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הקדמה

מטרת עבודה זו לבחון היבטים בעלי משמעות לאומית בהפעלת נמל פרטי בשטח מספנות 
בבחינת  ספציפי  באופן  מתמקדת  העבודה  חיפה.  נמל  של  ההכרזה  שטח  בתוך  ישראל 
ההשפעות של ביטול או הרחבת המגבלה המנהלתית שהוטלה על נמל המספנות העומדת 
על 5% מכלל תנועת המטענים בנמלי חיפה, אשדוד ואילת ומגבלות נוספות )כגון איסור שינוע 

כלי רכב(.

ואשדוד  בחיפה  החדשים  הנמלים  הפעלת  התחלת  עד  הינה  זו  עבודה  של  הזמנים  מסגרת 
)נמל המפרץ ונמל הדרום בהתאמה( המתוכננים להתחיל בפעולתם במהלך 2021. אנו יוצאים 

מהנחה כי החל מתאריך זה לא יהיה בכוונת המדינה לשמר מגבלה זו. 

מדיניות  למחקרי  חיפה  מרכז  ידי  על  ובוצעה  ישראל  מספנות  נמל  ידי  על  הוזמנה  העבודה 
ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. 
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תקציר מנהלים

נמל מספנות ישראל החל לפעול בשנת 2007. כתב ההסמכה של הנמל כולל מספר הגבלות 
ובין השאר הגבלת שינוע בסך 5% מסך המטענים המשונעים בנמלי ישראל.

מעבר  המספנות  נמל  פעילות  בהרחבת  מובהק  אינטרס  שיש  הרי  הציבורית  מהבחינה 
)כאמור  יחסית  מצומצמים  בהיקפים  כה  עד  המספנות  נמל  הפעלת  גם  שכן  הנ"ל  למגבלה 
5% מתוך סך המטענים העוברים בנמלי ישראל( חוללה תחרות בשוק פריקת המטענים  עד 
בענף  מבורכת  לתחרות  גרמה  זו  פעילות  והצובר.  המלט  ובתחומי  ברזל  כדוגמת  הכלליים 
בהתאם למדיניות הממשלה להציג תחרות בתחום הנמלים כפי שבאה לידי ביטוי עם הכרזת 
 .)2011  ,2007( הנמלים  בתחום  נוספות  והחלטות ממשלה   2005 בשנת  בנמלים  הרפורמה 
בנוסף הרחבת הפעילות בנמל המספנות עולה בקנה אחד עם המדיניות הכללית של הממשלה 
להציג תחרות בתחומים מונופוליסטים, כפי שבאה לידי ביטוי בתחומים אחרים כגון במדיניות 

השמים הפתוחים ובמדיניות בנושא טלפונים ניידים )רפורמת הסלולר(. 

בנוסף, האינטרס הציבורי תומך בהסרת המגבלה מתוך ראייה של ניצול משאב קו המים באופן 
יעיל יותר, בהקשר זה יש לציין כי נמל המספנות משלם תמלוגים, העומדים על סך 4% מכלל 

פעילותו, למדינת ישראל ותמלוגים נוספים לחנ"י.1

גם הצגת מודלים עסקיים  והתחרות שחולל עד כה, תחרות שכללה  נמל המספנות  פעילות 
והברזל,2  הגרעינים  יבוא  להורדת מחירים בתחום  גרמה  בקו המים,  לוגיסטיקה  חדשים של 
התמחות,  ידי  על  נשר  המלט  למונופול  משמעותית  תחרות  ויצרה  ללקוחות  השירות  שיפור 

אינטגרציה אנכית והשקעות במתקנים אוטומטיים.

השארת המגבלה הינה למעשה תמריץ שלילי להתייעלות בתחום הנמלים שכן בנוסף להגבלת 
עתידיים  אוטומטיים  במתקנים  השקעות  עוצרת  היא  הקיימים  המנופים  באמצעות  השינוע 

נוספים כגון הקמת ממגורות לגרעינים.

כמו כן הפסקת הפעלת נמל המספנות )עם הגעת פעילות הנמל למגבלת 5%( תביא להארכת 
הנמדדים  ארוכים  זמנים  כיום  כבר  )הממתינות  וצובר  כללי  מטען  אוניות  של  ההמתנה  זמני 

בימים רבים( והשתת עלויות נוספות על בעלי המטענים והציבור.

פעילות נמל המספנות הינה בעלת היבטים סביבתיים חיוביים לעומת פעילות דומה באותם 
רציפי נמל חיפה הנמצאים בצמוד לעיר )אזור רח' העצמאות(.

הרפורמה  לאחר   2005 בשנת  שהוקמה  מלאה  ממשלתית  בבעלות  חברה  ישראל,  נמלי  חברת  חנ"י:   1
בנמלי ישראל והיא בעלת הקרקע המוחכרת למספנות.

וכן  ידי חברות הנמל האחרות  ואומצו על  ידי נמל המספנות  במסגרת הנחות מתעריף המקסימום על דמי ניטול שניתנו על   2
הטבות נוספות כגון אי חיוב עבור ימי המתנה ועוד.
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בתנאי תחרות גוברת בין הנמלים עולה חשיבות הריבון בחלוקת משאבים ורגולציה בין חברות 
ושירותים  שונים  במטענים  שונה  רווחיות  מקסימום,  תעריפי  בנושא  )בעיקר  השונות  הנמל 

רוחביים כגון גוררות וניתוב(.3

המלצתנו ביטול מוחלט של מגבלת השינוע בגובה 5% מהמטענים המשונעים בנמלי ישראל 
גובה המגבלה באופן  ובעדיפות שניה העלאת  )כגון איסור שינוע כלי רכב(  נוספות  ומגבלות 
ב-2021. לחילופין החרגת פעילות המתקנים האוטומטיים  כליל  מודרג עד להסרת המגבלה 

)כגון פריקת המלט ומתקנים עתידיים( מתוך מגבלת 5% זו.

יש להדגיש כי ההמלצות מתייחסות לתקופה החלה עד תחילת הפעלת הנמלים החדשים )נמל 
המפרץ ונמל הדרום( הצפויים לפעל החל משנת 2021. החל מתאריך זה והתחלת התחרות 
המספנות  נמל  על  רק  כאשר  בזה4  זה  המתחרים  נמלים   6 בארץ  יהיו  הנמלים  בין  המלאה 
לחוסר  מעבר  כי  לכל  ברור  החדשים  הנמלים  מהפעלת  החל  ולכן  שינוע  מגבלות  מוטלות 
ההצדקה וההיגיון הכלכלי להשארת מגבלת 5% על נמל המספנות, הותרת המגבלה תהווה גם 

הפליית הנמל לרעה אל מול הנמלים הפרטיים האחרים.

תאגוד ספקי שירותי הניתוב, גוררות ועגינה הינם חלק ממו"מ שהסתיים בשבועות האחרונים מול נמל חיפה וועד העובדים  3

הנמלים הם: נמל חיפה הנוכחי, נמל אשדוד הנוכחי, נמל המפרץ, נמל הדרום, נמל אילת ונמל המספנות.  4



7

מבוא

כללי

2007 כאשר מוטלות עליו מספר מגבלות במסגרת  נמל מספנות ישראל החל לפעול בשנת 
)מסמך  והתחבורה  האוצר  משרדי  של  משותפת  בחתימה   2005 מפברואר  עקרונות  מסמך 
העקרונות מובא בנספח מס' 1(, המגבלות קובעות כי: "...הכמות הכוללת של מטענים שישונעו 
המטענים  מכלל  הנקוב...  האחוז  על  יעלה  לא  ישראל[...  מספנות  ]חברת  החברה  בשטח 

המשונעים בנמלי חיפה אשדוד ואילת... לפי משקל המטען".5 

החל משנת 2011 ואילך עומד 'האחוז הנקוב' על 5%. בנוסף הוטל איסור שינוע כלי רכב על 
ידי הנמל.

ולאומיים בהפעלת הנמל עד כה ובהסרת או  זו הינה לבדוק היבטים משקיים  מטרת עבודה 
הרחבת מגבלת 5% הנ"ל.

פרספקטיבת הניתוח – ראייה לאומית

כמה  בפנינו  עומדות  בישראל  פרטי  נמל  הפעלת  של  השונים  ההיבטים  את  לבדוק  בבואנו 
שלהם  רבים  שחקנים  בו  ופועלים  מורכב  תחום  הינו  הנמלים  תחום  שכן  ניתוח  אפשרויות 

אינטרסים שונים.

אנו בחרנו להתייחס בעבודה זו לאינטרסים ציבוריים ולאומיים בלבד ולכן נבחן את הנושאים 
הבאים:

היבטים ציבוריים: כגון הליך חוקי תקין, שימוש יעיל והוגן בנכסי המדינה וכו'	 
היבטים כלכליים משקיים: קרי יתרונות כלכליים למשק כולו כפי שבאים לידי ביטוי בתועלת 	 

המשתמשים )בעיקר יבואנים ויצואנים(, הלקוחות הסופיים וכלל הציבור בעיקר בתחומי 
המחירים והשירות.

היבטים של איכות הסביבה: היבטים סביבתיים של הפעלת הנמל.	 

בבחירתנו לבחון את הנושא מנקודות מבט אלו, אנו איננו בוחנים )באופן מודע( את ההשפעות 
המיקרו כלכליות )ברמת הפירמה( על חברת נמל חיפה, על חברת נמל המספנות ועל שחקנים 

אחרים.

העדפת מנגנוני תחרות חופשית ככל הניתן

לתפיסתנו מנגנוני השוק החופשי והתחרות מביאים לניצול הטוב ביותר של המשאבים הכלכליים 
ובסופו של דבר לרווחה הגבוהה ביותר למשק הישראלי, לפיכך אנו מעדיפים מנגנונים כאלו 
על פני הגבלת התחרות היוצרת עיוותים בהקצאת המשאבים. עם זאת, גם בתנאי תחרות יש 
חשיבות גדולה מאד לרגולציה הממשלתית בתחומים מסוימים של פעילות הנמל, כגון תעריפי 

מספנות ישראל – עקרונות הסמכה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, משרד האוצר ומשרד התחבורה,   5
22 בפברואר 2005.
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מקסימום, תור תפעולי וכו' )ראה פירוט בפרק 'מטענים רווחים ושאינם רווחיים'(. בכל מקרה 
שיטת הרגולציה העדיפה היא באמצעות תמריצים כספיים ולא הגבלות מנהלתיות.

2005, היחס לחברות הנמל )חברות נמל חיפה  עם כניסת הרפורמה בנמלים לתוקף בשנת 
והפסד  רווח  עקרונות  לפי  להתנהל  הצריכה  כלכלית  ישות  כאל  להיות  אמור  ואילת(  אשדוד 
בשוק שאמור להיות תחרותי עד כמה שאפשר. יש לזכור כי בתוך שטח ההכרזה של נמל חיפה 
פועלים, מעבר לחברת נמל חיפה, תאגידים מורשים רבים.6 הדרך היחידה לוודא כי פעילות 
כה מורכבת בעלת משמעויות כה רחבות למשק הישראלי עובדת באופן יעיל הינה לראייתנו אך 

ורק אם כל אחד מהתאגידים לעיל יתנהל לפי עקרונות כלכליים.

תחום הנמלים הינו תחום מורכב שכן הוא בעל השפעה רוחבית על כלל הפעילות המשקית, 
בדרגות  כשחקן  בו  משמשת  המדינה  זה  ובכלל  שונים  שחקנים  של  שונים  אינטרסים  בו  יש 
שונות של מעורבות החל מהבעלות על הקרקע דרך רווחיות החברות הממשלתיות, המשך דרך 
אסדרת ענף הנמלים )כגון איכות השירות ורציפותו( ועד נציגת האינטרס הציבורי בכל הנוגע 
להורדת מחירי הסחורות המשונעות דרך הנמלים בעבודה זו ננסה לאזן בין האינטרסים השונים 
כאמור מפרספקטיבת המשק הלאומי בלבד ובתפיסה כי תחרות מביאה לייעול שבסופו של 

דבר מגדילה את רווחת המשק.

מעבר להשפעה הכלכלית הרוחבית של הנמלים על כלל המשק הישראלי – השפעה שכאמור 
אמורה לעמוד לדעתנו בראש סדרי העדיפויות של מקבלי ההחלטות – סקטור הנמלים הינו 
)כלכלה  הים  על  המבוססת  כלכלה  של  יותר  גדול  תחום  בתוך  עצמו  בפני  כלכלי  ענף  גם 
כחולה(. הסרת מגבלות שונות על הנמלים )כל הנמלים( תאפשר לנמלים להתחרות באופן הוגן 
ובסופו של דבר גם רווחי יותר ולתועלת המשק הן בתחומי שינוע המטענים, שזהו כמובן תחום 
הפעילות המרכזי של הנמלים, והן על שווקים ותחומים חדשים. בין התחומים הללו ניתן למנות 
את השיטעון,7 שירותי ערך מוסף בלוגיסטיקה, שירות לתעשיית הגז )off-shore(, טכנולוגיות 

ימיות ועוד.

תאגידים וגופים הפועלים בשטח ההכרזה של נמל חיפה: חברת נמל חיפה, חברת נמל מספנות ישראל,   6
חברת SIPG – מסוף המפרץ, תש"ן – רציף הדלק כולל המקשר ימי, דגון – ממגורות צובר, רציף גדות, 

מסוף כימיקלים, מעגן שביט – מעגן דייג ומרינה.

כמות המטענים המיועדים למשק הישראלי או היוצאים ממנו קבועה יחסית ומושפעת בעיקר מהפעילות   7
הכלכלית במשק הישראלי ולא מנמל הפריקה. אם זאת בתחום המכולות הרי כל פעולות השיטעון אינן 
קשורות ישירות למצב הכלכלה הישראלית, כיום )2018( פעילות השיטעון קטנה יחסית אולם היא אמורה 
2021 עם הפעלת הנמלים החדשים. בנוסף בתחום המטען הכללי הרי  לגדול משמעותית לאחר שנת 
בעיקר  ירדן  עבור  מעבר  נמל  להוות  פוטנציאל משמעותי  והעתידיים(  )הנוכחיים  חיפה  מפרץ  שלנמלי 

בסחר של ירדן מערבה ועל ידי כך לחסוך את המעבר היקר בתעלת סואץ.
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רקע כרונולוגי

כללי

בשיאה  שיט.  כלי  ותיקון  לבניית  ממשלתית  כחברה   1959 בשנת  הוקמה  ישראל  מספנות 
העסיקה החברה אלפי עובדים אך נקלעה לקשיים והופרטה בשנת 1995 על ידי מכירת מניותיה 

והפיכתה לחברה פרטית.

