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לחברות  עסקיות  הזדמנויות  מיגוון  מספק  בבלגיה   )Flanders Region( הפלמי  האזור 
לכוח- נגישותו  המיוחד,  מיקומו  בזכות   זאת,  באירופה.  לפעול  המבקשות  בין-לאומיות, 
 "Nike" :הקנייה האירופי, הידע, המומחיות, והתשתיות המפותחות. חברות גלובליות, כגון
ו-"StanleyBlack&Decker", זיהו את הפוטנציאל באזור והקימו בו מרכזי הפצה אירופיים. 
קבוצת גדות מישראל רכשה את "ADPO Ghent", מסוף אחסון כימיקלים חדשני, הממוקם 
בנמל גנט )Ghent(. חברות אחרות מסתייעות במיגוון ספקי שירות, המספקים פתרונות 

אלי יצחקוב וראובן קינןמתקדמים בשרשרת האספקה, ובכלל זה: הובלה, לוגיסטיקה, ערך-מוסף, ועוד

ולכבוש  להתרחב  המעוניינת  חברה,  של  האסטרטגיים  הצעדים  מן  אחד 
סוגיה  המדינה.  לגבולות  מחוץ  פעילות  בסיס  הקמת  הוא  חדשים,  שווקים 
חשובה במימוש צעד זה היא בחירת המיקום להקמת בסיס הפעילות. כאשר 
להתעניינות  הזוכים  המקומות  מן  אחד  האירופי,  השוק  את  לבחון  באים 
הוא האזור הפלמי, שנבחר תדיר להיות המקום המועדף להפצה באירופה*. 
האזור מספק הזדמנויות עסקיות לחברות בין-לאומיות, המייבאות מטענים 
אל  מאירופה  מטענים  מייצאות  או  ערך-מוסף,  להם  מוסיפות  אירופה,  אל 

כל העולם.

להלן דוגמאות למאפייני האזור הפלמי:
מחד, 	   .)Located in the heart of Europe( אירופה  בלב  ייחודי  מיקום 

כל  עם  בלגיה  את  המקשרים  האטלנטי,  ולאוקיינוס  הצפוני  לים  קרבה 
הנמצא  האירופי,  מכוח-הקנייה  ל-60%  נוחה  גישה  ומאידך,  העולם, 
ברדיוס של 500 ק"מ מן האזור הפלמי. הקרבה ללקוחות מאפשרת הפצה 

מהירה )בתוך 48-24 שעות( וחיסכון ניכר בעלויות השינוע.

.Cushman & Wakefield & Baker, European Distribution Report 2010 :המקור  *

 	.)World-leading Seaports( עולמית  ברמה  מובילים   נמלי-ים 
והמרכז  באירופה  בגודלו  השני  הוא   )Port of Antwerp( אנטוורפן  נמל 
מיצי  מרכז  הוא   )Port of Ghent( גנט  נמל  באירופה.  הגדול  הפטרוכימי 
 Port( זיברוז'  נמל  העולם.  בכל  מסוגו  והשני  באירופה  הגדול  ההדר  פרי 
נמל  חדשות.  מכוניות  למשלוח  בעולם  הגדול  הנמל  הוא   )of Zeebrugge

 "Ro-Ro" אוניות  להפלגת  מרכזי  מקום  הוא   )Port of Ostend( אוסטנד 
לטווח-קצר.

בריסל 	  נמל-התעופה   .)Efficient Airports( יעילים  נמלי-תעופה 
המובילים  נמלי-התעופה  חמשת  בין  תדיר  מדורג   )Brussels Airport(
באירופה, בתחום שירותי המטען. נמל התעופה הבין-לאומי של אוסטנד-
ברוגס )Ostend-bruges( ממוקם סמוך לנמלי-הים של זיברוז' ושל אוסטנד, 

והוא מאפשר שילוב יעיל של הובלות אוויר-ים/ים-אוויר.
 	.)High-density transport network( ביותר  צפופה  תחבורה   רשת 

באזור הפלמי  בעולם.  ביותר  כבישים הצפופות  ורשת  ברזל  רשת מסילת 
שעות  כל  במשך  מוארים  הבין-עירוניים  והכבישים  אגרה,  כבישי  אין 
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היממה. האזור כולל רשת הובלה ימית, המאפשרת הובלה פנים-יבשתית 
דרך נהרות ותעלות.

