
 מעצמת הלוגיסטיקה –הולנד 

 הלוגיסטיקה האירופאיתעל  *"הבננה הכחולה"ומה השפעת 

 רשמי סיור מנהלים במעצמת הלוגיסטיקה 

 ויצחק דנה ראובן קינןארגון וכתיבה: 

אגד ערים גדול ממטרופולין, כזה המהווה איחוד של כמה  ושהינמגלופוליס כינוי ל ,"הבננה הכחולה"* 
עיר  למעשה א. מגלופוליס הומתעמעמים גבולות העריםו כרצף עירוני גדול ממדים, שב מטרופולינים

כמה אזורי מטרופולין, שהתרחבו והתמזגו לכדי כרך בגודל של מאות קילומטרים,  תהכולל יתענק
הגדול ביותר הוא זה המכונה "הבננה  עשרות שדות תעופה, ועשרות מיליוני תושבים. המגלופוליס

 םא מסתייהובלונדון שבדרום בריטניה ו ותחילת הכחולה" ומשתרע על פני כל מרכז אירופה ומערבה.
 תושבים. 001,111,111-כ בוחיים  צפון איטליה.ב

 
 "הבננה הכחולה"

 
 בהולנדהשפעת ה"בננה הכחולה" על הלוגיסטיקה 

הכניסה והיציאה המרכזי של סחורות, חומרי גלם לתעשייה, למעשה שער  יאההולנד 
קירבתם למאות מיליוני תושבי אירופה גם בלגיה, כמוה ומוצרים מוגמרים לאירופה. 

והיכולת להעביר סחורות ביעילות לארצות נוספות, שכנות ורחוקות  המרוכזים בבננה הכחולה
ות המשייטות על פני נהרות רשת ענפה של פתרונות שינוע החל מדובר באמצעות יותר,

עשרות מרוטרדם בצפון ועד לבאזל שבשוויץ בדרום, רשתות סבוכות של מסילות רכבת, 
 ,מהיום למחר ,סחורותההעברת את רשת כבישים נוחים ומהירים מאפשרים שדות תעופה ו

וזו למעשה הסיבה שהולנד הפכה למעצמת הלוגיסטיקה המובילה  לכמעט כל נקודה
 באירופה. 

 

 מי סיור של בכירים מענף הלוגיסטיקה בהולנדרש
 Globalבכירים מענף הלוגיסטיקה ומענפים נתמכי לוגיסטיקה סיירו, ביוזמת  81קבוצה של 

Events  שבניהולה של איציק דנה וראובן קינן, בהולנד על מנת להתרשם מהיכולות

 ב: הלוגיסטיקה האדירים שמציעה מדינה זו. הסיור כלל ביקורים

  חברתuropepallet BVE  בעירZevenbergen ת, מייצרת, מחדשת ומפיצה שממחזר

משטחים בשנה, בשטח המפעל  0,333,333-משטחים בהיקף של למעלה מ
משטחים. מה שמאפיין את פעילות החברה היא  003,333-מאוחסנים למעלה מ

היכולת לאסוף משטחים משומשים מכל רחבי אירופה, לשנע אותם באמצעות 



משאיות שחוזרות ריקות להולנד אחרי שפרקו סחורות ולחסוך בעלויות ההובלה. 
החברה מייצרת אנרגיית חשמל והסקה באמצעות שימוש בנסורת עץ המיוצרת 

במפעל ואינה צורכת אנרגיה מגורמים חיצוניים. הקו המנחה את בעלי החברה הוא 
שטחים חדשים. כל הצורך למחזר כמה שיותר את חומרי הגלם על חשבון ייצור מ

הישראלית שתיאם את הסיור  EcoHandlingהכבוד ותודה למר נועם הנקין מחברת 

 ואף ליווה את הקבוצה בביקורה במפעל.

