
  

 

ביבוא, יצוא וסחר בינלאומי לטובת יצירת הזדמנויות  ומונחים מקצועיים הקניית ידע : טרת הקורסמ
צורה המקצועית, החסכונית  ב יצוא ה יבוא וה  וכלים לניהול תהליכישיטות   תלמדו עסקיות. בקורס 

  . וילמדו בו כל הנושאים הרלוונטיים לתהליך הקורס מלווה בתרגולים וסימולציות   .והטובה ביותר
  

,  יעיל וחסכוני  ,ללמוד כיצד לייבא באופן מקצועי עוניינים יזמים בתחילת דרכם המ  קהל יעד:
ליעל את  אך שילמו כספים מיותרים בדרך ומעוניינים  בתחום יבואנים ויצואנים שהחלו פעילות 

  .יבוא מקבילבמוצרים  ולמעוניינים לקדם  הפעילות העסקית
  

  חיים פרי   מרצה:
  17:00-20:45 , בין השעות אשוןרבימי  , באופן מקוון בזוםהקורס מתקיים 

  
  ₪  400ש"א לקורס,   40שעות אקדמיות למפגש,   5

  פירוט   נושא   מפגש

1  
  

24/7/2022  
  הכרת הלוקחים חלק בתהליך הסחר הבינ"ל.   בינלאומי מבוא לסחר  

   מוכר לקונה בעסקת סחר בינלאומיהמבנה חוזי בין .  

2  
  

31/7/2022  

  - תנאי הסחר הבינלאומי 
INCOTERMS  

   הגדרת חלוקת האחריות בין המוכר והקונה לביצוע
  . המטלות השונות בעסקה

 עלויות  הגדרת נקודת מעבר האחריות לשאת ב
  התהליך. 

  מעבר זיקת הביטוח לטוביןהגדרת נקודת .  

3  
  

14/8/2022  

  ביטוח מטענים בעסקאות  
  ייבוא ויצוא 

  ענים בים ובאוויר . טלמביטוח 
 סוגי פוליסות לביטוח מטענים.  
 סוגי הכיסוי הקיימים .  
 סיכונים אשר אינם מבוטחים בפוליסת הביטוח .  
  .עלויות בביטוח מטענים  

4  
  

21/8/2022  

בסחר  שיטות תשלום 
  בינלאומי 

   הכרת שיטות התשלום השונות הנהוגות בסחר
  . הבינלאומי

   שיטות. ה מ היתרונות החסרונות והסיכונים בכל אחת  
  מכתבי אשראי, נהלים לפתיחת מכתב אשראי  

  הסיכונים במכתב אשראי למוכר ולקונה.ו

5  
  

28/8/2022  

הסכמי הסחר עליהם חתומה 
  מדינת ישראל 

  חתומה מדינת ישראל פירוט ההסכמים עליהם  
  היתרונות הגלומים בכל אחד מההסכמים  
 פירוט כללי המקור בהסכמים השונים .  
   מסמכי המקור הנדרשים בהסכמים השונים ואופן

  המילוי הנכון שלהם.  

  סחר בינלאומי
  זיהוי שווקים בדרך להצלחה!  

  



  

 

  

6  
  

4/9/2022  
    בינלאומית    שילוח ותובלה

 תפקידי המשלח הבינלאומי .  
  במשלוח  הובלה ימית, הובלה אווירית, שטרי מטען

  טובין בים ובאוויר. 
   בדיקת הצעות המחיר והחיובים של המשלח

  הבינלאומי.  
  .חישוב עלויות הובלה ימית ואווירית  

7  
  

11/9/22  

  חוקיות הייבוא 
  וצו ייבוא חופשי 

 .צו ייבוא וייצוא חופשי והתוספות  
  .המסמכים השונים הנדרשים בתהליך הייצוא והייבוא  
    .אופן בדיקת דרישות החוקיות לכל מוצר  
  .ההתנהלות מול הרשויות המוסמכות השונות  

8  
  

18/9/22  

תהליכי הייבוא והיצוא  
  תהליכי מכס ו  לישראל וממנה

 .נושאים נבחרים מפקודת המכס  
 עקרונות הסיווג המכסי. 
  .חישוב מיסי ייבוא  
   ביצוע תמחור למפרע של המוצרים

  מעלויות חריגות ובלתי צפויות. והימנעות     המיובאים 