לשירותים  גם  המספנות  ידי  על  בקרקע  המותר  השימוש  הורחב  החברה  הפרטת  לקראת 
הקשורים לפעילות של עבודות עיבוד מתכת וקונסטרוקציה.

בזמן השביתה הגדולה בנמלים ב-2003 התירו שר התחבורה, אביגדור ליברמן, ושר האוצר, 
בנימין נתניהו, להפעיל את מספנות ישראל כנמל סחורות זמני כדי שלא לפגוע בייצוא הישראלי 
ובייבוא חומרי גלם עבור התעשייה. על פי כתב ההסמכה הותר למספנות לבצע פעילות נמלית 
החכור  בשטח  ואחסון  סוורות  סבלות,  שירותי  ושל  מכולות  של  ואחסנה  טעינה  פריקה,  של 

ובמעגן.

בשנת 2005 הוכרזה הרפורמה בנמלים ובשנת 2007 הוקמה באופן רשמי חברת נמל מספנות 
כתב  את  החברה  קבלה  גם  זו  בשנה  בע"מ,  ישראל  מספנות  של  בת  כחברת  בע"מ  ישראל 
והתחבורה  האוצר  למשרדי  משותף  מסמך  נמל.  שירותי  למתן  מורשה  כתאגיד  ההסמכה 
קבע את העקרונות להסמכה, מסמך העקרונות קבע מספר מגבלות ביניהן מגבלת שינוע של 
מטענים העולה בהדרגה לאורך הזמן עד לתקרה בת 5% מכמות המטענים המשונעת בנמלי 

ישראל )חיפה אשדוד ואילת( וכן נקבע רף עליון נומינלי לפעילות מכולות שהוסר עם הזמן.

באוגוסט 2007 אישרו שר התחבורה שאול מופז ושר האוצר רוני בר-און לחברת מספנות ישראל 
ישראל  גולמי. בכך הפכה מספנות  להתחיל לספק שירותי נמל לאוניות שייבאו מטעני סוכר 
לנמל הפרטי הראשון במדינה. במקביל, נחתם בין מספנות ישראל לבין חנ"י הסכם הרשאה 
 2008 בינואר  תמלוגים.  ולחנ"י  למדינה  לשלם  המספנה  נדרשה  פיו  על  הסוכר"(,  )"הסכם 
סוגי המטענים שהוגדרו בהסכמי  כל  לפריקת  ישראל,  נמלי  הורחב ההיתר שהעניקה חברת 

הרפורמה בנמלים. 

אבני דרך מרכזיות בחיי מספנות ישראל

1959 יסוד מספנות ישראל	 

1965 הסכם חכירת הקרקע על ידי המספנות	 

1994 מכירת חלק משטחי המספנה ומתן זכויות לשירותים נוספים	 

1995 הפרטה	 

2003 הסמכה כנמל זמני	 

שינוע 	  על   5% )בנפרד( קביעת מגבלת  וכן  ישראל  חוק הרפורמה בנמלי  2005 העברת 
מטען בנמל המספנות
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לצורך 	  ישראל לראשונה  נמל מספנות  והפעלת  נמל  רישיון הפעלת  2007 כתב הסמכה 
יבוא סוכר

2008 הרחבת היתר הפעלת הנמל לסחורות נוספות	 

2009 חידוש חכירת הקרקע )נחתם סופית 2011(	 
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היבטים ציבוריים

נמל המספנות כמחולל תחרות

מונופולין  עקב  במשק  מסוימים  בענפים  בתחרות  שחוסר  הרי  הציבורית-לאומית  ברמה 
ממשלתיים, מהווה חסם מרכזי לרווחת הציבור בישראל ולפיתוח כלכלי לאומי.

ברצוננו לצטט מתוך דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי )ועדת טרכטנברג( שבדקה נושא זה:

...תרומה נוספת ליוקר המחיה בישראל היא חוסר יכולתה של הממשלה לקדם שינויים מבניים 
מעודדים תחרות, בייחוד במונופולין ממשלתיים. דוגמה לכך הוא כוחם העודף של ועדי עובדים 
הגורם  היקף,  רחבות  כלכליות  בעלויות  רב,  לחץ  להפעיל  בכוחם  אשר  חיוניות,  בתשתיות 
לפגיעה בציבור, על מנת לשמור על האינטרסים של הקבוצה. בהקשר זה מובא מקרה בוחן של 

נמלי הים של ישראל:

מסך  כ-99%  הים,  נמלי  דרך  החוץ  סחר  באפשרות  משמעותי  באופן  תלוי  הישראלי  המשק 
תנועת המטענים עוברת בנמלי הים ומגיעה לכ-43 מיליון טון בשנה ]בשנת 2018 כבר עמד 
המספר על כ-57 מיליון טון[. בחינה שנעשתה על ידי גורמי המקצוע במשרדי התחבורה והאוצר 
עולה כי התפוקות בתחום המכולות לצוות עבודה בנמלי ישראל נמוכות ביחס לנמלים אחרים 
לנמלים  ביחס  מכך  נמוך  ואף  התיכון  במזרח  לנמלים  ביחס  נמוכות   25%–15% בין  בעולם: 
מתקדמים בעולם. העלות הנגזרת מכך למשק הלאומי נאמדת במאות מיליוני ₪ בשנה. הכשל 

המרכזי בענף הוא העדר תחרות.8

בענף  נמוך  לפריון  הגורמים  כאחר  בנמלים  תחרות  היעדר  על  מצביעה  טרכטנברג  ועדת 
הנמלים, פריון נמוך זה בתורו גורם לעלויות מיותרות בסחר החוץ הישראלי המגולגלות במקרה 
של יבוא לישראל בסופו של דבר על הלקוח הסופי )הצרכן(. קרי היעדר תחרות בנמלים צוינה 

על ידי ועדת טרכטנברג כאחד הגורמים לעלייה ביוקר המחיה בישראל.

הבעיות המבניות בתחום הנמלים בישראל והיעדר התחרות בתחום היו ידועות לקברניטי הענף 
עוד שנים רבות לפני ועדת טרכטנברג )2011(. ואכן מדיניות הממשלה לעידוד התחרות בענף 

הנמלים באה לידי ביטוי כבר בעשור הקודם לוועדה וזאת באופן כללי בשני מהלכים:

הרפורמה בנמלים: עד לשנת 2005, הייתה "רשות הנמלים" הגוף המרכזי שהחזיק, מכוח   .1
1961", במלוא הסמכויות לתפעול ולפיתוח הנמלים, וכן בידע  "חוק רשות הנמלים התשכ"א 
"רשות  חוק  וחרום.  רגיעה  בעיתות  בנמלים  החוק  ולאכיפת  הכספיים  ובמשאבים  המקצועי 
נמלי  חברת  גופים:  לארבעה  הנמלים"  "רשות  את  פיצל  והנמלים,התשס"ד-2004"  הספנות 
ישראל פיתוח נכסים בע"מ )חנ"י(, אחראית לפיתוח התשתיות והחכרת הנכסים בתחומי נמלי 
וחב' נמל אילת )שהופרטה  וכן שלוש חברות נמל: חב' נמל חיפה, חב' נמל אשדוד  ישראל, 

בשנת 2013(.

170 עמ'  הממשלה,  ראש  משרד  באתר  טרכטנברג(  )ועדת  חברתי  כלכלי  לשינוי  הוועדה  דוח   8 
 http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf
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במסגרת הרפורמה שנועדה לקדם תחרות בין הנמלים בישראל כדי להוזיל את עלויות ההובלה 
עצמאיות  ממשלתיות  כחברות  ואשדוד  חיפה  נמלי  אוגדו  הנמלים  עבודת  את  ליעל  וכדי 
המתחרות זו בזו )על המאפיינים ההיסטוריים והגאוגרפיים של התחרות בין נמלי אשדוד וחיפה 
ר' פרק: 'היבטים גאוגרפיים בחלוקת מטענים בין נמלי ישראל'(. במסגרת הרפורמה הסכימו 

הנמלים להפעלתו של נמל פרטי בתנאים מסוימים. 

החלטת ממשלה 1710 בשנת 2007 בדבר תוכנית לפיתוח נמלי אשדוד וחיפה שיתופעלו על   .2
ידי זכיינים פרטיים ולא על ידי רשות ממשלתית או חברות ממשלתיות:9 לאור הגידול המתמיד 
בסחר החוץ הישראלי הוחלט על הקמת שני נמלים חדשים שיתופעלו על ידי זכיינים פרטיים 

ויגבירו את התחרות הנמלים.

לאחר פרסום דו"ח ועדת טרכטנברג קיבלה ממשלה החלטה בדבר "קידום פיתוח נמלי הים 
בדרכים  והבטיחות  התחבורה  שרי  את  "להנחות  בהחלטה(   7 )סעיף  הקובעת  בישראל"10 

והאוצר לפעול לגיבוש צעדים שיביאו להגברת התחרות בענף הנמלים".

על הקמת הנמלים החדשים הופקדה חברת נמלי ישראל מתוקף תפקידה כאחראית לפיתוח 
התשתיות והחכרת הנכסים בתחומי נמלי ישראל. חנ"י רואה את תפקידה כמייצרת תחרות בין 
הנמלים וכמעודדת התייעלות ועליה בפריון העובדים בענף וזאת לטובת סחר החוץ של המשק 
כמקובל  זו  בפעילות  כמסייע  הפרטי  הסקטור  את  ישראל  נמלי  חברת  רואה  עוד  הישראלי, 

בעולם. להלן מתוך דף הבית של אתר חברת נמלי ישראל )ההדגשה אינה במקור(:

ממטעני  כ-99%  משנעים  והם  ישראל  מדינת  של  העיקרי  המסחרי  השער  הם  הים  "נמלי 
לצמיחת  חיונית  בישראל,  מודרנית  נמלים  מערכת  בעקביות....  צומח  אשר  הישראלי  הסחר 
המשק ולסחר הישראלי - פיתוחה הוא יעד אסטרטגי לכלכלת ישראל, השואפת להגדיל את 
השתתפותה בסחר העולמי והאזורי, ואשר יכולה גם להפוך מתחנת סחר סופית לצומת סחר, 

תובלה ימית ולוגיסטיקה מרכזי באזורנו.

לנוכח יעד זה ובהסתמך על התחזיות לגידול בסחר הישראלי, הכינה חברת נמלי ישראל עוד 
2006 תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים בראייה ארוכת טווח. תכנון אסטרטגי  בשנת 
עשרות שנים קדימה, מאפשר למדינת ישראל אופק תכנוני ויכולת להגדיר את עתודות הקרקע 
ותשתיות הנמל הדרושות לכלכלת ישראל. תכנית האב היוותה פלטפורמה לקידום יעד מרכזי 
של  שילובו  הנמלים באמצעות  בענף  התייעלות  וקידום  יצירת תחרות   - בנמלים  הרפורמה  של 
מכולות  מסופי  הקמת  בעולם.  מודרניים  בנמלים  כמקובל  המסופים,  בהפעלת  הפרטי  הסקטור 
חדשים בסמוך לנמלים הקיימים בחיפה ובאשדוד, תאפשר תחרות במרחב הנמל ובתוך מערכת 
בשנים  אינטנסיבית  פיתוח  בתנופת  הנמצאים  באזורנו  אחרים  נמלים  מול  תחרות  וכן  הנמלים 

האחרונות.11

ראש  משרד  באתר   2007 משנת   1710 מס'  ממשלה  החלטת  וחיפה,  אשדוד  נמלי  לפיתוח  תוכנית   9
 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2007_des1710 .הממשלה

קידום פיתוח נמלי הים בישראל, החלטה מס' 3983, 18 דצמבר 2011  10 
 https://www.gov.il/he/Departments/policies/2011_des3986

דף הבית של אתר חברת נמלי ישראל  11 
 http://www.israports.org.il/he/PortsDevelop/Pages/default.aspx
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וזאת כדי  ועד היום הינה לעודד תחרות בענף הנמלים   2004 קרי מדיניות הממשלה משנת 
להקטין עלויות סחר החוץ של ישראל המקבלות גם ביטוי מסוים ביוקר המחיה בישראל.

לראייתנו, באופן עקרוני, הגבלות על פעילות נמל המספנות הינן למעשה הגבלות על התחרות 
בתחום הנמלים בישראל. הגבלות על תחום הנמלים ומניעת תחרות בו הינה בעלת השלכות 
הגופים  לעמדת  ובניגוד  הממשלה  להחלטות  בניגוד  נמצאת  המשק,  על  שליליות  כלכליות 
הממלכתיים הרלוונטיים )רספ"ן, חנ"י( המצהירים כי הם תומכים בתחרות. האינטרס הציבורי 

תומך באופן מלא לדעתנו בהגדלת התחרות בתחום הנמלים ולא בהגבלתה.

שימוש במשאבים לאומיים

עקב מיקומן של המספנות על קו המים, היה ברור כבר בתחילת דרכן בשנות ה-60 כי המספנות 
יכולות למלא גם תפקיד של נמל. הדבר בא לידי ביטוי בהסכמים שונים עוד לפני קבלת רישיון 

הפעלת הנמל:

חוזה חכירת הקרקע בשנת 1965 סעיף 15: "המספנה תהה רשאית לפרוק מכלי שיט אל 	 
הרציפים מטענים הכוללים "ציוד וחומרי גלם הדרושים למספנה לשימושה או לצריכתה 

הבלעדית של המספנה", )נספח מס' 2(.

חוזה חכירה 1994 סעיף 9)א()4( – מאפשר למספנה לבצע פעילות נמלית בתחומים אשר 	 
אינם מצויים בנמלים ואינם מהווים תחרות לרשות – כפוף להסדר כספי. )נספח מס' 3(.

