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מבוא
סקירת ההתפתחויות בשנים האחרונות בזירה הבינלאומית מרמזת כי המערכת הפוליטית
העולמית מתקדמת לעברו של עולם דו-קוטבי שהדינמיקה של הכוחות הפוליטיים שבו תהיה
דומה לזו של תקופת המלחמה הקרה .קווי ההפרדה המסתמנים בין הגושים מציבים את
ארה"ב ובעלות בריתה בצד אחד ,ומנגד את סין ,רוסיה ואיראן .בניגוד למלחמה הקרה שהייתה
אידיאולוגית בבסיסה ובעלת אוריינטציה ביטחונית/צבאית ,אנו יכולים לראות כי כבר כיום
מרבית החיכוכים בין המעצמות הם כלכליים ומסחריים ,והם מתבססים על הקשרים ומנופי
ההשפעה שבין הכלכלה והטכנולוגיה ובין שליטה פוליטית .בהקשר זה ניתן לציין את 'יוזמת
החגורה והדרך' של ממשלת סין ,את 'מלחמת הסחר' שבין ארה"ב וסין ,את ההגבלות על
רכישת טכנולוגיה והעברתה ,וההגבלות ההדדיות בפעילות של חברות טכנולוגיה כגון חברת
וואווי ( )Huaweiבארה"ב וחברת גוגל ( )Googleבסין.
הקשרים המיוחדים הקיימים בתחום המדיני והביטחוני בין ישראל וארה"ב לאורך העשורים
האחרונים ,ותמיכתה הבלתי מסויגת כמעט של ארה"ב במדיניותה ,הם מהנכסים האסטרטגיים
המשמעותיים ביותר של ישראל .מנגד ,סקירת מדיניות החוץ הסינית בהקשר הישראלי ,כגון
דפוס הצבעותיה באו"ם והתבטאויות פומביות של מנהיגיה בהקשר למזה"ת מראה קו פרו-
ערבי ופרו-איראני מובהק הנשען בעיקר על חישובים של ריאל פוליטיק ,אדנים כלכליים (תלות
אנרגטית) כמו גם רצון מובנה בניגוח מדיניות ארה"ב כאשר הדבר אפשרי.
מבחינה כלכלית ומסחרית סין היא כוח כלכלי משמעותי שאסור כמובן להתעלם ממנו .ישראל
כמדינה קטנה ופתוחה כלכלית יוצאת נשכרת מאוד מתהליכי הגלובליזציה ,וחייבת לפתח את
הקשרים הכלכליים עם סין ולסחור עימה ,לעודד השקעות הדדיות ויחסי מסחר לצד יחסי
תרבות ,חינוך ועוד .בנוסף לכך ,לסין יכולות מרשימות בתחום התשתיות ,ואין סיבה שישראל
לא תיהנה מאספקה של שירותי בניית תשתיות טובות וזולות מצידה .אולם מצב העניינים
הבינלאומי של התהוות תחרות בין המעצמות על עליונות גלובלית מחייב את ישראל במדיניות
זהירה במאבקים שבין המעצמות אשר למאבקן להגמוניה.
נראה כי זהות זכיין ההפעלה של 'נמל המפרץ' החדש הנבנה בימים אלו סמוך לנמל חיפה
(חברת  SIPGמסין) הפכה להיות סמל למתח שבין פיתוח קשרים כלכליים בין ישראל וסין מצד
אחד ,אל מול היחסים המיוחדים שבין ישראל וארה"ב מצד שני.
מסמך זה יסקור בקצרה את הרקע ההיסטורי להקמת נמל חיפה ומיקומה האסטרטגי של העיר
עוד בראיית הבריטים .בהמשך הסקירה יובא תיאור הרפורמות השונות בסקטור הנמלים
בישראל שהובילו לבנייתו של נמל המפרץ .כמו כן תתואר יוזמת 'החגורה והדרך' של סין ( BRI:

 )Belt & Road Initiativeוהיבטים אפשריים במיקומו של נמל המפרץ ביוזמה זו ,היבטים שייתכן
שהובילו להתמודדות (וזכייתה) של חברת  SIPGמסין כזכיינית להפעלת הנמל ל 25-שנה .כמו
כן תנותח הביקורת השונה על קביעת החברה הסינית כמפעילת הנמל ,זו הנשמעת ברמות
דיון שונות (מקומית ,כלכלית וביטחונית/לאומית) ,וינותחו ההקשרים הבינלאומיים ,הציבוריים
והביטחוניים של ההחלטה .המסמך מציג המלצות לקובעי המדיניות בהקשר הגאו-אסטרטגי,
הפוליטי והציבורי בדבר השקעות זרות נכנסות לישראל ופיתוח סקטור הנמלים.

היסטוריה וגאו-אסטרטגיה
עם כיבוש הארץ בידי הבריטים במלחמת העולם הראשונה החלה באזור תנופת פיתוח
ומודרניזציה ,חלקה ביוזמת הבריטים וחלקה ביוזמת היישוב היהודי שהחל להתפתח

בארץ1.

מקצת מהמפעלים הכלכליים המרכזיים הללו היו באזור חיפה ,וניתן למנות בהם בין השאר את
בית החרושת למלט 'נשר' ,צינור הנפט מעיראק לאזור מפרץ חיפה ,בניית בתי הזיקוק ,בניית
נמל חיפה (שנחנך בשנת  )1933ופיתוח רשת הרכבות בארץ ,כולל מסילת חוף ללבנון
שהצטרפה לרכבת העמק שהובילה מחיפה לקו הרכבת החיג'אזית.
המפגש הגאוגרפי של מערכות לוגיסטיות באזור מפרץ חיפה – מפגש בין רכבות (קו הרכבת
לאורך החוף עם 'רכבת העמק' מזרחה) ,צינור נפט (עיראק-חיפה) ונמל ימי – נבע ממאפייני
הגאוגרפיה של האזור .מפרץ חיפה הוא אחד המפרצים הגדולים במזרח הים התיכון ,וככזה
שימש בסיס אידיאלי לבניית נמל לאוניות האירופיות הגדולות שלא יכלו להשתמש עוד בנמלים
העתיקים של ארץ ישראל :יפו ועכו .עמק זבולון לחופיו של מפרץ חיפה ,המתחבר לעמק
יזרעאל ,יוצר מסדרון יבשתי טבעי המחבר בין חופי הים התיכון לכיוון עבר הירדן .מסדרון טבעי
זה היה מאז ומעולם דרך מסחר חשובה ,ונתיב קריטי ביחסים שבין חופי הים התיכון ואזור
עבר הירדן .נתיב זה שימש עוד את המצרים הקדמונים בתנועתם מזרחה ,את הבבלים
והפרסים בתנועתם מערבה (וכיבוש ארץ ישראל) ,את המונגולים שנבלמו בקרב באזור עין
חרוד ואחרים .בתקופה הקרובה יותר אלינו שימש העמק לתוואי רכבת העמק העות'מאנית,
צינור הנפט מעיראק לישראל ,מסילת העמק הנוכחית לבית שאן וצינור הגז הטבעי הנוכחי
מישראל לכיוון ירדן.
בתרשימים  4-1מתואר התוואי של תשתיות שונות (תחבורה ואנרגיה) שעברו לאורך השנים
בעמקי הצפון ,ובעיקר מחיפה לעבר הירדן על בסיס תוואי שלושה עמקים :עמק זבולון ,עמק
יזרעאל ועמק המעיינות (עמק בית שאן).

 1ראה "ההיסטוריה של ארץ ישראל ,המנדט והבית הלאומי" ,הוצאת יד יצחק בן צבי ,כרך תשיעי :המדיניות הכלכלית של ממשלת המנדט,
עורכים יהושע פורת ויעקב שביט.

תרשים  :1תוואי 'רכבת העמק' (העות'מאנית)
מחיפה לצמח דרך בית שאן העובר בעמקי
הצפון

תרשים  :2קו צינור הנפט הבריטי מכירכוב לחיפה
שעבר בחלקו הישראלי בעמק יזרעאל

תרשים  :3תוואי 'מסילת העמק' (החדשה,
נחנכה ב )2016-מחיפה לבית שאן דרך עמק
2
יזרעאל

תרשים  :4תוואי צינור הגז הקיים (אדום) והמתוכנן
3
(צהוב) העובד על בסיס עמקי הצפון

היותה של חיפה למרכז תעשייתי (מלט ונפט) ,מיקומה של העיר בצומת לוגיסטי  /אסטרטגי
זה ,והיותה שער לתנועה הימית מאירופה לחלקים שלמים במזרח התיכון – כל אלה הובילו
לתנופת פיתוח כלכלי שיצרה בתורה את המטרופולין של חיפה המוכר לנו כיום .גם בראייה
צבאית נעשה עם השנים בסיס חיל הים בחיפה לבסיס העיקרי של חיל הים הישראלי ,ונבנו בו
תשתיות עגינה חדשות (פולינום) ומתקני אחזקה של מספנת חיל הים (המשמשים לכל סוגי
הספינות).

 2מע"צ ,החברה הלאומית לדרכים
 3המפה מתוך מצגת באתר דלק קידוחים
https://www.delekdrilling.co.il/

תרשים  :5רשת מסילות הברזל בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי

4

אולם הפריחה לא ארכה זמן רב .ב'ליל הגשרים' (יוני  )1946נותקו מסילות הרכבת שבין ארץ
ישראל והמדינות הסובבות ,ונקטעה תנועת הרכבות שעברה דרך חיפה ללבנון ועבר הירדן.
ב 1963-נחנך נמל אשדוד ,נמל מים עמוקים נוסף למשק הישראלי ,שהחל להתחרות על תנועת
המטענים בסחר הבינלאומי הישראלי מול נמל

חיפה5.

יש לציין גם את התייחסות השחקנים האזוריים השונים לחיפה כאל עיר בעלת חשיבות
אסטרטגית .בשנת  1956ב''מבצע קדש'' נשלחה המשחתת המצרית 'איבריהם אל-אוול'
להפגיז את העיר חיפה 6,וכמו כן על נורו על העיר מטחי טילים רבים במהלך מלחמת לבנון
השנייה (.)2006
באיור שבתרשים  6להלן רואים את מעמדו של נמל חיפה בעיני הבריטים כנמל מרכזי לאזור,
כשער למזרח התיכון כולו ,כולל רשת צינורות נפט מאזור המפרץ הפרסי למפרץ חיפה.

Palestine Railways & Operated Lines: Report of the General Manager on the Administration of the Railways. For the Year 4
ended 31st December, 1931. Azriel Press, Jerusalem, 1932
 5אין מדובר על תחרות במובן העסקי שהחלה (לפחות מנהלתית) רק בשנת  ,2005אלא על חלוקה ופיצול הסחר מנמל אחד לשני נמלים.
 6המשחתת הוכנעה בידי חיל הים והאוויר הישראלי בסיוע אונייה צרפתית ,ונכנסה לשירות בחיל הים הישראלי תחת השם 'חיפה' על שם
העיר שאותה נשלחה להפגיז.

תרשים  :6איור בריטי במבט מהמערב מזרחה .בחזית האיור המזרח התיכון ובהמשכו המזרח
הרחוק והודו7

עוד נחזור למשמעותו הגאו-אסטרטגית של אזור מפרץ חיפה והשתלבותו ביוזמת החגורה
והדרך של ממשלת סין חצי מאה מאוחר יותר .אולם בינתיים ,בעשורים שלאחר שנות השישים
של המאה ה 20-המשיכו נמלי חיפה ואשדוד לפעול כנמלים בבעלות ממשלתית תחת מעמד
סטטוטורי אחד במסגרת רשות הנמלים (בהמשך צורפה גם הרכבת לרשות זו) עד אמצע
העשור הראשון במאה ה .21-הנמלים צמחו יחד עם המשק הישראלי ,הנהיגו טכנולוגיות
פריקה וטעינה חדשות (כגון טרמינלים למכולות שנכנסו לשימוש גובר בסחר הבינלאומי בשנות
השישים והשבעים) ,והורחבו עם השנים לצורך קליטת אוניות גדולות יותר (הרציפים 'מזרחי'
ו'כרמל' בנמל חיפה ו'רציף איתן' באשדוד).
אולם לצד צמיחה ופעילות מסחרית ענפה נתגלו בנמלים גם תופעות שליליות ,בעיקר בתחום
יחסי העבודה .היותם של שני הנמלים שער כניסה מסחרי לישראל ,וכפיפותם לאותו הגוף ללא
הפרדה מנהלתית ביניהם הובילה את ועדי הנמל להיות מהוועדים החזקים והמשפיעים
בישראל ,היושבים על "השיבר" של הסחר הישראלי (כ 99%-מסחר החוץ הישראלי ,יבוא
ויצוא ,במונחי משקל הסחורות מתנהל בים ורק כאחוז בדרך האוויר) .סכסוך עבודה בנמל אחד
הורחב לשביתה בשני הנמלים בה בעת ולהשבתת המשק .המונופול וחוסר התחרות בתחום
 7ציור הקיר המקורי נמצא במשרדי חברת צים בחיפה

הנמלים גרמו לירידה בתפוקות ,ליעילות קטנה ולזמני המתנה ארוכים יחסית .יש לציין כי הדבר
אף הוזכר כאחד מהגורמים ליוקר המחייה בישראל בדוח ועדת טרכטנברג לאחר המחאה
החברתית בשנת

8.2011

הרפורמה בנמלים ובניית הנמלים החדשים
שינויים מהותיים הוחדרו לענף הנמלים בשנים האחרונות .בשנת  2005הציגה הממשלה
תוכנית לרפורמה מקיפה בתחום הנמלים בישראל 9.עיקריה היו תחרות בין הנמלים על ידי
הפרדת התשתיות והתפעול שלהם ,ותיאגודם לחברות נפרדות .הבעלות על השטח והאחריות
לפיתוח התשתיות הפיזיות הועברו לידי חברת 'נמלי ישראל' (חנ"י) ,וזאת על פי מודל
 .Landlordחנ"י היא חברה בבעלות ממשלתית מלאה שנוצרה מתוך רשות הנמלים.
בד בבד הועבר תפעול הנמלים לשתי חברות ממשלתיות נפרדות' :חברת נמל חיפה בע"מ'
ו'חברת נמל אשדוד בע"מ' המפעילות את הנמלים באופן שוטף .ההפרדה הייתה אמורה
להשאיר בידי הממשלה (באמצעות חנ"י) את פיתוח תשתיות הנמלים ,ובה בעת ליצור תחרות
תפעולית בין נמלי חיפה ואשדוד (ואכן עשתה זאת בממדים מסוימים) .התחרות הייתה אמורה
להניב יעילות גבוהה יותר ,העלאת התפוקות וקיצור זמני ההמתנה של האוניות .בנוסף לכך
החל לפעול בשנת  2008נמל מספנות ישראל כנמל פרטי ראשון בארץ (אם כי במגבלות
מנהלתיות

משמעתיות)10,

וכן נכנסה לתוקפה בשנת  2010הרפורמה בתעריפים שאפשרה

את התחרות במחירי השירותים שמספקים

הנמלים11.

