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ההבדל בהובלה בין  MultimodalלIntermodal-
זאב תלם
על מנת לבצע את ההובלה הבינ"ל הרצויה ביותר מביתו של הקונה עד ביתו של המוכר ,ניתן להשתמש
בקומבינציות שונות .כאשר משתמשים בכמה אמצעי הובלה מדלת מוכר במדינה אחת לדלת קונה במדינה שניה,
נהוג להשתמש בשני מונחים –  Intermodal Transportו.Multimodal Transport-
ההובלה האינטרמודלית מוגדרת כהובלה של מטען ממוצא מסויים ליעד מסויים באמצעות כמה סוגים של הובלה
בינלאומית כאשר לכל סוג יש מוביל אחראי משלו עם חוזה הובלה משלו .למוכר )או לקונה תלוי ב(Incoterms-
חוזה נפרד עם כל אחד מהמובילים .במקרה כזה ינפיק המוביל שטר מטען מנמל לנמל (port to port Bill of
) Ladingוכל אחד מהמובילים הנוספים ינפיק שטר מטען משלו.
Intermodal is defined as the movement of cargo from origin
to destination by several modes of transport where each of
these modes have a different transport carrier responsible,
each with its own independent contract. Multiple carriers
during a single journey. Each leg of the shipment is be
handled by a separate transport carrier. The Shipper will
have several contracts, one with each transport carrier to
)handle their specific leg of the shipment (1

ההובלה המולטימודלית מוגדרת כהובלת מטען ממוצא מסויים ליעד מסויים באמצעות כמה סוגים של תובלה
בינלאומית כאשר כל המסלול מכוסה על ידי חוזה הובלה אחד .במקרה כזה תנפיק חברת הספנות שטר מטען
המתאים לתובלה מולטימודלית ) Multimodal Bill of Ladingאו Combined Transport Bill of
.(Lading
Multimodal is defined as the movement of cargo from origin
to destination by several modes of transport where each of
these modes have a different transport carrier responsible,
However under a single contract or bill of lading. Single
carrier during a single journey. The same transport carrier
is responsible for moving the shipment in all legs, in all
modes. In simple terms, Multimodal is using various modes
)of transport but with one transport bill of lading (1

היתרונות העיקריים של ההובלה האינטרמודלית הם פיקוח על כל שלב של ההובלה והיכולת להשיג מחיר טוב יותר
לכל קטע הובלה .לא תמיד מי שמציע שירות מדלת לדלת ,יכול לתת שירות טוב לכל הדרך )מה עוד שלרוב הוא
מציע את שירותיו באמצעות קבלני משנה( .מסתבר שלעתים ,שימוש במספר נותני שירותים שונים משתלם יותר
בהובלה מדלת המוכר עד דלת הקונה .כמובן שהדבר דורש תאום לוגיסטי מורכב יותר מאשר שימוש במוביל אחד
שיעשה את כל הדרך.
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היתרונות העיקריים של ההובלה המולטימודלית הם היכולת לאתר ) ,(traceלעקוב ולקבל מידע על המטען מגוף
אחד שמטפל בהובלה מבית היצואן לבית היבואן .בההובלה המולטימודלית הגיוני גם שיהיה קל יותר לתכנן לוחות
זמנים שכן גוף אחד מטפל בכל הדרך.

)(1

http://logisticsportal.org/community/blogs/-/blogs/difference-between-intermodal-shipping-and-multimodal-shipping
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