
  זאב תל�
 דרכהה �לווי מקצועי  �ייעו�  �מסחר בינלאומי 

 

 

 

 

 כל הזכויות שמורות לזאב תלם©  

לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן המאמר או חלק ממנו אלא בהיתר מפורש  להפיץ אואין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, 

  ובכתב מזאב תלם.

 

  

  

  

  

  

Door to Door   

 

Door to Door  הוא מונח פופולרי שרבי� בקהיליית הסחר הבינלאומי נפגשי� אתו לעתי� קרובות. הבעיה היא שהמונח
Door to Door   הוא לא אבסולוטי ותלוי בגו� שמציע את שירותיו. ביסוד השימוש במונח זה נמצא הניסיו� לבטא אחת

או שהמדובר הוא בהובלה פיזית של המטע� ממקו� ייצורו ועד למשתמש הסופי או הא� מדובר ג�  –משתי תפיסות אפשריות 
  בשליטה ופיקוח אדמיניסטרטיביי� .  

  
ליעד. בנמל היעד  FCLלדוגמא: חברת ספנות עלולה להידרש לספק מכולה ריקה לחצרו של היצוא� ולשלוח אותה כמכולת 

היבוא�, ולא לפרק את התכולה בנמל. היבוא� יפרק את תחולת המכולה ויחזירה  עליה למסור את המכולה כולה לחצרו של
ריקה לחברת הספנות (בד"כ במסו� מכולות). כמוב� שא� היבוא� לא יחזיר את המכולה בזמ�, יהיה עליו לשל� דמי השהייה 

(demurrage) כפי שסוכ� ע� חברת הספנות. חברות הספנות ממעטות להשתמש במונח ,Door to Door  אלא משתמשות
  ). CY/CYאו  FCL/FCL(או  H/H (House to House)במונח 

  
. על מנת Door to Doorשהפעולה הנ"ל לא ראויה להיקרא בש�  –ומבחינתו בצדק  –משלח בינלאומי לעומת זאת יטע� 

� להוסי� ג� ביטוח ימי. רק להפו! לכזה, יש, בנוס� לפעולות הנ"ל ג� להוסי� תהליכי מכס ביצוא וביבוא, אחסנה ועוד. נית
  . Door to Doorלאחר ביצוע כל הפעולות הנ"ל ייקרא, לדברי משלחי בינלאומיי�, המשלוח כמשלוח שהובל בתנאי 

  
חברות המציעות שירותי� לוגיסטיי� לא תסכמנה ג� להגדרה זו. חברות אלו תעשינה פעולות נוספות כמו פעולות של הרכבה, 

  . Supply Chain Management "ות כספיות (גביית כספי�). פעולות אלה ידועות כהפצה ולעתי� אפילו פעול
  

. לא תמיד ההגדרה הזו Warehouse to Warehouseאו  Door to Doorנקודה נוספת היא פוליסות הביטוח הימי שה� 
כיסוי הזה כפו� לתנאי ראשית, חשוב לזכור כי למרות הציו� מ"מחס� למחס�" בחזית הפוליסה הרי שמש! הנכונה. למשל: 

בסחורה   (Risk)המכר. במלי� אחרות, מדובר בכיסוי רדו� ומושעה אשר יתעורר לחיי� בכל מקרה לגופו ע� קבלת סיכו� 
("זיקת ביטוח"). לכ�, בכל מקרה של תביעה בגי� נזק שארע בהובלה יש לברר באילו תנאי מכר נרכשה הסחורה  

(Incoterms) עת קרות הנזק היה מוטל הסיכו� בסחורה, על פי תנאי המכר, על המבוטח הרי שיזכה ורק במידה ויסתבר כי ב
  בפיצוי על פי הפוליסה.

ומטענו ניזוק בדרכו ממחסני     FCA Hamburgבמילי� אחרות, א�, למשל, רכש יבוא� ישראלי מטע� בגרמניה בתנאי 
י הכיסוי הינו "ממחסו למחס�" צפויה תביעתו להידחות הספק לנמל המבורג הרי שלמרות שהפוליסה של אותו יבוא� מציינת כ

, הסיכו� לסחורה על כתפיו אלא על כתפי הספק ולכ! את Incoterms "עפ"י ה –בנימוק שברגע קרות הנזק לא היה מוטל 
  תביעתו עליו להפנות לספק .

  
משמעויות רבות. טוב יעשה המשתמש במונח א� יבדוק א� הצד השני לעיסקה  Door to Doorאנו רואי�, על כ� שלמונח 

למה בדיוק הכוונה בשימוש במונח. טוב יעשו יצואני� המבקשי� לשאת בכל ההוצאות מבית� ועד בית הקונה א� ישתמשו 
יסקה. המונחי� שכ� אלה מגדירי� במדוייק את ההוצאות והאחריות של כל צד לע -Incotermsשמונחי� המתאימי� של ה

  . -DDPו  DAPהמתאימי� ביותר ה� 
  


