
שושנית לב ארי
ח חישובים"רמ

2018תעריפי נמל עיקריים 



התעריפיםבתקנותשנקבעונמללשירותיהמחיריםכיקובע
:למעטמרבייםיהיו

.(התחבורהלמשרדמועברת)מגדלוראגרת•

.(י"לחנמועברים)תשתיתדמי•

.(הסביבהלאיכותלמשרדמועברת)הסביבהאיכותאגרת•
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צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 
הוא הבסיס  -2010–ע "תש( שירותי נמל)

לתעריפי החברה 



סקירה-תעריפי נמל עיקריים 



רקע•

–פירוט המחירים העיקריים שישולמו עבור מטענים •

:דגשים ודוגמאות, מושגי יסוד

דמי ניטול–

דמי תשתית–

מנגנון השבה–

אחסנה–

"לילה טוב"תמריץ –

מחירי כלי השיט–
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נושאים עיקריים



תעריפי נמל עיקריים
.2018על בסיס נתוני הכנסות למחצית הראשונה של שנת  * 

63%
16%

11%

9%

1%

ניטול

אחסנה

כלי שיט

תשתית נמל

שונות



הכנסות לפי מגזרים
.2018על בסיס נתוני מגזרים למחצית הראשונה של שנת * 

63%9%

14%

13%

1%

מכולות

מטען כללי

רכבים

צוברים

שונות



בעל מטען/ סוכן אנייה -גורם משלם 

.12018על בסיס נתוני הכנסות למחצית * 

65%

סוכן אנייה35%

בעלי מטען



רכב/השיטכליאל/מהמטעןנטילתבעבורמשולמיםהניטולדמי•
המובילורכב/השיטבכליומיקומוהנמלבתחוםניודו,לנמלהמובילו

.מהנמל

שלבשיעור,1.1.2012מיוםהחלשנים9במשךמופחתיםהניטולדמי•
.לשנה1%

2014משנתהחל

ומוצריגרעינים,מיובארכבבגיןניטולבדמימחויבהמטעןבעל•
ישירהמסירהמתעריףמחצית-(גלנועשאינו)כללימטעןבגין.גרעינים
.עקיפהמסירהלתעריףישירהמסירהתעריףביןההפרשבתוספת

רכבלמעט,גלנועומטעןמכולהבגיןניטולבדמימחויבהאנייהבעל•
.(גלנועשאינו)כללילמטעןישירהמסירהמתעריףמחציתובגין,מיובא
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מושגי יסוד–דמי ניטול 



מכולות-תוספות לדמי ניטול בסיסיים 

.הבסיסייםהניטולמדמי50%-מסוכנתמכולהניטול•

.הבסיסייםהניטולמדמי40%-מנוחהביוםניטול•

מכולהאוממידותיהחורגבהשהמטעןמכולה)חריגהמכולהניטול•

.הבסיסייםהניטולמדמי50%-(מיוחדבציודשנוטלה

.הבסיסייםהניטולמדמי100%-מכולותמאנייתשלאמכולהניטול•

.הבסיסייםהניטולמדמי8%-רגילהשאינהמכולהניטול•
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מטען כללי –תוספות לדמי ניטול בסיסיים 
וצובר

.הבסיסייםהניטולמדמי40%-מנוחהביוםניטול•

.הבסיסייםהניטולמדמי50%-פגוםמטעןניטול•

.מטעןלאותוהבסיסייםהניטולמדמי50%-מסוכןמטעןניטול•

.דומהמטעןלניטולהבסיסייםהניטולמדמי150%-נפחמטעןניטול•

טוןלכלח"ש7-לאנייהטון500-מהקטנהבכמותבצוברמטעןניטול•
.מטען

ח"ש140תוספת–לרגילמעברבציודשימושהמחייבמטעןניטול•
.ממנהחלקאושעהלכל,העבודהכליעלות+לעובד
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תשתיותשלופיתוחתחזוקה,העמדהבעבורמשולמיםהתשתיתדמי•
.נמליות

ומועבריםהנמללחברתהמטעןבעלי"עמשולמיםהתשתיתדמי•
מהם20%-כאשררכבלכליתשתיתדמילמעט,י"לחנבמלואם
.י"לחנמועברים

שהיהכפי,מערכוולא,המטעןומכמותמסוגנגזרים"תשתיתדמי"•
.(קבועתעריףהינוהתעריף)הרפורמהטרםנהוג

מטעניבגיןזהיםהתשתיתדמייהיוהרפורמהמתחילתשנים10בתום•
.ויצואיבוא

.האנייהבעלי"עישולמוריקותלמכולותתשתיתדמי•

.יחסיבאופןמשולמים('גרופאז)מכולותלחלקיתשתיתדמי•
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מושגי יסוד–דמי תשתית 