 	 Optimal use of inland( תשתיות מיטביות למולטי-מודל פנים-יבשתי
מסוף  דוברות,  מסוף  כולל:  גנט  נמל  ולדוגמה:   .)multimodal platforms
 Water( הימיות  המכולות  מסוף  ותפזורת.  כללי  מטען  ומסוף  רכבות, 
)Albert Canal( הוא בעל  ]WCT[ בתעלת "אלברט"   )Container Terminal

קיבולת אחסון של 8,000 מכולות, והוא מטפל ב-200 אלף מכולות בשנה 
 Johnson"  ,"Hyundai"  ,"Toyota"  ,"IKEA"  ,"Nike" כגון:  לקוחות,  עבור 

Johnson &", ועוד. 

 	 Sustainable growth( אסטרטגיות  תעשיות  עבור  בת-קיימא  צמיחה 
הייצור,  בתחומי  וצומחת  מגוונת  פעילות   .)for strategic industries
ההרכבה, הלוגיסטיקה, שירותי הערך-המוסף וההפצה. כל זאת, במיגוון 

תעשיות, כגון: הרכב, הכימיקלים, מדעי-החיים, המזון, ועוד.
רעיונות 	  בפיתוח  חלוציות   .)Pioneer in innovation( בחדשנות  חלוציות 

Tailor-( ייעודיים  לוגיסטיים  פתרונות  הבאים:  בתחומים  וטכנולוגיות 
made Logistics(, לוגיסטיקה חוזרת )Reverse logistics(, שרשרת אספקה 

מתוחכמת )Intelligent supply chain(, ועוד.
 	 Solid know-how and( ידע רב ומומחיות בהקמת מרכזי הפצה אירופיים

expertise in running a European Distribution Center(. האזור הפלמי 
 )European Distribution Centers( אירופיים  הפצה  מרכזי  כ-500  כולל 
]EDC's[. כל EDC מכיל שטח אחסון של עשרות אלפי מ"ר )ולעתים, אף 
יותר מ-100 אלף מ"ר(, וכן מיגוון של אמצעי אחסון, אמצעים ממוכנים 

לאספקת שירותי ערך-מוסף, ואמצעי שינוע.
תמיכה 	   .)Strong Support for the industry( בתעשייה  חזקה  תמיכה 

עובדים.  ולהכשרת  לצמיחה  סובסידיות, המיועדות  ממשלתית באמצעות 
 )Flanders Institute for Logistics( תמיכה של המכון הפלמי ללוגיסטיקה 
טיפוח  מחקרים,  ניהול  חדשנות,  עידוד  הבאים:  בתחומים  הפועל   ,]VIL[
קידום  ערך,  להוספת  רעיונות  פיתוח  ומקצועיים,  עסקיים  קשרים 

טכנולוגיות מתקדמות, ועוד.
 	 Support at the start( הפלמי  באזור  עסקי,  בפיתוח  גלובלית  תמיכה 

and expansion of your operation(. הממשלה הפלמית תומכת בחברות 
הסוכנות  באמצעות  זאת,  הפלמי.  באזור  לפעול  המעוניינות  עסקיות, 
הפלמית להשקעות ולסחר )Flanders Investment & Trade(, אשר מפעילה 

יותר מ-90 נספחויות מסחריות בעולם, כולל בשגרירות בלגיה, בישראל.
 

פעילות עסקית בין-לאומית
באזור הפלמי פועלות חברות בין-לאומיות רבות, שהקימו את מרכז פעילותן 
 Hyundai  ,Daikin Europe  ,Bridgestone-Firestone  ,Bose ולדוגמה:  במקום, 
 ,Nike European Holding  ,Mazda Motor Logistics  ,Motor Europe Parts

החברות  ועוד.   ,Toyota  ,StanleyBlack&Decker  ,Sony Service Center

מפעילות משרדים, מפעלי ייצור והרכבה, ומרכזים לוגיסטיים ייעודיים.

