
המטענים ק שוק  מובילת  הינה  אל 
הישראלי. שוק המטענים הישראלי 
הינו שוק קטן והיה ברור ששוק זה 
קטן מידי על החברה. היצוא האווירי 

למישראל קטן בעשור האחרון ולאחרונה נפ
תחו השמיים ונכנסו מתחרים חדשים. כל זה 
הוביל למסקנה שהחברה חייבת לצמוח מחוץ 

לישראל.
כדי לעשות זאת קבוצת קאל הייתה חייבת 
להצטייד במטוסים חדישים ולכן בשנת 2014 
החליפה את מטוסי הג'מבו 747-200 שלה 
ב-747-400 ובשנת 2016 הצטיידה במטוס ג'מבו 
747-400 שלישי. מטוסי החברה מצויידים בדלל

תות העמסת אף, המאפשרות העמסת מטענים 
ארוכים במיוחד וחריגים בגודלם. 

מרכז תפעולי בבלגיה
מבחינת קבוצת קאל, התוכנית לצמיחה 
מחוץ לגבולות ישראל הכתיבה את הצורך 
לבסס את מרכז הכובד התפעולי של החברה 

לבחו"ל. כיום, מרכז הכובד התפעולי של הק
בוצה נמצא בהאב )HUB( האירופאי בתוך 
שדה התעופה של העיר ליאז', בלגיה. מסוף 
זה שבבעלות הקבוצה הינו מן המשוכללים 

לבאירופה. הוא ממוחשב, בעל מערכות אוטו
למטיות מתקדמות ובעל ציוד העמסה מהח

דישים מסוגו. הוא מצוי בבעלות חברת הבת 
הבלגית LACHS, שבה כ-350 עובדים, והוא 
מתמחה בהובלת מטענים אוויריים מורכבים 

מסוגים שונים. 
לליאז' ממוקמת בלב יהלום הסחר האירו

פאי עם גישה נוחה מאד לכל מערב אירופה, 
תוך כדי שימוש במשאיות אותן מפעילה קאל. 
בלגיה עצמה מאפשרת גישה נוחה לשווקים 
המרכזיים על ציר הסחר עם אירופה ובראשם 

לאמריקה וסין, משיקולים של זכויות טייס הח
ברה התמקדה באמריקה.

 מיקוד בשוק 
המטענים המיוחדים 

לכדי לבדל את עצמה משוק המטענים חי
פשה הקבוצה היכן היא יכולה ליצור יתרון 
יחסי מובהק וההחלטה הייתה להתמקד בשוק 
המטענים המיוחדים, הקשים והמסובכים 
כגון מטענים בעלי צרכים מיוחדים ומטענים 

למבוקרי טמפרטורה, אשר רלוונטיים לתע
שיות הפרמצבטיות, ההיי-טק והחקלאות. 

להקבוצה מתמחה בהטסת בעלי חיים, מטע
לנים חריגים בגודלם ומטענים המסווגים כחו

מרים מסוכנים.
להבדיל מהשוק בישראל, השוק העולמי 
נמצא בצמיחה מאד משמעותית, שמתודלקת 

לעל-ידי הסחר האלקטרוני, וגם - ואולי בעי
קר - מגידול כללי בהיקפי הסחר העולמי. קצב 
השינויים העולמי המהיר וקוצר הרוח ההולך 
וגובר של הצרכן העולמי יצר מצב שהגידול 
בתחום המטענים האוויריים גדול בהרבה 
מהגידול בכלכלה העולמית ובוודאי מהגידול 

בתחום שינוע המטענים בים.
לכדאי להגשים את האסטרטגיה של מטע

נים מיוחדים היה חשוב להוסיף נדבך קרקעי 
לחזק לזרוע האווירית ולייצר הצעת ערך וור

טיקלית ללקוחות. "סימנו לעצמנו את המטרה 
FEDEX( של המטענים הגדול )להיות הפדקס 
 Door לים והמסובכים ולתת ללקוחות שירות
Door 2 גם כשהמשלוח הוא מכשיר MRI גדול 
שצריך להגיע מארה"ב לגרמניה, או מסוק 

לשלם שצריך להגיע מאיטליה ללקוח באטל
נטה", אומרים בחברה. 

דרך נוספת לפתח את היתרון היחסי של 
להחברה היה הקמת מלון סוסים הצמוד למ

רכז הלוגיסטי בליאז' מה שמאפשר לקאל 
להיות אחד מהמובילים הראשיים של סוסים 

מאירופה לארה"ב וחזרה.  

משחקן ישראלי 
למוביל בינ"ל 

המעבר של קבוצת קאל משחקן מקומי לשחקן גלובלי 
מתבסס על הצרכים הגוברים של שוק המטענים העולמי. 
עם צי מטוסים חדש ומסוף מן המשוכללים באירופה היא 
מספקת ללקוחותיה שירות ייחודי, שעיקרו שירות מדלת 
לדלת למטענים אוויריים גדולים, מסובכים ודורשי טיפול 

מיוחד | אסף צור

קבוצת קאל - שירות מדלת לדלת 
שנת הקמה: 1976.

מספר עובדים: מעל 500.
תחום עיסוק: קבוצה גלובלית בתחום ההובלה האווירית והלוגיסטיקה.

התמחות: מטענים מסובכים וגדולים הדורשים טיפול מיוחד.
סוג השירות: מדלת לדלת )כולל טיפול קרקעי והובלה במשאיות(.

כיסוי גיאוגרפי: אירופה, ארה"ב, מזרח רחוק, מקסיקו וישראל.
מרכיב העסקים הגלובאלי: 65%.

מטוסים: שלושה מטוסי מטען רחבי גוף מסוג 747-400. בנוסף פועלת הקבוצה בשיתוף 
פעולה עם חברות נוספות.

:בעל השליטה עופר גלבוע )מאז 2010(. גלבוע מושקע בחברות אירופאיות נוספות בתל
חום החכרת מטוסים ומטענים.

לאחרונה החל בהקמה של חברת תעופה בלגית בתחום המטענים.
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