נמל המפרץ
יוצא לדרך

מיזם התשתית הלאומי של משרד התחבורה

כך ,יבטיח הנמל החדש את מזעור תלותה של
ישראל בנמלים זרים באזור.

לביצוע ,והוא יביא עמו תחרות ,התייעלות

נמל המפרץ יופעל ע"י חברת הפעלה בינלאומית,
בסטנדרטים גבוהים של שירות  -היצואנים
והיבואנים יוכלו לבחור היכן לקבל את השירות.

והבטיחות בדרכים וחברת נמלי ישראל יוצא
ושיפור השירות .נמל המפרץ יהווה מנוע צמיחה
חדש לעיר חיפה ,לקריות ולצפון כולו.
נמל המפרץ יגדיל את קיבולת נמלי הים של ישראל
במענה לגידול בסחר ויחולל תחרות החיונית כל כך
בענף הנמלים בישראל .קידום הרפורמה בנמלים
עם הקמתם של שני נמלים חדשים תחולל תחרות
בענף ובמרחב של כל נמל ,תייעל את השירות
ותתרום להורדת יוקר המחיה ,לרווחת הציבור כולו.
נמל המפרץ יאפשר את פקידתן של אניות הענק
החדישות והידידותיות לסביבה .אניות שאינן
יכולות לפקוד את ישראל כיום בשל גודלן ,וזאת
כשנמלים אחרים באזור כבר ערוכים להן.

הודות לקווי הספנות העיקריים שיפקדו את
נמל המפרץ ,הייצוא הישראלי יגיע במהירות
ללקוחות חדשים ולשווקים באסיה ,באירופה
ובארצות הברית .קווי הספנות יביאו את תוצרת
ה"כחול-לבן" למדינות שונות ,ומגוון של מוצרים
מכל רחבי העולם יגיעו במהירות לכל בית
בישראל.
מיזם תשתית עתיר השקעה זה יהווה מנוע
צמיחה ומוקד תעסוקה חדש לעיר חיפה,
לקריות ,לישובים באזור ולצפון כולו .סביבו
יתמקמו מרכזים לוגיסטיים ופארקי תעשייה
מודרניים ,והוא יתרום ליצירת מקומות תעסוקה
רבים באזור כולו.

כשהמים פתוחים -השמיים הם הגבול!

נמל המפרץ מתוכנן לפקידת אניות ענק מרמה  EEEעם יכולת שינוע של עד  18,000מכולות )(TEU
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