
קבוצת אלאלוף 

קבוצת אלאלוף מהווה חלק בלתי נפרד מהתפתחות ענף הספנות, 
השילוח והלוגיסטיקה במדינת ישראל. 

הקבוצה שהחלה את דרכה ביוון ב-1919 עם הקמת חברת 
אלאלוף ספנות, מונה כיום תשע חברות המספקות פתרונות 
לוגיסטיים מלאים ללקוחותיה בתחומי השילוח הבינ"ל, עמילות 
המכס, הובלה ימית, יבשתית ואווירית, מסופי מטענים, תיקוני 
מכולות, אחסון מכולות ריקות ובניית מבנים ממכולות. כיום 

מחזיקה הקבוצה מרכז לוגיסטי מהמתקדמים ביותר בענף.

|  www.allalouf-group.com  |  mail@allalouf.com  |  03-5640202

www.allalouf-group.com
https://www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd
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אלאלוף ספנות 

חברת אלאלוף ספנות מקבוצת אלאלוף, הינה סוכנות אוניות מהמובילות 
והוותיקות בתחומה. אלאלוף מייצגת בישראל חברות ספנות מהגדולות 
והמובילות בעולם ובאמצעותן מספקת מגוון רחב של שירותי הובלה 
)מכולות, גלנוע, מטען כללי ומטען חלקי( לנמלים ויעדים רבים ברחבי 

העולם. בשנת 2019 ציינה אלאלוף 100 שנות פעילות. 
מטה החברה בתל אביב עם סניפים אשדוד, חיפה ואילת.

חברות מיוצגות: 

Grimaldi Group - שירותים מתקדמים באוניות גלנוע רב תכליתיות 
המתמחות בשינוע רכבים ומטענים "מתגלגלים" ובעלות כושר העמסה 
של כל סוגי המכולות, מטענים חלקיים ומטענים חריגים בגודל ובמשקל,  
בין נמלי צפון אירופה, מערב הים התיכון, נמלי האדריאטי, מערב אפריקה 

וצפון אמריקה. 
NYK – שירותי הובלת רכבים ומטענים ו"מתגלגלים" בין נמלי המזרח הרחוק.

UFS – קווי מכולות המחברים בין נמלי  MED HUB עם ישראל.
ACL  – שירותים מתקדמים באוניות גלנוע רב תכליתיות המתמחות בשינוע 
מטענים "מתגלגלים" ובעלות כושר העמסה של כל סוגי המכולות, מטענים 
חלקיים ומטענים חריגים בגודל ובמשקל בין נמלי צפון אמריקה ואירופה.

השירותים שלנו:

הובלה ימית - שירותי שילוח ימי לכל סוגי המכולות, רכבים 	 
ומטענים "מתגלגלים" ומטען חורג.

שירותי נמל -  ייצוג חברות ספנות, חכירת אוניות, שחרור אוניות 	 
ממכס.

מכירת מכולות משומשות - מכולות מסוג 20 ו 40 רגל. 	 
הובלה יבשתית - לכל סוגי המטען בארץ ובעולם. 	 
אחסנה - כל סוגי המטען לפני ואחרי שחרור ממכס. 	 
עמילות מכס - לכל סוגי המטענים.	 

www.allalouf.com  |  mail@allalouf.com  |  03-5640202

Allalouf & co. Shipping

wwww.allalouf.com
https://www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd
https://www.instagram.com/allaloufshipping/
https://www.facebook.com/allalouf
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אלאלוף לוגיסטיקה 

חברת אלאלוף לוגיסטיקה מקבוצת אלאלוף מספקת פתרונות 
  LCL לוגיסטיים ליבואנים ויצואנים לכל סוגי המטען, כולל מטעני

ו DROP למגוון רחב של יעדים בעולם. 
מנהלי ועובדי החברה, יוצאי חברות מארסק, סיגו, צים ואלאלוף 

ספנות, בעלי ניסיון עשיר בשילוח ימי. 
לאחרונה חתמה אלאלוף לוגיסטיקה הסכם שיתוף פעולה עם 
ענקית הלוגיסטיקה DP World מדובאי, באמצעות הזרוע 

 .Smart Solution Logistics SSL הלוגיסטית
מטה החברה בתל אביב עם סניפים באשדוד ובחיפה.

