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 תוכן עניינים
 .  סקירת תכני הקורס, הכרות ותאום ציפיות•

 חזון אסטרטגיה ותוכנית עסקית•

 המיקום על שרשרת הערך  •

 מי מוביל ולאן  •

הסביבה העסקית של העוסקים בסחר  •
 בינלאומי

 תהליך היצוא יבואן ויצואן•

 ?עמיל מכס? משלח•

 מוביל•

 רשויות הביקורת והמכס•

 תקינה  •

 –רשות מוסמכת . רישיון יבוא, רישיון יצוא•
 ?מהי

 חברות סחר מהן ולמי הן מתאימות•
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 3.6.2012 -מתוך מוסף ממון של ידיעות אחרונות
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 3.6.2012 -מתוך מוסף ממון של ידיעות אחרונות
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 סחר בינלאומי -מבוא לכלכלה 

 בגלל היתרון היחסי•

ולמה פישר  . מוכר דולרים/מלחמת המטבעות למה הנגיד קונה•
 .ומקרן המטבע OECDקיבל נזיפה מ 

 .פוליטיקה ושוק משוכלל, מכס•

משחק סכום אפס על כל מדינה מרוויחה יש מדינה מפסידה או  •

 .מה הבעיה של כולם עם הסינים -

 .למה יוון הקטנה מאיימת על כל אירופה ואולי יותר מזה•
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מי מוביל 

 ?בהובלה אווירית

 2008הובלה של מיליוני טון לקילומטר, 

World Air Transport Statistics, 53rd  

 

FedEx 15,122 

UPS 10,977 

Korean Air 8,890 

Cathay Pacific 8,245 

Lufthansa 8,206 
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   ישראל

מהמטען בסחר הבינלאומי של ישראל  98%•

 .  עוברים דרך נמלי הים( בטונות)

 ?ובכסף–

 ?ואם היה שלום עם שכנינו–

ג עומד "שיעור הסחר הבינלאומי של ישראל מהתל•

 .מהגבוהים במדינות המערב 62%על 
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   מטרת הקורס
 

להעניק למשתתפים הבנה ואוסף כלים  

שיקטינו את מספר הטעויות שיעשו  

יצואנים וכאנשי עסקים  ויגדילו את /כיבואנים

 .סיכויי ההצלחה של היזמים
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 כך בניתי את הקורס  
 

 המרצים והנושאים  •

 חוברת  •

 אינטרנט•

 סיור  •

 שעור אחרון•
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 ?שפריר גודל 
באוניברסיטת בן גוריון   MBA  בוגר לימודי מנהל עסקים לתואר שני•

יועץ בתחומי האסטרטגיה והפיתוח העסקי המבוססים על  . בנגב
יזם ובעלים של משרד יעוץ עסקי הממוקם בפארק , מסחר בינלאומי

 .התעשייה בעומר

פיתוח עסקי  ניסיון ניהולי בחברות יצוא ויבוא הכולל בין השאר•
גיוס מימון בנקאי ואחר  , איתור שיתופי פעולה ,ל"ושיווק בארץ ובחו

עוד עסק שפריר בהקמת מערך . והובלת הכניסה לשווקים חדשים
סוכנים וספקים שונים  , התקשרויות וניהול סיכונים מול לקוחות

הקמת מערך  . הקמה והפעלה של חברה אירופאית. במספר מדינות
שימוש  , (JUST IN TIME )ביצוע הזמנות ייחודי שנוהל ללא מלאי 

נרחב במיקור חוץ בתחומי הלוגיסטיקה ושרשרת האספקה והגדרת  
 .תהליכים ונהלי עבודה מדויקים שאפשרו זאת
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 משתתף בקורס   –תעודת זהות 

 מי אני ומה שמי •

 במה אני עוסק•

 יצוא/האם יש לי ניסיון ביבוא•

 למה באתי לקורס ומה הציפיות שלי מהקורס•

 איפה שמעתי על הקורס•
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 החברה והחזון

 ?איפה נהיה בתוך כמה שנים•

 ?  למה בעצם אנחנו רוצים לייבא•

האם נתפוס יותר מחוליה אחת בשרשרת הערך או •

 !?יותר

 .  מאחרים נבדלבמה אני •

מה אני עושה ומה אני לא  -התמקדות בליבה •

 .עושה בעסק שלי
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 מסגרת עבודה   -תוכנית עסקית 