בשנת  2013הופרט לראשונה נמל

ממשלתי בישראל עם הפרטת נמל אילת.
במהלך העשור הראשון של המאה ה 21-החלו עבודות התכנון לנמלי העתיד של ישראל .תכנון
הנמלים הוא הליך מורכב וארוך ,האמור להביא בחשבון את מגמות הצמיחה הכלכלית במשק
הישראלי ,מגמות בתחום הספנות העולמית ,שהן בעיקר הגידול בגודל האוניות הפוקדות את
הנמלים כמו גם נתיבי השיט באזור ,שיקולים סטטוטוריים של קרקע פנויה הן לנמל והן לשטחים
הלוגיסטיים בעורף הנמלים ,כולל חיבור הנמלים לרשת הכבישים והרכבות בישראל ,וכמובן
היבטים קהילתיים וסביבתיים.

 8דו"ח הו ועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) באתר משרד ראש הממשלה ,עמ' 170

http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf
 9ר' פירוט על הרפורמה בנמלים באתר רשות הספנות והנמלים

http://asp.mot.gov.il/he/ports/reforma
 10להשפעת כניסת נמל מספנות ישראל על שוק הנמלים בארץ ר' אהוד גונן" ,היבטים לאומיים בהפעלת נמל פרטי בשטח מספנות ישראל"
באתר המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית,

http://hms.haifa.ac.il/index.php/he/publications-hebrew/156-2018-12-11-13-07-36
 11ר' פירוט על הרפורמה בתעריפים באתר רשות הספנות והנמלים

http://asp.mot.gov.il/he/ports/reforma/164-spg-c6-a5

לאחר הליך תכנוני וסטטוטורי ארוך פורסמו המכרזים לבניית הנמלים ,ובמהלך שנת 2014
החלו העבודות לבניית הנמלים החדשים .קונסורציום אשטרום-שפיר מישראל בונה את נמל
המפרץ בחיפה ,וחברת  – Pan Mediterranean Engineering Company Ltdחברת בת
של חברת צ'יאנה הארבור ( )CCCמסין – בונה את נמל הדרום באשדוד .יש להזכיר כי על פי
מודל  LandLordממומנת בניית הנמלים במלואה על ידי המדינה בסכום כולל של כ7.3-
מיליארד

12,₪

ותשתית הנמלים (הקרקע) תהיה שייכת לאחר בנייתם למדינת ישראל .בניית

הנמלים אמורה להסתיים בשנת .2021
לצד התכנון והבנייה הפיזיים של הנמלים החדשים נערך מאבק בין הממשלה לוועדים בנוגע
לתפעולם של הנמלים החדשים ,ובו ניסו משרדי הממשלה להגיע למודל הפעלה שיקדם את
התחרות .ולדעת חלק מהפרשנים גם לשבירת כוחם של הוועדים בנמלים ,כך שהנמלים
החדשים לא יתופעלו בידי חברות הנמל הקיימות .בסופו של התהליך שהיו מעורבים בו משרדי
האוצר ,התחבורה והכלכלה (הממונה על ההגבלים העסקיים) כמו גם ראש הממשלה ,הוחלט
לבסוף על הפעלת הנמלים החדשים ,נמל המפרץ בחיפה ונמל הדרום באשדוד ,בידי חברות
נפרדות ופרטיות ,קרי ההעברת תפעול הנמל לזכיין שייקבע
בעימותים משפטיים ,וזכה לפרופיל תקשורתי

במכרז13.

התהליך היה מלווה

גבוה14.

בתחילת שנת  2015לאחר תהליך של מיון מקדים הוזמנו ארבע חברות בינלאומיות 15להגיש
הצעתן להפעלת הנמלים החדשים :חברת  TILמהולנד שבבעלות  ,MSCקבוצת EUROGATE
הגרמנית ,חברת  ICTSIהפיליפינית וקבוצת SIPG- Shanghai International Port (Group) Co
מסין .החברה הפיליפינית לא הגישה כל הצעה ,חברת  TILוחברת  EUROGATEהגישו הצעה
להפעלת נמל הדרום (באשדוד) בלבד ,וחברת  SIPGמסין הגישה את ההצעה היחידה להפעלת
נמל חיפה .מספר המציעים הסופי נמוך יחסית ,וייתכן שהוא נובע מהערכת חברות התפעול כי
פוטנציאל הרווחיות לנמלים החדשים נמוך עקב עודף ברציפים בישראל שייווצר לאחר השלמת
הנמלים החדשים .כלומר ,בניית שני נמלים חדשים בו זמנית מסמנת עודף כושר ייצור בסקטור
הנמלים ביחס לפוטנציאל הגלום בפעילות המסחרית במשק הישראלי.
הנמלים החדשים תוכננו כטרמינלים למכולות ,ובחיפה בנוסף לכך גם נמל דלקים בנמל המפרץ
(כפי הנראה ,התוכניות אינן גלויות במלואן לציבור) .שני הנמלים החדשים אינם מתוכננים לשנע

 12אתר חברת נמלי ישראל :תוכנית נמלי העתיד – נמל המפרץ ונמל הדרום

http://www.israports.org.il/he/PortsDevelop/Pages/default.aspx
 13לפירוט השתלשלות האירועים בעשור הסוער ביחסי העבודה בנמלי ישראל על רקע בניית הנמלים החדשים והפעלתם (מנקודת המבט
של חברת נמלי ישראל) ,ר' ספרו של יואב צוקרמן" ,עבודת נמלים"
 14ר' המלך חסן :ראש הוועד שמחזיק מדינה בכיס הקטן ,הארץ ,שרון שפורר 27 ,אוקטובר .2019

 15ר' הערה  4לעיל

סחורות כלליות או מטעני צובר .על פי המודל ,החברה המתפעלת מקבלת לידיה את שטח
הנמל חשוף מכל תשתית ,ומשקיעה בו מכספיה שלה בבניית המערכות הנדרשות לתפעול
הנמל .מערכות אלו הן בעיקר העגורנים ומערכות התקשורת והתפעול הקשורות אליהם ,ציוד
מכני הנדסי ,מתקני אחסון ,כבישים פנימיים ,אבטחה ,כיבוי אש ועוד .ההשקעה הנדרשת מצד
חברות התפעול מוערכת בסדרי גודל של כמיליארד  ₪בכל נמל .חוזי תפעול הנמלים נקבעו
לתקופה של  25שנה ,וכן נקבעו בהם תמלוגים שעל המפעיל לשלם למדינה .כלומר ,הזוכה
במכרז משקיע מכספו בציוד הנמל ,מפעילו ונהנה מרווחיו במשך  25שנה ,ובתמורה הוא משלם
תמלוגים למדינה ,וכן מיסים כמו כל חברה בישראל.
לפיכך ,בשנת  2021אמורים לפעול בישראל חמישה נמלים

מסחריים16

בחופי הים התיכון:

נמל חיפה (הנוכחי בבעלות ממשלתית) ,נמל המפרץ (זכיין  SIPGמסין) ,נמל אשדוד (הנוכחי
בבעלות ממשלתית) ,נמל הדרום (זכיין  TILמהולנד) ,נמל מספנות ישראל (תפעול על ידי חברת
בת של חברת מספנות ישראל) .כל הנמלים הללו אמורים להתחרות זה בזה ,אם כי עדיין
מדובר בתחרות מוגבלת כי הנמלים החדשים אינם מתוכננים לשנע מטענים כלליים וצובר,
ואילו הנמלים הקיימים מוגבלים (בעיקר עקב עומק המים בתעלות הכניסה ואורך זרוע
העגורנים הנוכחיים) מלטפל באוניות המכולה הענקיות (הנושאות עד 18,000

17)TEU

שבהן

יוכלו לטפל הנמלים החדשים .בנוסף לכך ישנה בעיית 'המטענים השבויים' 18.להלן תרשים 7
ובו טבלה המסכמת את עיקרי הבנייה ,הבעלות והתפעול של הנמלים הצפויים לפעול בישראל
בים התיכון בשנת :2021

 16בנוסף לחמשת נמלים אלו פועלים בישראל שני נמלי אנרגיה :נמל חדרה ונמל אשקלון
TEU- Twenty-foot equivalent unit 17
 18מטענים שיש עבורם צורך במתקנים ייעודיים כגון מתקן דגון בחיפה לפריקת גרעינים (עד השלמת המסוע באשדוד) ,מתקני פריקת
דלקים וכימיקלים ,הטענת פוספטים ועוד ,וכן מטענים שהשוק שלהם נמצא באופן מובהק בצפון או בדרום המדינה כגון בתי זיקוק,
התעשיות הכימיות וכו'

שם הנמל
נמל חיפה

ניהול
קרקע
חנ"י

נמל המפרץ חנ"י,
במכרז
תפעול
נמל אשדוד

חנ"י

נמל הדרום

חנ"י,
במכרז
תפעול
חנ"י,
בחכירה

נמל
מספנות
ישראל

בנייה

בעלות סופית של חברת התפעול

תפעול

רשות הנמלים חברת נמל
חיפה בע"מ
(היסטורי)
אשטרום-שפיר SIPG
BAYPORT
TERMINAL
CO
רשות הנמלים חברת נמל
אשדוד בע"מ
(היסטורי)
TIL CCC-PMEC
מספנות
ישראל

חברת נמל
מספנות
ישראל בע"מ

מדינת ישראל ,דיונים להפרטה
חלקית והכנסת שותף אסטרטגי
ממשלת אזור שאנגחאי בסין
באמצעות חברת בת בסינגפור
מדינת ישראל ,תתכן הכנסת שותף
אסטרטגי
חברת  MSCשהיא חברה פרטית,
הנהלה בשוויץ באמצעות חברה
הולנדית
חברה פרטית בבעלות מס' קבוצות
ואנשי עסקים ישראליים ,מהן
נסחרות באופן חלקי בבורסה19.

תרשים  :7סיכום עיקרי הבנייה ,הבעלות והתפעול של הנמלים הצפויים לפעול בישראל בים התיכון
בשנת 2021

שם הנמל
נמל חיפה
נמל המפרץ
נמל אשדוד
נמל הדרום
נמל מספנות
ישראל
סה"כ

אורך רציפים כללי
5,325
1,300
5,836
1,960
800

חלק יחסי מסך הרציפים
35%
9%
38%
13%
5%

15,221

100%

תרשים  :8אורך קו המים של נמלי

ישראל20

 19ר' קבוצת גולד בונד בע"מ דוח תקופתי לשנת  , 2018מיום  28/3/2019הבורסה לניירות ערך בתל אביב
 20הנתונים בתרשים מעובדים ממקורות שונים ויתכנו סטיות קלות על פי הגדרות ושימושי הרציפים בנמלים השונים .חישוב אורך הרציפים
בלבד אינו מביא בחשבון נתונים נוספים כגון עומק המים בכל רציף (ומכאן גודל האוניות שהרציף יכול לשרת) וכן את הציוד (כגון מנופים
ומתקנים אוטומטיים) הצמודים לרציף.

יוזמת החגורה והדרך של סין ועלייתה האסטרטגית
הפיתוח הכלכלי בסין
בשנת  ,1976שנת מותו של מאו דזה-דונג ,היה מצב כלכלת סין בכי רע .עוני מחפיר ,סגירות
ובדלנות פוליטית וכלכלית מהעולם .יורשו בהנהגת המדינה דונג פינג החיל רפורמות מבניות
וכלכליות מקיפות .החל משנת  1978עברה סין תמורות כלכליות וחברתיות עצומות .היא
נפתחה למסחר והשקעות בינלאומיות ,והחלה בה תנופת פיתוח וצמיחה ,כולל הדבקת פער
בן עשרות ומאות שנים בבניית תשתיות לשוק המקומי הסיני (כגון נמלי ים ,תעופה ,גשרים,
רכבות וכדומה) וזאת בהיקפים עצומים .הצמיחה הממוצעת של כלכלת סין עמדה בין השנים
 2017-1978על סדרי גודל של כ 8%-בשנה ,והתוצר הלאומי לנפש צמח ריאלית באותה עת
פי  .48אלו נתונים כלכליים שאין להם אח ורע בהיסטוריה הכלכלית המודרנית ,יתרה מכך,
לאור גודלה של מדינה זו (הן גאוגרפית והן אוכלוסייתה) יש לשינויים אלו השלכות גלובליות
רחבות.
בתוך סין עלתה תוחלת החיים הממוצעת מאז  1978ביותר מ 10-שנים .מאות מיליוני תושבים
עברו ממצב של 'עוני' (המוגדר על ידי הבנק העולמי כהכנסה פחותה מ 1.9-דולר ארה"ב ביום)
לסטטוס של 'מעמד ביניים עירוני' על כל הכרוך בשינוי חברתי ודמוגרפי כזה כגון דפוסי
התנהגות פוליטיים ,דפוסי צריכה ,הגירה פנימית וחיצונית

וכדומה21.