השוואת תעריף דמי התשתית למכולות מלאות  
ביבוא וביצוא

(ללא הצמדה)20'ח למכולה "נתונים בש* 
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זמןפרקוליצואניםליבואניםלאפשרבמטרההופעלההשבהדמימנגנון
.הנמליםבתעריפימהרפורמהכתוצאה,בהוצאותיהםלשינוילהיערכות

התשתיתמדמיתוספתתיגבהאוהנחהתינתן2010-2019בשנים
.המטעןלערךבהתאם

אתתגבה/תעבירוהיא,הנמלחברתל/מישולמוההשבהדמי
.י"חנמ/אלהכספים

משולמים באופן יחסי לערך  ( 'גרופאז)דמי תשתית לחלקי מכולות 
.המטען
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מושגי יסוד–מנגנון השבה 



(2018)השבה למכולות יבוא מלאות 
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סכום השבהערך המטען

₪-102ח  ''ש1-20,000

₪-68ח  ''ש20,001-40,000

₪-22ח  ''ש40,001-60,000

אין השבהח  ''ש60,001-90,000

38₪ח  ''ש90,001-120,000

67₪ח  ''ש120,001-150,000

120₪ח  ''ש150,001-180,000

158₪ח  ''ש180,001-200,000

199₪ח  ''ש200,000מעל 



(2018)השבה למכולות יצוא מלאות 
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סכום השבהערך המטען

₪ -63ח  ''ש1-20,000

₪-50ח  ''ש20,001-40,000

₪-27ח  ''ש40,001-80,000

אין השבהח  ''ש80,001-250,000

40₪ח  ''ש250,001-400,000

60₪ח  ''ש400,001-480,000

120₪ח  ''ש480,001-800,000

220₪ח  ''ש800,000מעל 



פריקתגמרמיוםיוםכל:שטעוןאוביבואמטעןעבור•
.הימיםשניכולל,הטוביןמסירתליוםועדהאנייה

ועד היום הטובין כל יום מיום משלוח :עבור מטען ביצוא•
.את שני הימיםכולל , תחילת טעינת האנייההראשון של 

לפי ימים ולכלי רכב מחושבים למכולות תעריפי האחסנה •
(.כולל שבתות וחגים)קלנדריים

.לפי ימים ומשקלמחושבים תעריפי אחסנה למטען כללי •
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מושגי יסוד–אחסנה



:(2018)הנוכחייםהאחסנהתעריפילהלן

.50%בשיעורתוספתתיגבהקירורמכולתאחסנתבגין•

.100%שלבשיעורתוספתתיגבהמסוכנתמכולהשלאחסנהבגין•

.מוחלטפטורימי4ישנםמלאותמכולותאחסנתבגין•
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4שבוע 3שבוע 2שבוע 1שבוע אורך מכולה

20110137164192'מכולה 

40166207249290'מכולה 

ח ליום''ש–אחסנת מכולות מלאות 

(המשך)יסוד מושגי –אחסנה



.100%בגין אחסנה של מטען מסוכן תגבה תוספת בשיעור של •

.ימי פטור מותנה6בגין אחסנת מטען כללי ישנם •
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22-מהיום הראשוניםימים21סוג המטען

46עצים

46מתכות

79מטען אחר

ח לטון או לחלק  ''ש–אחסנת מטען כללי 
ממנו



: רכב פרטי

ח ליום ליחידה  ''ש23
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ח ליום''ש–אחסנת כלי רכב 

כלי רכב שאינו רכב פרטי

רכב פרטי

כלי רכב שאינו רכב  
:פרטי

ח  ''ש7: 21-עד היום ה
ליום לכל טון או חלק  

. ממנו
9: 22-החל מהיום ה

ח ליום לכל טון או ''ש
. חלק ממנו



2018–דוגמאות למחירי מכולות 



,ח''ש165אחסנה : תוספת למכולת קירור
.ח''ש397חיבור לחשמל 

,ח''ש293ניטול  : למכולה מסוכנתתוספת 
.  ח''ש330אחסנה 

דמי ניטול

דמי תשתית

דמי השבה

כ לפני תוספות"סה

20,000-ערך נמוך מ)מלאה יבוא20'מכולה באורך 
הנמצאת שבוע ימים בנמל  ( ח''ש

דמי אחסנה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY4vLj7v3dAhVKxhoKHUshDZEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.neptuneltd.co.il/contact.php&psig=AOvVaw3EGV5NM9U2pUkclH09QXdW&ust=1539329318054869


דמי ניטול

דמי תשתית

דמי השבה

כ לפני תוספות"סה

( 200,000₪-ערך גדול מ)מלאה יבוא40'מכולה באורך 
הנמצאת שבוע ימים בנמל

דמי אחסנה 

,ח''ש249אחסנה : תוספת למכולת קירור
.ח''ש607חיבור לחשמל 

,ח''ש411ניטול  : למכולה מסוכנתתוספת 
.  ח''ש498אחסנה 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY4vLj7v3dAhVKxhoKHUshDZEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.neptuneltd.co.il/contact.php&psig=AOvVaw3EGV5NM9U2pUkclH09QXdW&ust=1539329318054869


