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האזור הפלמי בבלגיה שופע פעילות לוגיסטית. חברות לוגיסטיות רבות פועלות 
לוגיסטיים  מרכזים  במקום  שהקימו  בין-לאומיות,  ענק  קבוצות  וביניהן  במקום, 
אירופיים. Nova Natie היא קבוצה צעירה (במונחים אירופיים) ודינמית, עם צוות 
ניהולי מנוסה, המספקת ללקוחותיה תפיסה לוגיסטית כוללת ופתרונות ייעודיים 

אלי יצחקובלמיגוון תחומים

 - ה-19  המאה  לאמצע  עד  מגיעים   Nova Natie Group של  שורשיה 
ועם  אירופה,  מצפון  שהגיעו  מאוניות,   (Timber) עצים  של  פריקתם  עם 
בסחורות  לטפל  והחלה  פעילותה  את  גיוונה  הקבוצה  השנים,  עם  הפצתם. 
 Nova ,נוספות, כגון: מתכות, נייר וכימיקלים. בעשור הקודם (Commodities)
למוצרי   ,(Automotive sector) הרכב  למגזר  פעילותה  את  הרחיבה   Natie

הכוללים   ,(Foodstuffs) המזון  ולמצרכי   ,(Consumer Products) הצריכה 
.(Perishables) מוצרים מתכלים

כיום, Nova Natie מספקת שירותים בשלושה תחומים עיקריים: לוגיסטיקה 
ופריקתם  אוניות  על  מטענים  וטעינת   ,(Forwarding) שילוח   ,(Logistics)
אנטוורפן  הבאים:  הים  בנמלי  ממוקמים  הקבוצה  מתקני   .(Stevedoring)
מעסיקה  הקבוצה   .(Rotterdam) ורוטרדם   ,(Zeebruges) זיברוז'   ,(Antwerp)

יותר מ-750 עובדים ומחזורה השנתי הוא כ-120 מיליון אירו.

 ,Nova Natie Logistics Nv :כוללת את החברות הבאות Nova Natie קבוצת
 Nova & Hesse-Noord Natie Stevedoring  ,AD Logistics  ,Nova-Trans Nv

 ,Atlas - Project Cargo Solutions Nv ,Securitas International Nv ,(NHS) Nv

.Nova Freash Logistics Nv-ו

כ-225  כוללות  ותשתיותיה  האספקה,  שרשרת  תהליך  בכל  פועלת  הקבוצה 
אלף מ"ר של שטחי אחסון, ובכלל זה מחסני ערובה ומחסנים ייעודיים למזון 
קפוא ומצונן, למוצרי הלבשה, לחומרים מסוכנים, וכו'. כל אלה מאפשרים 

לקבוצה להציע ללקוחותיה פתרונות כוללים במיגוון תחומים.

שירותי הקבוצה כוללים את הפעילויות הבאות:
(  •Value Added Logistics) ערך-מוסף בלוגיסטיקה

 Third-party) היא אחד מספקי מיקור-החוץ Nova Natie Logistics חברת
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פיתחה  החברה  אנטוורפן.  בנמל  המובילים   ,[TPL]  (logistics provider

מספקת  היא  וכיום  שונים,  תעשייה  במגזרי  לטיפול  ייחודיות  מיומנויות 
צריכה  מוצרי  ולדוגמה:  תחומים,  של  רחב  למיגוון  מקצועיים  שירותים 
כלי-רכב   ,(Food and Beverages) ומשקאות  מזון   ,(Consumer Goods)
 ,(Textiles) טקסטיל   ,(Household appliances) כלי-בית   ,(Automotive)

ועוד.