 
השירותים שלנו:

שילוח ימי - אנו מספקים פתרונות הובלה  לכל סוגי המטענים 	 
בסחר העולמי מכל ואל כל יעד בעולם.

שילוח אווירי - יצוא ויבוא של הובלה אווירית לכל רחבי 	 
העולם.

שחרור ממכס - עמילות מכס לכל סוגי המטענים.	 
הובלה יבשתית - שירותי הובלה יבשתית לכל סוגי המטען.	 
אחסנה - אחסון מטענים לפני ואחרי שחרור ממכס	 
האחדת מטענים - כולל הובלה, המכלה או ריקון.	 
משלוח צד ג )Drop( - הידע והניסיון שלנו מבטיחים משלוחי 	 

מעבר חלקים מ-A ל-C ללא צורך לעבור ב-B ברחבי העולם.
ביטוח ימי ואווירי 	 
פרוייקטים - מומחיות בטיפול בהובלת מטענים חריגים 	 

במשקל ובגודל. 

|  www.allalouf-log .com  |  mail@allalouf.com  |  03-5640202

https://www.allalouflog.com/
https://www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd
https://www.instagram.com/allalouflogisitics/
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אינטרדל 

החברה הינה מהמובילות בתחום ניהול וביצוע תהליכי שילוח ימי, 
שילוח אווירי והובלה יבשתית לכל סוגי המטען כולל טיפול במטען 

.LCL חלקי
 ,N.V.O.C.C.מתמחה בניהול שרשרת אספקה עבור לקוחות גלובליים
תאגיד מכס, מובילה במתן פתרונות מדלת אל דלת תוך הקטנת 
עלויות וקיצור זמנים.  סוכנת בלעדית של חברת הלוגיסטיקה היפנית 
Yusen Logistics בישראל. לאינטרדל משרדים גם בארצות 

הברית ומשם מנהלת את ההובלות האוויריות לכל העולם.
מטה החברה באשדוד עם משרדים בניו-יורק, חיפה ונתב"ג. 

השירותים שלנו: 

הובלה ימית - שירותי הובלה ימית למכולות מלאות ומטענים 	 
חלקיים.

הובלה אווירית - חברה ב IATA ומציעה מגוון רחב של פתרונות 	 
הובלה אוויריים, באמצעות רשת עולמית של אנשי מקצוע מנוסים 

וטכנולוגיה מתקדמת.
עמילות מכס - שירותי עמילות מכס בכל אחד ממשרדינו בנמלי 	 

הים, בשדות התעופה או בגבולות. 
ביטוח ימי - סוכנת ימית מורשית לביטוח ימי, מספקת ניתוח 	 

וניהול סיכונים לכל לקוח בהתאם לדרישותיו. 
טיפול בפרויקטים - החברה נחשבת למובילה בתחום הטיפול 	 

במטען לא ממוכל ובחכירת אוניות. 

www.interdel-gct.com, 03-6966699

ארה״ב
בים, באוויר וביבשה
www.interdel-gct.com  |  info@interdel-gct.com  |  03-6966699  |קונסולידציות אויריות וימיות

http://www.interdel-gct.com/
https://www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd
https://www.facebook.com/interdel.israel
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אושפיר 

מתמחה בשירותי האחדת מטענים חלקיים הכוללים משלוח כל 
מטען: ארגז בודד, LCL, מכולות מלאות ומטענים בתפזורת מסיבית 

לא סדירה, משלוחי דלת לדלת ברחבי העולם.
לחברה מחלקת עמילות מכס המתמחה בטיפול במטענים חלקיים. 
אופשיר מייצגת בישראל את חברת ECU Worldwide  - החברה 
המובילה בעולם בשירותי האחדת מטענים והחברה הגדולה באירופה. 