במחסור,  משאב  או  לאומי  כמשאב  ישראל  של  המים  לקו  להתייחס  ניתן  כלכלית  מבחינה 
כאמור המספנה משלמת תמלוגים על שימוש במשאב זה, גובה התמלוגים למדינה עומד על 
4% מהמחזור ובנוסף משולמים תמלוגים לחנ"י בהיקף משמעותי נוסף )בהסכם בין המספנות 
ונראה כי האינטרס הציבורי נשמר במקרה זה. אם זאת, זה המקום לצין כי לראייתנו  לחנ"י( 
משאבים  או  לאומיים  במשאבים  הקשורות  התקשרויות  לאפיין  הצריכה  השקיפות  במסגרת 
במחסור, על המדינה )או חנ"י( לפרסם לציבור את גובה התמלוגים המשולמים לה על ידי כל 

הנמלים )כולל הנמלים החדשים(.

קרי, בהתחשב בעובדה כי האפשרות לפעילות נמלית בשטח המספנות הייתה ידועה ובנוסף 
משלם נמל המספנות בנוסף לדמי החכירה על הקרקע גם תמלוגים קבועים מתוך הפעילות 
המים,  קו  במשאב  שימוש  בנושא  הציבורי  האינטרס  נשמר  שלדעתנו  הרי  בפועל,  הנמלית 

)לפירוט נוסף בנושא זה של שימוש בקו המים ראה פרק: 'שימוש במשאב קו המים'(.

שמירה על היעוד המקורי של המספנות

מספנות ישראל נוסדו בשנת 1959 ומיום היווסדן עמדה הממשלה )בהסכמים שונים שנחתמו 
ובעיקר בהסכמי החכירה לקרקע המספנות( על כך כי  לאורך אבני הדרך של חיי המספנות 
המספנות ישמרו וימלאו את יעודן כמספנות לכלי שיט וזאת כדי לשמר יכולת בתחום בניית 

ותיקון כלי שיט בישראל.
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פעילותה של המספנה הינה פרויקטאלית בעיקרה. המספנה אינה מייצרת מוצרי מדף סדרתיים, 
אלא מבצעת עבודות ופרויקטים גדולים, מורכבים, המוזמנים באופן מיוחד על-ידי לקוחותיה 
אשר בחלקם מתקשרים עמה בהתקשרויות בודדות או חד פעמיות. כפועל יוצא מכך, פעילות 

המספנה מתאפיינת בשינויים מהותיים בהרכב הפעילות ובתנודתיות רבה בהיקפי הפעילות.

שימור  ובעיקר  בתחום  יכולות  שימור  על  מקשה  המספנות  עבודת  של  הפרויקטלי  האופי 
העובדים המקצועיים בתחום הספנות כגון עובדי מתכת מקצועיים )רתכים, מסגרים וכו'( שלהם 
ביקוש רב במגזרים תעשייתיים אחרים של המשק הישראלי וזאת עקב מחסור כללי בעובדים 

מקצועיים טכניים בישראל.

לפיכך יש הגיון כלכלי רב בגיוון מקורות ההכנסה של המספנות כך שיאפשרו הכנסות קבועות 
יותר וברות חיזוי לטווחים הבינוניים )עד 5 שנים( ובכך יתמכו למעשה באופן עקיף לקיומה של 

פעילות המספנות.

הליבה  לעסקי  קשור  להיות  צריך  המספנות  של  ההכנסה  מקורות  גיוון  כלכלית,  מבחינה 
והפעילות המרכזית של המספנות ומיקומה )על קו המים( ולפיכך פעילות נמלית, לוגיסטיקה, 
הינן  וגדולות12  מורכבות  מתכת  ועבודות  והפקה(  )קידוח  הימית  האנרגיה  לסקטור  שירותים 

תחומים מידיים וברורים להיבט זה.

עבודות מתכת גדולות המביאות לידי ביטוי את כוח האדם המקצועי שבמספנות בתחום עבודות המתכת   12
ואת הציוד הייעודי והיקר לעיבוד ברזל כגון חיתוך בלייזר, מערגלות כבדות וכו' הקיים במספנות. למספנה 

אישור לעסוק בתחום זה.
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היבטים כלכליים ותפעוליים

תחרות כמחוללת התמחות ואינטגרציה אנכית

בין  תחרות  כי  קובעים  מתחרות  פירמות  שתי  בין  יחסי'13  'יתרון  בדבר  הכלכליים  העקרונות 
מוצרים  באותם  חברה  כל  של  להתמחות  תביא  שונים  יחסיים  יתרונות  להן  שיש  פירמות 
ושירותים בהן יש לה יתרון יחסי. ואכן נראה כי התחרות הקיימת בנמלי ישראל, גם אם היא 
בשינוע  נמל המספנות  של  להתמחות  הביאה  המטענים,  מכלל  בכ-5%  זו  שנה  עד  מוגבלת 

מטען כללי וצובר )מטענים יבשים בלתי מומכלים14(.

בעיקר  מצדו  גדולות  להשקעות  הביאה  מטען  של  זה  בסוג  המספנות  נמל  של  ההתמחות 
בהתאמת תשתיות המספנה לפעילות נמלית )רציפים, שטחי אחסנה, מנופים וכו( וכן בתחום 
המלט ובמידה מסוימת בתחום הברזל ובפיתוח מודל עסקי חדש בתחומים אלו, )ר' פירוט של 
יש לציין כי באופן כללי תחום המטען הכללי נחשב  התחרות בתחומי הברזל והמלט להלן(. 
המטען  בתחומי  בעיקר  הנמל  עוסק  שמלכתחילה  כך  המכולות  תחום  מאשר  פחות  כרווחי 

הרווחיים פחות ורווחיותו נגזרת מהתמחות וממודלים של ניהול ותפעול.

המים,  בקו  כבר  ללקוח  נוספים  לוגיסטיים  שירותים  המספנות  נמל  נותן  ברזל  יבוא  בתחום 
ובתחום המלט משמש הנמל בעצמו כיבואן )דרך חברת בת בשם 'סימנט'( וביצע אינטגרציה 
אנכית בתחום החל מחכירת אוניות ייעודיות לנשיאת מלט ועד רכישת צי משאיות )מכליות( 

להפצתו ללקוחות הסופיים, להלן מתוך דו"ח החברה לבורסה המתאר אינטגרציה אנכית זו:

סימנט  תחרותיים  ובמחירים  גבוהה  באיכות  מלט  של  סדירה  אספקה  להבטיח  מנת  על   ...
דואגת לשמור על שליטה בשרשרת אספקה בכל שלביה: לסימנט הסכם אסטרטגי עם חברה 
להסכמי  בהתאם  ייעודיות,  מטען  באניות  לישראל  מובל  המלט  מלט;  לאספקת  בינלאומית 
הובלה ארוכי טווח; פריקת המלט, ערבובו ליצירת תרכובות כנדרש, אחסנתו ואריזתו מבוצעים 
על ידי סימנט בטרמינל ייעודי אשר נבנה ברציף מספנות ישראל; והובלת המלט מבוצעת, בין 

היתר, באמצעות משאיות בבעלות סימנט.15

התמחויות אלו הינן בעלת השפעה לאומית במספר מישורים:

הורדה מסוימת במחיר ללקוח הסופי על ידי תהליכים לוגיסטיים ועסקיים יעילים יותר כגון . 1
האינטגרציה האנכית בתחום יבוא המלט.

הפחתת פחת המתבטא הן במחיר ללקוח והן בהפחת זיהום סביבתי.. 2

הפחתת זיהום סביבתי על ידי שימוש במערכות יעילות יותר בזמן הפריקה.. 3

היתרון היחסי הוא עיקרון כלכלי המדגים במונחים כלכליים את היתרון שבהתמקצעות והתמחות.  13

מטען כללי למעט כלי רכב המוחרגים באופן מפורש בכתב ההסמכה של נמל המספנות.  14

בע"מ בונד  גולד  קבוצת  על-ידי  המוגש   2016.12.31 ל-  התקופתי  הדוח  של  א'  לחלק  א'  נספח   15 
 trade.bankleumi.co.il/TRADE/info/shuk/shukgetfile.asp?fileid=172436
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הפחתת הזיהום הסביבתי והעומס בכבישים על ידי הפחתת מספר המשאיות המשנעות . 4
קרי  המים  בקו  כבר  אחסנה(  )אריזה,  מהלוגיסטיקה  חלק  ביצוע  עקב  וזאת  ומלט  ברזל 

חיסכון במרכז לוגיסטי נוסף של היבואן / סיטונאי.

תחרות לפי סוגי סחורה ואופי השינוע

סחר החוץ הישראלי מורכב ממטענים רבים המחייבים סוגים שונים של אופני טעינה ופריקה. 
באופן כללי ניתן לציין את סוגי המטענים הבאים:

מבוצע 	  בישראל  ייעודיים,  גשר(  )מנופי  מכולות  מנופי  ידי  על  מכולות משונעות  מכולות: 
שינוע מכולות בנמלי חיפה ואשדוד וכמות מזערית באילת.

נוזלים: שינוע נוזלים כגון דלקים, כימיקלים וכו' נעשה על ידי מסופים מיוחדים ונפרדים משאר 	 
מתקני הנמל כגון מקשר הדלקים של בז"ן, רציפי כימיקלים ייעודיים בנמל הקישון ועוד.

מטענים וכלי שיט מיוחדים כגון רכבים, אוניות מטען חריג וכו'.16 	 

המשונע 	  המטען  של  סוגים  מספר  כוללת  זו  קטגוריה  במכולות:  שאינו  כללי  יבש  מטען 
באמצעים שונים. שינוע מטען זה נעשה ברציפים הכללים של הנמל. להלן פירוט המטענים 

בקטגוריה זו ואופן שינועם:

טבלה 1: פירוט מטען יבש בלתי מומכל לפי אופן שינוע

אופן השינועמטען יבש שאינו מומכל
שינוע על ידי מנופיםמטען כללי כגון עצים, מתכות, גלילי נייר

למטענים המאפשרים יניקה באמצעות מתקן אוטומטי מתקנים אוטומטיים
כגון גרעינים, מלט וכו'

שינוע בעזרת מנוף חופנים, בעיקר מטעני גרעיניםצובר חופנים

 איור 1: פילוח מטענים ששונעו בנמלי ישראל בשנת 2017.
17

מקור: הדוח השנתי של רספ"ן 2017י

יצוין כי מעבר למגבלת ה-5% נאסר על נמל מספנות מתן שירותי נמל ליבוא כלי רכב חדשים.  16

רספ"ן, שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים – שנת 2017.  17 
 http://asp.mot.gov.il/he/abstract/1796-sp-2017
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זה המקום לציין כי הנמלים החדשים הנבנים בימים אלו בחיפה ואשדוד )נמלי המפרץ והדרום 
ואינם  ולפי המידע שנמצא ביד הציבור אינם בנויים  בהתאמה(18 הינם מסופי מכולות בלבד 
מתוכננים לבצע העמסה ופריקה של מטען כללי, צובר ופריקה באמצעות מתקנים אוטומטיים 
– כלומר הנמלים החדשים לא יטפלו במטען שאינו מומכל.19 מטעני הנוזלים השונים )דלקים, 

כימיקלים וכו'( מטופלים במתקנים ייעודיים ולא נבדקים בעבודה זו.

המטען שאינו מומכל היווה 53% מהמטען )במונחי משקל( שעבר בנמלי ישראל בשנת 2017, 
קרי מעל ממחצית מהסחר הישראלי אינו עובר בנמלי ישראל במכולות, וכתוצאה מכך, ומכיוון 
שהנמלים החדשים הינם נמלי מכולות בלבד, הרי ששינוע של מעל למחצית מהסחר הישראלי 
ובעלויות  לעשור  מעל  מזה  ישראל  ממשלת  ידי  על  המקודמת  בנמלים  לתחרות  חשוף  אינו 

משמעותיות מאד הכרוכות בבניית נמלים חדשים.

לפיכך לראייתנו יש להשלים את התחרות בתחום שינוע המכולות גם בתחרות בתחום שינוע 
המטענים היבשים הבלתי מומכלים כגון מטען כללי, מתקנים אוטומטיים וחופנים.

כפי שהדברים נראים כיום בבחינת תכניות הפיתוח העתידי של נמלי ישראל – אשר אינן כוללות 
פיתוח של רציפים חדשים בתחום המטען הבלתי מומכל, הרי שנמל המספנות בצפון ונמל אילת 

בדרום הינם מחוללי התחרות היחידים, הרלוונטיים והאפשריים לקידום תחרות בתחום זה.

לפיכך הטלת מגבלה על נמל המספנות העוסק רק במטען שאינו מומכל לא רק שהיא פוגעת 
בתחרות הכללית, הרי שבתחום המטענים הכלליים היא מבטלת את התחרות מול הנמלים 

הקיימים מכל וכל.

 איור 2: תנועת מטענים בחלוקה לנמלי המסחר של ישראל 1995–2017.
מקור: הדוח השנתי של רספ"ן 2017

שתי חברות פרטיות בינלאומיות נבחרו במכרז בינלאומי להפעלת הנמלים – חברת SIPG, חברה סינית   18
השייכת לנמל שנחאי להפעלת נמל המפרץ, וחברת TIL – להפעלת נמל הדרום, מקום מושבה בשוויץ והיא 

מפעילה 29 מסופי מכולות ברחבי העולם. נמלי המפרץ והדרום מוחכרים לתקופה של 25 שנים.