 -  (Inbound Logistics) נכנסת  לוגיסטיקה  כוללים:  החברה  שירותי 
 Product) מוצרים  זיהוי   ,(Transportation) הובלה   ,(Procurement) רכש 
identification), בקרת איכות וכמות (Quality and quantify control), נטילת 

 ;(Cross docking) ושיגור ישיר של סחורה ללא אחסונה ,(Sampling) מדגמים
 ,(Sequencing) סחורה  סידור   - (Outbound Logistics) יוצאת  לוגיסטיקה 
 Back) סופקו  שלא  הזמנות  אחר  מעקב   ,(Order picking) הזמנות  ליקוט 
order tracking), הובלה ישירה (Line Haul), והפצה (Distribution); תמיכה 

 Line) ייצור  בקווי  מלאי  חידוש   -  (Manufacturing support) בייצור 
אריזה  וחידוש  אריזה   ,(Sub assembly) תת-הרכבות   ,(replenishment

 ;(Customizing) ללקוח  המוצר  של  והתאמה   ,(Packing & re-packing)
 Labelling) ונוסף על-כך, שירותים, כגון: הדבקת תוויות והחלפת תוויות
 ,(Installation - testing - repair) התקנה - בדיקה - תיקון ,(& re-labelling

 Tax -) טיפול אדמיניסטרטיבי במכס ,(Tracking & tracing) מעקב ובחינה
.(Handling returns) וטיפול בהחזרות ,(customs procedures

(  •Port Logistics) שירותי נמל
חברת Nova Natie Logistics מספקת שירותי נמל מאז היווסדה. החברה 
מוביל  כשחקן  מעמדה  על  ושומרת  העת,  כל  פעילותה  את  מפתחת 
בנמליה של בלגיה. החברה מספקת שירותים במיגוון תחומים, ולדוגמה: 
כימיקלים   ,(Forest products) יער  מוצרי   ,(Iron and Steel) ופלדה  ברזל 

(Chemicals), פלסטיק (Plastics), ועוד.
כללי  אחסון   -  (Warehousing) אחסנה  שירותי  כוללים:  החברה  שירותי 
 Dangerous) מסוכנים  חומרים  במחסן  אחסון   ,(Public warehousing)
One-) הלקוח  צורכי  את  התואם  ייעודי  ואחסון   ,(goods warehouse

 ,(Stripping) מכולות  ופריקת   (Stuffing) המכלה   ;(customer orientated

 Port) בנמל  הובלה   ;(Securing) ואבטחתן   (Lashing) סחורות  קשירת 
transport); חיטוי מכולות באדי קיטור/בעשן (Fumigation); וטיפול בתחנת 

.(Impregnation station) עיבור - הספגת חומר לצורך שימור

(  •Nova Fashion Logistics) לוגיסטיקה של מוצרי אופנה
למגזר.  ומותאמים  ייעודיים  הם  האופנה  מוצרי  של  הלוגיסטיקה  שירותי 
 ,(Putting on hangers) מתלים  על  לבוש  פריטי  הנחת  כוללים:  השירותים 
גיהוץ   ,(Security tags) אבטחה  תגי  הדבקת   ,(Labelling) תוויות  הדבקת 
של מוצרים באמצעות קיטור כאשר הם מונחים על תבניות בצורת בובות 
במנהרת  פריטים  העברת   ,(Toppers) בכובעים  טיפול   ,(Steam dolls)
הכנסת   ,(Washing/Finishing) וגימור  שטיפה   ,(Steamtunnel) קיטור 
 ,(Pick & pack) ואריזה  ליקוט   ,(Polybagging) תיקים  למיגוון  פריטים 
תלויים  הלבשה  מוצרי  של  והפצה  הובלה   ,(Orderpicking) הזמנות  הכנת 

(Hanging garments distribution and transportation), ועוד.

