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רכב 

 C מבחן רכב לג’אומטרי
החשמלית של ג’ילי הסינית

עמ' 22

אורנה יפת

פקקים בהובלה הימית מהמזרח ה
לעבור  יבואנים  הובילו  הרחוק 
צפוי  וכעת  אווירי,  לשילוח 

־עומס גם בפריקת סחורות שמגיעות בה
טסה. לקראת חגי הקניות באינטרנט קיים 
יותר,  עוד  יגדל  הסחורות  שעיכוב  חשש 
הסחורה  פריקת  כי  מאיימים  כבר  ובממן 
במקום  ימים  חמישה  עד  להגיע  עשויה 
יומיים־שלושה. גם עלויות האחסון יגדלו 
בעשרות עד מאות שקלים לחבילה, וכמו 
תמיד צפויות להיות מגולגלות על הצרכן. 

יק מוצרים  הטיסו  היבואנים  ־"תמיד 
וההייטק,  האלקטרוניקה  לתעשיית  רים 

עכשיו  ודגים.  בשר  רפואי,  ציוד 
קופ במסוף  רואים  ־אנחנו 
חילוף  חלקי  של  סאות 

אותם  שמטיסים  לרכב 
היבואנים  כי  באוויר, 
זה  מתי  יודעים  לא 
יגיע דרך הים", אומרת 
נחמה רונן, יו"ר קבוצת 
מהמטע שמחצית  ־ממן, 

שמגיעים  האוויריים  נים 
לישראל עוברים דרכה. 

לצו הוביל  הזה  ־המצב 
באוויר,  הטסות  של  נאמי 
היו  לא  "מעולם  לדבריה. 

כמויות כאלה באוויר. תמיד לפני חגים 
יש עלייה בכמות החבילות, אבל לא של 
30%-40% ביום אחד. שום חברת תעופה 
לא הכינה אותנו שהיא מכפילה טיסות, ואז 
באוגוסט וספטמבר החל להגיע מטען רב 

־לא רק במטוסי מטען אלא גם במטוסי נו
־סעים, שהורידו מושבים ושמו במקום הכי

סאות מטענים. אלא שלפרוק מטוס מטען 
לוקח 50-40 דקות, ולפרוק מטוס נוסעים 
לוקח ארבע שעות כי הפתחים צרים יחסית 
למטוס מטען. גם זמן הפריקה עולה, וגם 

הכמויות שמגיעות גדולות יותר". 

אתם ערוכים לעיכובים גדולים יותר 
בחגי הקניות? 

בחשבון  שייקחו  ליבואנים  "הודענו 
שוחררו  באוויר  מטענים  בעבר  שאם 
בתוך יומיים, אז מעכשיו זה יכול לקחת 
צריכים  היבואנים  ימים.  חמישה  עד 
בחשבון  האלה  השחרור  ימי  את  לקחת 
כשהם מחשבים את שרשרת האספקה". 

את  תגביר  האישי  היבוא  רפורמת 
הפקקים בקווי השילוח? 

מי־  5 לישראל  הגיעו   2019 ־"ב
המיון  מרכז  דרך  שעברו  חבילות  ליון 
שלנו, והשקענו לאחרונה 5 מיליון שקל 
 7,500 למיין  שיכולה  נוספת  בממיינת 
חבילות בשעה. רוב המטען האישי מגיע 
אבל  באוויר,  ישראל  דואר  דרך 
מסוף  יש  ישראל  לדואר 
ואנחנו  בנתב"ג,  משלו 
את  שמעביר  הצינור 
זה למסוף של הדואר. 
שלנו  המסוף  דרך 

שצ חבילות  ־עוברות 
־רכנים מזמינים מאמ

עלי   ,eBay אסוס,  זון, 
עסקים  במצב  אקספרס. 
רגיל היינו אמורים להיות 

שהמ שברגע  ־בסיטואציה 
טוס נוחת’ המטען משוחרר 
באותו יום. אבל עם כמויות 

־המשלוחים האלה שום חברה לא יכו
לה להתחייב לשילוח בתוך יום בתקופת 
חגי הקניות. בחגי הקניות צפויה עלייה 
של 25% בחבילות של יבוא אישי שיעברו 

דרך ממן, כלומר 6 מיליון חבילות". 
הק בחגי  מזמינים  הישראלים  ־מה 

ניות? 
"המון קשקושים, זה ברמה שמזמינים 
זה  בסופר־פארם  כי  שקלים  ב־4  דברים 
בכל  לטלפון  כיסויים  שקלים.   7 עולה 
ויטמינים  בגדים,  בית,  נעלי  הצבעים, 
מכל הסוגים והמינים, איפור, צעצועים”. 