בנוסף לכך ,ברמה

המקרו-כלכלית הייתה לגידול ולפתיחות בכלכלה הסינית משמעות של התפתחות כלכלה
בעלת מאפייני כלכלת שוק בניגוד לכלכלה המתוכננת הקומוניסטית ששלטה בסין בשנות
השישים והשבעים .כדי להבין את גודל הצמיחה בסין ניתן לבחון את סקטור הנמלים הסיני.
נמל המכולות המודרני הראשון בסין נבנה רק בשנת  1980בעיר טיאנג'ין ( ,)Tianjinובתוך דור
אחד נבנו עשרות רבות של טרמינלים למכולות ,כך שכיום שישה מתוך עשרת נמלי המכולות
הגדולים בעולם נמצאים בסין 22.גוואנגו' ( )Guangzhouשהייתה במחצית המאה ה 20-עיר חוף
קטנה נהייתה הכרך השלישי בגודלו בסין ,ולאחד מהנמלים השוקקים בעולם.
הפיתוח הכלכלי הבינלאומי הסיני נשען על מודל של ייצור זול לצורך יצוא בסדרות גדולות ובד
בבד יבוא של חומרי גלם ואנרגיה .קרי ,הפיתוח העצום שתואר לעיל נשען כמעט במלואו על
מסחר ימי ביבוא חומרי גלם ואנרגיה שסין ענייה בהם ,כגון נפט גולמי מהמזרח התיכון,
מחצבים (כגון עפרות ברזל מאפריקה ואוסטרליה) ,וכן מוצרי חקלאות .בה בעת יצוא מוצרים
מוגמרים מסין ,בעיקר מהמפעלים בחופים המזרחיים שלה.

World Bank. 2016. Poverty and Shared Prosperity. 21
"Review of maritime transport 2018", UNCTAD Pg. 65 22
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_en.pdf

בניית תשתיות בשווקים הבינלאומיים ויוזמת החגורה והדרך
עם בניית תשתיות בהיקפים עצומים ברחבי סין חברות סיניות החלו לצבור הון ולרכוש ידע
ומיומנות בתחומים הנדסיים .צמיחה זו לצד סיוע פיננסי נדיב מאוד של הממשלה בסין ,בעיקר
בהלוואות נוחות לסקטור החברות הממשלתיות הסיני (( 23)SOEתמיכה המתבססת על יתרות
מט"ח עצומות עקב מאזן סחר חיובי לאורך זמן והשקעות זרות נכנסות) ,מבנה עלויות זול
(בעיקר עלויות כוח אדם) כמו גם מערך תקינה מקל ,כל אלה גרמו לחברות סיניות להיות
תחרותיות מאוד בתחומי בניית התשתיות בהשוואה למתחרותיהן (חברות אמריקניות,
אירופיות ויפניות) .מכאן הייתה הדרך קצרה לפריצה בינלאומית ,וחברות סיניות החלו לבצע
פרויקטים בתחום התשתיות ובתחומים הנדסיים מורכבים מחוץ לסין.
בבחינת הפעילות הבינלאומית הסינית בתחום התשתיות והבנייה יש להבחין בין יצוא שירותים
מסין ,שאינן מקנות בעלות על התשתית שנבנתה ,ובין השקעות ישירות היוצאות מסין הכוללות
בעלות על נכסים ותשתיות מחוץ לסין.
בהקשר הישראלי ניתן לציין פרויקטים כגון כריית מנהרות הכרמל בחיפה ,בניית נמל הדרום
באשדוד (כפי שתואר) ,ולאחרונה בניית חלק מקווי הרכבת התחתית בתל אביב .פרויקטים אלו
הם יצוא שירותים מסין ואינם כוללים השקעה ,ניהול או בעלות סינית על הפרויקטים ומתקני
התשתית לאחר שבנייתם של אלו הסתיימה.
מנגד ,גם בתחום ההשקעות הסיניות חלה התפתחות משמעותית .עד שנת  2003חלו הגבלות
חמורות על הוצאת הון מסין 24.החל משנת  2003הוסרו חלקית ההגבלות של ממשלת סין על
הוצאת מטבע מהמדינה ,ונסללה הדרך להשקעות זרות ישירות ( 25)FDIשל חברות סיניות אל
מחוץ לסין .החל משנה זו ,כחלק מגל השקעות זרות של חברות סיניות ברחבי העולם המכוון
לסקטורים כלכליים שונים ולמדינות רבות ,משקיעות חברות סיניות השקעות עתק גם בנמלי
ים ובתשתיות הקשורות אליהן .בהקשר הישראלי ניתן לציין את הפעלת נמל חיפה בידי חברת
 SIPGכהשקעה סינית (ר' פירוט לעיל) ורכישת תחנת הכוח 'אלון תבור' על ידי קבוצת

26.MRC

זאת לצד השקעות סיניות ניכרות מאוד בחברות אחרות כגון בחברת 'תנובה' 27ובחברות הזנק

SOE - State-Owned Enterprise 23
Buckley, Peter J., L. Jeremy Clegg, Adam R. Cross, Xin Liu, Hinrich Voss, and Ping Zheng. 2007. "The Determinants of Chinese 24
Outward Foreign Direct Investment." Journal of International Business Studies 38 (4): 499-518
FDI - Foreign Direct Investment 25
" 26עסקת ענק :תחנת הכוח אלון תבור נמכרת ב 1.9-מיליארד שקל" ,כלכליסט 02.07.19
 27חברת תנובה היא חברה ישראלית ,אך הרכישה הסינית של החברה הייתה מידי קבוצת בעלים שכללה גם את קרן אייפקס הבריטית

וחברות הייטק ישראליות (השקעות אלו בהייטק הישראלי אינן באופן מובהק השקעות
בתשתית).
בשנת  2013הכריז נשיא סין שי ג'ין-פינג ( )Xi Jinpingעל 'יוזמת החגורה והדרך'

(28.)BRI

יוזמה זו היא למעשה מעטפת דיפלומטית ,כלכלית ופיננסית לכל פעילות בניית התשתיות
שתוארה ,ושהחלה כאמור כעשור לפני הכרזת היוזמה .היוזמה כוללת הן ביצוע עבודות על ידי
חברות סיניות (יצוא שירותים) ,והן השקעות היוצאות מסין ,והיא מתמקדת במיוחד במרחב
הגאוגרפי האירו-אסייתי ומזרח אפריקה .מטרותיה המוצהרות של היוזמה הן לסנכרן את
מאמצי הפיתוח ולקדם פעילות משותפת בין המדינות השותפות ביוזמה ,זאת על ידי בניית
תשתית לוגיסטית משותפת כגון נמלים ,מסילות ברזל ,צנרת גז ונפט ועוד .היוזמה כוללת רכיב
יבשתי – 'החגורה הכלכלית של דרך המשי' ( ,)Silk Road Economic Beltורכיב ימי – 'דרך
המשי הימית של המאה ה.)The 21th Centaury Maritime Silk Road( '21-
הנתיב היבשתי (הדרך האחת) היא רשת לוגיסטית היוצאת מסין ועוברת דרך מדינות מרכז
ומערב אסיה לכיוון אירופה .רשת זו מחייה את הנרטיב ההיסטורי והרומנטי של דרך המשי,
(החייאת נרטיבים היסטוריים בהקשר הבינלאומי היא אסטרטגיה סינית ברורה וחוזרת) ,והיא
כוללת שישה מסדרונות

לוגיסטיים29

מסין צפונה (רוסיה) ,דרומה (דרום מזרח אסיה) ,דרום

מערבה (בנגלדש) ומערבה (פקיסטאן ומדינות מרכז אסיה)( .ר' תרשים  9להלן).
הנתיב הימי (החגורה הימית) הוא רשת של נמלי ים וטרמינלים בעשרות נמלים באוקיינוס
ההודי ,ים סוף והים התיכון בחגורה המכונה גם 'דרך המשי הימית של המאה ה .'21-רשת זו
מחברת בין נמלי מזרח סין באזור 'המפרץ הגדול' ( )Greater Bay Areaהכולל את נמלי שפך
נהר הפנינה ( ,)Pearl River Deltaדרך ים סין ,מדינות דרום מזרח אסיה ,דרך האוקיינוס ההודי
לעבר המפרץ הפרסי מצד אחד ,והחופים המזרחיים של אפריקה מצד שני ,צפונה דרך ים סוף
ותעלת סואץ בואך אל נמלי מדינות דרום אירופה( .ר' תרשים  9להלן).
במסגרת תוכנית זו הקימו הסינים גופים פיננסיים חדשים כגון הבנק האסייתי להשקעה
בתשתיות

(30,)AIIB

קרן ההשקעות סין  -דרום מזרח אסיה

(31,)CAF

קרן ההשקעות סין -

BRI- Belt and Road Initiative 28
 29מסדרון לוגיסטי ( )Logistic Corridorהוא רצועה גאוגרפית שלאורכה נמצאים פרויקטים בתחום הלוגיסטי כגון מסילות ברזל ,צינורות גז
ונפט (והטרמינלים הרלוונטיים לטעינתם ופריקתם) ,כבישים מהירים וכו'.
AIIB: Asian Infrastructure Investment Bank 30
https://www.aiib.org
CAF: China-ASEAN Investment Cooperation Fund 31
http://www.china-asean-fund.com

אפריקה

(32)CADF

ומסגרות פיננסיות אחרות .בו זמנית יצרו שיתופי פעולה עם גופים

בינלאומיים קיימים כגון הבנק העולמי ,הבנק לפיתוח אסיה ועוד .סך כל התחייבויות ההשקעה
הסיניות במסגרת יוזמה זו מוערכות באופן מצטבר משנת הכרזת היוזמה בכ 4-2-טריליון
דולר33.

תרשים  :9תרשים סכמתי של יוזמת החגורה והדרך( .המסדרונות הלוגיסטיים היבשתיים מודגשים
בשחור והנתיב הימי מודגש בכחול)34

מדיניות החוץ הסינית
יוזמת החגורה והדרך הפכה מאז הכרזתה לאחד מאדני מדיניות החוץ הסינית ,ומקודמת באופן
פעיל בידי הנהגת סין .הסיבות להשקת היוזמה הן רבות והן מונעות על ידי שחקנים במגוון
רמות דיון :החל מהרמה האישית בקו המדיניות האקטיבי שמנהיג הנשיא שי ( ,)Xiהמשך ברמה
הפנים-מדינתית בסין בחלוקת הכוח בסין בין המחוזות והשלטון המרכזי וחיבור פיזי ולוגיסטי
של המחוזות המערביים (והנחשלים) בסין ,הן לכלכלה הסינית הצומחת במחוזות המזרחיים,
והן לסביבתם במרכז אסיה ,וכלה ברמה הבינלאומית בשיקולים גאו-אסטרטגיים של אבטחת
מקורות האנרגיה והמחצבים של סין לצד שמירה על נתיבי סחר פתוחים ליצוא וקשירת כלכלות
אסיה לזו הסינית .היוזמה נותנת למעשה מענה לכל הצרכים הללו ברמות השונות.

CADF: China-Africa Development Fund 32
http://www.cadfund.com
,Hillman, Jonathan E.. 2018. "How Big is China’s Belt and Road?" Center for Strategic and International Studies (CSIS), April 3 33
https://www.csis.org/analysis/how-big-chinas-belt-and-road
ChinaSource 34
https://www.chinasource.org/resource-library/chinasource-blog-posts/belt-and-road-initiative

מקובל לטעון כי הכלכלה שלובה בפוליטיקה ,וכוח כלכלי הוא כוח פוליטי בינלאומי .הנסיקה
הכלכלית של סין מעוני ונחשלות לכדי הכלכלה הגדולה והצומחת בעולם ארכה דור אחד בלבד,
והיא מלווה בנוסף למסחר והשקעות גם בפעילות פוליטית וצבאית ענפה .זו כוללת הפעלת
תעמולה ו"כוח

רך"35

שמטרותיהם המוצהרות הן בין השאר 'תחייה לאומית' ,קרי השבת

מעמדה של סין לזה ההיסטורי כמדינה המרכזית במזרח אסיה ,ומחיקת 'מאת שנות
ההשפלה'36.

כדי להחזיק במעמד זה של מעצמה אזורית ואולי בעתיד אף עולמית ,כדי לתמוך ולהגן על
השקעותיה ברחבי העולם ,ובעיקר אלו הנכללות ביוזמת החגורה והדרך ,פועלת סין לרכישת
כל האמצעים ו'סמלי הסטטוס' של מעצמה עולמית .בכלל זה נשק גרעיני ,תוכנית חלל רחבה,
תוכנית לבניית צי 'מים כחולים' ,כולל לפחות ארבע קבוצות קרב של נושאות מטוסים ,בניית
מטוסי קרב ומפציצים אסטרטגיים .בנוסף לכך מפעילה סין תוכנית רחבה לשדרוג ומודרניזציה
של הצבא הסיני.
בתפיסה הסינית אין גבולות חד-משמעיים בין פעילות כלכלית פרטית לציבורית ובין פעילות
אזרחית וצבאית .שורשי תפיסה זו מונחים עוד בתפיסות הצבאיות בסין הקיסרית ,המשך
במשנתו של מאו דזה-דונג המכפיפה את כל האמצעים לטובת המטרה ,ועד ביטויה כיום
במדיניות של 'שילוב אזרחי וצבאי' ( )Strategy of Military-Civilian Integrationכפי שנוסחה
בהכרזתו של נשיא סין במהלך הקונגרס ה 13-של מפלגת העם ( )21/6/2017על הצורך
באינטגרציה

כנ"ל37.

