
27/02/2022

כ"ו  אדר א תשפ"ב
סילבוס הדרכה לקורס קורס סחר בינלאומי 50 ש"א 09/03/2022 בוקר אונליין אשכולי: 7478

הכרת הגורמים הלוקחים חלק בתהליך הסחר הבינלאומי,
 תנאי סחר בינלאומי, ביטוח מטענים בעסקאות יבוא ויצוא, 
שיטות תשלום בסחר בינלאומי, הסכמי סחר, תהליכי מכס.

תאור נושא מפגש עד שעה משעה תאריך
"• הכרת הגורמים הלוקחים חלק בתהליך 

הסחר הבינ""ל
• המבנה החוזי בין מוכר לקונה בעסקת 

סחר בינלאומי"

מבוא לסחר בינלאומי 12:45 09:00 09/03/2022

"• הגדרת חלוקת האחריות בין המוכר 
והקונה לביצוע המטלות השונות בעסקה

• עלויות התהליך
• מעבר זיקת הביטוח לטובין"

מונחי המכר הבינלאומי 
INCOTERMS

12:45 09:00 16/03/2022

"• ביטוח ימי ואווירי
• סוגי פוליסות לביטוח מטענים

• סוגי הכיסוי הקיימים
• סיכונים אשר אינם מבוטחים בפוליסת 

הביטוח
• עלויות בביטוח מטענים"

ביטוח מטענים בעסקאות 
ייבוא ויצוא

12:45 09:00 23/03/2022

"• הסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת 
ישראל 

• כללי המקור ומסמכי ההעדפה הנדרשים 
בהסכמי הסחר השונים"

הסכמי הסחר כללי מקור 
ומסמכי מקור

12:45 09:00 30/03/2022

"• בחירת שיטת התשלום - היתרונות 
והחסרונות בכל שיטה

• אופן ביצוע תהליכי התשלום
• מכתבי אשראי - נהלים לפתיחת מכתב 
אשראי, הסיכונים במכתב אשראי למוכר 

ולקונה"

שיטות תשלום בסחר 
בינלאומי

12:45 09:00 06/04/2022

FREIGHT משלוחי בלדרות ומשלוח •"
• משקל פיזי / משקל נפחי

• שטרי מטען באוויר
• בדיקת הצעות מחיר וחיובי הובלה"

הובלה אווירית 12:45 09:00 13/04/2022

"• סוגי שיטות שילוח בים
 FCL /LCL חישובי עלויות •

• בדיקת הצעות מחיר של המשלח 
הבינלאומי

• בדיקת חיובי ההובלה"

הובלה ימית 12:45 09:00 20/04/2022

"• בקרת חשבוניות  - חזרה ותרגול 
• חישובי עלויות"

שילוח בינלאומי 12:45 09:00 27/04/2022

"• דרישות חוקיות הייבוא
• צו ייבוא חופשי ותוספותיו

• כללים לעבודה נכונה מול מכון התקנים
• נושאים נבחרים מפקודת המכס"

חוקיות הייבוא לישראל 
ועבודה נכונה מול מכון 

התקנים

12:45 09:00 11/05/2022

"• קביעת ערך טובין לצרכי מכס
• עקרונות הסיווג של המכס
• חישוב עלות מיסי יבוא

• תרשים זרימה מסכם של תהליך הייבוא"

תהליכי מכס 12:45 09:00 18/05/2022



יתכנו שינויים בתכנים ובמועדים