להלן פירוט על חברות לדוגמה:
ציוד  הנעלה,  הלבשה,  מוצרי  בעיצוב  מובילה  גלובלית  חברה  היא   Nike

המאה  של  ה-90  שנות  במהלך  העולם.  בכל  ובשיווקם  בייצורם  ואביזרים, 
Nike הפעילה 32 מחסנים בכל באירופה. הנהלת החברה מצאה,  הקודמת, 
כי הקמת מרכז לוגיסטי יחיד באזור הפלמי תשפר את הגמישות התפעולית 
יסודות  וההפצה.  המלאי  האחסון,  עלויות  בסך  מרבי  לחיסכון  ותביא 
המרכז הלוגיסטי הונחו בשנת 1994 וכיום, שטחו הבנוי הוא 258 אלף מ"ר, 
מק"טים  אלף   180 כולל  המוצרים  מיגוון  עובדים.  כ-2,200  בו  ומועסקים 
נקודות  אלף  ל-150  מוצרים  מפיץ  והמרכז   ,]SKU[  )Stock Keeping Unit(
אוטומטיות  אחסון  מערכות  כוללות:  המרכז  תשתיות  באירופה.  מכירה 
במחסנים גבוהים )High-bay(, אזורי ליקוט באמצעות מערכות ליקוט על-פי 
קול )Pick by Voice(, אזורי מיון, ואזורי אריזה והכנת משלוחים )כולל מערך 

ייעודי למשלוח אביזרים עד לבית הלקוח(.

הבאים:  בתחומים  מובילה  גלובלית  חברה  היא   StanleyBlack&Decker

תעשייה   ,)Construction & Do It Yourself( בעצמך  זאת  ועשה  בנייה 
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 במהלך שנות ה-90 של המאה הקודמת, Nike הפעילה
32 מחסנים בכל באירופה. הנהלת החברה מצאה, כי 
הקמת מרכז לוגיסטי יחיד באזור הפלמי תשפר את 

הגמישות התפעולית ותביא לחיסכון מרבי בסך עלויות 
האחסון, המלאי וההפצה

)Port of Antwerp( נמל אנטוורפן

)Port of Ghent( נמל גנט

Nike המרכז הלוגיסטי של חברת
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)Industrial(, ואבטחה )Security(. החברה הקימה מרכז הפצה אירופי באזור 
"Tessenderlo", המאפשר לה הפצה יעילה של מיגוון מוצרים כולל ללקוחות 
)One Stop Shop(. המרכז כולל שני מבנים זהים בשטח כולל של 60 אלף מ"ר 
עם אפשרות הרחבה ל-75 אלף מ"ר. במרכז מועסקים מאות עובדים, הפועלים 
 .)SKU( בשתי משמרות. מיגוון המוצרים והחלפים כולל כ-46 אלף מק"טים
קונבנציונלית  מערכת  פריקה/העמסה;  שערי   93 כוללות:  המרכז  תשתיות 
 Shelving( נמוכה  מידוף  מערכת   ;)Traditional Racking( משטחים  לאחסון 
locations( לליקוט חלקי-חילוף; קו לליקוט אביזרים )Accessories(, הכולל 

 Pick-to-Light Flowrack( מערכת אחסון דינמית ומערכת ליקוט על-פי אור
 Drive-Through( מערך אחסון צפוף לפריטים אחידים ובעלי נפח רב ;)Layout

לשיגור  טובין,  להכנסת  תפעול  אזורי   ;)Racking for Voluminous Items

תפעול  אזורי   ;)Inbound, Cross-docking, Outbound( טובין  ולהוצאת  ישיר 
אריזה/העמסה  וקווי   ;)Fastening, Service Parts( וחלפים  פריטים  לאיחוד 

.)Automated Packaging/Loading Line( אוטומטיים
בישראל,  נמצא  התפעולית  פעילותה  שמרכז   ,)Gadot group( גדות  קבוצת 