משמעות הדבר היא כי כל התשתיות הסיניות נבנות מראש ובהנחיית

השלטון באופן כזה שיאפשר הפעלתן כתשתיות לשימושים צבאיים בעת הצורך.
בהקשר הישראלי מבטאת סין בדרך כלל בזירה הבינלאומית והאו"מית עמדה פרו-ערבית
ואנטי-אמריקנית מובהקת .מקובל לבחון עמדה זו בהקשר של התלות האנרגטית של סין בנפט
מהמזרח התיכון ,ובעיקר מאיראן ,וכן במדיניות עקרונית (כמעט מותנית) אנטי-אמריקנית .מדי
מספר שנים מפרסמת סין הצעה לתוכנית שלום במזרח התיכון ,בדרך כלל מדובר בתוכניות
כלליות שנועדו לאותת לשחקנים האחרים כי יש להתחשב בעמדותיה של סין ,ולאו דווקא

 35כוח רך :השפעה שאינה צבאית על ידי מדינה בזירה הבינלאומית  .השפעה זו יכולה להיות על ידי הפצת תרבות ,ערכים ,נורמות ,כלכלה
ועוד.
 36סין ומנהיגיה הקיסריים ראו עצמם תמיד כמעצמה האזורית (מזרח אסיה) הגדולה והחשובה באזור .במשך אלפי שנים הייתה המערכת
הבינלאומית האזורית בנויה על העליונות הסינית אל מול הממלכות שסבבו אותה ,עמדה שמצאה את ביטויה במערכת המנָחות שלפיה
הגיעו משלחות מהממלכות שסבבו את סין לבירה ,והביאו עימן מנָחות ומתנות שהביעו את קבלתה של סין כהגמון האזורי ,כמו גם כנראה
היו סוג של תשלום תמורת הרישיון לסחור עם סין .מערכת אזורית זו קרסה עם הגעת ציי המעצמות האירופיות לאזור" ,מלחמת האופיום"
והקמת בסיסי סחר על אדמת סין .תקופה זו של עליונות אירופית בסין נקראת בסין 'מאה שנות ההשפלה'.
The 13th National People's Congress (NPC): Xi calls for deepened military-civilian integration, Xinhua, 12 March 2018 37
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/12/c_137034168.htm

תוכניות קונקרטיות .בשנת  2017פרסמה סין תוכנית בת ארבע נקודות ליישוב הסכסוך
הישראלי – פלשתינאי ,ומוזכרת בה לראשונה יוזמת החגורה

והדרך38.

נמל חיפה ויוזמת החגורה והדרך
כאמור ,בשנת  2015הוכרזה זכייתה של חברת  SIPGמסין במכרז תפעול נמל המפרץ בחיפה.
החברה הסינית הייתה המתמודדת היחידה על תפעול נמל חיפה ,וזאת כפי הנראה עקב
ההערכה של שחקנים אחרים כי במשק הישראלי יהיה עודף ברציפים לאחר הפעלת שני
הנמלים החדשים ,ולכן חברות בינלאומיות נמנעו מלהתמודד במכרז .הערכה דומה בעניין עודף
ברציפים הובעה גם על ידי משרד האוצר בישראל בדיונים מול משרד התחבורה בנושא נמל
המפרץ .הסינים בחרו אפוא בחיפה ,וזאת כפי הנראה למרות תחרות קשה הצפויה בנמלים
עקב עודף כללי ברציפים במשק הישראלי ,ובניגוד ליתרון המסחרי של 'נמל הדרום' (באשדוד)
כמשרת המשק הישראלי עקב קרבתו ללב הכלכלי של מדינת ישראל בגוש דן לעומת נמל חיפה
המרוחק יותר.
בחירה זו בנמל המפרץ על פני נמל הדרום קשורה כפי הנראה בהיבטים רחבים יותר של יוזמת
החגורה והדרך של סין .אחד העקרונות הביצועיים של יוזמה זו המשתקף בפרויקטים רבים
ברחבי העולם ,הוא עקרון הקישוריות בין התשתיות השונות ,ובעיקר בין מסילות ברזל
לנמלים 39.ייתכן (לא נמצא לדבר אישוש ממקור סיני רשמי למרות כתיבה אקדמית ועיתונאית
רבה מאוד בעניין) ,ומיקומה האסטרטגי של חיפה על מסילת העמק לכיוון ירדן וכשער אפשרי
לים התיכון עבור ירדן ,ואולי אף לחלק ממדינות המפרץ .הינו מיקום אטרקטיבי יותר למי
שחושב במונחים של לוגיסטיקה עולמית לעומת היתרון המקומי של נמל הדרום מול השוק
הישראלי.
ואכן אזורי מזרח הים התיכון ועבר הירדן נמצאים בתנופה של פיתוח תשתיות תחבורה (בעיקר
מסילות ברזל) שחלקן מתבצע בתיאום עם המדיניות הסינית (כגון בירדן ,ר' להלן) וחלקן ללא
תיאום ישיר פומבי עם סין או ירדן (כגון מסילת הברזל מחיפה לבית שאן ולגשר שיח' חוסן,
וזאת במסגרת תוכנית 'מסילות לשלום אזורי' של משרד התחבורה הישראלי) .חיבור רשת
הרכבות המתהווה באזור יכול ליצור קשר יבשתי בין חופי מפרץ אילת (ירדן וערב הסעודית)
לים התיכון ,כמו גם בעתיד אולי קשר יבשתי בין מדינות המפרץ הפרסי לים התיכון .ברקע

"China Has a New Middle East Peace Plan", Yoram Evron; The Diplomat, August 14, 2017 38
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 39לדוגמה נמלי מזרח אפריקה (מומבסה ודאר אס-סלאם) המהווים את קצותיהן של רשת מסילות ברזל ממרכז אפריקה ומדינות הימות
הגדולות לכיוון מזרח ,נמל גוואדר בפקיסטאן בקצהו של המסדרון הלוגיסטי הסיני-פקיסטאני ( ,)C-Pacנמל  Kyaukpyuבמיאנמר בקצה
המסדרון הלוגיסטי הדרום מערבי מסין ועוד.

הדברים יש לציין גם את יוזמת חיבור העיר אילת לרשת הרכבות בישראל ,ויצירת מסלול יבשתי
אפשרי נוסף בין הים האדום לים התיכון ,אם כי נראה כי ביצועה של יוזמה זו עוד רחוק.
הפוליטיקה וההקשרים ההיסטוריים והתרבותיים במזרח התיכון מקשים על פיתוח בכיוונים אלו
של שיתוף פעולה ותלות כלכלית הדדית במערכת לוגיסטית משותפת .כיום ,למרות יתרונות
לוגיסטיים וכלכליים מובהקים ,נמלי מפרץ חיפה (נמל חיפה ונמל המספנות) אינם משמשים
כמעט כנמלי שינוע סחורה לירדן .זאת עקב התנגדות 'הרחוב' הירדני לצריכת סחורה שעברה
דרך ישראל ,והעדפה (לפחות מהשפה ולחוץ) של המוצא הירדני לים התיכון דרך לבנון או
סוריה ,בעיקר לאחר פתיחתו מחדש של מעבר הגבול בין ירדן וסוריה ב 402018-למרות קשיים
גאוגרפיים וחוסר יציבות פוליטית במדינות אלו .בנוסף לכך יש לציין את העדפת המדיניות
הירדנית לפיה מרבית הסחר בכלל ומכולות בפרט – ייכנסו לממלכה דרך נמל עקבה (הנמל
הימי היחיד בירדן) .העדפה זו שנועדה כפי הנראה לשמר את הפעילות הכלכלית בעיר עקבה,
המהווה את מוקד כוחו הפוליטי של המלך בירדן ,כמו גם כפי הנראה מסיבות ביטחוניות ,מונעת
העברת מכולות באופן יבשתי ישיר מנמל חיפה לירדן ,ומחייבת העברה של "גב-לגב" בין
משאיות משני צידי הגבול.

תרשים  :10מסילות ברזל ונמלים ישראל ,ערב הסעודית וירדן

Jordan and Syria reopen Nassib border crossing, Reuters; October 15, 2018 40
 41המפה מאתר ויקיפדיה' ,מעלה היצירה'
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תרשים  :11סקיצה של חיבורי מסילות ברזל אפשריים במרחב ישראל – ירדן – ערב הסעודית( .קווי
רכבת קיימים מסומנים בקו דק ,קווים עתידיים בקו עבה)42.

נמל המפרץ בחיפה והעמדה האמריקאית
את עמדתה הכללית של ארה"ב כלפי סין ניתן לתמצת בדבריו של דן קואטס ( )Dan Coatsבעת
כהונתו כמנהל המודיעין הלאומי ( )Director National Intelligenceבדוח לוועדת המודיעין של
הסנאט ,לפיו סין (ורוסיה) הן האיום הביטחוני הלאומי הגדול ביותר לארצות

הברית43.

באוגוסט  2018כאשר עבודות הבנייה של נמל המפרץ היו בעיצומן ,וכשלוש שנים לאחר
הענקת מכרז התפעול לחברת  ,SIPGהחלו להופיע דיווחים בתקשורת הישראלית שעסקו
בקונפליקט האפשרי בין ישראל וארה"ב ,ובמיוחד סביב פעילותו של הצי השישי בנמל חיפה
ובין הפעלת נמל המפרץ על ידי חברה ממשלתית

סינית44.

העיסוק התקשורתי בנושא החל ככל הנראה לאחר התבטאות של האדמירל (בדימוס) גארי
ראפהד ( )Gary Rougheadהמפקד המבצעי לשעבר של הצי האמריקני ,שאמר כי לאור הפעלת
נמל המפרץ על ידי חברה סינית הוא היה ממליץ לא לקבוע את נמל חיפה כנמל בית לספינות
הצי השישי .אין מדובר בעצירת ביקורי אוניות אמריקניות בנמל אלא בהגבלת עומק שיתוף
הפעולה.

 42הערות לתרשים  :11חיבור נמל עקבה לעיר מען (מסומן באדום) זהו פרויקט בקרן משותפת ירדנית -סעודית שכבר אושר תקציבית
ו נמצא בשלבי תכנון ,וכנראה יהיה פרויקט מסילת הברזל המתקדם ביותר בירדן שהיא בעלת תשתית רכבות מיושנת (כיום ישנה מסילה
להובלת פוספטים בתוואי מקביל) .שדרוג קו הרכבת העות'מאנית (החיג'אזית) שחלקו עדיין שמיש ופעיל (מסומן בכחול) כמו גם חיבור
למסילת הברזל הסעודית – נראים בשלב זה כבעלי סבירות נמוכה לביצוע בעתיד הקרוב ,כמו גם חיבור העיר אילת לרשת הרכבות
בישראל (בין אם לבאר שבע או לשלוחת רכבות המטען באזור צין).
WORLDWIDE THREAT ASSESSMENT of the US INTELLIGENCE COMMUNITY 29 January 2019 : STATEMENT FOR THE RECORD 43
 44ר' לדוגמה "נמל סיני בחיפה  -סכנה אסטרטגית וביטחונית" ,עופר ישראלי ,דה מרקר  26ספטמבר 2018

“Israel is working itself out of such cooperation because of the Chinese significant
presence and role in Israel’s ports and the infrastructure that will be in place
there. If asked whether the U.S. should forward deploy U.S. Navy ships in Haifa
port, which will be operated by the Chinese, I would recommend against that.
The Chinese port operators will be able to monitor closely U.S. ship movements,
be aware of maintenance activity and could have access to equipment moving to
and from repair sites and interact freely with our crews over protracted periods.
Significantly, the information systems and new infrastructure integral to the
ports and the likelihood of information and electronic surveillance systems
jeopardize U.S. information and cyber security. These factors might not preclude
brief port visits, but it would preclude homeporting and other protracted projects
and initiatives.”
Admiral (ret.) Gary Roughead, former U.S. Chief of Naval Operations

 וכלי מדיה שמרנים בארה"ב פרסמו מאמרים,העיסוק בנושא התרחב לתקשורת העולמית
, על פי דיווחים בתקשורת הישראלית46 45.בגנות ההתקשרות הישראלית עם החברה הסינית
 ג'ון בולטון,עלה נושא נמל המפרץ גם בשיחות שהתקיימו בין נתניהו ליועץ לביטחון לאומי
47.2019

בינואר

בהקשר האמריקני יש לציין כי מספר טרמינלים בארה"ב מופעלים או נמצאים בבעלות חלקית
 בקליפורניה (אחד הנמלים הגדוליםLong Beach  המשמעותי ביותר הוא נמל.של חברות סיניות
Orient Overseas  לאחר שזו רכשה את חברתCOSCO בארה"ב) הנמצא בבעלות של חברת
 על פי הסכם עם הרגולטור האמריקני החברה. שהייתה הבעלים של המסוףInternational
 לחברת,בנוסף לכך

48.לאומי

 וזאת משיקולי ביטחון,הסינית מעמידה את המסוף למכירה

SSA Terminals  השקעות בהיקף קטן בנמלים נוספים בחוף המערבי בארה"ב כגוןCOSCO
,) בסיאטל (מדינת וושינגטוןCOSCO  טרמינל בבעלות חלקית של חברת,(Seattle), LLC
 בהקשר של הפעלת טרמינלים.(West Basin Container Terminal) ואחזקות בנמל לוס אנג'לס
 זכורים בענף הכשלה וביטול עסקת רכישה של שישה טרמינלים,בארה"ב על ידי גורמים זרים

"Israel is being a bad ally to the US over China", Washington Examiner, Tom Rogan, December 17, 2018 45
https://www.washingtonexaminer.com/opinion/israel-is-being-a-bad-ally-to-the-us-over-china
"Israel’s Dangerous Dalliance with China", Wall Street Journal, 13 January 2019 46
https://www.wsj.com/articles/israels-dangerous-dalliance-with-china-11547411591
 הממשל האמריקני לא רוצה שיעמדו בפניו מכשולים. "היועץ לביטחון לאומי של טראמפ הזהיר את נתניהו מרכישת טכנולוגיה סינית47
 בכתבה בעיתון דה, סוכנות רויטרס." אחד החששות העיקריים נוגע להשקעה הסינית בנמל חיפה.בבואו לחלוק מידע רגיש עם ישראל
.2019  בינואר10 .מארקר
https://www.themarker.com/wallstreet/1.6827328
China’s Cosco Puts Long Beach Container Terminal Up for Sale, Costas Paris and Joanne Chiu, Wall Street Journal, 20 48
November 2018.
https://www.wsj.com/articles/chinas-cosco-puts-long-beach-container-terminal-up-for-sale-1542736508

בחוף המזרחי של ארה"ב בשנת  2006על ידי חברת  DWמדובאי (אחת ממפעילות הטרמינלים
למכולות הגדולה בעולם) .זאת לאחר שכבר נחתמה עסקת רכישת הטרמינלים על ידי החברה
מדובאי מידי חברה בריטית שהפעילה אותם .הלחץ לביטול העסקה (בסופו של דבר העסקה
בוטלה על ידי הצד הדובאי) היה מסיבות של ביטחון

לאומי50 49.

