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טיפול בחסמים  

לוגיסטיים  

בצמיחת  לתמיכה 

E-Commerce-ה

בישראל

דיון אסטרטגי
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חברות הלוגיסטיקה והשילוח ניצבים בפני אתגרים רבים בכדי לענות על צרכיהם השונים  
הגוברתe-commerce-של הקמעונאים והצרכנים בפעילות ה

אתגרים לוגיסטיים

כפי שעלה בסקר חברות הלוגיסטיקה והשילוח

פעילות שילוח דלה באזורי הפריפריה

ניסיונות כושלים במסירת חבילות  
(כתובת לא מדויקת, היעדרות לקוח)

התעסקות עם מספר רב של 
איסוף/קמעונאים בשילוח/לקוחות

השילוחאופטימיזציה בניהול מערך 
('ייעול מסלולים וכו, צמצום משלוחים ריקים)
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איטליה

האתגר

הפתרון

החברה –באיטליה הינה האחראית על החוליה הראשונה במקטע השילוח Spedire.comחברת  
לחברת המשלוח המרכזית”First mile delivery“-האוספת ומאגדת משלוחים ומבצעת את 

Spedire.com   הינה חברת שילוח שמתווכת בין הלקוח
הקמעונאי לחברת השילוח הסופית/הפרטי

Spedire היקף פעילות אלקטרונית  מאגדת משלוחי קמעונאיים עם
של Pipeline-אוספת אותם פיסית ומעבירה אותם לתוך ה,  נמוכה

חברות המשלוח איתם היא עובדת

דרך איגוד וריכוז נפחי מסחר  ,Spedire כמות  מצליחה להשיג הנחות
לקוחות פרטיים/ומעבירה חלקה לקמעונאיים

התעסקות עם מספר רב של לקוחות בשילוח
 צמצום היקף משלוחים  )השילוח אופטימיזציה בניהול מערך

(ריקים וייעול מסלולים
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שוודיה

צמצום היקף משלוחים  )השילוח אופטימיזציה בניהול מערך 
(  ריקים וייעול מסלולים

האתגר

הפתרון

השוודי הינו מתווך וברוקר לחבילות שנועד לשרת את הצורך בפתרון שילוח זול יותר  Fraktjaktאתר  
ולסייע לחברות השילוח להשיג אופטימיזציה בניהול מערך השילוח

Fraktjakt.seאלא מתנהג כברוקר , אינו מבצע שילוח בעצמו
דרכולמשלוחים וגובה עמלה על כל חבילה שמוזמנת 

 להשיג עלות שילוח נמוכה דרך רכישת משבצות  השוודי מאפשר הברוקר
או על ידי  /ו, ומכירתם מחדש ( זמנים/לפי מסלול)שילוח באופן סיטונאי 

השוואה בין אפשרויות שילוח שונות

בניהול להשיג אופטימיזציה האתר מסייע לחברות השילוח , בצורה זו
להם  ומאפשר הסיטונאיות המרוכזות דרך הרכישות מערך השילוח 

"משלוחים ריקים"היקף וצמצום היערכות מראש 
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אירלנד

פעילות שילוח דלה באזורי הפריפריה
 צמצום היקף משלוחים  )השילוח בניהול מערך אופטימיזציה

(  ריקים וייעול מסלולים

האתגר

הפתרון

חברות שילוח המשתפות פעולה במטרה לספק משלוחים בכל 10האירית מאגדת ONCEרשת  
אירלנד תוך אופטימיזציה בניהול מערכי השילוח וצמצום עלויות מיותרות

:  מודל הפעילות
חברות הלוגיסטיקה מעבירות את המשלוחים ל-HUBמשותף
כלל חבילות השילוח עוברות סינון לפי אזורים במהלך הלילה
חברות השילוח חוזרות כשהן נושאות חבילות ייעודיות לאזור שלהן
 שעות24דרך זו מאפשרת משלוחים מהירים ויעילים תוך

סוגיות  
חשובות

('וכותפעול , תשלומים פנימיים)? מהו המודל העסקי
 פ תעשייתי"רשות ההגבלים העסקיים מאפשרת שתכיצד?
מי מנהל את הרשת ומהי האחריות שלה?
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בריטניה

האתגר

הפתרון

הפנויות בזמן לחברות השילוח המקומיות להציע את משבצות השילוח סטארט אפ לונדוני מציע 
י הזמנות הרוכשים ברשת "דרך אתרי הקמעונאים ולמלא אותן עאמת 

Shutl  הינה פלטפורמה שמחברת בין קמעונאים ורוכשים ברשת לחברות
בודדותשילוח מוצרים בפרק זמן של שעות מקומיות המאפשרות שילוח 

  החברה אינה מעסיקה שליחים אלא משתמשת בשירותי שליחויות
ומאפשרת להם לנצל את מלוא קיבולת השילוח עד לרגע האחרון, קיימים

  האלגוריתם של החברה מראה מיהו השליח הקרוב ביותר למקום ההזמנה

 הרב לרוכשים  נותן פתרון לבעיית זמן ההמתנה בצורה זו השירות גם
המזמיןשנוצר בין קנייה מקוונת להגעת המשלוח לבית , ברשת

צמצום היקף משלוחים  )השילוח אופטימיזציה בניהול מערך 
(  ריקים וייעול מסלולים
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בשוודיה פרסמו קווים מנחים לאפיון תיבות דואר בבנייני מגורים בצורה אופטימאליות לתמיכה  
במשלוחי חבילות עד הבית לרכישות שנעשו ברשת