הפקקים בים הגיעו לשמים

עומס גם באוויר: 
משלוחי הבלאק 
פריידיי יתעכבו

לקראת חגי הקניות של נובמבר, בממן כבר מאיימים 
כי פריקת סחורות עשויה להתארך מיומיים לחמישה 
ימים, ועלויות האחסון יזנקו במאות שקלים לחבילה

יום שני, ד' בכסלו תשפ"ב, 8.11.2021כלכליסט  

צילום: שרון צור

פקק בנמל חיפה. העומסים 
בנמלים הובילו לצונאמי של 
הטסות באוויר

צילום: יוני רייף

נחמה רונן, יו”ר ממן. 
“מטיסים באוויר גם חלקי 

חילוף לרכב”

מכרז מס' 20/2021: מתן שירותי סלולר 
ואספקת מכשירי רט"ן

עיריית ערד מזמינה בזה הצעות לאספקת שרותי סלולר ומכשירים   .1
טקסט  הודעות  משלוח  יכולות  הכוללים  קצה(  )ציוד  סלולאריים 
)מסרונים(, סנכרון יומן אלקטרוני ואנשי קשר מרשת העירייה, יכולת 
ניווט ומכשיר קבוע לרכב בהתאם  גלישה בהתאם לחבילה נבחרת, 

לחבילה נבחרת.
מטרת המכרז הינה: להסדיר את אופן התקשרות בין העירייה לבין חברת   .2
התקשורת בחוזה מסודר, לקבוע צורת קבלת שירות, לקבוע תמחיר 
לחבילות, מחיר לשירותי תוכן שונים וסוגי מכשירים ולהגדיר מפרט 
מחירים מוסדר לחבילות שירות השונות הניתנים לשינוי/הוספה בצורה 

מודולארית.
ההזמנה כוללת הצעה משולבת של החלפת מכשירים קיימים, מכשירים   .3
קבועים ברכב מהחברה המספקת שירות כיום והוספת מכשירים חדשים 

בהתאם לצורך.
ניתן לעיין בטפסים, תנאי הסף ותנאי מכרז, וטפסי הצעה בלשכת   .4
מנכ"ל העירייה או באתר העירייה www.arad.muni.il, החל מתאריך 

04/11/2021 בשעה 12:00.
את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת 1,000 ₪ שיגבו ולא יוחזרו. תשלום   .5
במחלקת גביה בימים א', ד', ה' בין השעות 08:30-12:30; אחה"צ, ביום 
א' בין השעות 16:00-18:30; יום ג' בין השעות 08:30-15:30; יום ב' אין 

קבלת קהל.
את ההצעות בשני עותקים, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים   .6
ע"י המציע, יש להכניס למעטפה סגורה, לפי העניין, שעליהן יצוין שם 
המכרז ומספרו בלבד. בתוך כל מעטפה, תוכנס ההצעה הכספית, גם היא 

בתוך מעטפה סגורה, עם ציון שם המציע ומס' המכרז.
את מעטפות ההצעות יש להכניס – בנוכחות עובד העירייה שיהיה   .7
במקום - לתיבת המכרזים במשרד מנכ"ל העירייה ברח' הפלמ"ח 6 בערד 
לא יאוחר מ 01/12/2021 בשעה 16:00. את ההצעות יש למסור במסירה 

אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.
העירייה אינה מתחייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר או בכל הצעה אחרת   .8
והיא תהיה זכאית לבטל את המכרז ו/או לשנות אותו, ואין בפרסומו 
משום התחייבות כלשהי כלפי מציע או בפועל ו/או בא כוחו. כן, תהיה 

העירייה רשאית לפצל את העבודה בין מספר מציעים לפי שיקול דעתה.
משתתפים במכרז יכולים להיות רק חברות בעלות היתר למתן שירותי   .9
סלולר סלולארית על ידי משרד התקשורת )רט"ן(, בעלי ניסיון קודם 
במתן שירות נשוא המכרז לשלוש רשויות מקומיות/ארגונים גדולים 

בחמש שנים האחרונות.
עו"ד ניסן בן חמו
ראש עיריית ערד