ההסכמים שבין חנ"י וחברות הנמלים החדשות אינם גלויים לציבור.  19
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דוגמאות לקיומה של תחרות

יבוא ברזל

הרפורמה  והיא   )2005 רפורמת  )לאחר  בנמלים  נוספת  רפורמה  לדרכה  יצאה   2010 בשנת 
ניטול המשולמים לחברת  ודמי  זו קבעה דמי תשתית המועברים לחנ"י  בתעריפים. רפורמה 
הנמל עבור השירותים המסופקים ליחידת מטען )מכולה או טון לפי העניין(.20 בעיקרה מאפשרת 
הרפורמה לנמלים להציע הנחות ממחירי התעריף הנקוב הרשמי כדי למשוך לקוחות.21 להלן 

מתוך אתר רספ"ן )ההדגשה אינה במקור(:

10 שנים... שיאפשרו את  הרפורמה המתוכננת בתעריפי הנמלים, פרושה על פני תקופה של 
ושיפור רמת השירות שהנמלים מעניקים  הגברת היעילות  בין היתר,  השגת המטרות הכוללות, 
תוך  נוספות,  נמליות  תשתיות  של  לבנייה  כלכלי  מנוף  יצירת  באמצעות  זאת,  הנמל.  ללקוחות 
התייעלות והקטנת עלויות בגין שירותים אלה....מרבית התעריפים החדשים המוצעים ברפורמה 
הינם מחירים מרביים, שאמורים לשקף את עלות מתן השירות ויאפשרו לכל אחת מחברות הנמל 
לקיים מדיניות הנחות ותמריצים, ואף להוזיל את השירות, על פי החלטתן. מדיניות זו גם תאפשר 
לכרות  דעתן,  שיקול  פי  ועל  תחרותי  לשירות  הקשורים  מהתעריפים  בחלק  הנמל,  לחברות 

הסכמים מסחריים ייחודים ולקבוע מחירים כלכליים שונים ממערכת התעריפים המרבית.22

נמל מספנות ישראל היה הראשון להעניק הנחה במסגרת רפורמה זו והוא מעניק הנחה של 
מעל 15% על פריקת ברזל )הנחה בת 9 ₪ לטון מתעריף 59 ₪( ובנוסף חודש אחסנה חינם 
למתכות )במקום 3.82 ליום עבור 21 ימים הראשונים ו-5.59 לאחר מכן לכל טון(. עקב כך גם 

נמלי חיפה ואשדוד החלו לתת הנחה בפריקת ברזל )כולל פטור באחסנה ל-6 ימים(.

טון  אלף   1,114 מתוכם   201723 בשנת  מתכות  טון  אלף   2,191 ישראל  בנמלי  נפרקו  סה"כ 
בנמל המספנות, ולפיכך משמעות ההנחה הינה 19.7 מיליון ₪ למשק הישראלי בפריקה )בכל 
קרי  בנמל המספנות.24  עבור המטען שנפרק  בעלויות אחסנה  מיליון ₪  כ-64  ועוד  הנמלים( 

חיסכון של המשק הישראלי בסדרי גודל של כ-85 מיליון ₪ בתחום יבוא המתכות.

ניתוח של יבוא הברזל לישראל לפי נמלי הפריקה מגלה כי המגמה ארוכת הטווח היא הסטה 
של פריקת מטעני מתכת מאשדוד לנמלי חיפה והמספנות )הנמלים הצפוניים(. קרי גם נמל 
ואת נתח השוק שלהם בתחום  טון(  )במונחי  וגם נמל המספנות הגדילו את פעילותם  חיפה 
יבוא המתכות. יתכן ומדובר בהגברת התחרות הכללית בענף שהביאה לשינוי נתח השוק של 
כל נמל ויתכן אף שיש יתרון תפעולי מסוים מול בעלי המטענים בהימצאותם של שני נמלים 

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל(:  20 
 https://www.chamber.org.il/media/146227/5555.pdf

לדוגמה דמי הניטול עבור טון ברזל עומד על כ-59 ₪, גרעינים 31 ₪, מלט 22 ₪.  21

 http://asp.mot.gov.il/he/ports/reforma/164-spg-c6-a5 רספ"ן, רפורמה בתעריפי הנמלים-מדיניות  22

מקור שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים רספ"ן 2017  23

החישוב לפי פטור של 15 יום לכל מטען הברזל שנפרק בנמל המספנות )21 ימים בנמל המספנות לעומת   24
6 ימים בנמלי חיפה ואשדוד(.
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צמודים )חיפה ונמל המספנות(. יתכן ובעלי המטענים מעדיפים להגיע לאזור מפרץ חיפה ושם 
להחליט באיזה נמל לפרוק )נמל חיפה או נמל המספנות(, ר' הרחבה בפרק 'מטענים ריווחים 
מקרה  ישראל'.בכל  נמלי  בין  מטענים  בחלוקת  גאוגרפיים  'היבטים  ובפרק  ריווחים'  ושאינם 

העברת מטעני מתכת מנמל אשדוד לנמל חיפה מרמזת על תחרות ערה בענף.

תופעה זו מתרחשת בכל תחום המטען הכללי )כפי שניתן לראות בטבלה 2, בתחום המכולות 
אגב מתרחש תהליך הפוך בו נתח שוק פריקת המכולות של נמל חיפה קטן מול זה של אשדוד.

טבלה 2: תנועת מטען כללי בנמלי ישראל 

נמל שנה
חיפה

 %
מסה"כ

נמל 
אשדוד

 %
מסה"כ

נמל 
אילת

 %
מסה"כ

מספנות 
ישראל

 %
מסה"כ

סה"כ 
מטען

200937314.9%1,94577.6%1275.1%612.4%2,506
201043414.5%2,28676.6%712.4%1936.5%2,983
201141013.0%2,06565.3%1564.9%53316.8%3,164
201242013.5%1,88060.3%1023.3%71422.9%3,116
201342813.2%1,66651.4%1615.0%98430.4%3,239
201463619.9%1,37643.0%1845.8%1,00531.4%3,200
201559817.0%1,66847.5%2126.0%1,03329.4%3,511
201657513.5%2,00647.1%2205.2%1,45634.2%4,258
201761515.9%1,87748.7%1824.7%1,18330.7%3,857

מקור: רספ"ן, עיבוד אהוד גונן

 איור 3: נתח השוק שך שלושת הנמלים ביבוא מתכות לישראל
מקור: רספ"ן, עיבוד אהוד גונן. נתוני 2018 לרבעון ראשון בלבד )ינואר-מרץ(
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מלט

2013 לאחר ועדה בין  שוק המלט בישראל נפתח לתחרות בעקבות החלטת ממשלה בשנת 
משרדית שבחנה את שוק המלט בישראל.25 מבנה השוק היום, המוערך כולו בסדרי גודל של 
כ-10 מיליון טון )כולל מלט לרשות הפלסטינאית המוערך בסדרי גודל של כ-25% מכמות זו(26 
הוא באופן גס 50% מייצור מקומי של קלינקר, 15% מטחינה של קלינקר מיובא על ידי המונופול 
'נשר' וחברת הר-טוב והשאר ביבוא על ידי מספר יבואנים שהבולט ביניהם הוא חברת סימנט 
)בבעלות 70% על ידי מספנות ישראל( שהחלה את פעילותה בשנת 2016 וצפויה לייבא בשנת 

2018 כ-1.3 מיליון טון מלט המהווים כ-13% מהשוק, )המספרים הנ"ל הינן הערכות בלבד(.

נראה כי תחום המלט הינו דוגמה מובהקת להצלחת יבוא מתחרה מול מונופול קיים. בנוסף, על 
ידי התמחות, באינטגרציה אנכית ובהשקעות ייעודיות עולה תפוקת פריקת המלט מכל יחידת 

קו מים באופן ניכר.

באיור 4 נתוני מדד מחירי תשומות המלט מתוך מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים )למ"ס 
2018, הנתונים הגולמיים מובאים בנספח מס' 6(:

88

90

92

94

96

98

100

102

104

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

דצמבר
אוקטובר
אוגוסט
יוני
אפריל 
פברואר

דצמבר
אוקטובר
אוגוסט
יוני
אפריל 
פברואר

דצמבר
אוקטובר
אוגוסט
יוני
אפריל 
פברואר

דצמבר
אוקטובר
אוגוסט
יוני
אפריל 
פברואר

דצמבר
אוקטובר
אוגוסט
יוני
אפריל 
פברואר

דצמבר
אוקטובר
אוגוסט
יוני
אפריל 
פברואר

יוני
אפריל 
פברואר

 איור 4: שינוי מדד מחירי המלט כתשומה לבניה למגורים )יולי 2011 = 100 נקודות(
מקור: למ"ס מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים27 עיבוד: אהוד גונן

המחירים  שמירת  לפחות  או  המלט  בשוק  מחירים  ירידת  ישנה  האחרונות  בשנים  כי  נראה 
למרות העלייה בביקוש למלט עקב תכניות הבינוי הרחבות שמבוצעות ברחבי המדינה. מחירי 

)ועדת הרשקוביץ(   2012 והמלצות", דצמבר  והגברת התחרות בענף המלט ממצאים  "שינויים מבניים   25
 http://mof.gov.il/releases/documents/%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F%202.pdf

 10% בדבר  הנ"ל  ההערכה  הפלסטינאית,  לרשות  ישראל  דרך  מלט  יבוא  בדבר  רשמיים  נתונים  אין   26
מבוססת על אופן יבוא המלט בשקים לעומת תפזורת )מרבית היבוא בשקים מיועד לרשות הפלסטינאית( 

וכן חלקם היחסי של יבואני המלט הידועים ככאלו המספקים מלט לשוק הפלסטינאי.

 http://www.cbs.gov.il/price_new/c5_1_h.pdf למ"ס, מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים  27
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והירידה  ובכמות הנרכשת(28  350–400 ₪ לטון )תלוי בסוג  המלט של חברת נשר עומד על 
בשיעור של כ-3%–5% מאז שנת 2016 במדד תשומות המלט )לפי נתוני למ"ס( מתוך השוק 
הישראלי הנאמד כאמור בכ-7.5 מיליון טון בשנה )ללא הרשות הפלסטינאית( הביאה לחיסכון 
בסדרי גודל של כ-95–180 מיליון ₪ למשק הישראלי מדי שנה שיחולק בין הצרכן המלט. בנוסף 
התפתחה בשרשרת הערך של המלט גם תחרות בענף הבטון, שנבעה מהתחזקות שחקנים 
קטנים ובינוניים שנעזרו במחירים תחרותיים של המלט, שלא נחשפו אליהם בעבר. ההערכה 
היא שמחירי הבטון בממוצע היו כ-350 ₪ וירדו ב כ- 20% בשוק שגודלו כ-15 מיליון קוב כלומר 

חיסכון של כ-1.1 מיליארד ₪.

)כאמור  ממשלתית  מדיניות  היא  ותשתיות  למגורים  בבניה  המלט  תשומות  מחירי  הורדת 
בתחום  מדיניות  כגון  שונים  אלמנטים  המשלבת   )2013 משנת  ממשלה  החלטת  בעקבות 
לזקוף את כל הירידה במדד תשומות המלט  ועוד. לפיכך כמובן שאין  יבוא  הכרייה, מדיניות 
לתחרות מצד חברת סימנט. אם זאת כיבואן המרכזי והמתחרה העיקרי והגדול כיום למונופול 

נשר ברור כי לחברת סימנט משקל משמעותי בהורדת מחירים זו.

ההשלכות לגבי מחירי הדירות )יוקר המחיה( הן כנראה קטנות למדי, אם כי יש להביא בחשבון 
גם הקמה של כבישים ומחלפים בהם רכיב המלט משמעותי יותר מאשר בבתי מגורים.

אין ספק כי בתנאים הקיימים כיום, חברת סימנט בבעלות מספנות ישראל הפועלת באינטגרציה 
אנכית מובהקת בתחום הלוגיסטיקה של המלט, הינה השחקן השני בחשיבותו בשוק הישראלי 
)במונחי נתח שוק לאחר נשר( והיא ממחוללי התחרות בענף. ניתן להגיד כי התחרות בשוק 
אינו  הדבר  כי  אם  הישראלי  למשק  כללי  לחיסכון  מביאה   2013 בשנת  עוד  המלט שהוכרזה 

מתבטא בהכרח באופן ישיר במחירי הדירות.

בשנת 2017 הודיע משרד הכלכלה כי פתח חקירה בתלונת היצף בשוק המלט על ידי מספר 
יבואנים ובכללם חברת סימנט. באוגוסט 2018 פורסם כי הממונה המליץ על הטלת היטל היצף 

על יבוא מלט מיוון וטורקיה, בשיעורים שמגיעים עד 23%. 

מטענים רווחיים ושאינם רווחיים

כניסת אוניות לנמל מוסדרת על ידי תור תפעולי הקובע את סדר הכניסה וסדר הטיפול באוניות 
והוא  יכול לסרב לטפל באונייה או לדחות את פריקת האונייה  ופריקה(.29 הנמל אינו  )טעינה 
מחויב לפרוק כל אונייה הנכנסת לנמל על פי התור התפעולי ללא קשר לסחורה שעל האונייה.

המקסימום  תעריפי  את  כאמור  קובעת  הברזל'(  'יבוא  בפרק  )שפורטה  התעריפים  רפורמת 
לטיפול בטון סחורה משונעת )או מכולה(. הנמלים מתומרצים לתת הנחה מתעריפים אלו וכך 

https://www.nesher.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D מחירון חברת נשר  28
 /7%9F-%D7%A0%D7%A9%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9

התור התפעולי נקבע על ידי רספ"ן ובעיקרו קובע כי האונייה המגיעה ראשונה מטופלת ראשונה תוך מתן   29
חיוני בעת  קדימות למטען  נוסעים,  לאוניות  קדימות  כגון  לאוניות מסוימות המצוינות בתקנות  קדימות 

חירום, קדימות לאוניות מכולה על פני אונית מטען כללי וכו'.
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נוצרת התחרות. אם זאת, לטענת הנמלים קיים גם מצב הפוך שבו התעריף הקבוע הוא נמוך 
רווחיות שינוע המטענים בתעריף דמי הניטול  ומשקף מצב שבו  מדי עבור חלק מהמטענים 

הקבוע היא גבולית או אף הפסדי )בעיקר מצוינים בהקשר זה מטעני גבס(.

כלומר, לכאורה, מכיוון שהנמל אינו יכול לבחור האם לפרוק אונייה כזו או אחרת המגיעה לפתחו 
והוא מחויב לפרוק כל אונייה על פי התור התפעולי, הרי שיתכן ובמטענים מסוג מסוים ניכפת 

על הנמל פעילות שאינה רווחית.

זו, קיימת נקודת בחירה ראשונה  עבור בעלי האוניות הנושאות מטענים הרלוונטיים לסקירה 
בדבר נמל הפריקה במרחק של ימי הפלגה ספורים מישראל והיא האם לפנות לנמל אשדוד או 
לאזור מפרץ חיפה. בעוד שבאשדוד פועלת חברת נמל אחת וברור כי היא זו שתטפל )לפי התור 
התפעולי( בכל האוניות המגיעות לנמל, הרי שבאזור חיפה למטעני הצובר היבש קיימות שתי 
אפשרויות, פריקה בחברת נמל חיפה או פריקה בנמל המספנות. לפיכך עבור האוניות שפנו 

לאזור מפרץ חיפה קיימת בחירה נוספת בבחירת נמל הפריקה.

