מתחמי חברת נמלי ישראל באשדוד
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אשדוד ,כעיר נמל פעילה ותוססת ,הופכת בשנים
האחרונות לבירת הלוגיסטיקה והe-commerce-
של ישראל.
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לחברת נמלי ישראל מספר מתחמי פארקים לוגיסטיים ,הממוקמים
במיקומים אסטרטגיים ומשרתים את לקוחות הסחר הנמלי של המדינה.
רבות מהחברות הגדולות בענף כבר התמקמו בפארק נמלי ישראל באשדוד,
שהקמתו החלה לפני כעשור ,והן נהנות מקירבה מיידית לנמל אשדוד ונמל
הדרום העתיד להיפתח בשנת .2021
לאור הביקוש הגובר ,פועלת חברת נמלי ישראל לפיתוח המתחמים הלוגיסטיים
הבאים ולהכשרתם לקראת שיווק למטרות לוגיסטיקה ,אחסנה ושירותי ערך מוסף.
במקביל עמלה החברה על פיתוח תשתיות תחבורה מתקדמות אשר ישרתו את המתחמים
הללו ויאפשרו נגישות נוחה ויעילה אל הכבישים הראשיים במדינה.
בשנים הקרובות ישנה האזור את פניו ויוביל את הסחר הימי להיקף פעילות חסר תקדים .אנו
מזמינים אתכם להתמקם אצלנו ולהבטיח את מקומכם בליבת מוקדי התפעול וההפצה ,במרכז
הארץ ,באחד מהפארקים שבניהולנו.

הפארקים שמפתחת ומנהלת חברת נמלי ישראל
פרושים בשלושה מוקדים:
■
■
■

פארק נמלי ישראל (מזרח ומערב)
מסוף מבוא ים
ומתחם נמלי ישראל בפארק עוגנים

שלושתם יחדיו פורשים רשת רחבה של אפשרויות עבור עולם הסחר הימי של ישראל.

פארק
נמלי
ישראל
אשדוד
חברת נמלי ישראל מזמינה אתכם להתמקם בצורה מושלמת בפארק נמלי
ישראל  -לתעשייה ולוגיסטיקה באשדוד ולהקים בסיס לוגיסטי ועסקי בסמוך
לנמל אשדוד ולנמל הדרום שבשלבי הקמה מתקדמים.
כל היתרונות בפארק נמלי ישראל:
■ מיקום מעולה לחברות העוסקות ביבוא ,יצוא ,הפצה ,לוגיסטיקה ואחסנה.
■ קירבה לצירי תחבורה ראשיים לכל הארץ.
■ חסכון בהשקעה במרכיב המקרקעין  -תשלום דמי שימוש שנתיים.
■ חיסכון בעלויות השינוע  -צמוד לנמל ולמסוף רכבת המטענים הפועל באזור.
■ תכנון והקמה ע״י הלקוח בהתאמה לצרכי העסק.
■ סביבת עבודה נוחה ויעילה המותאמת לשינוע ולהפצה.
■ סמיכות לעסקים בעלי פעילות משלימה.

בפארק
פארק התעשיה והלוגיסטיקה המתפתח בצפון העיר אשדוד ,יהווה את ״הדבר הבא״
בתחום הלוגיסטיקה.
הפארק המתוכנן ישתרע על שטח של מאות דונמים ,והוא מקודם כיום ע״י רשות מקרקעי
ישראל ועיריית אשדוד באמצעות מנהלת מיוחדת שהקומה לטובת קידומו ופיתוחו.
הגישה לפארק עוגנים צפויה להיות ממחלף חדש אשר יחבר בין כביש  4לבין העיר
אשדוד מצפון לה (מחלף ״אשדוד צפון״) והוא יהנה מכבישים חדשים ורחבים.
לחברת נמלי ישראל מגוון שטחים בפארק העתידי ,בגדלים שונים החל מ 10-דונם
ומעלה ,המיועדים ללקוחות מתחום הסחר הנמלי (המטפלים בסחורות יבוא או יצוא
דרך הים) .ללקוחות הזקוקים לשטחי קרקע גדולים במיוחד  -ניתן לצרף מספר מגרשים
יחדיו ,להתאמה לצרכי העסק.
כל היתרונות בפארק עוגנים:
■ שטחים במיקום אסטרטגי – בעורף נמל אשדוד ונמל הדרום שעתיד להיפתח בשנת .2021
■ בקירבה לצירי תחבורה ראשיים ובסמיכות מיידית למחלף העתידי המתוכנן על כביש – 4
״מחלף אשדוד צפון״
■ במיקום מעולה לחברות העוסקות ביבוא/יצוא ,אחסנה לוגיסטיקה ,הפצה ,ושרותי ערך מוסף
לקהל יעד המצוי במרכז הארץ.
■ השטחים מושכרים בדמי שימוש שנתיים ,דבר המהווה חסכון במרכיב ההשקעה ההוני במקרקעין

מסוף

מבוא
ים
המסוף החדש ,המצוי כעת בשלבי פיתוח ,ממוקם בקו ראשון אל הים,
ממש בעורפו של נמל הדרום החדש העתיד להיפתח בשנת  .2021מיועד
ללוגיסטיקה ופעילות הקשורה במשק הנמלי.
המסוף עתיד לכלול  6מגרשים בגדלים שונים ,הנעים בין  25ל 35-דונם כל
אחד .ניתן יהיה לחבר מספר מגרשים לצורך מענה על צרכי לקוחות הזקוקים
לשטחים גדולים.
כל היתרונות במסוף מבוא ים:
■ מיקום שהוא ״פריים לוקיישן״.
■ בקירבה לצירי תחבורה ראשיים ולכביש המוביל ישירות מ/אל נמל הדרום.
■ זמינות מיידית לתכנון והקמה.
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