 נברר מה הצורך עליו אנו עונים•

 עדיף כמה חלופות –למי נמכור וכמה כאלה יש •

 למה שיקנו מאיתנו –מהו היתרון היחסי שלנו •

 מהו גובה חסמי הכניסה עבור המתחרים•

 אורך ורוחב קוו המוצרים•

 מודל העסקי   –מיקום על שרשת הערך •

 מה קורה במקרה הכי גרוע  . מימון הבעלים ומימון הפעילות•

 !חייבים תזרים. הערכת וניהול הסיכונים•
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שרשרת הערך   -מבנה שוק לדוגמא  

 המוסף  

 יבואנים קמעונאים סיטונאים מפיצים יצרנים
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 הסביבה העסקית הסחר הבינלאומי
 אמנות בינלאומיות  •

 אמנת האג  –

 אמנת ורשה  –

 הסכמי סחר  •
,  הולנד, דנמרק, גרמניה, בולגריה, אסטוניה, אירלנד, איטליה, אוסטריה) האיחוד האירופי –

,  כיה'צ, פינלנד, פורטוגל, פולין, סלובקיה, סלובניה, מלטה, ליטא, לטביה, לוקסמבורג, יוון, הונגריה
 (.  שוודיה, רומניה, קפריסין, צרפת

 (.שוויץ, נורבגיה, ליכטנשטיין, איסלנד) א"אפט–

 תורכיה –

 ב"ארה–

 קנדה  –

 מקסיקו –

 (ברזיל פרגוואי, ארגנטינה, אורוגוואי) מרקוסור–

–QIZ (מצרים, ירדן) 

 הודו–
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 יבוא/תהליך היצוא

הובלה  

 עיקרית  

/מכס

 נמל

/מכס

 נמל

הובלה  

 יבשתית  

הובלה  

 יבשתית  

 מחסן היבואן
 מפעל היצואן
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   הגורמים המשתתפים בתהליך היבוא

 עמיל מכס יבואן  עמיל מכס  מוביל/משלח יצואן 

 מסווג מכס

 (HS code (homogenized system code     

 
 יעוץ משפטי

 ליווי ביטוחי



www.shafrirgodel.biz 18 

   הגורמים המשתתפים בתהליך היבוא

 עמיל מכס יבואן  עמיל מכס  מוביל/משלח יצואן 

 גופים מממנים

 רשויות מוסמכות ומשרדי ממשלה  

 גורמי סיוע התנדבותיים ופילנתרופיים

 שטר המטען
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 .....עד  –דקות  15הפסקה 
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 דרושים שניים כדי לרקוד טנגו  

לא תמיד בעל ניסיון בסחר , יצרן בארץ זרה –יצואן •

 .בינלאומי

 אריזה–

 תמחור ותנאי תשלום–

 מידע טכני תקנים וסטנדרטים–

 היא משוואה" בלעדיות"–

לא תמיד  , יבואן קונה הסחורה או הטובין בארץ היעד•

 .לא תמיד בעל כושר הפצה בארץ היעד. מנוסה ביבוא
 (מכתב לדוגמא -ראו פניה לספק )–
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 תחנה ראשונה עוד לפני קבלת ההחלטה

 הזרוע הלוגיסטית של היבואן    –המשלח הלוגיסטי 

 ליווי והדרכה של היבואן•

בדיקת מחירי ההובלה של ספקים שונים וניתוב  •
 .המשלוח

סיוע בהערכת כדאיות המשלוח תוך בחינת  •
מגבלות  , לוח זמנים, אמינות, השיקולים של מחיר

 .לוגיסטיות

 .מקבל נפח הזמנה למשלוח ומבצע הזמנה•

 .ביצוע המשלוח באמצעות חברת הובלה•

 .ליבואן, סיום המשלוח ודיווח לרשויות•
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 המשך   –המשלח הלוגיסטי 

 
 איסוף מידע לגבי דרישות מיוחדות•

 תקן ובדיקות מקדמיות נדרשות–

 הוראות חומרים מסוכנים–

 מגבלות גודל אריזה–

,  רגל 20מכולה , על הסיפון, צובר, בחירת סוג ההובלה–

 מכולה פתוחה ועוד, רגל 40

 איתור מטענים וטיפול בתביעה במקרה של נזק•
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 שטר המטען  