החלטה זו של בעלי האונייה )באמצעות הסוכן בארץ( ובעלי המטען באיזה נמל לעגון מתוך 
שלושת הנמלים הנ"ל מתקבלת על סמך כל השיקולים הכלכליים של האונייה כגון יעדו הסופי 
של המטען בתוך ישראל )ר' פירוט להלן בפרק 'היבטים גאוגרפיים בחלוקת מטענים בין נמלי 
ישראל'(, עלויות הפריקה, המרחק לנמל )קרי זמן ההפלגה וצריכת דלק(, נמל היעד הבא לאחר 

ישראל ועוד.

בעוד שברירה זו של בעלי האונייה בדבר נמל הפריקה היא מהות התחרות שבין הנמלים, היא 
יוצרת מנגד גם העדפה של כל נמל לטפל במטענים רווחיים יותר ולהעביר לנמל המתחרה את 

המטענים הרווחיים פחות.

יש להביא בחשבון את  רווחיות הנמלים בכל סוג סחורה של מטען כללי  על מנת לנתח את 
הפדיון המקסימלי, שהוא כמות הסחורה בטונות כפול דמי הניטול הקבועים לאותה הסחורה, 
ומנגד לחשב את עלויות הנמל שהן בעיקר עלויות כוח אדם והציוד המופעל לצורך הפריקה 
באופן  לפחות  לפיכך,  וכו'(.  הון  עלויות  ופחת,  בלאי  כולל  וכו'  אוטומטיים  מתקנים  )מנופים, 
תאורטי, גם סחורה שדמי הניטול עבודה נמוכים יכולה להיות רווחית וזאת במידה והיא נפרקת 

במהירות או באופן אוטומטי.

לפיכך, בתנאי תחרות בין הנמלים, יש חשיבות גדולה לנושא התור התפעולי ולחלוקת האוניות 
הנושאות מטענים בעלי רווחיות נמוכה באופן הוגן בין הנמלים השונים. רצוי כי החלוקה תתבסס 

על תמריצים כלכליים ככל הניתן )כגון דמי הניטול או תמריצים אחרים(.

לאור תלונות הנמלים בדבר חוסר התאמת התעריפים הקיימים לעלויות הפריקה בפועל הרי 
כגון גבס(. לראייתנו על התעריפים  )בעיקר כאמור בסחורות  שיש מקום לבחון את התעריף 
להיות כאלו שישקפו גם את מחירי ההשקעה בטכנולוגיות פריקה חדשות ויעודדו התמחות של 

נמל בסחורה מסוימת והשקעה במתקנים לפריקת סחורה זו.



23

היבטים גאוגרפיים בחלוקת מטענים בין נמלי ישראל

2005 מקדמת תחרות בין נמלי ישראל ובעיקר תוכננה כדי לקדם  הרפורמה בנמלים משנת 
תחרות בין נמלי אשדוד וחיפה. אם זאת בשנים הראשונות לרפורמה ניתן היה להגיד כי התחרות 
מטענים  ישראל.  מדינת  של  מהגאוגרפיה  ונגזרה  מלאה  הייתה  לא  ואשדוד  חיפה  נמלי  בין 
המיועדים לאזור המרכז והדרום של המדינה שונעו בדר"כ-בנמל אשדוד ומטענים לאזור הצפוני 
של המדינה שונעו בנמל חיפה. בכירים בענף ציינו לרוב קו דמיוני המחלק את השימוש בנמלי 

מדינת ישראל בין נמל חיפה ונמל אשדוד כעובר באזור נתניה/הרצליה.

הסיבה לכך היא כי בעל המטענים כולל בחישוב עלויות ההובלה שלו והבחירה בנמל )חיפה או 
אשדוד( גם את רכיב ההובלה היבשתית בתוך המדינה באמצעות משאיות או רכבת.

חלוקה גאוגרפית זו בתוספת אלמנטים לוגיסטיים וכלכליים אחרים יצרה את תופעת 'המטענים 
השבויים', קרי מטענים שמסיבות כלכליות וטכנולוגיות )שיטת הפריקה( משונעים בנמל קבוע.

נמל אשדוד  ישראל,  קיימת בנמלי  עם השנים, החלה להישבר החלוקה המסורתית שהייתה 
לדוגמה החל לשנע מכולות בהיקפים הדומים להיקפי שינוע המכולות בחיפה בעוד שבעבר 
הייתה חלוקה לפיה מרבית המכולות היו משונעות בחיפה ומרבית המטען הכללי היה משונע 
מאשדוד. מנגד, היקפים הולכים וגדלים של מטען כללי החלו להיפרק בנמלים הצפוניים ומודלים 
עסקיים של נמל המספנות כגון אחסנה ולוגיסטיקה בקו המים והפצה ישירות לאתר הלקוח 
הסופי ייתרו, בחלק מהמטענים, את הצורך בשינוע הסחורה למחסן לוגיסטי של היבואן ובכך 

שברו את הקשר הגאוגרפי שבין נמל הפריקה לבין מיקום מחסני היבואן.

שניתן  מטענים  ישנם  עדיין  ומצטמצמת.  הולכת  השבויים  המטענים  תופעת  כי  להגיד  ניתן 
הפריקה  לעומת  יותר  יעילה  שהיא  חיפה  ב'דגון'  גרעינים  פריקת  כגון  'כשבויים'  להגדירם 
באשדוד )פריקה במתקן אוטומטי לעמת שינוע במשאיות( או ייצוא מוצרי 'מפעלי ים המלח' 
מאשדוד, אולם התחרות בין הנמלים מחריפה והיא מקיפה את כל שלושת הנמלים )אשדוד, 

חיפה, מספנות(.

מנגד,  כללים.  למטענים  היא  השבויים  המטענים  לתחום  הנ"ל  ההתייחסות  שעיקר  לציין  יש 
בתחום המכולות נראה כי חברות הספנות מעדיפות לפקוד נמל אחד בלבד בישראל )אשדוד 
או חיפה( ולא לבצע שתי פקידות באותה מדינה בשני נמלים שונים אך קרובים יחסית )פחות 
מ-150 ק"מ(. לפיכך חלק מהחברות פוקדות את נמל חיפה וחלק את אשדוד וזאת לפי שיקולים 
עלויות  המתנה,  זמני  רציפים,  זמינות  ישראל,  בתוך  הסחורה  יעדי  כגון  ותפעוליים  כלכליים 

השינוע וכו'.

שימוש במשאב קו המים

ניתן להתייחס לקו המים של רציפי הנמלים כמשאב לאומי מוגבל. ניהול משאב לאומי מוגבל 
מחייב ראיה כלכלית רחבה לניצול המשאב כדי למקסם את התועלת הכלכלית למשק.
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להלן פירוט אורך הרציפים בנמלי ישראל וציון אורך רציפי המטען הכללי )לפירוט מלא של סוגי 
הרציפים בנמלי ישראל ראו נספח מס' 4(.

טבלה 3: אורך רציפי נמלי ישראל בחלוקה לנמל וסוג המטען

אחוזאורך רציפי מטען כלליאורך כלל הרציפיםנמל
5,32596518%חיפה 

800800100%מספנות
5,8362,71747%אשדוד

11,9614,48237%סה"כ

6.69%רציפי המספנות מתוך סה"כ רציפים בנמלי ישראל
17.85%רציפי המספנות מתוך סה"כ רציפי מטען כללי בנמלי ישראל

מקור: נתוני נמל מספנות ישראל

עושה  אינה  בישראל  מהמטענים  מסך  מסוים  נפח  לכדי  נמל(  )כל  הנמלים  פעילות  הגבלת 
ותמריץ שלילי  יוצרת הטיות כלכליות  ולמעשה  נכון במשאב שטח הרציפים בישראל  שימוש 
)רציפי  ישראל  מספנות  בנמל  כללי  במטען  הפעילות  את  נבחן  דוגמה  לצורך  להתייעלות. 
המספנות מהווים 17.85% מתוך סה"כ רציפי מטען כללי בנמלי ישראל בעוד שמגבלת הפעילות 

של הנמל עומדת על 5% מסך המטענים(.

בעשור האחרון ניתן לראות בצורה ברורה לחלוטין את ההתמחות של נמל המספנות במטענים 
של  זה  לפלח  מיוחד  בציוד  הנמל  של  הרב  ההון  השקעות  ואת  מומכלים,  שאינם  כלליים 
הקודם  בפרק  שתואר  כפי  מלט(.  ואריזת  לפריקת  משוכלל  אוטומטי  מתקן  )כגון  המטענים 
)היבטים גאוגרפיים בחלוקת מטענים בין נמלי ישראל( הרי שתופעת המטענים השבויים הולכת 
ומצטמצמת והולכת ומתפתחת תחרות אמתית בין הנמלים בין השאר בתחום המטען הכללי. 

בטווח הקצר כל עוד מתבצעת פעילות השינוע של מטען כללי )ללא מלט( בנמל המספנות 
באמצעות המנופים הקיימים, הרי שנמל המספנות עובד במלוא תפוקתו האפשרית בתחום 
המטען הכללי הנגזרת מנתונים פיזיים שהם בעיקר אורך הרציפים וטכנולוגיית השינוע )מנופים(. 

ניתן  להלן   4 בטבלה  שמצוין  כפי  האחרונות  השנים  בשלוש  המספנות  נמל  פעילות  מניתוח 
לראות כי סך כמות המטען שאינו נפרק במתקנים אוטומטיים )אינו מלט( קבוע פחות או יותר 
ועומדת על 2–2.5 מיליון טון בשנה, )כמות זו היא כאמור נגזרת של אורך הרציפים וטכנולוגיית 

הפריקה – שניהם נמצאים כיום כבר בניצול מקסימלי(.

טבלה 4: חלוקת המטענים בנמל מספנות ישראל בשלוש השנים האחרונות

2018 )**(2018 )*(20162017סוג המטען ואופן הפריקה
2,4911,9861,6002,200מטען כללי )כללי + חופנים(
3359421,4001,400מלט )מתקנים אוטומטיים(

2,8262,9283,0003,600סה"כ
)*( פעילות צפויה תחת מגבלת 5%

)**( פעילות צפויה עם הסרה מלאה של מגבלת 5%
מקור: נמל מספנות ישראל
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לפיכך מגבלת 5% יוצרת בפועל חסם להשקעות במתקנים אוטומטיים נוספים ומקטינה את 
הפריון והיעילות של הנמל בכל הקשור לשימוש יעיל יותר במשאב קו המים. במידה ומגבלה זו 
תוסר הרי שיש תמריץ בידי הנמל להשקעות במתקנים אוטומטיים נוספים שיגבירו את היעילות 
ויגדילו את הפריון מכל יחידת קו מים וניצול יעיל יותר של משאב זה. בעיקר מדובר על השקעה 
במתקנים אוטומטיים לפריקת גרעינים )הקמת ממגורות(. אנו נמצאים בשלב בו המשק כולו 
נערך לשינויים הנובעים מתחילת פעולת הנמלים החדשים בחיפה ואשדוד, וגם בחברת נמל 
הסרת  אי  החדשים.  בגורמים  לתחרות  הכנה  פעילות  מתבצעת  אשדוד  נמל  וחברת  חיפה 
וודאות  חוסר  יוצרים  למועד הסרת המגבלה  סופית באשר  קביעה  היעדר  ולמצער  המגבלה 
באשר לפעילות נמל מספנות, אשר אינו יכול להיערך אף הוא לתחרות שתחל בשנים הקרובות, 

מה שעלול לפגוע בפעילותו ובתחרות.

זמני המתנה

תפעול נכון של נמלי ישראל צריך להביא למצב שבו אוניות אינן ממתינות לפינוי הרציף מאונייה 
קודמת כדי להיכנס לנמל. היטיב לציין זאת הדו"ח השנתי של רספ"ן 2017 המציין כי: 

...מבטאת את ההבדל בין המצב כיום, שבו האוניות ממתינות לרציפים בנמלים לבין המצב 
הרצוי שבו הנמלים ימתינו לאוניות.

עלויות הפעלה של אוניות מטען כללי הינן גבוהות. כל יום שבו האונייה עוגנת וממתינה מחוץ 
ואינה פורקת את סחורתה עולה לבעלי האונייה )שכן הוא ממשיך לשלם שכר לצוות,  לנמל 
מגולגלת  ומשם  המטען  בעלי  על  מגולגלת  זו  עלות  הגנרטורים(.  להפעלת  ודלק  הון  עלויות 

ללקוח הסופי – הציבור.

 איור 5: זמני המתנה של אוניות מכולה בנמלי ישראל 2000–2017
מקור: הדוח השנתי של רספ"ן 2017

קרי זמני המתנה ארוכים של האוניות מחוץ לנמלים כדי להיכנס ולפרוק את סחורתן כרוכים 
בעלויות גבוהות המתבטאות בסופו של דבר בעלויות המוצר לצרכן.
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כאמור, הוראות 'קביעת התור התפעולי' בכניסה לנמלים מסדירות את סדר וקדימויות כניסת 
ידי רספ"ן. זמני ההמתנה של אוניות מכולה קצרים  האוניות לנמל. התור התפעולי נקבע על 

יחסית ועומדים על 4 שעות ו-8.8 שעות בנמלי חיפה ואשדוד בהתאמה.

אולם זמני ההמתנה של אוניות שאינן מכולות )אוניות צובר, מטען כללי ומתקנים אוטומטיים( 
ארוך יותר וכבר נמדד בימים ולא בשעות. זמני המתנה אלו נגרמים הן ממחסור ברציפים למטען 
כללי והן מחוסר יעילות בניצול רציפים אלו. לדוגמה במהלך החודשים הראשונים של 2018, 
בעוד שאוניות רבות )לעיתים עשרות אוניות( ממתינות 'על עוגן' במפרץ חיפה לתורן להיפרק 
בנמל, עובד נמל הקישון )אזור רציפי המטען הכללי העיקרי בנמל חיפה( בשתי משמרות בלבד 

ולא מתבצעת עבודת פריקה וטעינה בין השעות 22:00 ועד 06:00 למחרת.

יש לציין כי העלייה הקבועה בזמני ההמתנה בנמלים )כפי שמתוארת באיור 6 להלן( אינה עומדת 
במתאם עם הגידול במספר האוניות הפוקדות את הנמלים או עם כמות הסחורה המשונעת 

במונחי משקל. פירוט מלא של זמני ההמתנה לפי סוג המטען והנמלים מצוין בנספח מס' 5.