צוותי מטה ממוקמים בחיפה עם סניפים באשדוד, ונתב"ג.

השירותים שלנו:    

שירותי קונסולידציה )האחדת מטענים( שבועיים למטעני ייבוא 	 
וייצוא לכל יעד בעולם, ימיים ואוויריים.

הובלה ימית  - למטעני ייבוא וייצוא לכל יעד בעולם. 	 
עמילות מכס - מתמחה לחלקי מטען. 	 
הובלה יבשתית -  כולל המכלה וריקון של מטענים חלקיים. 	 
שירותי אחסנה - למטענים לפני ואחרי שחרור ממכס.	 

|  www.oshfir.co.il  |  info@oshfir.co.il  |  04-8672270
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אייל 

מתמחה בהובלה יבשתית  של כל סוגי המכולות ומטענים חלקיים, 
ציוד כבד ושינוע של פרויקטים מיוחדים )בגדלים ומשקלים שונים( 

בישראל. 
שירותי החברה מוצעים למסופים, חברות ספנות וללקוחות. 

צי החברה כולל משאיות בנפחים שונים, כלי רכב ייעודים ומנופים 
בעלי יכולת העמסה של עד 120 טון. בהובלת מכולות קירור מספקת 
החברה מנועי דיזל מותאמים ו/או עגלות מיוחדות המותאמות 

להובלה זו.
אייל מוכרת ומאושרת ע"י משרד התחבורה ומשרד איכות הסביבה. 

השירותים שלנו: 

הובלת מכולות מלאות	 
הובלת מכולות מסוכנות	 
הובלת חלקי מטען	 
הובלת מטענים חריגים 	 
הובלת מכולות קירור	 

 Free Warehouse 208 Te r m i n a l  2 0 7 Eyal Cargo & Supervision Marine Containers Marine Containers ReefersMarine Building

ECU
LINE

 |  www.group207.co.il  |  sales@group207.co.il  |  08-8512400

http://www.group207.co.il/
https://www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd
https://www.facebook.com/207.group


C
ar

go
 S

to
ra

ge
אחסנה

מסוף 207

מסוף 207 מתמחה במתן פתרונות לוגיסטיים לכל סוגי המטענים 
והמכולות )טרם שחרורם מהמכס( מרגע פריקתם מהאוניה ועד 
לרגע הגעתם למדף המחסן, או בית הלקוח, בשיטות שינוע וציוד 
ייחודי המאפשרים פריקה והעמסה מהירה ובאמצעות מערכות 
מידע מתקדמות המאפשרות ללקוח להתעדכן בזמן אמת בכל 

שלבי הטיפול במטען.
במרכז הלוגיסטי מרוכזים כל הגופים המטפלים במטען בהם: נציגי 
חברות הספנות, חברות השילוח, עמילי המכס, חברות תובלה, נציגי 

המכס, משרד הבריאות ומשרד החקלאות. 
המסוף ממוקם בפארק נמלי ישראל באשדוד. 

השירותים שלנו:  

FCL -  אחסנת מכולות מלאות ליבוא ויצוא כולל מכולות קירור, 
אחסנת מכולות ריקות, המכלת מכולות ליצוא. 

LCL - קונסולידציה )האחדת מטענים(, ריקון מכולות,אחסון מטענים 
והמכלת מכולות ליצוא. 

הודות לפיתוח מתמיד של כלים טכנולוגים, זמני ההמתנה במסוף 
עומדים במינימום הנדרש והטיפול במטעני הלקוח נעשה בפרקי 
זמן קצרים ביותר. פעילות המסוף נעשית בפיקוח המכס וכפופה 

לפקודת המכס.

 Free Warehouse 208 Te r m i n a l  2 0 7 Eyal Cargo & Supervision Marine Containers Marine Containers ReefersMarine Building
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TPL – 208 מחסן חופשי

מחסן TPL 208, מתמחה בשירותי לוגיסטיקה ואחסון מטענים 
משוחררי מכס, ניהול מלאי ושירותים לוגיסטיים. 