לעומת זאת ,יש לציין כי עקב מדיניות 'הציר לאסיה' ( )Pivot to Asiaשהחל הנשיא אובמה
וממשיך הנשיא טראמפ( ,מדיניות המפנה משאבים אמריקניים כגון דיפלומטים ,צבא ,צי
ומשאבים כלכליים לכיוון מזרח אסיה בדרך כלל על חשבון אזורים אחרים בעולם) הצי השישי
שמפקדתו בנאפולי ,איטליה כולל למעשה ספינה אחת בלבד (USS Mount Whitney (LCC-
) .)20נושאות מטוסים אמריקניות אינן מבקרות בישראל כמעט .הביקור האחרון היה ביוני
 ,2017והביקור לפניו התקיים יותר מ 15-שנים קודם לכן .עם זאת מבקרות בנמלי ישראל
באופן די סדיר ספינות קטנות יותר ,הן אמריקניות והן של חברות אחרות בנאט"ו( ,נושאות
גייסות ,נושאות מסוקים ,ספינות טילים וכדומה) .רמת פעילות נמוכה זו של הצי השישי בישראל
בכלל ובחיפה בפרט ,עומדת בניגוד גמור לפעילות שהתקיימה במהלך שנות ה 80-שבהן
אחוזים גבוהים מעבודות התיקון והאחזקה של הצי השישי נעשו במספנות ישראל ,ובחיפה
נפתח משרד קישור לחיילי הצי השישי ומלחיו שביקרו תכופות בעיר (of Haifa, Israel

51.)USO

נראה כי מצד הצי השישי האמריקני יש מגמה לצנן מעט את הרוחות סביב נושא נמל חיפה.
מפקדת הצי אדמירל ליזה פרנצטי ( )Lisa M. Franchettiערכה ביוני  2019ביקור בישראל
שכלל גם את נמל חיפה ,ופורסמה הודעה לעיתונות המשבחת את שיתוף הפעולה בין הצי
השישי לחיל הים

הישראלי52.

בהתבטאויות פרטיות אמרו דיפלומטים אמריקנים בשגרירות

ארה"ב בישראל כי הפעלת טרמינל בידי חברה סינית "אינה דבר כה רציני כפי שמתבטא
בתקשורת"53.

חלק מהשיקולים המדיניים הישראליים בעניין המתח שבין ארה"ב וסין יכולים לנבוע גם מאירועי
עבר .לדוגמה ,בהיסטוריית היחסים שבין ישראל וסין זכורה היטב ביטולה של עסקת הפלקון.
העסקה שנחתמה בשנת  1999בין ישראל וסין ,וכללה מכירה של מטוסי ביון מסוג פלקון,
בוטלה בעקבות לחץ אמריקני .בשנת  2002נאלצה ישראל לשלם פיצויים גבוהים לסין (350

"The UAE purchase of American port facilities", Council on Foreign Relations, Eben Kaplan; February 21, 2006 49
"Under Pressure, Dubai Company Drops Port Deal", The New York Times, David Sanger; March 10, 2006 50
USO- United Service Organizations 51
U.S. 6th Fleet commander Strengthens Bonds with Israeli Navy Partners, 52
https://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=109967
 53שיחה פרטית של הכותב עם דיפלומט אמריקני ממערך הכוחות המזוינים של ארה"ב המוצב בתל אביב

מיליון דולר) .מנכ"ל משרד הביטחון דאז עמוס ירון נאלץ להתפטר ,והביטול השפיע באופן
שלילי מאוד על יחסי ישראל סין.
לא נראה כי היקף וגובה הביקורת האמריקנית על ישראל בנושא נמל המפרץ הוא כפי שהיה
בעסקת הפלקון שהיא עסקה צבאית ,והאמריקנים ראו בה (לפחות בהצהרותיהם) איום לכוחות
אמריקניים בעימות עתידי בין סין וארה"ב .סין של שנת  2020אינה סין של  ,2002מדובר
בעסקה אזרחית במהותה ,וכפי שצוין חברות סיניות מפעילות טרמינלים בארה"ב.
במהלך הדברים כיום נראה כי ביטול ההסכם מצד ישראל מסיבות ביטחוניות אינו אופציה
ריאלית .עם זאת ,במקרה שמבקשים לבחון את המשמעויות של כל התרחישים האפשריים
ולהעריך את העלויות הכספיות של ביטול תיאורטי כזה ,ניתן לציין כי בהסכם שבין חנ"י לחברת
 SIPGישנה אפשרות לביטול ההסכם בתנאים מסוימים .ההסכם במלואו כאמור אינו גלוי לציבור,
אולם ניתן להבין ממנו בעקיפין מתוך הדוח השנתי ל 2018-של חנ"י לבורסה ,כי העלויות
הישירות לביטול ההסכם בדמות פיצוי כספי לחברת התפעול יהיו בסדרי גודל של 150-120
מיליון ( ₪חישוב הפיצוי נעשה על פי מפתח של כ 40-מליון  ₪לשנה לתקופה מקסימלית של
שלוש

שנים)54.

הדרישה לפיצוי בפועל תהיה בוודאי גבוהה הרבה יותר ,וזאת מבלי להזכיר

את הנזק הדיפלומטי העצום מול סין.
ביוני  2018הועבר לידי חברת  SIPGהחלק הראשון של הנמל בשטח של  185דונם .עם זאת,
החברה הסינית טרם החלה בבניין התשתית העילית בנמל ,ונראה כי היא ממתינה להתבהרות
העניינים סביב ההתפתחויות וההתנגדויות נגד הפעלת הנמל על ידה .מצב זה עומד בניגוד
לקיים באשדוד ,שם המפעיל העתידי  TILהתקשר עם חברת בנייה (חברת צ'ינה הרבור שגם
בנתה את הנמל) להמשך בניית התשתיות העיליות במקום .מנכ"לית משרד התחבורה קרן
טרנר נסעה לסין "כדי לטפל במשבר שנוצר עם החברה הסינית המפעילה את נמל מפרץ
חיפה"55.

 54דו"ח שנתי לבעלי מניות לשנת  ,2018חברת נמלי ישראל ,פרק א'  -תיאור עסקי התאגיד ,סעיף .16.10ד
55

"המשבר בנמל חיפה :במשרד התחבורה מנסים לפייס את הסינים" ,דה מרקר ,אוסנת ניר 6 ,מרץ 2019
https://www.themarker.com/dynamo/1.6999512

האם קיים סיכון בהפעלת הנמל על ידי מפעיל זר?
מבט עולמי
בניגוד להשקעות זרות ישירות אחרות המבוצעות על ידי פירמות פרטיות או ציבוריות במרבית
מדינות העולם ,מושכות ההשקעות הזרות הסיניות ,ובעיקר אלו שביוזמת 'החגורה והדרך',
תשומת לב מקומית ובינלאומית רבה ,וזאת בעיקר עקב הסיבות הבאות:
 .1התחומים שבהם מבוצעות ההשקעות נתפסים כאסטרטגיים מבחינה לאומית כגון מתקני
תשתיות אנרגייה ,מתקני תחבורה וכדומה.
 .2ההיקפים הכספיים המשמעותיים של ההשקעות :סך ההשקעות וההתחייבויות להשקעה
במסגרת  BRIבלבד מוערך כאמור באופן מצטבר ב 4-2-טריליון דולר נכון לשנת ( 2018ר'
הערה  ,)33מתוכן הושקעו בפועל יותר מטריליון דולר.
 .3ביצוע מרבית ההשקעות הסיניות בנמלי ים והתשתיות הנלוות אליהן נעשה על ידי חברות
ממשלתיות סיניות 56הפועלות בהתאם להנחיות בדבר אינטגרציה צבאית-אזרחית (ר' עמ'
 .)16בנוסף לכך כל חברי ההנהלה הבכירה של החברות הממשלתיות הגדולות הם חברי
המפלגה הקומוניסטית.
 .4המימון להשקעות אלו מגיע ברובו מהבנקים הממשלתיים המרכזיים בסין הידועים גם בשם
'בנקים למדיניות' .פירוש הדבר ,בנקים המעמידים מימון לביצוע מדיניות הממשלה בסין
תוך כדי העמדת הכדאיות הכלכלית של המיזם או יכולת ההחזר של הגוף הלווה במקום
משני להתאמתו של הפרויקט למדיניות

הממשלתית57.

נראה כי שילובם של הגורמים הנ"ל מעלה חשש במדינות רבות כי מדובר בתוכנית שאינה רק
כלכלית ,אלא למעשה ברכישת מנופי השפעה פוליטיים על המדינות המקבלות את ההשקעה
על ידי רכישת נכסים אסטרטגיים באמצעות השקעות זרות היוצאות מסין .חשש זה הביא
לתגובת-נגד במדינות רבות .ניתן לציין לדוגמה את הכרזתו של ז'אן־קלוד יונקר ,נשיא הנציבות
האירופית ,כי על אירופה להקשות על רכישות סיניות

בשטחה58.

דוגמה נוספת היא החלטת

ממשלת אוסטרליה להוסיף בשנת  2008את נושא הבעלות הממשלתית כאחד מהפרמטרים
הנסקרים על ידי הוועדה המאשרת השקעות זרות באוסטרליה ( FIRB: Foreign Investment
 59)Review Boardכתגובה להשקעות הסיניות האגרסיביות ביבשת .יש לציין כי נושא הבעלות
Ramasamy, Bala, Matthew Yeung, and Sylvie Laforet. 2012. "China's Outward Foreign Direct Investment: Location Choice 56
and Firm Ownership." Journal of World Business 47 (1): 17-25.
Kolstad, Ivar and Arne Wiig. 2012. "What Determines Chinese Outward FDI?" Journal of World Business 47 (1): 26-34. 57
European Commission - Press Release 14.9.2017 58
Wilson, Jeffrey D. 2011. "Resource Nationalism or Resource Liberalism? Explaining Australia's Approach to Chinese 59
Investment in its Minerals Sector." Australian Journal of International Affairs 65 (3): 283-304.

של ההשקעה הזרה (מדינת המקור של ההשקעה) נקבע כפרמטר בבחינת השקעות זרות
במדינות מערביות אחרות (ארה"ב ,גרמניה) וזאת עוד לפני הכרזת יוזמת החגורה והדרך של
סין בשנת

60.2013

דוגמה בולטת למה שנראה אולי כדיווידנד מדיני בתמורה להשקעה כלכלית או לכל הפחות
מדיניות של 'ריסון עצמי' מצד המדינה מקבלת ההשקעה במדיניות מול סין ניתן לציין את יוון.
כלכלת יוון שנפגעה קשה לאחר המשבר הפיננסי העולמי בשנת  2009הייתה נתונה למשטר
צנע וצמצום שנכפה עליה על ידי נושיה ובעיקר גרמניה והביא לתסיסה חברתית .מנגד ,ממשלת
סין קנתה אג"ח יווני וחברת  COSCOהסינית השקיעה סכומים ניכרים (יותר מחצי מיליארד יורו)
במספר פעימות בנמל פיראוס ,וקיבלה זיכיון להפעלתו למשך  35שנה .בנוסף לכך משקיעות
חברות סיניות אחרות בקומפלקס הנטוש של טרמינל חברת התעופה הלאומית של יוון –
אולימפיק ,שחדלה לטוס בשנת .2008
יוון כחברה באיחוד האירופי מגלה מדיניות פרו-סינית מובהקת :בשנת  2016סיכלה הודעת
גינוי אירופית לממשלת סין לאחר החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג בנוגע לסכסוך
הטריטוריאלי בים סין הדרומי; בשנת  2017סיכלה יוון הודעת גינוי אירופית בנוגע למדיניות
זכויות האדם בסין ,ובאותה שנה התנגדה למדיניות האירופית להרחבת נהלי בחינת ההשקעות
הזרות

באירופה61.