יש הטוענים כי בבואנו להעריך את עלויות ההמתנה למשק יש לבחון גם את סוג ההתקשרות 
שבין בעל המטען )היבואן( לבעל האונייה. הסחר הימי נערך לפי חוזים מסוגים שונים המטילים 
את עלויות ההובלה ואת עלויות ימי ההמתנה על בעל האונייה או בעל המטען וזאת לפי ההסכם 
ביניהם. אם זאת מבחינה כלכלית נכון יהיה להניח כי בסופו של דבר מחיר ההובלה – כולל 
ההמתנה - מגולם במחיר הסופי ללקוח בין אם עלויות ההמתנה הועמסו על המוצר מצד היבואן 

)עלות המוצר( או מצד בעל האונייה )עלות ההובלה(.
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איור 6: ממוצע זמני המתנה של אוניות לפי סוג הסחורה )קו, מקרא צד ימין( וסוג ומשקל הסחורה 

 )עמודה, מקרא שמאלי(

מקור: נתוני הדוח השנתי רספ"ן, עיבוד מספנות ישראל
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לכן,  היבואנים.  בכל  הפוגעת  רוחבית  עלות  הינה  פריקה  לצורך  לנמל  מחוץ  אוניות  המתנת 
לכאורה, היא לא משנה את התחרות בשוק המוצרים המיובאים עצמו. לדוגמה בתחום הברזל 
המיובא, אם כל אוניות הברזל של כל היבואנים ממתינות מחוץ לנמל הרי שעלויות המתנה 
כל  על  דומה  באופן  ישפיע  ההמתנה  זמני  ושינוי  דומה  באופן  הברזל  יבואני  בכל  פוגעות  זו 
היבואנים. קרי מדובר בתוספת קבועה לעלות המתכת המוטלת על כל היבואנים וכל עוד זה 
המצב הם לא יפעלו לתקנה למרות העלייה בעלויות ההובלה עקב ההמתנה המתגלגלת בסופו 

של דבר על הציבור. כמובן שהגברת התחרות בין הנמלים יכולה לצמצם עלות זו.

בחישוב כללי, עלויות המתנת אוניות מטען כללי וצובר חופנים טיפסו לאורך השנים לכדי 110.6 
מיליון ₪ בשנת 2016 כאשר עלות ההמתנה לטון מטען כללי היא כ-12.6 ₪, וירדו בשנת 2017 
לכ-65.8 מיליון ₪ כאשר עלות ההמתנה לטון מטען כללי היא 9.2 ₪.30 במחצית הראשונה של 
2018 עלו עלויות ההמתנה לכדי 14.7 ₪ לטון מטען כללי השקולים להפסד של כ-125 מיליון 

₪ בחישוב שנתי.

עלויות אלו פגעו כאמור באופן רוחבי בכל המשק. אפשר לציין לדוגמה את עלות דמי ניטול 
לסחורות העיקריות בקטגוריית מטעון כללי: דמי הניטול לטון מתכת )אחודה( הינם 59 ₪, דמי 
הניטול לטון עץ )אחוד( 65 ₪ ולטון נייר )אחוד( 55 ₪ לפיכך עלויות המתנה לטון בסדרי גודל 
של מעל 10 ₪ הינם בפועל הכבדה נוספת בסך של כ-20% בעלויות השינוע של מטען כללי 

בנמלי ישראל.

עם מיצוי מגבלת 5% על נמל המספנות יצומצם באופן ניכר היצע רציפי המטען הכללי, והאוניות 
שייפרקו בנמלי חיפה ואשדוד יסבלו מהתארכות זמני ההמתנה, הארוכים ממילא, לכדי תורים 
ארוכים עוד יותר שמשמעותן עלויות כספיות נוספות שיושטו בסופו של דבר על הלקוח הסופי.

עצירת עבודת נמל המספנות יביא,להערכתנו, להתארכות תורי ההמתנה של אוניות המטען 
הכללי בכ-20% ובתחום חופנים בכ-31.6% עיכובים אלו יביאו עימם להערכתנו עליות ההמתנה 

למשק לכדי 6–10 מיליוני ₪ נוספים.

יש לצין שנית כי חלק מזמני ההמתנה הארוכים כיום של אוניות מחוץ לנמלי ישראל נגרם בין 
אלו  גורמים  חיפה.  בנמל  בעיקר  אדם  בכוח  במחסור  או  העבודה  ביחסי  בעיות  עקב  השאר 

מביאים למצב שבו הרציפים אינם עובדים במלוא תפוקתם האפשרית.

בדוח השנתי של רספ"ן מצוין בצדק רב כי )ההדגשה אינה במקור(:

רבים  עניין  בעלי  של  מעורבותם  לאור  מורכבת  ולוגיסטית  ארגונית  מערכת  פועלת  בנמל 
הפועלים בענף. בשל המורכבות הכרוכה בתפעול הנמל קיים חשש ממצב שבו הנמלים יהוו 
"צוואר בקבוק" בשרשרת הלוגיסטית של הובלה ושינוע מטענים בדרך הים למדינה וממנה. 
בנמלים,  והמטענים  האוניות  שהיית  זמן  בקיצור  רב  עניין  קיים  זה  בקבוק"  "צוואר  למנוע  בכדי 

החישוב על פי נתוני המתנת אוניות של רספ"ן ולפי עלות של 5,000 דולר ארה"ב ליום המתנה לאונית   30
מטען כללי ועלות של 7,000 דולר ארה"ב ליום המתנה לאונית צובר חופנים, ראה נספח מס' 5.

במונחי מספר האוניות הנוספות המתווספות לתור בנמלי חיפה ואשדוד.  31
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מטרה הניתנת להשגה ע"י ייעול הליכי העבודה, פיתוח ותחזוקת תשתיות, חידוש ותחזוקת ציוד, 
שימנעו המתנה ממושכת, פעולות אשר יוזילו את עלויות ההובלה הימית עבור לקוחות הנמלים.

להערכתנו החלת מגבלה של 5% על פעילות נמל המספנות במטען הכללי הינה יצירת צוואר 
בקבוק בתחום המטענים הכללים בישראל, עיכוב המוצא את ביטויו במחירים ללקוח הסופי.
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היבטים בתחרות שבין חברה ממשלתית )חברות נמל חיפה ואשדוד( לבין 
חברה פרטית )חברת נמל המספנות(

נמלי ישראל עברו עם השנים תהליך של ביזור, החל מהפעלת כל הנמלים על ידי המדינה )עד 
בשנת  הרפורמה  )עד  השונים  בגלגוליה  הנמלים  רשות  באמצעות  מכן  לאחר  ה-60'(,  שנות 
ועד הפרטת הפעילות  )כיום(  2005(, המשך בהפרדת הנמלים לחברות ממשלתיות נפרדות 

הנמלית )נעשה בנמל אילת, נמל המספנות, ובעתיד בנמלי המפרץ והדרום(.

במצב זה נוצר מצב שבו נמל המספנות )כנמל הפרטי היחיד בחופי הים התיכון( מתחרה מול 
פרטית  חברה  בין  כזו  תחרות  מבני.  שינוי  של  בהליך  נמצאות  שבעצמן  ממשלתיות  חברות 
עם  בסקטור  לא  ובוודאי  הכלכלי  במובנה  משוכללת  תחרות  אינה  היא  ממשלתית  לחברה 

רגולציה כה הדוקה כמו סקטור הנמלים.

הפרטי  המספנות  נמל  שבין  התחרות  בעניין  שונות  נקודות  מעלים  בתחום  שונים  שחקנים 
והנמלים הממשלתיים )ובעיקר מול נמל חיפה(. אנו מוצאים לנכון לסקור את הנקודות העיקריות 
בנושא זה וכדי לבחון את השיקולים השונים בתחרות זו אנו מעמידים כאמור )כפי שפורט בפרק 

המבוא( כקריטריון המבחן את ההיבטים הציבוריים של פעילות הנמלים:

חלוקת משאבים לאומיים באופן חוקי והוגן. 1

הורדת מחירים ללקוח הסופי. 2

כלכלית . 3 משמעות  )בעל  ופריקה  טעינה  בזמני  תפעולית  ביעילות  בעיקר  הנמדד  שירות 
ללקוח(

תפקיד הרגולטור

כמו בכל שוק, גם בתחום הנמלים חשיבותו של הרגולטור גדולה מאד בשמירה על קיומה של 
גדלה עקב ההשפעה הרוחבית של פעילות  זו  תחרות הוגנת אולם בתחום הנמלים חשיבות 

הנמל על כל המשק הישראלי.

כיום פועלים בישראל 4 נמלים מסחריים )נמלי אילת, אשדוד, חיפה והמספנות( והחל משנת 
2021 צפויים לפעול שני נמלים נוספים )נמל המפרץ ונמל הדרום( שיביאו את מספר הנמלים 
כי  לזכור  יש  אולם  ומחריפים  הולכים  הנמלים  בין  התחרות  תנאי  לשישה.  בישראל  הכולל 
עדיין מדובר במספר שחקנים קטן יחסית, ובאופן תאורטי יתכנו מקרים של החלפת מונופול 
באוליגופול32 )מספר השחקנים למעשה קטן עוד יותר אם בוחנים גם את סוגי הסחורות השונים 
כגון מספר השחקנים בתחום המכולות או המטען הכללי(. מכיוון שישנם רק מתחרים ספורים 
ולפיכך שוק כזה מאופיינים במידה רבה של  בשוק, כל חברת נמל מודעת לפעולות רעותה, 

הידודיות )אינטראקטיביות( בין השחקנים העיקריים בשוק.

של  קטן  מספר  ידי  על  נשלט  מסוים  ענף  שבו  שוק  מבנה  הוא  מועטים"(  "מוכרים  )מיוונית:  אוליגופול   32
מוכרים )אוליגופוליסטים(, )כאשר מדובר בשני גופים השולטים בשוק נקרא המצב דואופול(.



30

איור 7: זמני המתנה של אוניות לפי הנמל וסוג האונייה. מקור: הדוח השנתי של רספ"ן 2017
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במצב כזה עלולה להיווצר דינמיקה של 'משיכת' מחירים כלפי מעלה, או לחליפין קביעת מחיר 
על ידי השחקן המוביל בשוק ו'ישור קו' של שאר השחקנים הקטנים יותר.

סוגים של דינמיקה כלכלית כנ"ל יכולות להיווצר עקב העובדה כי השוק קטן יחסית והמודעות 
של כל פירמה לפעילות הפירמות המתחרות ואין מדובר בהכרח על תהליך של תאום מחירים 
מכיוון שהשחקנים  יותר  עוד  מורכב  חוק ההגבלים העסקיים(. המצב  פי  על  )האסור  אקטיבי 
חברות  מול  המתחרות  המדינה(  מבקר  ידי  על  )המבוקרות  ממשלתיות  חברות  הינן  השונים 

פרטיות.

באופן עקרוני מומלץ ליישם מדיניות של תימרוץ כספי לעומת רגולציה באמצעות תקנות. תימרוץ 
כספי מאפשר כיוונון יעיל יותר של התוצאה הסופית והוא קל יותר ליישום מאשר קביעת תקנות 
ועדכונם חדשות לבקרים עם השינויים בשווקים. בהקשר של עבודה זו אנו מבקשים להדגיש 
את תפקידו של הרגולטור בשלושה תחומים עיקריים אשר כבר כיום מפוקחים ומבוקרים היטב 

על ידי רשות הספנות והנמלים )רספ"ן(:

)כפי  מקסימום  תעריפי  לקביעת  מקום  יש  אוליגופולית  בתחרות  מקסימום:  תעריפי  קביעת 
'משיכת מחירים' כלפי מעלה.  דינמיקה של  נוצרת  וזאת בכדי להבטיח שלא  כיום(  שקיימים 
ההנחה  על  למעשה  היא  הרגולטור  ידי  על  מקסימום  תעריפי  קביעת  של  במצב  התחרות 
שנותנת חברת הנמל מתעריף זה. קביעת תעריפי מקסימום גם מונעים את המצב שבו מונופול 
ידי הפרטה( במונופול פרטי והחדש מחליט על עליית מחירים במקום  )על  ממשלתי מוחלף 

שתהליך ההפרטה יגרום לירידת מחירים.

חלוקה המשאבים הכללים של הנמל: ישנם שירותים כללים לכל התאגידים המורשים הפועלים 
בתחום הכרזת הנמלים כגן שירותי ניתוב וגוררות, אבטחה, כיבוי אש ועוד. על מנת להבטיח 

תחרות הוגנת יש להבטיח חלוקה הוגנת של משאבים אלו בין חברות הנמל באופן שקוף.33

הניטול  דמי  מגובה  הנגזר  המטענים  ברווחיות  ההבדל  לאור  המטענים:  ברווחיות  הבדלים 
הקבועים כתעריף מקסימום הרי שיש חשיבות גדולה לחלוקה הוגנת של סוגי המטענים השונים 

בין הנמלים וזאת על פי עקרונות ידועים ושקופים לציבור כגון התור התפעולי וכו'.

שקיפות: אחד מתנאי מינהל תקין במשטר דמוקרטי הוא שקיפות בכל הקשור לקבלת החלטות 
ולהתקשרויות ממשלתיות בענייני נכסים ציבוריים. בהקשר זה מן הראוי כי רספ"ן תנחה את חנ"י 
לפרסם ברבים את גובה התמלוגים המשולמים לחנ"י על ידי חברות הנמל השונות ותפרסם 

ברבים את ההסכמים עם מפעילי הנמלים החדשים 'המפרץ' ו'הדרום'(.

פגיעה בהכנסות נמל חיפה

נמל המספנות הוא חברה פרטית )שחלק מבעליה הינם חברת גולד- בונד שהיא חברה ציבורית 
הנסחרת בבורסה לני"ע בתל אביב( והשאלה של רווח או הפסד לחברה כזו הינה בעיקר עניינם 
של הבעלים, מנגד, חברת נמל חיפה הינה חברה ממשלתית ולכאורה עניני הפסד או רווח של 

בהסכם שהושג לאחרונה בנמל חיפה נראה כי המגמה הינה העברת שירותים אלו לידי חנ"י.  33
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חברה ממשלתית נחשבים כאינטרס ציבורי. לפיכך הסרת או שינוי מגבלת 5% יכולה לגרום 
לכאורה העברת שינוע מטענים מנמל חיפה לנמל המספנות שתיפגע לכאורה בהכנסות נמל 

חיפה.