(  •International Forwarding) שילוח בין-לאומי
מאנטוורפן  הפועלת  עצמאית,  בין-לאומית  שילוח  חברת  היא   Nova-Trans

ומובילה מטענים בים, באוויר, בכבישים ובמסילות ברזל לכל יעד בעולם.
(Consolidation services), טיפול  שירותי החברה כוללים: איחוד מטענים 
במטענים מבוקרי טמפרטורה (Reefer container services), טיפול מתמשך 
 Project cargo) ייעודי  במטען  טיפול   ,(Rolling stock services) במלאי 
 ,(Export and import documentation) טיפול במסמכי יבוא-יצוא ,(services

 ,(Fiscal representation) ייצוג כספי ,(Transport insurance) ביטוח מטענים

Nova Natie אחסון סחורה במחסני

(Nova Fashion Logistics) לוגיסטיקה של מוצרי אופנה

המתקן של Nova Fresh Logistics, המיועד לטפל במוצרים מצוננים וקפואים, ולאחסנם
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 .(Customs clearance) ושחרור מן המכס

(  •Transport) הובלה
מומחית  והיא  הובלה,  שירותי  מספקת   Nova Natie Logistics חברת 
 Transport) יבשתית  הובלה  כוללים:  החברה  שירותי  בקירור.  להובלה 
משאיות   70 באמצעות  ולסקנדינביה  לאירלנד  לבריטניה,   (continent

 Container) מכולות  הובלת   ;(Distribution) הפצה   ;(Reefer trucks) קירור 
.(Line Haul) והובלה ישירה ;(transport

(  •Stevedoring) הטענת מטענים בנמל ופריקתם
ובפריקתו  קונבנציונלי  מטען  בהטענת  ביותר  הגדולה  החברה  היא   NHS

בנמל אנטוורפן. החברה מטפלת במטען של יותר מ-4 מיליוני טונות בשנה, 
באמצעות שלושה מסופים שבבעלותה: 

), שאורכו  — Steel Terminal at Churchill Dock) מסוף פלדה ברציף צ'רצ'יל
1,570 מ' וכולל: 46 אלף מ"ר שטח מקורה ו-320 אלף מ"ר שטח פתוח. 

;(Project cargo) המסוף גם מאפשר טיפול במטען ייעודי
 — Multi-Purpose Terminal at 6th Harbour)  6 ברציף  רב-תכליתי  מסוף 
Dock), שאורכו 1,200 מ' וכולל: 54.5 אלף מ"ר שטח מקורה ו-133 אלף 

מ"ר שטח פתוח;
 — General Cargo Terminal at 5th Harbour)  5 ברציף  כללי  מטען  מסוף 
Dock), שאורכו 1,350 מ' וכולל: 55 אלף מ"ר שטח מקורה ו-110 אלף 

מ"ר שטח פתוח. המסוף מאפשר טיפול במטענים נפחיים ובמוצרי יער 
.(Break bulk and forest products)

(  •Project Cargo Solutions) פתרונות לפרויקטי מטען
 Kranen חברת  עם  בשיתוף   Atlas - Project Cargo Solutions חברת 
מסופים  באמצעות  מטען  לפרויקטי  פתרונות  מספקים   Michielsens

ייעודיים, עגורני ענק, ותשתיות מיוחדות לטיפול במטען כבד. 
 Dismantle - erecting) שירותי החברה כוללים: פירוק ציוד, פינויו, והרכבתו

of equipment), תכנון הנדסי (Engineering), אבזור (Rigging), שינוע פנים-

 Harbour) מסופי נמל ואחסון ,(Packing) אריזה ,(Inland Transport) יבשתי
.(Overseas Transport) ושינוע אל מעבר לים ,(Terminals/Storage

(  •Export packing) אריזה ליצוא
 Hamburg based עם  משותף  מפעל  היא   Securitas International חברת 
Buss daughter SecuritasGmbH, שנוסדה כדי לספק שירותי אריזה ליצוא, 

רעיונות לוגיסטיים, וניהול פרויקטים לתעשיית המכונות, לחברות הנדסה, 
ולחברות המשלחות פרויקטי מטען.