חששות בישראל
באופן ספציפי בנושא נמל המפרץ היו המניעים העיקריים של  SIPGבהתמודדות על הפעלת
הנמל כלכליים ומסחריים ,ואלו גם המניעים העיקריים ליוזמת החגורה והדרך של ממשלת סין.
אין בכוונת פרק זה להציג גרסה כי ממשלת סין הייתה מעוניינת מלכתחילה להפעיל לחצים על
ממשלת ישראל ,או שכוונתה הראשונית בהתמודדות על מכרז התפעול של נמל חיפה הייתה
במטרה לבצע פעולות ריגול כנגד חיל הים הישראלי או ציי נאט"ו .עם זאת ,לא חשוב מה היו
המניעים הראשוניים ,עתה קיימים בשטח ובפועל מנופי לחץ ואפשרויות מעקב שיש לתת
עליהם את הדעת.
ניתן לחלק את החששות הפוליטיים ,הכלכליים והדיפלומטיים המובעים בתקשורת הישראלית
להפעלת הנמל על ידי חברת  SIPGלשלוש רמות עיקריות :רמה טקטית מקומית הקשורה

" 60רגולציה על השקעות ורכישות זרות בישראל ובעולם במבט השוואתי-סין כמקרה בוחן" ,דורון אלה .בתוך :יחסי ישראל – סין:
הזדמנויות ואתגרים | עורכים :אסף אוריון ,גליה לביא .המכון למחקרי בטחון לאומי.
Chastised by E.U., a Resentful Greece Embraces China’s Cash and Interests, Jason Horowitz and Liz Alderman, The New York 61
Times 26 August 2017.
https://www.nytimes.com/2017/08/26/world/europe/greece-china-piraeus-alexis-tsipras.html

לפעילות בנמל ,רמת ביניים הקשורה למבנה סקטור הלוגיסטיקה הישראלי ורמה אסטרטגית
לאומית הקשורה ליחסי החוץ של ישראל והמאבק בין המעצמות – ארה"ב וסין.
התנגדויות ברמה המקומית  /טקטית
כהתנגדות ברמה זו ניתן לציין בעיקר מעקב וריגול סיני אפשריים על תנועת חיל הים הישראלי
וציים של מדינות ידידותיות ובראשן ארה"ב באזור מפרץ חיפה .החברה הסינית ,SIPG
המפעילה את נמל המפרץ ,היא חברה ממשלתית ( SOEר' הערה  ,)23וככזו ובהתאם למדיניות
האינטגרציה של תשתיות אזרחיות וצבאיות שתוארה לעיל מקובל להניח שהיא יכולה לשמש
כבסיס קדמי או פלטפורמה לפעילות ריגול ומעקב.
מדובר על קרבה פיזית ישירה לפתח הנמל ולמעגן הצבאי בחלק הצפוני של נמל חיפה
המאפשרת מעקב של אותות אלקטרו-מגנטיים ,ראייה ואקוסטיקה (חיישנים תת-

מימיים)62.

הנחת העבודה בכל הקשור להתגוננות מהתקפות סייבר היא כי קרבה פיזית מסייעת לחדירה
למערכות המחשבים .הנמל מחובר למערכות מחשבים ממשלתיות כגון מכס ,והימצאות פיזית
באזור הנמל מאפשרת מעקב גם אחרי נושאים לוגיסטיים הקשורים לצי כגון אספקה ,תנועת
חיילים/מלחים ,תנועות חריגות וכדומה .בהקשר זה יש לציין כי במספר מקומות ברחבי העולם
ובעיקר בארה"ב עלה חשש מריגול ואיסוף מידע באמצעות תשתיות אזרחיות שפורסות חברות
סיניות ובעיקר חברת התקשורת הסינית וואווי

(63.)Huawei

מנגד יש לציין כי בסיס חיל הים בחיפה נמצא בין כה וכה במרכז העיר חיפה ,ומתקניו פרוסים
לרגליו של כל צופה הנמצא באזור רכס הכרמל ,שכונת רמת הדר ,או על גג בניינים גבוהים
בעיר התחתית .מלבד היתרון שבגישה ישירה ונוחה לקו המים לצורך מעקב אקוסטי המרחק
האווירי מבתי חיפה באזור שכונת הדר לבסיס חיל הים דומה למרחק האווירי מאזור נמל
המפרץ לבסיס זה .השיתוף בבריכת הנמל בין חיל הים ואוניות סוחר ממדינות רבות שפעמים
רבות הבעלות עליהן אינה ידועה (בגלל שימוש רב בדגלי נוחות וחיסיון עסקי מצד מדינות
הדגל) ,מעלה אפשרות לקיומם של חיישנים וקולטנים (סנסורים) על גשר הפיקוד של אוניות
סוחר הפוקדות את נמל חיפה .תיאורטית ייתכן כי אוניות העוגנות בנמל חיפה מאות מטרים
בודדים מספינות חיל הים שולחות למטה חברתם צילומי וידאו רציפים ( )24/7של האונייה
וסביבתה ,של תקשורת האלחוט שאותה היא קולטת ועוד.

 62גישה ישירה לקו המים מאפשרת מעקב אקוסטי נוח יותר בהתאמות בין אוניות והחתימה האקוסטית שלהן.
"Trump administration cracks down on China's Huawe", Damian Paletta , Ellen Nakashima and David J. Lynch, The
Washington Post, 15 May 2019
63

בנוסף לנוכחות הקבועה של אוניות זרות 'בבריכת' הנמל אפשר לציין גם את סין כמקור הייצור
של ציוד נמלי רב ,ובעיקר מנופים ועגורני גשר (למכולות) .אחת החברות המובילות בעולם
לייצור עגורני גשר לנמלים היא חברת ( Zhenhuaמטה החברה בשנגחאי,

סין)64.

על פי

פרסומים בתקשורת ,מנופים של החברה מותקנים הן בנמל חיפה 65והן בנמל אשדוד 66.מדובר
במנופי ענק בעלי מערכות מחשוב ,תקשורת ,מצלמות רבות במעגל סגור ,חיבורי תקשורת
חיצוניים ועוד .לא מן הנמנע שציוד מסוג זה יכול לשמש (תיאורטית) כציוד מעקב ,והוא כבר
נמצא בנמלי ישראל כמו בשלוש מאות טרמינלים בקירוב ברחבי העולם ,כולל בעולם המערבי
(ראה רשימת משרדי החברה מחוץ לסין המפורטים באתר

החברה)67.

ניתן לסכם את נושא ההתנגדות ברמה הטקטית בכך שאם ממשלת סין מעוניינת לרגל אחר
המתרחש בנמל חיפה ,יש לה דרכים רבות וטובות לעשות זאת גם ללא שליטה בנמל עצמו.
עם זאת ,נוכחות בשטח גדול ובקו המים תוך אפשרות לשינוע מכולות ,ציוד וכוח אדם מקילה
מאוד את המלאכה ,אם אכן סין רוצה לעשות כן.
התנגדות ברמה העסקית (סקטור הלוגיסטיקה)
הפעלת הנמלים החדשים היא בבחינת 'שינוי סדרי בראשית' בתחום הנמלים והלוגיסטיקה
בישראל .בתקשורת הישראלית ,בפוליטיקה ובסקטור העסקי בישראל נחשבת הפעלת הנמל
באופן פרטי כתפנית מבורכת שתביא לייעול פעילות הנמל ,קיצור זמני השיטעון והוזלת עלויות
שישפיעו על כל המשק .תחרות מבורכת תביא להוזלת עלויות והיעלמות חלק מהתופעות
השליליות שהיו קשורות ביחסי העבודה בנמלים הנוכחיים.
עם זאת ,ישנו חשש ספציפי בנוגע להעדפה אפשרית על ידי מפעיל הנמל של חברות ספנות
ולוגיסטיקה סיניות .לדוגמה העדפת משלוחים של חברות כגון עלי-אקספרס על פני חברות
מקומיות ואחרות ,העדפת חברות ספנות סיניות כגון 'קוסקו' (' ,)Coscoצינה מרצ'ן' ( )CMועוד.
חשש זה נובע מכך שבמקומות אחרים בעולם (כגון בנמל פיראוס ביוון) נוצרו באופן ייחודי לסין
'אשכולות לוגיסטיים' של חברות סיניות המבטאות אינטגרציה אנכית של שרשרת האספקה
העולמית .קרי ,הסחורה מיוצרת במפעל סיני ,מובלת בספנות סינית ומשוטענת בנמלים סיניים,
וכל התקשורת בתוך אשכול כזה מאפיינת עסקות פנים-סיניות ולא סחר חוץ ,ובה בעת תנועת
המכולות בנמלים אחרים (ולעיתים קרובים גאוגרפית) מתמעטת ולעיתים נעלמת כליל עקב כך
שחברות הספנות הסיניות אינן פוקדות אותן אלא מעדיפות את הנמל הסיני .חשש מיצירת

Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited,
 65נמל חיפה :חברת  ZPMCהסינית זכתה במכרז המנופים ,פורט2פורט 8 ,אוגוסט 2008
 66נמל אשדוד ירכוש מנוף גשר בעלות של כ 10-מיליון יורו ,פורט2פורט 19 ,נובמבר 2019
ZPMC Overseas Agency (Company website 02/8/2019): https://www.zpmc.com/jidi/jigou.aspx 67
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אשכול כזה הביע מנכ"ל חברת נמל חיפה מנדי זלצמן 68כאשר תיאר את התקשורת בין הספנות
הסינית ומפעילי נמל המפרץ העתידיים (חברת  SIPGמסין) .בין השאר ,זו אחת הסיבות
שחברת נמל חיפה צופה לאבד כחצי עד שני שלישים! מתנועת המכולות הנוכחית בנמל.
מדובר בעיקר בסיכון מסחרי שאינו בעל השלכות לאומיות (מלבד לחברות בתחום
הלוגיסטיקה) ,ויש צורך באכיפה רגולטורית יעילה כדי להבטיח שירות שווה על ידי הנמל לכל
הלקוחות .התחרות מביאה לשינוי סדרי הפעילות בנמל שבסופו של דבר יביא להתייעלות של
כל שרשרת הערך הלוגיסטית בישראל לטובת המשק הישראלי.
ביקורת נוספת בדבר העברת תפעול הנמלים לחברות שאינן ישראליות עולה בהקשר של
תפעול הנמל בעת חירום .החשש המובע הוא כי בעת חירום ,כגון התקפות טילים על העיר
חיפה בכלל ובאופן ספציפי על הנמלים כפי שהתרחש במלחמת לבנון השניה ( ,)2006יעזבו
אזרחים זרים את המדינה והנמל לא יתפקד .באירועים דומים כגון בעת המלחמה בלוב ובתימן
פינו הסינים את אזרחיהם ממדינות

אלו70 69.

התנגדויות ברמה הלאומית  /אסטרטגית
התנגדות ברמה הלאומית כוללת התנגדות להענקת זיכיון הפעלה למפעיל זר בכלל ,ומפעיל
בעל עמדה אנטי-מערבית בפרט ,למתקן בעל חשיבות אסטרטגית כה גדולה כנמל מרכזי.
המצדדים בטיעון זה גורסים כי על המדינה להשאיר ברשותה את השליטה על מתקנים ונכסים
אסטרטגיים ,וכי שליטה זו תושג בין השאר על ידי שמירת רוב הבעלות הישראלית (אזרחי
ישראל) בחברות המקבלות את זיכיון ההפעלה .בדיון זה ניתן לציין את התנגדות המדינה
למכירת חברת כימיקלים לישראל (כ.י.ל) לחברת פוטאש מקנדה בין השאר מסיבות אלו ,כפי
שתואר בחוות הדעת של החשבת הכללית במשרד האוצר ,מיכל

עבאדי-בויאנג'ו71.

בנוסף

אפשר לציין חשש עקרוני עקב חוסר שקיפות והבנה מלאים של הצד הסיני ,ומי בעצם עומד
מאחורי העסקאות .ניתן לציין את עצירת המהלך למכירת חברת הביטוח הישראלית 'הפניקס'
לחברת פוסון הסינית עקב התנגדות המפקחת על הביטוח באוצר דורית סלינגר בין השאר
לאחר שיו"ר פוסון "נעלם" לכמה ימים והוחזק כפי הנראה במעצר משטרתי ,עובדה שמעלה

 68בנאום במסגרת 'כנס הגרעינים השנתי  ,'2018נתניה 29 ,מאי 2018
"Hundreds of Chinese workers are evacuated from Libya", BBC, 7 August 2014 69
"Yemen crisis: China evacuates citizens and foreigners from Aden" BBC, 3 April 2015 70
 71מיכל עבאדי בויאנג'ו בסדנת חוקרים ,מוסד שמואל נאמן 10.3.2019 ,ובעיתון גלובס " :19.4.2019גלובס" חושף מה הביא לביטול מיזוג
כיל-פוטאש ,גלובס" חושף את חוות הדעת שכתבה מיכל עבאדי-בויאנג'ו ב ,2013-ושהוגשה לשר האוצר דאז ,יאיר לפיד :למנוע
התגלגלות השליטה לידי גורמים עוינים"

חששות כבדים לגבי לחצים המופעלים על מנהלים בכירים בחברות סיניות ועל ההשלכות של
לחצים אלו על התפקוד העסקי של

החברות72.

בתקשורת דווח כי ראש השב"כ נדב ארגמן התבטא בנושא זה בכנס שנערך באוניברסיטת תל
אביב ,לפיו סין מעורבת במיזמי תשתית ובחברות גדולות במשק ,ואמר כי נדרשת חקיקה
שתפקח על פעילותה

בישראל73.

בהיבט הלאומי ניתן לציין חששות כגון אלו שהביעה התאחדות בוני ישראל (התאחדות
הקבלנים בישראל) .לטענתה לנוכח הבעלות הממשלתית הסינית על החברות הסיניות השונות
הפועלות בארץ יש לראות בהן 'קבוצות ריכוז בתשתיות

תחבורה'74

במשמעותה בחוק

ההגבלים העסקיים 75.המשמעות הכלכלית והפוליטית שחשש זה מבטא היא כי על ידי בעלות
גדלה והולכת על נכסים שונים בישראל משיגה ממשלת סין מנופי השפעה על השלטון בישראל,
הן בתחום התעסוקה (העסקת עובדים רבים בחברות בבעלות סינית) ,והן בשליטה
תפעולית/פיזית על תשתיות לאומיות .ההערכה היא שמדובר בפרויקטים בתחום התשתיות
המבוצעים או מושקעים על ידי חברות סיניות בישראל בסך של כ 20-מיליארד

דולר76.

