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פנות הגדולה ביותר בדרום חברת הס השלכות מכסיות כתוצאה מקריסתהנדון: 
 Hanjin Shipping Co. Ltd - הקוריא

 

בקשה להגנה מפני פשיטת  Hanjin Shipping Co. Ltdהגישה חברת הספנות , 61.8.13בתאריך 
הוגשה לבית המשפט המחוזי  ,השביעית בגודלה בעולם , שהינהשל חברת הספנות בקשתהרגל. 

החליט להפסיק  ,ר שבנק הפיתוח של קוריאה, הנושה העיקרי של החברהבסיאול, יום לאח
עמדו אשר להזרים לה כספים, בטענה שחברת האם לא עושה מספיק כדי לפרוע את החובות, 

 893מיליארד דולר. זאת אחרי שכבר הוזרמו לחברה מעל טריליון וון ) 5.5יוני על חודש בסוף 
 יים.מיליון דולר( שלא הצליחו להשאיר אותה על הרגל

היצואנים והן על השלכות כבדות הן על קהיליית  ,לקריסתה של החברה הדרום קוריאנית
 בישראל. קהיליית היבואנים

 כתוצאה ישירה מפשיטת הרגל אירעו האירועים שלהלן:

  (Termination of Contract of Carriageם מסע" )וחברת הספנות הכריזה על "ת .2
וחיוב בעלי המטענים להוביל את המטענים על חשבונם  פריקת מטענים בנמלים זרים

 .לישראל

 :"תום מסע" הדן בהכרזת הבא סעיףהקיים משטר מטען המהווה אסמכתא כללית, ב

Abandon the carriage of the Goods and place them at the 
Merchant’s disposal at any place or port which the Carrier 
may deem safe and convenient, whereupon the responsibility 
of the Carrier in respect of such Goods shall cease. 

Exercising the rights and liberties under the provisions of this 
Clause shall be deemed due fulfillment by the Carrier of the 
contract and if in connection with the exercise of any liberty 
under this Clause any extra expenses are incurred, they shall 
be paid by the Merchant in addition to the freight together 
with return freight, if any, and reasonable compensation for 
any extra service rendered to the Goods 
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ולא אפשרו  ,לכסות חובות על מנת חברת הספנות מכולות של טרמינלים עיקלונמלים ו .1
 אלא תמורת תשלום פיקדון כספי כבד. ,קבלת חזקה על המכולות

 

הישראלית של  ( הסוכנת513968081-)ח.פ. בע"מ ארקור ספנותיעה חברת לאור האמור לעיל, הוד
Hanjin Shipping Co. Ltd :ללקוחות כלהלן 

"האנג'ין לא תוכל לבצע את הובלת ההמשך בשל המצב הכספי והמשפטי 
 .נקלעה ואלי

שינוי יעד  – CODתהליך של  ,יש לבצע בסיוע מחלקת התפעול של ארקור
 מ ולפעול למצוא חברת ספנות אחרת שתוכל לקחת את המכולות.בשט"

 אופציות: 2קיימות 

למצוא חברת ספנות שתהיה מוכנה לקחת את המכולה של האנג'ין )ללא  -
 SOC – SHIPPER'Sריקון והמכלה מחדש במכולה אחרת( תחת מה שנקרא 

OWN CONTAINER 

ון ולמצוא לרוקן את המכולה של האנג'ין ולהחזירה ריקה בנמל השטע -
 חברת ספנות שתיקח את המכולה ליעד הסופי."

 

מדיווחים שקיבלנו מחברת ארקור ומסוכני אוניה אחרים, אף חברת ספנות אינה מוכנה לקחת 
של ריקון והמכלה  היועל כן נותרה האפשרות השני  SHIPPER OWN –את המכולות של הנג'ין כ 

 כאופציה היחידה האפשרית. ,בחברה אחרת

לייבא  על מנתנדרשים כיום יבואנים לשאת בתשלום נוסף של אלפי דולרים  ,סת החברהנוכח קרי
 את המכולות ארצה.

ם ורגל מנמל "ת 22העלות הממוצעת הנוספת להובלת מכולה בת  ,על פי הערכות חברים בארגון
 רגל. 02למכולה    8,222$US – כו  3,222$US -כ מסע" עומדת על

 

הוצאות נוספות אלו, הכרוכות בהובלת מבקשים את הכרתכם כי  אנו ,שנוצר לאור המצב
 לא תכללנה בערך לצורכי מכס. הסחורות ארצה,

 

 

 ,בברכה
 

 אמיר שני
 יו"ר

 
 
 
 

 :העתק
 מנהל תחום בכיר הערכה, מינהל המכס -מר דני דרגוצקי 

 חברי הארגון
 