 קבלה•

 חזקה ובעלות על הסחורה במשלוח הימי בלבד•

 חוזה הובלה•

 .שטר מטען ימי ושטר מטען אווירי•

 

 

 



 דגשים למילויי שטר מטען  

שעות  , חגים) הערות מיוחדות •

 .'עבודה של המקבל וכו

מדובר  –חתימה ותאריך •

 .  בחוזה

כתובת מלאה  : פרטי שולח•
,  שם איש קשר, כולל מיקוד

יבואן אם  /מספר יצואן. )טלפון
 (.יש

כתבות מלאה  : פרטי הנמען•
כולל טלפון ושם איש קשר  

 .ומספר רישום של היבואן

•Packing list או תיאור הטובין 

 משקל פיזי של המשלוח•

 .שווי המשלוח•
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 דוגמאות מסמכים נלווים לשטר מטען

 אישור מכון התקנים•

 אישורי משרד בריאות  •

 מפרט המוצר  •

 ס"חומ•

 תעודת מקור•

 י הרשויות"או כל מסמך הנדרש ע•

 חשבונית מקור או חשבון פרופורמה•

 רשימון•
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 עמיל המכס

לרוב עמילות המכס היא שרות המוענק במשרד  •

 .  המשלח

 .טיפול והפקת ניירת היצוא•

 .הכנסת הסחורה לארץ היעד•

 .ביצוע תשלומים עבור היבואן•

 מכס–

 בריאות, חקלאות, תקינה–

 עלויות נמל–
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 המוביל

 בעלי אוניות וחברות הובלה ימיות  •

 .מובילי אווירי –חברות תעופה •

 הובלה משולבת איסוף יבשתי בארץ המקור  •
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 אינטגרטורים  
כ בהיקפים  "בד –איחוד כל התהליך והאמצעים •

 קטנים

מגמה של גידול בנפח החבילה ובטיפול במשלוחים  •
 .לא שגרתיים

•FEDEX דואר צרפתי .TNT – דואר הולנדי ,DHL  - 
 ואחרים , UPSדואר גרמני 

 הפרטה של חברת הדואר בישראל•

מקצות  . החבילות הקטנות הן העיסוק המרכזי•
 Cargoמקום גם ל מטען 

 .  מספקים שורת דומה" רגילים"לעיתים משלחים •
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 ...חמישי, רביעי, לוגיסטיקה של צד שלישי

השרשרת   היצואן והיבואן מפקידים את האחריות על•
 הלוגיסטית בידי צד שלישי

מנהל את שרשרת האספקה  . כ משלח ועמיל מכס"בד•
 .ביכולות עצמאיות

,  מחסנים ומרכזים לוגיסטיים, בעל צי הובלה יבשתי•
 .מערכת מחשוב ומידע זמין באינטרנט

 .אחריות מלאה על השרשת•

•4PL  מוסיף ניהול מלאי עבור הלקוח. 

•5PL ספק הלוגיסטיקה מבצע תהליכי הרכבה וגימור עבור 
 הלקוח
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 חברות סחר

.  כשאינך מבין את השפה לא תבין מה כתוב על הקיר 

 . כשאינך מבין את התרבות אינך רואה את הקיר
 (פתגם סיני עתיק)
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 ?חברות סחר

 .  חברות הפעילות בשווקים הבינלאומיים והתמחותן ברכש ובשיווק•

.  אינן פונות לייצור ויתרונן היחסי הוא בהיכרות ובנגישות לשוק•
השימוש בחברות סחר נפוץ מאוד ביפן שם נעשית הבחנה ברורה בין חברות המתמחות  

 .בייצור לאלו המתמחות בסחר ובשיווק

מיומנותן מתמקדת באיתור ובחדירה לשווקים חדשים והן תסייענה  •
ליצואן הקטן והמתחיל ולמנהל השיווק בתאגיד גדול ומנוסה בניצול  

לחלופין הן תסיע ליבואן באיתור  . יעיל יותר של משאבי השיווק
 סחורה מתאימה

ישנן חברות סחר בעלות התמחות ענפית כמו למשל התמחות  •
וישנם חברות סחר  ' מוצרים לתעשיית האופטיקה וכו, בחטיפי מזון

 .  בעלות התמחות גיאוגרפית

ראוי להזכיר גם את משרדי קניות של גופים בינלאומיים גדולים  •
 .  שהתמחותם בביצוע רכש עבור גוף מסוים
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 מדוע כדאי לעבוד עם חברת סחר