מנגד ,חברת  SIPGבישראל כמו כל חברה הרשומה בישראל וללא קשר למבנה הבעלות שלה
(בין אם בבעלות ישראלית ובין אם בבעלות זרה) כפופה לחוק הישראלי בכל נושא (לדוגמה
חוקי עבודה ,סביבה ,תחרות מסחרית) ,ובכלל זה גם לחוקים בעלי אופי ביטחוני הכוללים חובת
קבלת הנחיות גופי ביטחון בישראל כגון 'החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ,תשנ"ח-
77.'1998

כמו כן ניתן להבין כי הנמלים בישראל מוגדרים כ'שירות

קיומי'78

על פי חוק 'שירות

עבודה בשעת-חירום ,תשכ"ז '1967-המאפשר ריתוק לעבודה במפעל המספק 'שירות קיומי'
גם לתושבי קבע (ולא רק אזרחים).
עם זאת ,הכפיפות המשפטית לחוק הישראלי בוודאי שאינה מבטלת את האפשרות להפעלת
לחצים דיפלומטיים עתידיים על ידי הממשלה הזרה של מדינת המקור להשקעה .בנוסף לכך
 72חברות הביטוח הגדולות בישראל מנהלות את הפנסיה של אזרחים רבים ,עובדה בעלת השפעה עצומה על המשק והחברה בישראל.
 73ראש השב"כ :ההשקעות הסיניות בישראל עלולות לסכן את ביטחון המדינה ,הארץ  9ינואר 2019
https://www.haaretz.co.il/news/politics/1.6826975
" 74ממשלת סין על הכוונת של רשות ההגבלים חברות ממשלתיות מסין שולטות במכרזי תשתית ,ובהתאחדות בוני הארץ דורשים ממיכל
הלפרין להגדירן כקבוצות ריכוז" ,כלכליסט .29.1.2018
 75פרק ד :קבוצת ריכוז סעיף  31חוק התחרות הכלכלית ,תשמ"ח1988-
WHY IS ISRAEL OUTSOURCING ITS NATIONAL INFRASTRUCTURE TO CHINA?, Yaakov Katz, Jerusalem Post 2 August 2019 76
https://www.jpost.com/Opinion/Editors-Notes-Israels-Chinese-folly-597451
 77לדוגמה חברת האנרגייה 'נובל' נמצאת בתוספת החמישית סעיף  19כבעלת אחזקות במשמעותה של חוק הנפט  .9התוספות הראשונה
והחמישית לחוק כוללת את כל חברות הנמל (תוספת ראשונה סעיף 6ב' תוספת חמישית סעיף  )20וחברת ' SIPGביי פורט ישראל'
מוזכרת באופן ספציפי בתוספת השנייה ,סעיף 15ט'( ,חברת בת של חברת  SIPGמסינגפור שהיא בבעלות  SIPGבסין).
 78חוק שירות עבודה בשעת-חירום ,תשכ"ז( ,1967-תיקון מס'  )7תשס"ח :)3( 2008-שירות קיומי "שירות שלדעת השר הוא חיוני ,לקיום
אספקה או לטיפול באוכלוסייה".

היא קשה לאכיפה ,לדוגמה בעת עזיבת אזרחים זרים תושבי ישראל את הארץ בעת מלחמה
למרות ריתוק חוקי למקום העבודה ,ובוודאי שאינה יכולה להבטיח קבלת החלטות עסקיות
שוטפות בהתאם לאינטרס המסחרי של הנמל אל מול האינטרס הגאו-אסטרטגי של הממשלה
הזרה .נוכחות בהיקף כה משמעותי מבסיס לוגיסטי נוח כנמל מאפשרת מינוף של הנוכחות
המסחרית/כלכלית לכיוונים של כוח רך ( ,)Soft Powerוכן פעילות עמוקה יותר של חתרנות
והתערבות פוליטית (Power

79.)Sharp

שיקולים מדיניים בהחלטות עסקיות ולחץ ציבורי
את המכרז בדבר תפעול נמלי הדרום והמפרץ ערכה ופרסמה חנ"י הנמצאת באחריות רספ"ן
(רשות הספנות והנמלים) ומשרד התחבורה .מטרות הקמת חנ"י מפורטות בחוק רספ"ן ,והן
אינן כוללות כל היבט ביטחוני אלא היבטי פיתוח כלכלי בלבד ,לפיכך שיקולים מדיניים אינם
עומדים בפני החברה בבואה לקיים את תפקידה ומדיניותה.

"לחברה תחום פעילות אחד ,והוא ניהול ,אחזקה ופיתוח תשתיות
נמליות"80.

חנ"י היא חברה ממשלתית וכפופה לחוק החברות הממשלתיות .סעיף (4א) בחוק החברות
הממשלתיות 81קובע כי:

"חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול
חברה לא-ממשלתית ,זולת אם קבעה לה הממשלה ,באישור הועדה,
שיקולי פעולה אחרים."...
שיקולים מדיניים ,דיפלומטיים ,ביטחוניים ואסטרטגיים אינם שיקולים "שעל פיהם נוהגת לפעול
חברה לא-ממשלתית" ,ולפיכך האחריות לשקילת שיקולים מדיניים חלה על הממשלה ולא
ישירות על חנ"י .החוק מאפשר באופן כללי שקילת שיקולים מעין אלו על ידי הממשלה בפעילות
חברות ממשלתיות והנחיית החברה בהתאם.

Walker, Christopher, and Ludwig, Jessica. The Meaning of Sharp Power: How Authoritarian States Project Influence. Foreign 79
Affairs (November 16, 2017).
https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2017-11-16/meaning-sharp-power
 80דו"ח שנתי לשנת  2018לבורסה לניירות ערך בתל אביב.
 81חוק החברות הממשלתיות ,תשל"ה1975-

תפעול הנמלים החדשים עונה בהגדרתו להשקעה זרה ישירה במשק הישראלי' .השקעה זרה
ישירה' ( 82)FDIהיא השקעה שבמהלכה רוכש המשקיע נכס במדינה מקבלת ההשקעה ,וזאת
כרכישה אסטרטגית הכוללת אלמנט של השתתפות בניהול פעיל של

הנכס83,

וכל תנאיה של

הגדרה זו מתקיימים בהסכם שבין חנ"י ובין מפעילי הנמלים החדשים .על פי ההסכם (שאינו
גלוי לציבור אך חלקו מפורט בדו"ח השנתי לשנת  2018של חנ"י לבורסה) ,כאמור המפעילים
בונים על חשבונם את כל תשתית-העל (שמעל לפני השטח) מעבר למשטח הקרקע שאותו הם
מקבלים מהמדינה .מדובר בהשקעה ניכרת הכוללת הקמת עגורני מכולות גדולים כמו גם את
כל המערכות התפעוליות המשמשות נמל מודרני (מחשוב ,בטיחות ,שינוע ועוד).
בישראל אין מנגנון מוסדר לבחינת השקעות זרות במשק הישראלי כזה הקיים במדינות
מפותחות רבות (ר' הערה  .)60מנגנון כזה אמור להסדיר ,בין השאר ,את קו התפר שבין
שיקולים מסחריים ועסקיים של חברות ממשלתיות ,ושיקולים רחבים יותר שהם מעניינם של
הציבור ושל הממשלה.
יש לבחון את ההחלטה על מתן הזיכיון להפעלת הנמל גם בהקשר הזמן שבו התקבלה .לאור
מבנה יחסי העבודה שתוארו לעיל ,ולאור ביקורת ציבורית רחבה ונוקבת בדבר השפעות ועדי
העובדים על אופן ניהול הנמלים ,כולל משכורות עתק לחלק מהעובדים (כגון הנתבים המופיעים
תדיר בראש רשימת שיאני השכר במגזר הציבורי) ,היה לחץ ציבורי משמעותי להוציא את
הפעלת הנמלים החדשים (המפרץ והדרום) לזכיין חיצוני ,ולא תחת חברה ממשלתית (חברה
חדשה או זו הקיימת) וזאת כדי ליצור תחרות אמיתית בין הנמלים .לחץ זה התגבר מאוד
במהלך המחאה החברתית של שנת  2011שעסקה בעיקר במחאה על עלויות המחייה
בישראל .דוח טרכטנברג שנכתב לאחר המחאה וכחלק מתוצאותיה מציין במפורש את הנמלים
כתורמים תרומה משמעותית לעלויות המוצרים

בישראל84.

בנוסף לכך הופיעה יו"ר ועד נמל

אשדוד אלון חסן בדיווחי תקשורת רבים בהקשר שלילי .דיווחים אלה הדגישו אורח חיים
ראוותני ,התבטאויות מזלזלות ועוד ,ויצרו אווירה ציבורית שלילית מאוד כנגד אופן תפעול
הנמלים ובעיקר נמל אשדוד ,אווירה שנתנה 'רוח גבית' לדרג הפוליטי לפעול למען הצגת
תחרות פרטית לנמלים הממשלתיים.
ניתן להניח כי בתהליכים החברתיים ,הכלכליים והעסקיים שהנחו את הממשלה ,ובעיקר את
שר התחבורה דאז ישראל כץ בדבר קביעת מפעילי הנמלים החדשים ,היה משקל משמעותי

FDI: Foreign Direct Investment 82
 83בהתאם להגדרות ארגון האו"ם למסחר ופיתוח ()UNCTAD
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2460
 84דו"ח הועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) באתר משרד ראש הממשלה ,עמ' 170
http://www.pmo.gov.il/MediaCenter/SecretaryAnnouncements/Documents/shinuy011211.pdf

לרוח הזמן שאחרי המחאה החברתית .קרי ,הדגש העיקרי היה עידוד תחרות בנמלים על ידי
הצגת שחקן חיצוני שאינו חברה ממשלתית בישראל .דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו
בטקס הכרזת פרסום המכרזים לנמלים החדשים משקפים זאת היטב:

"פעלתי כשר אוצר להתחיל את המהפכה בנמלי הים בישראל והתחלנו
בפירוק הנמלים לשתי חברות מתחרות .לקח לנו שנים לעשות צעד שני
להפרטת נמל אילת .היום אנחנו באים לצעד הבא של בניית שני נמלים
חדשים שיגדילו התחרות ויורידו את יוקר המחייה  ...זה דבר חשוב
מבחינת כלכלית וחברתית .רוצים שהאזרח יוציא פחות עבור שירותים.
שיהיה יותר זול כמעט שאין דבר שמשפיע על יוקר החיה כמו תעבורת
מוצרים שיוצאים ונכנסים דרך הנמלים"85.

" 85נתניהו על הנמלים :עידן המונופולים נגמר" ,אתר וואלה חדשות ,עומרי נחמיאס 3 ,ביולי 2013
https://finance.walla.co.il/item/2657117

הממסד הביטחוני הישראלי .איפה חיל הים? איפה השב"כ?
נראה כי הממסד הביטחוני בישראל לא היה מעורב ממשית במכרזי הזיכיונות להפעלת נמלי
המפרץ והדרום ,וכי לא התקיים דיון משמעותי בנוגע לזהות המפעילים הזוכים במכרז 86.מצב
זה אינו שכיח בישראל ,ובעבר הביעו ארגוני הביטחון השונים את עמדתם (בהקשרים
ביטחוניים) בנושאים שהם לכאורה כלכליים.
בתקשורת פורסמו התייחסויות בודדות לנושא בחירת זכייני הנמלים ,לדוגמה:

"...דובר משרד התחבורה אומר כי החל משנת  ,2014עוד בשלב של קדם־
המכרז ,קיימו רשות הספנות והנמלים וחברת נמלי ישראל (הגופים שביצעו
בפועל את ההתקשרות עם הסינים) שורה של דיונים עם גורמי ביטחון
בהובלת המטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה .בדיונים האלה,
אומרים במשרד התחבורה ,השתתפו בין היתר נציגי צה"ל ,השב"כ,
המשטרה וגורמי ביטחון אחרים ,ועל דעת כולם נוסחו התנאים הביטחוניים
ותנאי הפיקוח על החברה הסינית .מבחינת משרד התחבורה ,העסק
הוכשר ביטחונית.
השב"כ לא מכחיש שהעביר למטה ללוחמה בטרור ,שהוא חלק מהמועצה
לביטחון לאומי ,המלצה בנוגע להפעלת הנמל בחיפה על ידי גורם סיני .עם
זאת ,בשב"כ לא זוכרים שהתקיימו דיונים לאורך זמן .מה הייתה המלצת
השב"כ? "ההמלצה סודית" ,עונים בשב"כ .אז אחת משתיים :או שבשב"כ
מתנערים מן ההמלצה ,שככל הנראה כללה אישור לחברה הסינית להפעיל
את הנמל עם התניות מסוימות ,ומסיבות כאלה ואחרות לא נוח להם להודות
בה היום – או שהשב"כ התנגד למהלך ,אבל מעדיף שלא להיכנס היום
לעימות עם משרד ראש הממשלה ועם משרד התחבורה .כך שלמען שלום
בית מוטב ,מבחינתו ,שההמלצה העקרונית – כן ,או לא – תישאר
"סודית"87.