 
 למשטחים Europepalletחברי הקבוצה מבקרים במפעל 

 

 מרכז הלוגיסטי של חברת הCeva Logistics  בעירWijchen 3-המשמשת כPL  למוצרי

. אחד המרכזים הלוגיסטיים של החברה הרביעית בגודלה בעולם במתן שירותי נוקיה

3PLשפות, מעסיקה  13-ארצות, מתקשרת ב 863-, הובלה ושילוח. החברה פועלת ב

דולר, לחברה  0,000,333,333עובדים, בעלת מחזור מכירות של  80,033-למעלה מ
מ"ר. לקבוצה הוצגה מצגת מקיפה על  0,330,013אתרים ושטח מחסנים של  080

ם. תודה מיוחדת לנועם במרלו"ג מרשינערך סיור מקיף פעילות החברה והמרלו"ג וכן 

 שבאדיבותו תואם סיור זה. Cargo-Amerfordזולברג, מנכ"ל חברת 

 
 CEVA Logisticsהקבוצה מתארחת במרלו"ג של 



 
 

 מרכזים לוגיסטיים של הUPSמרכזים  3-, במסגרת הסיור ביקרה הקבוצה ב

המתמחים במתן  Roermond campusבמתחם הלוגיסטי  UPSלוגיסטיים של חברת 

 033,333-העולמית מעסיקה למעלה מ  UPSתים לתחום הרפואי והטכנולוגי, שירו

דולר, לחברה  00,033,333,333עובדים, מחזור המכירות השנתי שלה עומד על 
ועד למטוסי הג'מבו הענקיים  000מטוסים החל מהדגמים ה"קטנים" בואינד  033
למעשה . החברה מתמודדת בהצלחה עם המהפך של רכש אינטרנטי שבו 000

הלקוח הסופי מזמין את המוצר ישירות אצל היצרן או גורם משווק בארץ היצור ומשם 
החבילה, קטנה כגדולה, מועברת ישירות לקונה. הרכש האינטרנטי משפיע לטובה 

על היקפי הפעילות של החברה ומגדיל במידה ניכרת את מספר החבילות המופצות 
הוא המעבר לרכב חשמלי או רכב מידי יום ברחבי העולם. מהפך נוסף בחברה 

על גז לטובת איכות הסביבה. לכל אלפי אתרי הפעילות של החברה אותה המונע 

שקופה לכל הגורמים הקשורים לחברה בעולם, מערכת המאפשרת  ITמערכת 

שקיפות מלאה בכל הקשור למשלוחים במטרה לתת מענה מהיר ואמין ללקוחותיה. 
אתרי פעילות בנתב"ג, שוהם וקרית גת. בהולנד לחברה  0בישראל לחברה 

 מ"ר  06,333מ"ר אחסון ובמתחם שהקבוצה ביקר ה בו  8,003,333
בישראל שסייע רבות לארגון הביקור  UPSלאיתי יעקבי, מחברת תודות מיוחדות 

מנהל פיתוח העסקים של החברה  Andrew Sandersולמר  במתחם ההולנדי

 באירופה.

 )במרכז: איתי יעקבי( UPSבמתחם המרכזים הלוגיסטיים של הקבוצה מבקרת   
 

  סיור מפעל האריזותNelipak ואי, לתחום הרפאריזות פלסטיק  ורהמתמחה ביצ

במפעל יצור אריזות פלסטיק ייחודיות לתחום הרפואי בשיטת הקבוצה הוזמנה לבקר 
. המייחד את המפעל הוא הצורך לייצר בסביבה סטרילית ושימוש הוורום פורמינג

ביריעות פלסטיק וחומרי גלם מיוחדים לשמירה על ניקיון המוצרים. הקבוצה קיבלה 
הספרים על שיטות היצור והלוגיסטיקה המתלווה למוצרים עד הגעתם למפעלי 

פתח תקווה לגברת נועה פייט מחברת אלפא ביו באריזת המוצרים הסופיים. תודות 

 , מנהל המכירות לאזור המזרח הקרוב.Reter Walravenלמר ו



 
 מקבלים הסברים על תהליכי היצור של מארזי פלסטיק לתחום הרפואי

 

