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 ?מה לשאול? מה המידע שאני מחפש1.

 .גופים ממשלתיים הרלוונטיים לרישוי2.

 .  שיטות יצירתיות לחסכון בעלויות3.

 ניתוח אירוע לדוגמא4.

 תרגיל חי5.

 מקורות מידע שימושיים  6.

 

 

 

 

 ?מה בתפריט
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 ?מה השאלות שנשאל  -בייבוא 

 ?מה המוצר ומה השימושים של הצרכן במוצר•

מכון ? משרד הבריאות? מי הגוף הרלוונטי•

 ?  משרד החקלאות? התקנים

 ?מהי עלות האישורים הנדרשים•

 ?מה המיסים החלים על המוצר•
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 יפה שעה אחת קודם

 חשוב לשאול את השאלות בתחילת התהליך•

מכירת  , ימי המתנה בנמל –חסכון זמן וכסף •

ימי מדף כאשר מדובר בתוצרת  , הסחורה בשוק

 .טרייה

 .  בדיקת כדאיות ייבוא•
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 מכון התקנים

מכון התקנים הישראלי מפעיל מערכת לאישור  

מוצרים וזאת על מנת להבטיח שמוצר מסוים עומד  

 .בדרישות קבועות של איכות
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 מכון התקנים

 .ייבוא מוצרים מסוימים מחייב קבלת אישור תקן•

 .  את האישור מקבלים על בסיס בדיקת מעבדה של דוגמית•

 .תקן ישראלי לא חל על המוצר –ח "תל•

שלילית במכון התקנים תשפיע על תדירות והכמות  / היסטוריה חיובית•

 .  המדגמית של הבדיקות בעתיד

 מידע מפורט ליבואן המתחיל•

 

 

 

 

http://www.sii.org.il/224-he/SII.aspx
http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 משרד החקלאות

 השרות להגנת הצומח•

 השירות הווטרינרי•

 אגף הדיג•

 מידע ליבואני ויצואני תוצרת חקלאית  •

 

 

 

http://www.moag.gov.il/agri/subject/exp_imp/
http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 אישור משרד הבריאות 

,  יצור או שיווק של מוצרים שונים כגון מזון, יבוא•

תרופות ומכשירים הפולטים  , הומאופתייםמוצרים 

מצריכים היתרים ורישיונות מטעם משרד  , קרינה

 .הבריאות

 למידע עבור אישור מוצרים ספציפיים•

 

 

 

http://www.health.gov.il/Services/ImportAndBusinessLicensing/Pages/default.aspx
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 היטל מכס
פריט יש סיווג מכס שעל פיו יודעים מה המסים  / לכל מוצר•

יש לברר עם עמיל מכס מה המכס  . שנצטרך לשלם בייבוא

 .  שבו חייבים הפריטים שתרצו לייבא

המכס תלוי הרבה פעמים גם בהסכמי סחר של ישראל עם •

מדינות שונות ועל כן כדאי להכיר את הסכמי הסחר האלו  

 . ואולי להעדיף ייבוא ממדינה מסוימת

 למידע על הסכמי הסחר•

 

 

http://www.israeltrade.gov.il/NR/exeres/8A8AE4E9-3652-4DE4-841D-C2F252E53709.htm
http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 מ"מע

 של היבואן   מיתיהתזרולהערכות  התזריםרלוונטי לחישוב 

מ על הסחורה עם "יש לקחת בחשבון תשלום מע•

כסף שבסופו של דבר חוזר ולכן ישפיע   -כניסתה לארץ  

 .  על חישוב הכדאיות רק בסעיף הוצאות מימון

 

 

http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 ? כמה זה עולה

לעיתים . האישורים השונים נושאים עמם עלות כספית•

 .גבוהה

חשוב לאתר את האישורים הנדרשים ועלותם בשלב  •

 .בדיקת הכדאיות

איתור העלות הנובעת מאפשר מציאת פתרונות  •

 .  יצירתיים לחסכון בעליות

 

 

 

http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 ?איך אפשר לחסוך

 שינוי הרכב ההזמנה בעקבות אישורים נדרשים 

שינוי הרכב ההזמנה בעקבות מיסים נדרשים 

 (הסכמי סחר)שינוי ארץ הייצור משיקולי מס 

הכנת האישורים הנדרשים מבעוד מועד תמנע עיכוב ותשלום קנסות בנמל .

 .כמו כן תמזער בדיקות ועיכובים נוספים של מכון התקנים בעתיד

המידע יכול לייצר לי יתרון תחרותי במחיר ולהגדיל את ההכנסות . 

 הגדלת הכנסות –יתרון תחרותי בעיתוי  . 