לוגיסטיים  רעיונות  מטען;  גודל  לכל  מקצועית  אריזה  מספקת  החברה 
וניהול פרויקטים; הובלה של המטען מן אתר המפעל לאתר האריזה, או 

למסוף הרלוונטי למטען; טיפול במסמכים; שחרור מן המכס; וכו'.
שירותי החברה כוללים: אריזה ליצוא (Export packing), אריזת מטען כבד 
(Packing of heavy cargo), אריזת צמחים (Plant packing), אריזה והמכלה 
(Container packing & stuffing), שיפור אריזות (Packing rework), אריזת 
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הקבוצה פועלת בכל תהליך שרשרת האספקה, 
ותשתיותיה כוללות כ-225 אלף מ"ר של שטחי אחסון, 
ובכלל זה מחסני ערובה ומחסנים ייעודיים למזון קפוא 

ומצונן, למוצרי הלבשה, לחומרים מסוכנים, וכו'. כל אלה 
מאפשרים לקבוצה להציע ללקוחותיה פתרונות כוללים 

במיגוון תחומים

קבוצת Nova Natie פתחה מתקן חדש בנמל אנטוורפן, 
המיועד לטפל במוצרים מצוננים (Chilled) וקפואים 

(Frozen), ולאחסנם. ההשקעה במתקן החדש, שערכה 
כ-10 מיליון אירו, עתידה לפתור בעיה ממשית, הנוגעת 

לטיפול במצרכי המזון השונים ולאחסונם

המתקן של Nova Fresh Logistics, רציפי פריקה וטעינה

Nova Fresh Logistics פרי-הדר תוצרת ישראל במחסני
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 Corrosion) הגנה מפני שיתוך ,(Packing of hazardous cargo) מטען מסוכן
 Packlists in different) שונות  בשפות  משלוח  תעודות  הכנת   ,(protection

languages), ועוד.

(  •Nova Fresh Logistics) לוגיסטיקה בשרשרת המזון
Nova Fresh Logistics היא חברה, המספקת שירותים לאורך כל שרשרת 

מוצרי המזון - החל מייצור כל סוגי מוצרי המזון, המשך באריזתם בארץ 
(כגון  והקמעונאים  הסיטונאים  דלתות  עד  באספקתם  וכלה  המוצא, 

רשתות מזון או מרכולים) בארץ היעד.

 Nova Fresh Logistics ."Keeping it cool" הסיסמה שהחברה אימצה היא
באורך 45  (Fridge trailers) ומכולות  של 80 קרונות קירור  היא בעלת צי 

רגל לאוניות קירור.
 ,(International forwarding) בין-לאומי  שילוח  כוללים:  החברה  שירותי 
 ,(National and international transport) הובלה ארצית והובלה בין-לאומית
 ,(Repacking) מחדש  אריזה   ,(Sorting) מיון   ,(Discharge) מטען  פריקת 
הדבקת   ,(Manipulation) במטען  טיפול   ,(Quality control) איכות  בקרת 
מלאי  ניהול   ,(Storage) אחסון   ,(Palletizing) משטוח   ,(Labelling) תוויות 
(Stock management), ליקוט הזמנות (Order picking), לוגיסטיקה חוזרת 
 Fiscal) כספי  ייצוג   ,(Invoicing) חשבוניות  הפקת   ,(Reverse logistics)

.(European distribution) והפצה באירופה ,(representation

השירותים המוזכרים לעיל מוצעים בנמלי אנטוורפן, זיברוז' (עם מומחיות 
מיוחדת ביצוא למדינות בריטניה, אירלנד, וסקוטלנד) ורוטרדם.

במחסן   (Fresh products) טריים  למוצרים  אחסון  שירותי  מציעה  החברה 

 +1ºC בטווח של (Positive temperatures) שבו הטמפרטורה גבוהה מאפס
עד 25ºC+. שטח המחסן 8,000 מ"ר ונפחו הכולל הוא 81 אלף מ"ק. המחסן 
מכיל ארבעה חדרי אחסון, ששטח כל אחד מהם הוא כ-1,200 מ"ר; אזור 
ולהעמסתה;  לבקרתה,  בסחורה,  לטיפול  סחורה,  לפריקת  המיועד  תפעול 
ושבעה פתחי פריקה וטעינה. נוסף על-כך, החברה מציעה שירותי אחסון 
שבו   (Coldstorages) קירור  במחסן   (Frozen products) קפואים  למוצרים 
 81 הוא  הכולל  ונפחו  מ"ר   8,000 המחסן  שטח   .-25ºC עד  טמפרטורה 
אלף מ"ק. המחסן מכיל חמישה חדרי אחסון, ששטח כל אחד מהם הוא 
בסחורה,  לטיפול  סחורה,  לפריקת  המיועד  תפעול  אזור  מ"ר;  כ-1,200 

לבקרתה, ולהעמסתה; ושבעה פתחי פריקה וטעינה.