 נמלביקור ב Delta Terminal ETC   והתרשמות מטכנולוגיות   רוטרדםבהאוטומטי

הוא הגדול ה. נמל רוטרדם הפריקה, העמסה, התובלה האוטומטית של נמל ייחודי ז
 3330עד  8063ק"מ! בין השנים  03ביותר באירופה ומשתרע על רצועת חוף של 

היה נמל רוטרדם העשירי  3330היה הנמל בעל היקף התנועה הגדול בעולם. בשנת 

. קמ"ר 830. שטח הנמל TEU, על פי מספר יחידות ולותמכבעולם בהיקף תנועת ה

הנמל כולל את שטח הנמל ההיסטורי שבמרכז העיר ונמשך אל פרוורי העיר. מאז 
תפת של הנמל מופעל על ידי "רשות נמל רוטרדם", חברה בבעלות משו 3330שנת 

עיריית רוטרדם וממשלת הולנד. הקבוצה ביקרה בנמל האוטומטי לפריקת והעמסת 
מכולות ובנמל נוסף השייך לאותה  3,033,333. בנמל זה עוברות מידי שנה מכולות

הנמל הינו נמל אוטומטי מופעל מכולות.  8,033,333חברה מועברות מידי שנה עוד 
-האונית והמשונעות באמצעות למעלה מבאמצעות רובוטים הפורקים את המכולות מ

טריילרים המונחים אוטומטית הנעים ברחבי הנמל, ללא נהג. מהנמל יוצאות  303
ורק  3040משאיות. הנמל עובד  33,333רכבות לכל רחבי היבשת,  003מידי חודש 

 שלג )שיורד בממוצע יום בשנה( משבית את העבודה בו. 
  נד בישראל שסייע רבות להצלחת הסיור.תודה לפיטר בכרך, יועץ לשגרירות הול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%22%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%22%D7%A8


 
 הטריילרים האוטומטיים בנמל רוטרדם

 

  ביקור בבורסת הפרחיםlandlHo Flora   בשעת בוקר מוקדמת ביותר ביקרה

הקבוצה בבורסת הפרחים הגדולה ביותר בהולנד. בבורסה זו עוברים ונמכרים, בתוך 
שאליו פרחים, הפעילות מתבצעת בהאנגר עצום  3,333,333-שעתיים!! למעלה מ

מגיעים הפרחים, בעיקר מאפריקה. הפעילות הלוגיסטית באתר זה מרשימה, תוך 
ים, נמכרים למאות סיטונאים ברחבי היבשת ומועברים זמן קצר נפרקים הפרח

 באמצעות משאיות לאלפי נקודות מכירה.

 

 בשעות הבוקר המוקדמות Flora Hollandבורסת הפרחים 

 

 ה הלוגיסטית ביקור בתערוכINTERMODAL  ברוטרדם. במסגרת הסיורים ביקרה

ברוטרדם. בתערוכה זו  INTERMODAL 2014הקבוצה גם בתערוכת הלוגיסטיקה 

 מוצגים חידושים ושידרוגים בעיקר לתחום התובלה הלוגיסטית. 



 

 בנוסף נהנתה הקבוצה מביקורי אתנחתא באמסטרדם ובערים נוספות בהולנד.
לצערנו נמנע מאיתנו לצלם בתוך המרכזים הלוגיסטיים ולכן התמונות מתמקדות בחברי 

 הקבוצה.
 
 

ויתמקד בביקור בתערוכת  3380לפברואר  0-יתקיים ב Global Eventsהסיור הבא של 

 מקצועיים באזורובסיורים לוגיסטיים  , גרמניה,בשטוטגארט LogiMATהלוגיסטיקה 

 303-0030008, איציק דנה 300-6083303לפרטים נוספים: ראובן קינן 
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