בניגוד לתגובת הממסד הביטחוני הישראלי בנושא הנמל בחיפה ,ניתן לציין לפחות שני מקרים
משמעותיים בעבר הרלוונטיים לעניינו ,שבהם פרסמה מערכת הביטחון (על ענפיה השונים)
התייחסות ספציפית ועניינית לעסקאות כלכליות במהותן .האחד היה עם הפרטת חברת
התקשורת 'בזק' מחברה ממשלתית לחברה פרטית בשנת  .2005שב"כ המליץ שלא לאפשר
לחברת פרנס-טלקום (הצרפתית) להשתתף במכרז.

 86שיחות אישיות של הכותב עם בכירים בתחום הביטחוני בישראל
 87הסיכון הסיני ,אלכס פישמן ,ידיעות אחרונות 14 ,פברואר 2019
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5463705,00.html

" ...אנשי שב"כ ,האחראים להענקת אישורים ביטחוניים לרוכשים
הפוטנציאליים ,הצביעו על שותפותה של החברה הצרפתית בחברות
תקשורת באלג'יר ,מצרים וירדן ,וטענו כי פעולותיה של החברה במדינות
ערב עשויה להוות סיכון ביטחוני"88.

המקרה השני הוא מיקום אסדות ההפקה מול חופי זיכרון יעקב .עמדת צה"ל כפי שהובעה
בדיון בבג"ץ שהגישו תושבי האזור הייתה:

"במסגרת תכנית להגנה על המרחב הימי של ישראל שאושרה על ידי
הממשלה ,הופקדה בידי צה"ל האחריות להגן על מרחב זה .לצה"ל,
באמצעות זרוע הים יכולת לספק הגנה בכל המרחב הימי ,זאת הגם
שסמיכות המתקנים ,עד  15מייל ,משפרת את רמת ההגנה עליהם .נדגיש,
כי ההחלטה על מיקום האסדות במרחב הימי אינה נתונה לשיקולים
ביטחוניים בלבד ואינה מצויה בסמכות צה"ל .העתירה לבג"ץ נמחקה לאחר
שהוצגה לבית המשפט ,בין היתר ,עמדת צה"ל בנוגע ליכולותיו להגן על
האסדה במקום בו הוחלט למקמה"89.

מדוע ,לפחות כלפי חוץ ,לא נשמע קולה של מערכת הביטחון בנושא נמל המפרץ? ייתכן
שהבעיה נעוצה בהליך העסקי לקביעת מפעילי הנמל .בפועל מדובר בהליך זכיינות המערב
השקעה כספית ושליטה ארוכת טווח כך שזו השקעה לכל דבר ועניין .אולם ייתכן שעבר "תחת
הרדאר" של הממסד הביטחוני עקב היות הדבר 'זכיינות' ולא עסקת השקעה ברורה כדוגמת
רכישת חברה ישראלית .כמו כן ניתן לשער שאולי לא הייתה שלמה הבנת משמעות מודל
 LandLordעל ידי הממסד הביטחוני (לא הובן ההבדל בין בנייה ותפעול) .מנגד ייתכן שהיה דיון
ביטחוני אך לא ברמה ובעומק המתבקשים עבור פרויקט בסדר גודל כזה .יש לציין גם את
'ההגנה הארגונית' (שלא לומר אגו-ארגונית) וחוסר רצון לשתף במידע ותוכניות על ידי רספ"ן
וחנ"י (חוסר רצון הממשיך עד ימינו ובא לידי ביטוי בחוסר פרסום התוכניות הסופיות לנמל כגון
קיומו של נמל דלקים – ההסכם בין  SIPGוחנ"י ועוד).
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לפני הגשת המכרז :שרון עשוי להחזיר את פראנס טלקום למכרז על הפרטת בזק ,דה מארקר 06.05.2005
האתגר החדש של חיל הים :ההגנה על אסדת לוויתן בקרבת החוף ,חדשות וואלה ,אמיר בוחבוט  12יולי ,2019
https://news.walla.co.il/item/3246900

סיכום
תהליכים פנימיים במשק ובסקטור הנמלים בישראל שהבשילו במשך יותר מ 15-שנה יחד
עם התפתחויות פוליטיות וכלכליות ב זירה הגלובלית הביאו בסופו של דבר לתוצאה חיובית
מבחינה כלכלית .זו מתבטאת בהפעלת נמל פרטי בישראל והצגת תחרות אמיתית
למונופולים בניהולם של ועדי העובדים בנמלים הממשלתיים ,תחרות שתייעל את הע בודה
בנמלים ותביא לחיסכון ציבורי ניכר.
עם זאת ,בהיעדר מנגנון מוסדר בדבר בחינת השקעות זרות במשק הישראלי ,ובהתחשב
במספר קטן של שחקנים בינלאומיים מתאימים שנגשו למכרז התפעול מלכתחילה ,הוחלף
בסופו של דבר תפעול הנמלים החדשים מחברה ממשלתית ישראלית על כל ההקשרים
השליליים שיש לחברה כזו בתחום יחסי העבודה ויעילות התפעול ,בחברה ממשלתית סינית
על כל ההקשרים שמביאה עימה חברה כזו בתחומי הדיפלומטיה והמאבק הגאו-אסטרטגי
הבין-גושי על עליונות עולמית.

המלצות
הפעלת נמל המפרץ על ידי חברת  SIPGהיא כפי הנראה עובדה מוגמרת ובעלת היבטים
חיוביים למשק הישראלי .עם זאת ,לאחר ניתוח התהליכים הכלכליים והחברתיים שהתחוללו
סביב הקמת הנמל ותפעולו ,נראה כי ניתן להסיק מספר מסקנות והמלצות לגבי הנראות
הציבורית של מקרים דומים בעתיד ,השקעות זרות נכנסות למשק הישראלי כמו גם על
המשך תהליך ההפרטה העובר על תחום הנמלים בישראל.
המלצה  :1זהות השותף האסטרטגי במכרז על הפרטת חברת נמל חיפה (נמל חיפה
הנוכחי)
בימים אלו (סוף  )2019עומדת חברת נמל חיפה בפני הפרטה באופן של הכנסת שותף
אסטרטגי שישקיע בנמל את משאביו ומקורותיו תמורת בעלות בחברת הנמל.
באופן כללי צעד זה חיובי מבחינה כלכלית ומהווה נדבך נוסף בתחרות המתהווה בנמלי ישראל.
עם זאת ,כדי להימנע ממצב שבו יש שחקנים בעלי אינטרסים משותפים בין הנמלים  -מצב
שיפגע בתחרות  -יש להימנע מהכנסת שותף אסטרטגי שכבר פעיל בנמלי ישראל .קרי ,השותף
האסטרטגי העתידי אינו צריך להיות קשור לשחקנים שכבר פעילים בשוק הנמלים בישראל.

התשתית החוקית לקביעת הגבלה כזו קיימת בחוק החברות הממשלתיות (חברת נמל חיפה
היא חברה ממשלתית) לפיו רשאית הממשלה להתנות התניות ,ולבצע הגבלות בנוגע להליך
הפרטה של חברה

ממשלתית90.

המלצה  :2מנגנון דיווח על השקעות זרות נכנסות לישראל
על מדינת ישראל לבנות מנגנון חוקי המחייב דיווח לרגולטור על השקעות זרות הנכנסות
לישראל בסקטורים שייקבעו ומעל לסכומים שייקבעו .מדובר על חובת דיווח בלבד ולא קבלת
היתר לביצוע ההשקעה.
מנגנון כזה יאפשר ערוץ בלתי רשמי בין הממשלה לחברה המשקיעה כדי לדון בתנאים
במסגרת ההשקעה ,וכן יאפשר פעילות בלתי רשמית של הרגולטור לסיכול השקעות שאינן
רצויות (כפי שהיה בהצעת הרכש של חברת כ.י.ל ,ובמקרה של הצעות רכש של מספר חברות
ביטוח גדולות בישראל).
בהקשר הישראלי (כמדינה קטנה התלויה בסחר והשקעות בינלאומיות) מנגנון בלתי רשמי כזה
עדיף ,לראייתנו ,על מנגנון אישור השקעות זרות רשמי (כגון  CFIUSבארה"ב) מהסיבות הבאות:
 .1לדחיית השקעה בידי מנגנון מוסדר יש משקל דיפלומטי כבד שכן זהו מנגנון רשמי של
המדינה המפרסם הצהרה מחייבת היכולה לגרום לבושה ) )Lose Faceלמדינת המקור
להשקעה ולפעולות תגמול .מנגד ,ביטול או סיכול השקעה באמצעים בלתי רשמיים
מאפשרים למדינת המקור מוצא של כבוד ומרווח פעולה בתחום שבין המסחרי (החברה
המבצעת את ההשקעה בפועל) והלאומי (מדינת המקור של ההשקעה).
 .2מנגנון רשמי הוא מטרה ברורה ללחצים פוליטיים ודיפלומטיים .החלטותיו יאותגרו בבתי
משפט ,וחברי המנגנון יהיו חשופים ללחצים אישיים כלכליים ואחרים .מנגד מנגנון בלתי
רשמי מאפשר עמימות מסוימת בנוגע לזהות מקבלי ההחלטות בצד הישראלי.

המלצה  :3שקיפות ופתיחות תקשורתית ,פרסום הסכם הזכייניות לתפעול נמל המפרץ
בין חברת נמלי ישראל (חנ"י) ובין הזכיין ()SIPG
חלק משמעותי מהחששות שתוארו במסמך זה נובעים מפערי תרבות ,ערכים וסגנון
התנהלות בין סין והמערב בכלל ובישראל באופן ספציפי .על מנת לשכך הקוטביות בדיון

 90פרק ח'( 2הגנה על אינטרסים חיוניים של המדינה) ,סעיף 59ח'

הציבורי ולתעל אותו לפסים של מדיניות יעילה יש צורך בשקיפות ופתיחות ,קרי פרסום
לציבור הרחב של הנתונים ,החוזים וההבנות בין הצד הישראלי לסיני .השקיפות צריכה להיות
הן מהצד הישראלי :ממשלה ,רספ"ן ,חנ"י ,והן מהצד הסיני :פרסום הצהרה כוונות מצד ,SIPG
פעילות בקהילה וכדומה.
באופן ספציפי יש לציין כי לאחר הזכייה במכרז להפעלת הנמל נחתם ביום  25.5.2019הסכם
בין חנ"י ובין  .SIPGההסכם אינו גלוי לציבור .מבחינה ציבורית ראוי שההסכם יהיה גלוי לציבור
שכן הוא כולל היבטים ציבוריים רבים כגון נושאי מיסוי (הטבות מס ,תמלוגים) ,הבהרה של
נושא נמל הדלקים (נושא בעל עניין ציבורי רב) וייתכן שהוא כולל אופציות להארכת החוזה
מעבר ל 25-השנים שפורסמו .כמו כן מעבר להיבטים מסחריים ,הסכם זה מכיל כפי הנראה
על פי פרסומים בעיתונות נספח ביטחוני:

"...יו"ר חברת נמלי ישראל רם בלינקוב אמר לאחרונה בראיון ל"גלובס" כי
הסכם הזיכיון כלל נספח בטחוני מסווג שהסינים מחויבים לו91."..

מכל הסיבות הללו ,ובעיקר מתוך שקיפות ציבורית ומנהל תקין על ההסכם להיות גלוי לציבור.

המלצה  :4גוף ההערכה ומחקר ממשלתי לתכלול מגמות עולמיות במדיניות
הישראלית
הסכם התפעול נחתם בין חנ"י וחברת  SIPGבשנת  ,2015וזאת לאחר הכרזת נשיא סין על
יוזמת החגורה והדרך בשנת  .2013בנוסף לכך ,היו קיימים פרסומים אקדמיים ופרסומי מכוני
מחקר (בעיקר מכוני מחקר אמריקניים וספרות צבאית אמריקנית) בדבר התרחבות ההשקעות
הסיניות בנמלי ים וההשלכות הגאו-אסטרטגיות של מדיניות זו עוד לפני ההכרזה הראשונה על
היוזמה (לדוגמה פרסומים של מכון המחקר  ,92CSISהקולג' הצבאי האמריקני .)93למרות זאת
נחתם כאמור ההסכם ,כפי הנראה ,ללא התייחסות הממסד הביטחוני בישראל .נתונים אלו
מחזקים את הצורך בקיומו של גוף הערכה ממשלתי הבוחן התפתחויות עולמיות רחבות
בתחומים שונים שאינם צבאיים בהכרח ואת השפעותיהן על ישראל ,וזאת כדי שתשומות מחקר
אלו יסייעו לממשלה בהחלטותיה .מחקר מסוג זה מתבצע כיום בעיקר על ידי המשרד לענייני

" 91מלחמת הסחר מגיעה לנמל חיפה :האם האמריקאים יסכלו את ההסכם להפעלת הנמל?" ,עמירם ברקת ,גלובס 6 ,בינואר .2019
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001267879
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מודיעין ,והוא צריך לשלב בתוכו גם את התובנות והמחקר הרב המתבצע במכוני מחקר
אוניברסיטאיים ואחרים.

המלצה  :5עריכת הדרכה לפקידות הבכירה בישראל בנוגע להיבטים של 'כוח רך'
לאור המגמה של התחדשות המאבק הבין-גושי בין המעצמות ,ומה שנראה כצמיחתה של
מערכת בינלאומית דו-קוטבית ,יש צורך בהכשרה מתאימה של הפקידות הבכירה ונושאי
המשרות בחברות ציבוריות בהקשרים הבינלאומיים של פעילותם מצד אחד ,וקידום מודעות
לנושאי 'כוח רך' המופעל על ידי המעצמות ,מצד שני.
הדרכות מסוג זה יכולות להתקיים לדוגמה באמצעות הוספת תכנים לקורסים המתקיימים כבר
כיום לדירקטורים ולנושאי משרות בכירים בחברות ממשלתיות ,בקורסים לפקידות הבכירה
בנציבות שירות המדינה וכדומה.