מזון  לבטיחות  העדכנית  התקינה  על-פי  פועלת   Nova Fresh Logistics

זיהוי  את  הכוללת   ,[HACCP]  (Hazard Analysis Critical Control Point)
ייצור  בתהליכי  השלבים  מן  אחד  בכל  להתממש  שעלולים  הסיכונים  כל 
התקינה  ניתוחם.  ואת  אלה  סיכונים  של  אפיונם  את  ואספקתו,  המזון 
שיטתי,  סיכונים  סקר  כוללת  בין-השאר,  הכוללת,  טכניקה  על  מבוססת 
פעולות  קביעת  לניטור,  אמצעים  קביעת  קריטיות,  בקרה  נקודות  איתור 
וקביעת  והבקרה,  התהליך  בשלבי  הננקטות  הפעולות  תיעוד  מתקנות, 

נהלים לאימות אפקטיביות המערכת ותהליכיה.
מוצרים  גם  ללקוחותיה  לאחסן  תוכל   Nova Fresh Logistics בעתיד, 

 .(Pharmaceutical products) רפואיים

.www.nova.be :באתר Nova Natie אפשר לקרוא פרטים נוספים על קבוצת
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Nova Fresh Logistics משאית קירור של

Nova Fresh Logistics אחסון סחורה במחסני

Nova Natie פותחת מרכז חדש למוצרים מתכלים
קבוצת Nova Natie פתחה מתקן חדש בנמל אנטוורפן, המיועד לטפל 
ההשקעה  ולאחסנם.   ,(Frozen) וקפואים   (Chilled) מצוננים  במוצרים 
במתקן החדש, שערכה כ-10 מיליון אירו, עתידה לפתור בעיה ממשית, 
נמל  חשבון  על  ולאחסונם  השונים  המזון  במצרכי  לטיפול  הנוגעת 

רוטרדם.
המוסף  הערך  שירותי  את  להרחיב  עתידה   Nova Natie קבוצת 
הלוגיסטיים, המסופקים ללקוחות באמצעות מתקניה החדשים, ולמשוך 
באמצעות  יתבצע  המסחרי  המהלך  אנטוורפן.  לנמל  נוספים  לקוחות 

.Nova Fresh Logistics Nv :חברה חדשה, שתיקרא

מתקניה החדשים של החברה ממוקמים ברציף Deurganckdock, בגדה 
החדש  הפיקוח  מרכז  ליד  נמצאים  והם  אנטוורפן,  נמל  של  השמאלית 
 Federal Agency for Food) מזון  לבטיחות  הפדרלית  הסוכנות  של 
Nova Natie .(Safety כבר פועלת במשך כעשור שנים בתחומי השילוח 
הבין-לאומי, עמילות המכס והייצוג הכספי, ונוסף על-כך, היא מחזיקה 

בבעלותה צי של משאיות מקוררות.
לספק  לה  יאפשרו   Nova Fresh Logistics של  המתקדמות  תשתיותיה 
שרשרת  את  שישפרו   ,(Vertical integration) אנכית  משולבים  שירותים 

האספקה של הלקוחות בהווה ובעתיד.

העיתונות הבלגית: מתוך   Nova Natie קבוצת  על  להלן קטע 

Nova Fresh Logistics היא חברה, המספקת שירותים לאורך 
כל שרשרת מוצרי המזון - החל מייצור כל סוגי מוצרי 

המזון, המשך באריזתם בארץ המוצא, וכלה באספקתם 
עד דלתות הסיטונאים והקמעונאים בארץ היעד