בהקשר זה ניתן לציין מספר נקודות:

של . 1 הרוחבית  החיובית  וההשפעה  הממשלתיים  הנמלים  פעילות  לייעול  תביא  התחרות 
ייעול זה תחול על כל המשק באמצעות הורדת עלויות היבוא והיצוא של מוצרים רבים. 
הנחתנו כפי שפורט לעיל הינה כי השפעה רוחבית זו על המשק משמעותית יותר מרווח 
חברת הנמל עצמה. לדוגמה בתחום הברזל, ניתוח נמלי היבוא של מתכות משנת 2010 
)כמפורט בפרק 'יבוא ברזל'( מראה כי כמות הברזל המיובאת בנמל חיפה דווקא עלתה 
לאורך השנים שנסקרו, קרי יתכן והייתה תחרות 'משולבת' של נמלי הצפון מול נמל אשדוד 
הנובעת אולי מהעדפת בעלי המטענים לפקוד את נמלי מפרץ חיפה שם יש מבחר גדול 

יותר של רציפים )אם זאת יש לבחון לעומק ממצא זה(.

'ירדה' מנמל חיפה . 2 בתחום המלט כמות המלט המיובאת באמצעות נמל המספנות לא 
אלא מהיצור של המונופול נשר שלראשונה עמד בפני תחרות משמעותית מצד הייבוא.

כפי שצוין בפרק 'שימוש במשאב קו המים' הרי שבטווח הקצר כל עוד מתבצעת פעילות . 3
השינוע של מטען צובר בנמל המספנות באמצעות המנופים הקיימים, הרי שנמל המספנות 
הרציפים  אורך  בעיקר  שהם  פיזיים  מנתונים  הנגזרת  האפשרית  תפוקתו  במלוא  עובד 
יבוא  בעיקר בתחום  הינו  נמל המספנות  בפעילות  הגידול  )מנופים(.  וטכנולוגיית השינוע 
המלט הנעשה באמצעות מתקנים אוטומטיים. לפיכך בטווח הקצר הסרת מגבלת 5% לא 

אמורה להסית כמות משמעותית של מטענים מנמל חיפה לנמל המספנות.

ושיפור . 4 מחירים  להורדת  הביאה(  )וכבר  יכולה  בהחלט  הנמלים  בין  התחרות  זאת  אם 
אוטומטיים  במתקנים  והשקעה  הארוך  בטווח  טכנולוגיים  שיפורים  ללקוחות.  השירות 

נוספים אכן יכולים לשנות את חלוקת המטענים בין הנמלים.

מגבלות על התחרות הנובעות מפעילות חברה ממשלתית

לטענת חברות הנמל של חיפה ואשדוד מוחלות עליהן מגבלות שונות כחברות ממשלתית אשר 
נוכחיים  מקשות עליהן את התחרות. מדובר בעיקר במגבלות הנוגעות לכוח אדם )הסכמים 
ובקרקע  ברציפים  ושימוש  מכרזים(  )חובת  רכש  נפרד(,  דיון  ראה  חדשים-  עובדים  ושכירת 

למטרות החורגות מכתב ההסמכה כנמל.

בהקשר זה יש לציין כי

אכן יש אמת בטענתן של חברות הנמל הממשלתיות שחלות עליהן מגבלות רגולטוריות . 1
כגון חוק חובת המכרזים. הפתרון לכך הוא הסרת המגבלות על ידי הפרטה )לפי מתאר 
והצגת  כגון הכנסת שותף אסטרטגי(  או במתאר אחר   2005 בנמלים משנת  הרפורמה 
תחרות חופשית יותר בין הנמלים )נראה כי במהלך חודש יולי הבשיל המו"מ בין הנהלת 

נמל חיפה והעובדים לכדי הכיוון הנ"ל, בנמל אשדוד המו"מ עדין נמשך(.
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נמלי החברות הממשלתיות יכולים ליעד רציפים )לדוגמה רציף כי"ל באשדוד( וכן להתחייב . 2

להקצאת רציפים בהסכמים מול הלקוחות בשיטת החלונות.3 חברות הנמל הממשלתיות 

אכן מנועות לעשות בשטחים שימושים אחרים כגון שימוש מסחרי, תעשייתי וכו'.

מנגד, יש לציין כי ההשקעה במתקני נמלי חיפה ואשדוד בוצעה היסטורית על ידי המדינה . 3

והועברה באמצעות חנ"י לחברות הנמל במחירים נמוכים מאד, ואילו ההשקעה במתקני 

נמל המספנות בוצעה מכספי החברה והיא נושאת בגינם עלויות פחת וריבית.

המודל העסקי

לדעת חלק מהעוסקים בענף הנמלים, ביצוע פעולות לוגיסטיות מסוימות בקו המים 'מותחת' 

את מעטפת אישורי הפעילות כפי שמופיעים בכתב ההסמכה של נמל המספנות. בהקשר זה 

ניתן להזכיר את הדיון המשפטי האם יבוא מלט ושיווקו נחשב כיבוא מלט לצרכי המספנה.

קיים מתח רווחים בין לוגיסטיקה בקו המים לבין מרכזים לוגיסטיים עורפיים, הנגזר מזמינות . 1

פיזית של הרציפים, שטחי עורף לוגיסטיים וקו מים. כאשר יש מחסור ברציפים ובשטחים 

בנמל, האינטרס התפעולי הוא לפרוק את הסחורה מהר ככל האפשר ולהעבירה למחסן 

לוגיסטי על מנת לפנות את הרציפים לאונייה הבאה. מהמחסן הלוגיסטי מופצת הסחורה 

ללקוח  ואז  למחסן  מהנמל  סחורה:  של  כפול  לשינוע  להביא  יכול  והדבר  הארץ  לרחבי 

נועד למעשה כדי לגרום לבעלי המטענים  הסופי. במצב כזה תעריף דמי אחסנה גבוה 

לוגיסטיים  ושטחים  קיימים רציפים  לפנות במהירות את סחורתם מהנמל. מנגד, כאשר 

זמינים בשטח הנמל הרי שההפצה ללקוח הסופי יכולה להיות ישירות מהנמל ואז נחסך 

זה מוזיל את עלות הסחורה, מוריד משאיות מהכביש  השינוע למחסן הלוגיסטי. חיסכון 

ומפחית זיהום אויר מתחבורה. לפיכך שירותים לוגיסטיים בקו המים כאשר יש זמינות של 

שטחים היא יעילה יותר, מוזילה את המחיר ללקוח ומפחיתה את זיהום האוויר ממשאיות.

חברות הנמל הממשלתיות מנועות כיום מלהיכנס לתחומי פעילות חדשים. לכן חובה מצד . 2

הממשלה לקיים את השלמת התחרות בין הנמלים על ידי השלמת הרפורמה בנמלי חיפה 

ואשדוד וזאת על ידי הפרטתם באופנים שנקבעו ברפורמה המקורית כגון מכירת עד 49% 

ממניות חברות נמל אשדוד וחיפה לציבור באמצעות הבורסה, הכנסת שותף אסטרטגי 

והנהלת  בין העובדים  2018 הבנות  יולי  פי פרסומים בתקשורת הוסגו בתחילת  וכו'. על 

נמל חיפה כי עתידו של נמל חיפה יהיה בהכנסת משקיע אסטרטגי והתרחבות לשירותים 

לוגיסטיים נוספים. 

מתוך אתר נמל אשדוד: "שיטת החלונות מתבססת על הסכם מסחרי בין חברת הנמל לחברת הספנות.   3
לפיו, חברת נמל אשדוד מקצה לחברת הספנות חלון זמן שבועי לעגינה ולקבלת שירותי פריקה וטעינה. 
בנוסף, מתחייבת חברת הנמל לתפוקות עבודה מוסכמות, שיבטיחו תחילה וסיום העבודה בלוח זמנים 
מוסכם. חברת הספנות מצידה מתחייבת בפני חברת הנמל, על פקידה קבועה לאורך תקופת ההסכם 

ולנפח פעילות מוסכם".
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כוח אדם

ועומד  דומות  ואשדוד(  )חיפה  הממשלתיות  הנמל  בחברות  העובדים  של  האדם  כוח  עלויות 
35 מסך הוצאות הנמל בעוד שבנמל המספנות נתון זה עומד על כ-30%–36.40% 

על כ-55%י
בתנאים כאלו לכאורה התחרות בין הנמל הממשלתי לנמל הפרטי בלתי אפשרית.

מונופול הנמלים מלכתחילה . 1 ציני שבו התנאים שיצרו את  נוצר מצב  היסטורית  בראייה 
והביאו לירידה בפריון כוח האדם, לדומיננטיות יתר של ועדי העובדים ולהשפעות על יוקר 
המחיה – הם אלו המצוינים כיום על ידי הנמלים הממשלתיים כתנאים המפריעים לנמלים 
הממשלתיים להתחרות. הסכמי השכר הקיימים בפועל בנמלים הממשלתיים משקפים 
את מעמדו המונופוליסטי של הנמל במשק הישראלי וכוחם ההיסטורי של ועדי העובדים 
ביכולתם להשבית מונופול זה. הסכמים אלו ויצרו נכות תפעולית עתידית לחברות הנמל 

הממשלתיות הצריכות לעמוד בהסכמי שכר אלו בתנאי תחרות ולא בתנאי מונופול.

אין ספק כי האינטרס הציבורי כמו גם חוש הצדק האזרחי הבסיסי מבטלים כל היתלות . 2
כי בנמל המספנות  לציין  זה המקום  בנמלים.  עיכוב בהחלת התחרות  לצורך  זה  בנושא 
של  הנוכחיים  הבעלים  בעבר,  העובדים.  רווחת  בתחומי  העוסק  מאוגד  עובדים  ועד  יש 
מספנות ישראל הציבו עם הפרטת המספנות בשנת 1995 ערבויות אישיות להבטחת תנאי 

העובדים.

https://mof.gov.il/ )עמ' 8,9,61(   ,2017 נמל חיפה בע"מ, הדוחות הכספיים לשנת  נמל חיפה, חברת   35
אשדוד  נמל  חברת  אשדוד,  נמל   ;GCA/Reports/DocLib3/Haifaport_FinancialReport_2017.pdf
https://mof.gov.il/GCA/Reports/DocLib3/AshdodPort_ )58 ,9 'הדוחות הכספיים לשנת 2017 )עמ

 FinancialReport_2017.pdf

נמל המספנות אינו מפרסם דו"חות כספיים עצמאיים, הדוחות המתפרסמים לציבור הם של קבוצת גולד   36
בונדד בע"מ.
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היבטי סביבה

)כפי שתוארו  לוגיסטיים בקו המים  ומתן שירותים  להגדלת פעילות השינוע בנמל המספנות 
בפרק 'תחרות כמחוללת התמחות ואינטגרציה אנכית'( מספר יתרונות סביבתיים שעיקרם:

הרחקת פעילות שינוע מתוך העיר

ידי המשרד להגנת הסביבה, פעילות פריקה  והפיקוח שנערך על  למרות התקנות הקפדניות 
וטעינה של סחורות מסוימות, בעיקר סחורות מגורענות או אבקתיות, כרוך בדרך כלל בפליטות 
קטנות לאוויר,37 )אנו מניחים כמובן כי כל הנמלים בישראל מקפידים ועומדים בדרישות המשרד 
להגנת הסביבה וכי נערך פיקוח שווה והדוק על ידי המשרד בכל הנמלים(, בנוסף, בעת העגינה 
לצורך אספקה עצמית של חשמל. הפעלת  ברציף האוניות מפעילות את הגנרטורים שלהם 

הגנרטורים המתרחשת בכל אונייה ובכל נמל יוצרת זיהום אויר.

במקרה של סחיפת אבקות ומוץ באוויר או עשן עקב הפעלת גנרטורים על גבי האונייה )אירועים 
שכאמור מתרחשים לעיתים בכל מקרה ובכל נמל( הרי שמיקומו הגאוגרפי של נמל המספנות 
בעלות  )בדר"כ-רוחות  באזור  הרוחות  במשטר  ובהתחשב  חיפה(  של  המזרחיים  )בגבולותיה 
רכיב מערבי( נותן יתרון סביבתי למיקומו של נמל המספנות על פני נמל חיפה הנמצא ממש 
בתוך העיר. יתרון זה כמעט ובטל מול רציפי נמל הקישון )שדרכם עובר מרבית המטען הכללי 

ברציפי נמל חיפה(.

בנוסף לפליטות מסוימות הנובעות כפי שתואר מהאונייה או מהסחורה עצמה )אבקה, גרעינים( 
המתרחשות בתהליך הפריקה או הטעינה, יש היבטים סביבתיים למערך היבשתי סביב הנמל. 
ובעיקר של רכבת ישראל ומשאיות רבות  וכלי רכב תפעוליים  מערך יבשתי זה כולל מלגזות 
הפורקות ומעמיסות את הסחורה. באופן עקרוני ככל שפעילות מסוג זה תצא מגבולותיו של 
האזור המיושב של העיר חיפה כך ייטב ולכן יש יתרון בהגדלת חלקה של פעילות זו הנעשה 
רחוק מהעיר לעומת קיומה בתוך העיר. יש לציין כי עריית חיפה עם המשרד להגנת הסביבה 
מזהמים  דיזל  רכבי  כניסת  נאסרת  במסגרתה  נקי'  אויר  'אזור  תוכנית  את  בחיפה  מפעילים 

לכבישי העיר.38 

זמני המתנת אוניות

אוניות הממתינות לתורן להיכנס לנמל ממתינות בעגינה באזור מפרץ חיפה. בזמן זה האוניות 
שיקטן  ככל  האונייה.  לשימוש  חשמל  הפקת  לטובת  שלהן  הגנרטור  את  להפעיל  ממשיכות 

מנקודת  מטרים  ומאות  עשרות  ברוח  אבקה  לעיתים  נישאת  וכו  גבס  מלט,  כגון  אבקות  של  במקרה   37
הפריקה. במקרה של גרעינים עפים חלקיקי גרעינים ומוץ עם הרוח. מדובר הן על מפגע לסביבה הימית 

– האבקות והגרעינים פוגעים במים ושוקעים, והן במפגע מזהם אויר.

http://haifahaifa. חיפה-חיפה:  אתר  התחתית,  בעיר  משאיות  נגד  האכיפה  החלה   38
co.il/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%A4
%D7%94-%D7%A0%D7%92%D7%93-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%95%D7
%AA-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%AA%D7%99

 /%D7%AA
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ידי הרוחות  ידן הנישא ברובו על  זיהום האוויר הנוצר על  יקטן  כך  זמן ההמתנה של האוניות 
המערביות לכיוון אזור 'הקריות' במפרץ חיפה.