ב-208 מאוחסנים מטעני יבוא אשר נדרש להם טיפול מיוחד כמו 
התאמת המוצר לתקן הישראלי. המחסן מספק שירות משלים זה 

של התאמת המוצר על פי דרישת הלקוח בכפוף לתקן. 
 WMS המחסן מתופעל ע"י מערכות מחשוב מתקדמות בהן מערכת
לניהול מחסן מקורה, מערכת FCL לניהול השטח הפתוח )חצר( 

 .LPR ומערכת לניהול שערים
שערי הכניסה והיציאה ממחסן 208 מפוקחים ומבוקרים 24/7. 
208  ממוקם בסמיכות למסוף 207, בפארק נמלי ישראל באשדוד.   

השירותים שלנו: 

אריזה	 
תיוג 	 
חלוקה לערכות משנה	 
תאום והפצה	 
הובלת מכולות ומטען כללי לכל יעד בארץ	 

www.group207.co.il  |  sales@group207.co.il  |  08-8512400

www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd

www.facebook.com/207.group

 |  www.group207.co.il  |  sales@group207.co.il  |  08-8512400
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מרין קונטיינרס  - דפו

מרין קונטיינרס מתמחה במתן שירותי מסוף מכולות ריקות לחברות 
ספנות וסוכני אוניה. השירות כולל ביקורת שערים, קבלה, ניקוי, 
טיפול ואחסון עד למסירה ללקוח, עבור כל סוגי המכולות לרבות 

מכולות קירור ומכולות מיכל. 
הדפו כולל מערכת לניהול שערים המאפשרת טיפול בנהג ללא 
ירידה מהמשאית וכן מתקן ייחודי לביצוע טיפולים ותיקונים למכולות 
קירור עם חיבור ל 120 מכולות לחשמל. עובדי החברה בעלי הסמכות 
מקומיות ובינלאומיות כולל הסמכות בנושא מכולות קירור וקבלת 

 .CARRIER הנחיה כמפעל מתקן
מרין קונטיינרס ממוקם בסמוך לפארק נמלי ישראל באשדוד. 

השירותים שלנו:

אחסון מכולות ריקות. 	 
טיפול ותיקון מכולות. 	 
תפעול שלוחת הרכבת המשנעת מכולות לכל הארץ.	 
השכרה ומכירת מכולות.	 
שירותי נמל הכוללים: פיקוח פריקת מכולות וייעוץ לוגיסטי.	 
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מרין קונטיינרס קירור

מרין קירור מתמחה בתפעול ותיקון מכולות קירור. החברה  הינה 
פורצת דרך בתחום מכולות הקירור, במהלך השנים נצבר בחברה 
ידע רב כחלק משיתוף הפעולה הפורה עם ענקית מכולות הקירור 

 A.P. MOLLER MAERSK GROUP חברת
מרין משמשת מרכז שירות ארצי ליצרני המכולות הגדולים 
CARRIER TRANSICOLD ו- STAR-COOL. מרין קונטיינרס 

קירור ממוקם בפארק נמלי ישראל באשדוד.

השירותים שלנו:  

פעילות משלימה מחוץ לשערי המפעל כגון השגחה בנמל או 	 
בבית הלקוח.

 טיפולים מבוקרי אטמוספירה.	 
ביצוע PTI ליותר ממאה מכולות בו זמנית בצורה נוחה יעילה 	 

ובטוחה.
שטיפה לכל סוגי המכולות בכפוף לנהלים המחמירים ביותר 	 

של משרדי התחבורה, הבריאות, החקלאות ואיכות הסביבה. 

 Free Warehouse 208 Te r m i n a l  2 0 7 Eyal Cargo & Supervision Marine Containers Marine Containers ReefersMarine Building
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 |  www.group207.co.il  |  sales@group207.co.il  |  08-8512400

https://www.facebook.com/207.group
https://www.linkedin.com/company/allalouf-co-shipping-ltd
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