 
יש להן נציגים וקשרים בשווקי  , הן מכירות את השוק. הן כבר שם•

הקשרים שלהן יחסכו לך זמן  . 'הן מכירות את המנטליות וכו. היעד
 .וכסף

קל . נציגיהן מדברים עברית. היצואן הישראלי, הן מכירות אותך•
 .יהיה לתקשר איתן

חברת סחר  , כך למשל. השיווק באמצעותן יעיל וזול יותר, לעיתים  •
המתמחה במזון תוכל ייצג מספר יצואנים בביתן שלה בתערוכת  

 .מזון חשובה בניו יורק ובכך לחסוך ללקוחותיה עלויות

הן מכירות את הבירוקרטיה כאן בישראל ובשווקי היעד ועשויות  •
 .כסף ועגמת נפש, לחסוך הרבה זמן

כ "ניתן ללמוד מאופן פעילותן ומניסיונן של חברות הסחר וליישמו אח•
  במהלכי השיווק שלך במקומות אחרים
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 מדוע לא כדאי לעבוד עם חברת סחר

 
הן לא מכירות את המוצר שלך כמוך ומכאן שיכולתן ליצג אותך  •

 .  עלולה להיות נמוכה יותר

המוצר שלך אינו הבייבי שלה ולפעמים הוא נדחק למעמד של  •
second best. 

היא מוכרת מעט מדי או יותר מדי בהשוואה למה שאתה מייצר או  •
 .מסוגל ליצר

מסננות את המידע שמגיע  , הן מהוות חוצץ בינך לבין הלקוח הסופי•
 .אליך מהשוק ומהווה מרכיב חשוב בפיתוח מוצרים חדשים

סופית ואתה עלול למצוא את עצמך  -ההתקשרות בנכם איננה אין  •
  .ללא קישוריות לשוק חשוב בו אתה פועל כשהקשר בנכם ינותק
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 "  רשויות מוסמכות" –הממשלה 

 משרד החקלאות  

 משרד הבריאות  

  ,ראו פניה לדוגמא -ל "מסייע גם בארץ וגם בחו –ת "משרד התמ

ת חיפוש לפי נושאים וכן רשימה של  "באתר התמ
   www.moital.gov.il "רשויות מוסמכות"

 .הטכניון ואחרים, מכון התקנים

 רישיון יבוא רשיון יצוא

 (מהו רשימון)ומכס  (שאלת תזרים מרכזית)מ "מע, בונדד

 www.gov.il 

 

http://www.moital.gov.il/
http://www.gov.il/
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 שלבים עיקריים בבניית עסקה בינלאומית
 הערכות לעסקה •

 לימוד שוק גיוס מידע וקבלת החלטות אסטרטגיות–
 הסכם התקשורת/התדיינות והתמחרות מסחרית עד להזמנה–
 תמחור המוצר בשוק היעד–
 הערכות מימונית–

 הערכות לביצוע העסקה•
 (יבואן)או לאחסון והפצה ( יצואן)הערכות לייצור –
 , הערכות למימון–
 לרישיונות ולתקנים, הערכות לשילוח ללוגיסטיקה–

 ביצוע העסקה •
 עד לנמל המוצא -' שלב א–
 ,  מ"מכס ומע, מסמכים מלווים, הטענה -' שלב ב–

 הצגת המסמכים המלווים וביצוע תשלום•
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 אתרי אינטרנט בהם כדאי לבקר  
 www.shafrirgodel.biz -שפריר גודל •
לעלון המשפטי בנושא יבוא   להרשםמומלץ  -ד גיל נדל"עו•

 law.co.il-www.nadel יצוא
 www.health.gov.il -משרד הבריאות•
 www.export.gov.il -מכון היצוא•
 http://www.chamber.org.il -לשכת המסחר•
 www.moag.gov.il -השירותים להגנת הצומח•
 http://www.ashdodport.co.il -נמל אשדוד•
 https://www.maman.co.il -ן"ממ•

•FC cargo.co.il/-http://www.flying 
 /he/SII.aspx-224http://www.sii.org.il -מכון התקנים•
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 תודה רבה  

 שפריר גודל 

 08-6901690: טלפון במשרד

  340 740 072-2 :פקס

 


