטפורמה
דוברת ענק מתרוממת ( )SELF ELEVATING PLATFORMבעלת כושר
ציפה של  4,000טונות ,שהגיעה ארצה בפברואר  2016ויוצרה במיוחד
לפרויקט ע"י הקבלן המבצע .הסופר-פלטפורמה משמשת להחדרת
עמודות חצץ בתוואי שובר הגלים הראשי ושובר הגלים המשני של
הנמל החדש ,לעומק של עד  10מטרים בשובר הגלים הראשי ועד
 20מטרים בשובר הגלים המשני בתוך קרקעית הים .עמודות החצץ
משמשות לטיוב קרקעית הים ותפקידן לשפר את חוזק הקרקע
להתמודדות עם רעידות אדמה ולהגביר את יציבות שוברי הגלים.
יתרונה הגדול :הדברה מתרוממת עד לגובה  15מטרים מעל פני הים
וכך היא מסוגלת לבצע את העבודה גם בתנאי ים קשים (ים פתוח,
גבוה וגלי).

שינוע הסופר -פלטפורמה משנגחאי לישראל

סוג :דברה מסוג  -MOON POOLדוברה עם חלל פתוח במרכז הסיפון,
שדרכו מבצעים את החדרת עמודות החצץ .בעלת שני זיזי ענק
משני צדדיה ,באורך  16מטרים כל אחד ,המחדירים אף הם עמודות
חצץ .על הדוברה יש שני סילוסים האוגרים חצץ בקיבולת  300מ׳׳ק
כל אחד ומערכת מסועים ומשאבות המספקת חצץ בקצב של עד
 600מ"ק בשעה .דברת משנה מספקת את החצץ.
גודל הסופר-פלטפורמה 52 :מטרים על  42מטרים .אורך כל רגל
כ 60-מטרים וקוטרה  2.5מטרים .כל רגל מצוידת בארבע בוכנות
המסוגלת לייצר דחף של  350טון שאמורה להרים את הדברה או
לחלץ את הרגליים מהקרקע בעת תמרון .לדברה  4עוגנים במשקל
 8טונות כל אחד וכן  2סירות שירות המיועדות לסייע אף הן בעת
תמרון הדוברה.
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