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קונסולידציה בהובלה אווירית
מבנה התעריפי של ההובלה האווירית מקנה יתרו לגודל )משקל( המטע בכ שהוא מאפשר לשוגר )ולנשגר( להנות
מהוזלה של דמי ההובלה האווירית ,ככל שגדל משקלו של המטע .על מנת לעקו תעריפי הובלה יקרי ,התפתחה
במרוצת השני שיטה לפיה יכולי ג יצוא ו/או יבוא של מטע קט ליהנות מהוזלה בתערי ההובלה ,א ישלח
את המשלוח שלו יחד ע משלוחי אחרי ובכ "יווצר" משלוח גדול יותר במשקל ותערי ההובלה ליחידת משקל
)ק"ג או ליברה( יקט.
שיטה זו נקראת איחוד מטעני ,או קונסולידציה ) (consolidationובמסגרתה מאחד המשלח הבינלאומי
) (international freight forwarderמשלוחי של מספר יצואני על מנת להנות מהוזלה בתערי ההובלה –
הוזלה שממנה נהני ג היצוא והיבוא.

במקרה של משלוח בקונסולידציה יקבל היצוא מהמשלח הבינלאומי שטר מטע אווירי פנימי (HAWB – House
) . Air Waybillבמקרה כזה מהווה שטר המטע הפנימי ראיה לכאורה לחוזה בי המשלח הבינלאומי ובי היצוא
ולא בי היצוא למוביל האווירי )חברת התעופה( .המשלח הבינלאומי ינפק ,בנוס שטר מטע ראשי (MAWB-
) Master Air Waybillשל חברת התעופה .שטר מטע זה יכסה את הקונסולידציה כולה וא אחד מהיצואני
שמטעניה מובלי באותה קונסולידציה לא יקבל ולא יראה שטר מטע זה .שטר המטע הראשי משמש בעצ את
המשלחי הבינלאומיי בלבד.
משלוח הקונסולידציה כולו יגיע ליעדו כיחידה אחת )מבחינת מסמכי( וש יעשה לו נציג המשלח )שג הוא משלח
בינ"ל במדינת היבוא( ,פיצול ) .(Bulk Breakingהפיצול ייעשה על מנת להפו את המשלוח האחד )הקונסולידציה
כולה( למשלוחי המקוריי ,שיימסרו לנשגרי ).(Consignees
להבדיל משטרי מטע של חברות התעופה ,אי לשטרי המטע של משלחי בינלאומיי פורמט אחיד .ישנ
המשתמשי בפורמט נייטרלי ,הזהה לחלוטי לפורמט של חברות התעופה וישנ המשתמשי בפורמטי אחרי.
קיימות שתי שיטות למחירי משלוחי בקונסולידציה:
השיטה הראשונה
בשימוש בשיטה זו ,מחיר ההובלה ישתנה בהתא למשקל המטע .המשלח יציע מחירי הובלה לפי קבוצות משקל
וככל שהמשקל יהיה גבוה יותר ,כ מחיר ההובלה ליחידת משקל )ק"ד או ליברה( יקט.
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השיטה השניה

בשימוש השיטה זו ,מחיר ההובלה יהיה זהה לכל סוגי המשקל .במקרה כזה מוצע על ידי המשלח מחיר אחיד (flat
) . rateג בשיטה זו וכמוב ג בשיטה הקודמת מסייגי המשלחי הבינלאומיי בד"כ את המחיר במחיר
מינימו ) (Minimum Rateלמטעני בעלי משקל נמו במיוחד.
לשימוש בקונסולידציה מספר יתרונות ביניה יתרונות ההובלה האווירית א במחיר נמו יותר ,טיפול אישי יותר,
מעקב צמוד אחרי המשלוח באמצעות רשת של משלחי בינלאומיי עד למסירתו אצל המקבל ביעד הסופי ,ועוד.
החסרונות של הקונסולידציה ה :לעתי סה"כ המשלוח איטי יותר והמחירי המאד מורכבי יחסית בה
משתמשי המשלחי הבינלאומיי.
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