שוודיה

האתגר

הפתרון

בשוודיה חברו  הדואר העצמאיים מפעילי השילוח ואיגוד מפעילי , רשות הדואר
ופיתחו קווים מנחים לאפיון תיבות דואר התומכות במשלוחי חבילות יחד 

ecommerceעד בית הלקוח:

oמ "ס26-תיבות הדואר אינם קטנים יותר ממימדיx10.5מ "סx37מ"ס

oמנעול מרכזית  על  /לכלל תיבות הדואר צריכה להיות נקודת פתיחה
מנת להקל את מסירת חבילות המשלוח  

אימוץ ההנחיות ומעבר לתיבות החדשות  הינו אופציונאלי  , נכון להיום

  הארגון מקדם את יישום סטנדרט חדש של תיבות הדואר בקרב בעלי בניינים
ן וגורמים שונים בממשלה"חברות נדל, קיימים

ניסיונות כושלים במסירת חבילות
דוגמה לתיבות דואר בשוודיה לפי המתווה החדש
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הרשות הממשלתית לענייני לוגיסטיקה בבלגיה קידמה תוכנית ייעודית לעידוד שיתוף הפעולה בין  
במטרה לתמוך בצמיחת המסחר האלקטרוני, חברות הלוגיסטיקה והקמעונאיים

בלגיה

האתגר

הפתרון

וקמעונאיים  לוגיסטיקה לעידוד שיתוף פעולה בין חברות בלגיה השיקה תוכנית ממשלתית 
:שמטרותיה, האלקטרוני בבלגיהלתמיכה בצמיחת המסחר 

האתגרים הלוגיסטיים  וכן צרכי הקמעונאיים והצרכנים הסופיים משירותי שילוחים מיפוי 1.
(י הממשלה "מעלות המחקר ממונה  ע80%)אלו רצונות למימוש 

שנועדו למצוא את הדרך האופטימאלית לעיצוב שרשת הערך  פיילוטיםקידום ובחינת 2.
:  הכוללים בין היתר, בתחום השילוח

 מיפוי מגבלות תפעוליות ועסקיות  –שיתופי פעולה אפשריים בין שחקנים בשוק

  בחינת היתכנות כלכלית להקמתE-fulfillment centersי שיתוף ממשלתי  "ע
(BOTבמודל )

ecommerce-תחות המגוון אתגרים לוגיסטיים שמעכבים התפ

משתתפים מהמגזר הפרטי שמעורבים בתוכנית
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  E-fulfillmentהוקמו, מפותחתE-commerceברוב המוחלט של המדינות בעלות פעילות 
centersאשר תמכו בהתפתחות השוק

E-fulfillment 
center

מגה מחסן  שמכיל סחורה ייעודית לפעילות המקוונת לרוב עבור מספר רב של קמעונאים

 ר ולפעמים אף יותר"אלף מ100-ל50שטח המרכז  נע בין

לעיתים בסבסוד ממשלתי, י פלטפורמת מסחר ענקית"מרכזים אלו לרוב  מוקמים ע

הקמת מרכזים אלו מאפשרת אופטימיזציה בשוק ה-ecommerce ומורידה חסמי כניסה
הבינוניים/לפעילות המקוונת עבור הקמעונאים הקטנים

 E-fulfillment centersדרכים להקמת 
תומך במסחר המקוון בישראל Eco-systemלפיתוח 

בגרמניה ,Amazon  מפעילה לפחות שמונהE-fulfillments centersומתכננת פתיחת מרכזים נוספים

בצרפת ,Amazon ארבעה  לפחות מפעילהE-fulfillments centersפלטפורמת המסחר -וVente-
privee  נוספים כאלומרכזים 8מחזיקה בלפחות

היעדר נוכחות של 
פלטפורמת מסחר ענקית

פ בין חברות "שת
לוגיסטיקה ותמיכה  

ממשלתית

/ שחקן לוגיסטיקה
קמעונאי מוביל 

ותמיכה ממשלתית
123

משמעויות עבור  
השוק הישראלי

PPPפרויקט 
המדינה  י "ע

והסקטור הפרטי
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...כמה נקודות להפריית הדיון

פיתוח פעילויות להשגת  
אופטימיזציה בניהול מערך השילוח

שיתופי פעולה בין חברות לוגיסטיקה

ארצייםE-fulfillment centersהקמת 

  איגוד חבילות ממוקדים רבים לצורך העברתן בצורה מרוכזת לחברות השילוח
”First mile delivery“–המרכזיות 

י ברוקרים ומכירתם לקמעונאים "רכישת משבצות שילוח ע-Wholesalers

הקמת פלטפורמה לחיבור בין חברות שילוח וקמעונאים  אונליין

  הקמתHubsאזוריים

 ייעול לשיתופי פעולה בין חברות שילוח

(חוליית איגוד/רשת)מסלולי השילוח 

הקמת מרכזים אשר יכילו  את הסחורה הייעודית  

קמעונאיים מקומייםלפעילות המקוונת של 

הגדלת תיבות הדואר בבנייני  
מגורים ובתים פרטיים

קביעת תקנים חדשים לתיבות דואר 

משופצים לתמיכה  /בבניינים חדשים

במשלוחי חבילות עד הבית