דמי ניטול

דמי תשתית

דמי השבה

כ לפני תוספות"סה

( 20,000₪-ערך נמוך מ)מלאה יצוא 20'מכולה באורך 
הנמצאת שבוע ימים בנמל

דמי אחסנה 

,ח''ש165אחסנה : תוספת למכולת קירור
.ח''ש397חיבור לחשמל 

,ח''ש293ניטול  : למכולה מסוכנתתוספת 
.  ח''ש330אחסנה 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY4vLj7v3dAhVKxhoKHUshDZEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.neptuneltd.co.il/contact.php&psig=AOvVaw3EGV5NM9U2pUkclH09QXdW&ust=1539329318054869


דמי ניטול

דמי תשתית

דמי השבה

כ לפני תוספות"סה

( 800,000₪-ערך גדול מ)מלאה יצוא 40'מכולה באורך 
הנמצאת שבוע ימים בנמל

דמי אחסנה 

,ח''ש249אחסנה : תוספת למכולת קירור
.ח''ש607חיבור לחשמל 

,ח''ש411ניטול  : למכולה מסוכנתתוספת 
.  ח''ש498אחסנה 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY4vLj7v3dAhVKxhoKHUshDZEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.neptuneltd.co.il/contact.php&psig=AOvVaw3EGV5NM9U2pUkclH09QXdW&ust=1539329318054869


ניטול מטען מאנייה לאנייה באותו נמל ובלבד שמתקיימים 
:התנאים הבאים

אינו צובר-

.לא נארז מחדש או הומכל מחדש בנמל ולא הוצא מהנמל -

הוצהר עליו מטען בהעברה לפני פריקתו והוכר ככזה בידי   -
.רשות המכס

.מקורו ויעדו מחוץ לישראל-
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מטעני שטעון



:בשטעוןמכולות 
ימים מאגרת דמי  10ישנו פטור מוחלט של בשטעוןלמכולות 

.אחסנה וכמו כן אין חיוב באגרת דמי תשתית

:בשטעוןדמי הניטול למכולות 

. ח ליחידה''ש680דמי הניטול הבסיסיים יהיו –'  20מכולה * 

. ליחידהח ''ש756דמי הניטול הבסיסיים יהיו –' 40מכולה * 

26

המשך-מטעני שטעון 



מלאותמכולותבגיןזיכוישלבדרך,הלילהלפעילותתמריץנקבע•
:הלקוחלביתהמועברות

ח''ש100ס"עזיכוי-(למחרת05:59עד22:00)הלילהבשעותמעבר
.למכולה

.י"חני"עממומןהתמרוץמנגנוןכל•

:התמריץלקבלתסייגים•

.עורפילמסוףנמסרההמכולה–

.עורפיממסוףנתקבלההמכולה–

.ברכבתנעשתהממנואולנמלהמכולההובלת–
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תמריץ לפעילות בשעות הלילה



28

דמי מעגן•

מנגשדמי •

איכות הסביבה•

דמי סילוק מים שיפוליים  •

דמי סילוק אשפה•

מגדלור•

י סוכן "משולמים ע–תעריפי כלי שיט 
האנייה
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.תקופות12החישוב נעשה לפי * 

י סוכן "משולמים ע–תעריפי כלי שיט 
המשך-האנייה

ח  ''בשכ   "סהאגרה  
1,835מגדלור  

34,200מעגן 
7,872מינגש

459זיהום ימי
296אשפה

1,232מים שיפולים
45,894כ"סה

:מטר139תעריפי כלי שייט לאנייה באורך 
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:מטר275תעריפי כלי שייט לאנייה באורך 

י סוכן "משולמים ע–תעריפי כלי שיט 
המשך-האנייה

ח  ''בשכ   "סהאגרה  
18,920מגדלור  

62,889מעגן 
53,113מינגש

4,730זיהום ימי
296אשפה

1,500מים שיפולים
141,448כ"סה

.תקופות12החישוב נעשה לפי * 
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:מטר334תעריפי כלי שייט לאנייה באורך 

י סוכן "משולמים ע–תעריפי כלי שיט 
המשך-האנייה

ח  ''בשכ   "סהאגרה  
49,432מגדלור  

74,557מעגן 
73,802מינגש

12,358זיהום ימי
296אשפה

1,500מים שיפולים
211,945כ"סה

.תקופות12החישוב נעשה לפי * 



תודה על ההקשבה

נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה באמצעות 
:אתר האינטרנט של חברת נמל אשדוד 

www.ashdodport.co.il

מחלקת חישובים
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http://www.ashdodport.co.il/