מכסות ייבוא בפטור או במכס מופחת  .  פטור ממכס על מוצרי חקלאות שונים

 2012לשנת 

 

 

 

 

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/D54F5CDB-AEEA-47CD-87D7-E0D08F123E62.htm
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 סיגריה אלקטרונית –ניתוח אירוע 

 :  הרעיון

 .  הלקוח חיפש מוצר מבוקש שנמכר בחנות נוחות•

 . מוצר עם אחוזי רווח גבוהים•

להתחיל עם הזמנה קטנה יחסית למכירה עצמית •

 .ולהתרחב למעמד של ספק

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 סיגריה אלקטרונית –ניתוח אירוע 

 :משרד הבריאות

 .  רלוונטי רק לנושא הנוזל•

 .אוסר על ייבוא נוזל המכיל ניקוטין•

 .לא יכול לאסור על ייבוא נוזל שלא מכיל ניקוטין•

 . קבלת מפרט מהיצרן•

באותה העת שררה בשוק אי ודאות ומשלוחים רבים נתקעו בנמל בגלל פיקוח  •

החלטנו להפריד את המשלוח לשני  –של משרד הבריאות על ייבוא הנוזל 

 .חלקים

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 סיגריה אלקטרונית –ניתוח אירוע 

 :משרד הבריאות

 .  מאחר ולא ניתן לייבא נוזל המכיל ניקוטין –הוזמן נוזל ללא ניקוטין •

מבעוד מועד היצרן התבקש להעביר אלינו מפרט של הנוזל שהוכנס  •

 .לתיק המסמכים שלנו

 .  המודעות לבעיית הנוזל מנעה את עיכוב הסחורה כולה בנמל•

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/groups/Construction-Building-Materials-Professionals-Group-109215?home=&gid=109215&trk=anet_ug_hm&goback=.gmp_109215
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 סיגריה אלקטרונית –ניתוח אירוע 

 :מכון התקנים

 .המטען של הסיגריה האלקטרונית חייב אישור של מכון התקנים•

מאחר שיבוא מתאם לא  –כמו כן מתאם לחשמל גם מחייב בדיקה •

נושא עמו אחוזי רווח גבוהים הוחלט להחליף את החלק הזה בערכה  

 .  בחלק אחר ולחסוך את עלות התקן

 .קבלת דוגמית מהיצרן ובדיקת הדוגמית במעבדות מכון התקנים•
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 סיגריה אלקטרונית –ניתוח אירוע 

 :מכס

אפשר   – 12%הסוללה חייבת במס ? האם הפריט חייב במיסים•

בהתאם לחישובי  , היה להחליט שמחליפים אותה בפריט אחר

 .הכדאיות שנעשו הוחלט להזמין אותה בכל זאת

עמיל המכס יבקש מספר , נברר את הנושא הזה עם עמיל מכס•

 .  קטלוגי ומפרט של המוצר
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 "חי"תרגיל 

 ____אני מעוניין לייבא  

 ?  מזון? מה הוא המוצר•

 ?מי הגוף הרלוונטי•

 ?מה האישורים הנדרשים•

 ?מה יעזור לי לשחרר את הסחורה בקלות•

 מ"לא לשכוח מע? מה המסים החייבים•

 ?אולי נחליף ארץ? מה ארץ המוצא ולמה•
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 :מידע שימושי

 .סחר חוץ, ת"התממשרד  -מדיניות והסכמי סחר •

 מדיניות ייבוא•

 .  סחר חוץ, לשכת המסחר•

 .לשכת מסחר דו לאומית לישראל•

 מידע ליבואן –מכון התקנים •

 ייבוא ייצוא –משרד החקלאות •

 ייבוא רישוי ופיקוח –משרד הבריאות •

 רשות המיסים בישראל•

 תשלום מקוון של מסי יבוא•
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 :לסיכום
עשינו סדר ולמדנו מה צריך לשאול ומה האישורים  

מהן דרכים יצירתיות לחסכון  . הרלוונטיים למוצרים שונים

 .  בעלויות ולמה צריך להקדיש תשומת לב מיוחדת
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 :לסיכום

 :עברנו על

 השאלות שצריך לשאול יבואן מתחיל1.

 הגופים שעובדים מול היבואנים בנושאי הרישוי2.

 .מכס3.

 כיצד ניתן לחסוך בעלויות4.

 ניתוח אירוע5.

 דוגמה חיה6.

 יצואן מתחיל/לינקים למידע ליבואן7.
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 :לסיכום

.  המפתח לידע הוא שאלת השאלה המתאימה

הקורס הזה הוא השאלה הראשונה ששאלתם את  

 .  עצמכם בתור יבואנים מתחילים

 .אני בטוחה כי אתם בדרך הנכונה

 טל גרד
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