היא מובילה בין-לאומית בשרשרת הערך והאספקה של כימיקלים, ובעלת 
חטיבת  ייחודיים.  ובכימיקלים  מסוכנים  ממיסים  בחומרים  מומחיות 
של  ולוגיסטיקה  אחסון  שירותי  מספקת  גדות  של  והתפעול  הלוגיסטיקה 
שבכל  רבים,  ואתרים  רבים  מסופים  מפעילה  החטיבה  נוזליים.  כימיקלים 
אחד מהם מתקני אחסון לכימיקלים דליקים ומסוכנים, ולחומרים אחרים. 
משוכללים באירופה,  חדשניים  מחסנים  של  מקיפה  רשת  מפעילה  החטיבה 
ואתרים  מחסנים  יש   VLS לחברת   .VLS-Group החברה-בת  באמצעות 
בהולנד, בבלגיה ובגרמניה. בשנת 2010, היא רכשה את ADPO Ghent, מסוף 

אחסון כימיקלים חדשני הממוקם בנמל גנט.

תמיכה לוגיסטית ושירותי ערך-מוסף
באזור הפלמי פועלים ספקים לוגיסטיים רבים, המספקים שירותי מיקור-
הפועלות  לחברות   ]TPL providers[  )Third-Party Logistics providers( חוץ 
 Kuehne +  ,Katoen Natie  ,Geodis  ,DHL Exel  ,ABX ולדוגמה:  באזור. 

 TNT Contract ,Tabak Natie ,Schenker ,NYK Logistics ,Nova Natie ,Nagel

Logistics, ועוד.

בלגית,  חברה  זו   .H.ESSERS היא  בתחום  המובילות  החברות  מן  אחת 
בשנת  שנוסדה  וערך-מוסף. החברה,  לוגיסטיקה,  הובלה,  שירותי  המספקת 
פעילותה  לפעול בתחום ההובלה הפנים-ארצית, הרחיבה את  1928, החלה 
מדינות. החברה  ב-11  ב-32 אתרים,  פועלת  היא  וכיום  לתחום המחסנים, 
הכימיקלים,  לתעשיות  שירותים  מספקת  והיא  עובדים,  כ-3,500  מעסיקה 
 )Trucks( הפארמה, האבטחה, ועוד. צי-הרכב של החברה כולל: 1,250 משאיות
אחסון  )כולל  מ"ר  אלף   850 מחסניה:  שטח   .)Trailers( טריילרים  ו-2,300 
שירותי  מיגוון  מספקת  החברה  קירור(.  בתנאי  ואחסון  טמפרטורה  מבוקר 
ערך-מוסף, כגון: תיוג מחדש )Relabeling(, אריזה מחדש )Repacking(, גזירה 
ערכות  הכנת   ,)Reverse Logistics( חוזרת  בלוגיסטיקה  טיפול   ,)Cutting(
)Kitting(, ועוד. אחת מן הדוגמאות לשירותים אלה היא מילוי מכלי הגז של 
סירופים  ומיגוון  משקאות  ברי  המפיצה   ,)Sodastream( סודהסטרים  חברת 

להכנת משקאות מוגזים. 

.)Port of Zeebrugge( 'תמונת הכותרת בכתבה היא באדיבות נמל זיברוז
אפשר לקרוא פרטים נוספים על ההשקעות ועל הסחר באזור הפלמי, באתר 

.www.investinflanders.be/EN/sector/Logistics :הבא
נוסף על-כך, אפשר לפנות למחלקה המסחרית הפלמית בשגרירות בלגיה, 

.telaviv@fitagency.com :בישראל
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האזור הפלמי כולל כ-500 מרכזי הפצה אירופיים 
)EDC's[ )European Distribution Centers[. כל EDC מכיל 

שטח אחסון של עשרות אלפי מ"ר )ולעתים, אף יותר 
מ-100 אלף מ"ר(, וכן מיגוון של אמצעי אחסון, אמצעים 

ממוכנים לאספקת שירותי ערך-מוסף, ואמצעי שינוע

מסוף המכולות הימיות )WCT( בתעלת אלברט

H.ESSERS מילוי מכל סילו באמצעות מכלית של חברת
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