זמני  כאמור  ויעלו   )5% למכסת  הגעה  )עקב  עבודתו  את  המספנות  נמל  יפסיק  אם  לפיכך, 
ההמתנה של האוניות בשיעור של כ-20% באוניות המטען הכללי וב 6% בתחום חופנים, סביר 
כי תתרחש עליה בשיעור דומה גם בשיעור זיהום האוויר מאוניות אלו הממתינות 'על העוגן' 

במפרץ חיפה לתורן להיכנס לנמל.

יעילות לוגיסטית

שירותי  כגון  המספנות  נמל  ידי  על  המים  בקו  לוגיסטיקה  שירותי  מתן  של  הנלווית  התוצאה 
אריזה, אחסנה ולוגיסטיקה אחרים הינה גם הפחתת הזיהום הסביבתי והעומס בכבישים על ידי 

הפחתת מספר המשאיות הכללי הנע בכבישי ישראל ומשנע ברזל ומלט.

מכיוון שהמטען מאוחסן באזור הנמל מפריקתו ועד יציאתו ללקוח הסופי הרי שאין צורך להובילו 
למרכז לוגיסטי של היבואן ובכך נחסכות נסיעות משאיות רבות מדי יום ברחבי הארץ.

מתקן לפריקת ואריזת מלט

נמל המספנות מפעיל מתקן אוטומטי לפריקת ואריזת מלט בשקים או הטענה למשאיות מיכל 
ייעודיות. המתקן פורק את המלט במערכת סגורה ללא כל פליטה של אבק לאוויר ובכך יש 

יתרון סביבתי ברור ומשמעותי
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סיכום והמלצות

זו נראה כי הן האינטרס הציבורי והן האינטרס הכלכלי המשקי הרחב  לאור הנסקר בעבודה 
תומכים באופן מוחלט בהסרת כל המגבלות המוטלת על נמל המספנות, החל ממגבלת 5% 
וכן מגבלות על שינוע כלי רכב. מאז שניתן לנמל כתב ההסמכה בשנת 2007 חלף מעל לעשור 
שנים ובמהלך עשור זה חלו שינויים מהותיים בנמלי ישראל, במשק הישראלי ואף בהלכי הרוח 

בחברה הישראלית.

 2021 והחל משנת  ומחריפה  הולכת  הנמלים  בין  הרי שהתחרות  ישראל  לנמלי  הקשור  בכל 
עם הפעלת שני נמלים חדשים היא תשנה לחלוטין את פני הענף. נושא יוקר המחיה והורדת 
מחירים באמצעות תחרות עלתה לראש סדר היום של הדיון הציבורי בישראל לאחר המחאה 

החברתית של שנת 2011.

פעילות נמל המספנות בעשור האחרון מוכיחה כי ניתן לקיים פעילות נמלית תחרותית בישראל, 
פעילות שהיא רווחית עבור הבעלים מצד אחד אך גם שומרת על רווחת העובדים ומעודדת 

השקעות חדשות המעלות את הפריון.

לתקופה  הינן   ,5% מגבלת  של  המידי  ביטולה  שאינן  לחלופות  הנוגע  בכל  להלן,  ההמלצות 
שעד שנת 2021 בה אמורים להתחיל לפעול הנמלים החדשים )נמלי המפרץ והדרום(. החל 
מהפעלת הנמלים החדשים ברור לכל כי אין כל הצדקה והיגיון כלכלי להשארת מגבלות כלשהן 

על נמל המספנות.

ההמלצות

גם   2005 שנת  של  הרפורמה  עקרונות  פי  על  בישראל  הנמלים  כל  בין  התחרות  החלת  השלמת 
לתחום המטען הכללי והצובר ביטול מוחלט של כל מגבלה על פעילות נמלית בשטח מספנות 
ישראל התלויה בפעילות של תאגיד מורשה אחר ומגבלות מנהלתיות נוספות. במידה ונדרש 
ליישם את הסרת המגבלה בשלבים )וזאת מתוך אילוצי שוק העבודה בסקטור הנמלים עקב 
החשש שהסרת המגבלה תביא לשביתה בנמלים הקיימים וזאת לפני שהחלופה של הנמלים 
החדשים ישימה( ניתן לחילופין להוריד את המגבלה בשלבים )להעלות את אחוז השינוע המותר 

כל שנה עד 2021 והסרה מלאה של מגבלת השינוע לאחר מכן(.

במתקנים  הנפרקת  סחורה  כל  החרגת  ובעתיד  הנמל  ממכסת  המלט  יבוא  החרגת  לחלופין 
אוטומטיים

כפי שצוין בפרק 'שימוש במשאב קו המים' )ותרשים מס' 8( הרי שנמל המספנות עובד . 1
בתחום המטען הכללי והחופנים והוא קרוב לתפוקה המקסימלית המתאפשרת מהנתונים 

הפיזיים של אורך הרציפים וטכנולוגיית הפריקה )מנופים וחופנים(.

במצב זה, הטלת מגבלה על הפעילות משמעה בפועל מניעת השקעות עתידיות המגבירות . 2
 את ייעול הפריקה, או במילים אחרות הגבלת כל פעולה המגדילה את הפריון מיחידת קו מים.
גרעינים  ממגורות  הקמת  היא  כאלו  נוספים  אוטומטיים  במתקנים  השקעה  של  דוגמה 
שיגדילו את התפוקה בפריקת גרעינים לכל יחידת קו מים )סוג של משאב לאומי( ויורידו 
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את מחיר הפריקה ועקב כך את מחירה של הסחורה עבור הצרכן הסופי - כמו שהתרחש 
בשוק המלט. זה המקום לציין כי השימוש בממגורות הוא למוצרים בסיסיים כגון חיטה, 
בסיס  במוצרי  מדובר  לפיכך  לבהמות  מזון  וכן  השמן  ולתעשיית  למאכל  שונים  גרעינים 

)לחם, שמן, בשר, מוצרי חלב( הנמצאים בחזית המאבק הציבורי ביוקר המחיה.

לפיכך על מנת ליצור תמריץ להשקעות המייעלות את תהליכי השינוע ומגדילות את הפריון ועל 
ידי כך מורידות את המחיר ללקוח הסופי - מומלץ )כאמור בעדיפות שניה( להחריג ממגבלת 
5% את תפוקת המתקנים אוטומטיים הן אלו שבוצעו לאחר מתן כתב ההסכמה וכאלו שיבוצעו 

בעתיד.

כמו כן ברצוננו להדגיש:

בתנאי תחרות המורכבת בין הנמלים, על רספ"ן להמשיך ולקיים מעקב הדוק על חלוקת . 1
סוגי המטענים בין הנמלים )מטענים רווחיים יותר ופחות( ועל אספקת השירותים הנמליים 
כך  התעריפים  צו  את  לתקן  לחילופין  וכו'.  הגוררות  העגינה,  הניתוב,  בתחומי  הכלליים 

שיעורר תחרות גם בסוגי המטענים שכיום רווחיים פחות.

יש מקום להשארת תעריפי מקסימום לדמי הניטול גם בשוק תחרותי )שכן עדין מדובר . 2
בשוק בעל פוטנציאל להיות בעל מאפיינים אוליגופוליסטים(.

הקפדה על שקיפות מול הציבור במדיניות ופעילות החברות הממשלתיות ופרסום ברבים . 3
ובין  חנ"י  בין  ההסכמים  של  ברבים  ופרסום  לחנ"י  המספנות  בן  התמלוגים  הסכם  של 

מפעילי הנמלים החדשים באשדוד ובחיפה )חברת TIL וחברת SIPG בהתאמה(.
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נספחים

נספח מס' 1: מסמך עקרונות להסמכה )שנת 2005( – קובץ נפרד מצורף

נספח מס' 2: חוזה חכירת הקרקע בשנת 1965 סעיף 15 – קובץ נפרד מצורף

נספח מס' 3: חוזה חכירה 1994 סעיף 9)א()4( – קובץ נפרד מצורף

נספח מס' 4: פירוט אורך הרציפים בנמלי ישראל וציון אורך רציפי המטען הכללי
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נספח מס' 5: פירוט מלא של זמני ההמתנה לפי סוג המטען והנמלים

טון פריקה וטעינה סה"כ מטענים - 

2012201320142015201620171-5/18שנה
         1,398      2,928      2,826      2,136      1,931      1,667            1,302כמות, טוןמספנות 

         9,664     23,585     24,086     22,273     21,555     19,214          19,614כמות, טוןאשדוד
        13,027     29,252     28,027     27,259     27,500     25,788          23,988כמות, טוןחיפה
        24,089     55,765     54,939     51,669     50,986     46,668          44,905כמות, טוןסה"כ

שעות המתנהמספר אוניותטון פריקה וטעינהמטען כללי

2012201320142015201620171-6/182012201320142015201620171-6/182012201320142015201620171-6/18שנה
        129             81          75          60          40          30            10      150         294         343         262         234        208        170            835      1,183      1,456      1,033      1,005         984               714מספנות 

          57             31          68          44          37          31            11      205         467         443         364         340        374        453            825      1,877      2,006      1,668      1,376      1,666            1,880אשדוד
          54             25          19          11            7            5              6        96         213         217         219         238        186        202            337         615         575         598         636         428               420חיפה
      451         974       1,003         845         812        768        825         1,997      3,675      4,038      3,299      3,017      3,078            3,013סה"כ

          87             46          63          43          32          27            10ממוצע המתנות משוקלל

שעות המתנהמספר אוניותטון פריקה וטעינהצובר חופנים

2012201320142015201620171-6/181-6/182012201320142015201620171-6/18שנה
        124             83          76          60          40          30            10        90         113         169         224         212        175        139            190         803      1,035      1,102         926         682               588מספנות 

          96             49          99          85          61          65            15      137         268         285         249         247        280        309         1,962      3,385      3,409      3,221      3,137      3,363            3,213אשדוד
          72             20          21          12          11            9            16      121         314         258         220         220        142        173            921      2,041      1,551      1,258      1,470         795               816חיפה
      348         695         712         693         679        597        621         3,073      6,229      5,995      5,581      5,534      4,841            4,618סה"כ

          91             44          75          64          44          51            14ממוצע המתנות משוקלל

שעות המתנהמספר אוניותטון פריקה וטעינהמכולות

2012201320142015201620171-6/181-6/182012201320142015201620171-6/18שנה
             2             2             2             2             1                  0מספנות 

          20              9            9            8            7          11              7      487       1,134       1,067       1,007       1,024      1,039      1,175         5,825     12,313     11,893     10,862     10,620     10,045          10,619אשדוד
          13              4            4            4            4            5              4      578       1,159       1,182       1,129       1,124      1,308      1,127         8,059     15,063     15,124     14,030     13,491     16,081          16,067חיפה
    1,065       2,293       2,249       2,136       2,148      2,347      2,302        13,884     27,378     27,019     24,894     24,113     26,128          26,687סה"כ

          16              6            6            6            6            7              5ממוצע המתנות משוקלל

סיכום ממוצע

2012201320142015201620171-6/18
         1,997      3,675      4,038      3,299      3,017      3,078            3,013מטען כללי, טון

         3,073      6,229      5,995      5,581      5,534      4,841            4,618צובר חופנים, טון
        13,884     27,378     27,019     24,894     24,113     26,128          26,687מכולות, טון

              87           46           63           43           32           27                 10מטען כללי, שעות
              91           44           75           64           44           51                 14צובר חופנים, שעות

              16             6             6             6             6             7                  5מכולות, שעות
            451         974      1,003         845         812         768               825מטען כללי, מס' אוניות

            348         695         712         693         679         597               621צובר חופנים, מס' אוניות
         1,065      2,293      2,249      2,136      2,148      2,347            2,302מכולות, מס' אוניות

עלות המתנות
        29,292     33,745     50,900     29,546     19,223     15,695            6,577מטען כללי

        33,083     32,015     59,667     49,964     31,082     31,822          10,044צובר חופנים
        18,183     14,827     15,316     13,531     12,482     17,277          12,477מכולות

        80,558     80,588   125,883     93,041     62,787     64,794          29,098סה"כ עלות המתנות

עלות המתנות לטון
           14.7          9.2        12.6          9.0          6.4          5.1                2.2מטען כללי

           10.8          5.1        10.0          9.0          5.6          6.6                2.2צובר חופנים
             1.3          0.5          0.6          0.5          0.5          0.7                0.5מכולות
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נספח מס' 6: מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים

XII XI X IX VIII VII VI V IV III II I
100.4 100.4 100.4 100.4 100.1 99.8 99.8 99.8 100.0 100.0 100.0 100.1 100.1 2.6 2012 611140            מלט
101.6 101.6 101.7 101.7 101.7 101.8 101.8 101.7 100.5 100.5 100.5 100.4 101.3 2.6 2013
100.2 100.2 100.2 100.7 101.7 101.7 101.7 101.6 101.6 101.7 101.7 101.7 101.2 2.6 2014
100.5 100.5 100.5 100.5 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.2 100.2 100.4 2.6 2015
98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.4 98.2 98.2 98.3 98.9 100.5 100.5 98.7 2.6 2016
98.3 98.3 98.3 98.3 98.3 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.4 98.3 98.4 2.6 2017

93.1 93.1 95.5 98.2 98.2 98.3 - 2.6 2018

משקל שנה

הופק לאחרונה עבור ירחון מחירים מס' 6/2018

הבסיס: ינואר 2004 = 100.0 נקודות; למדדים מפברואר 2004 עד יולי 2011 - 
הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות למדדים מאוגוסט 2011 - 

פריט קוד מדד

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ו. 
לפי פרקי הבנייה "מ),  ללא מע מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ( לוח 5.2. 

ינואר 2009 - יוני 2018

חודש ממוצע
שנתי


