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 להקים עסק יבוא עצמאי קטן

 סדנא ליבואן המתחיל

 

 הכשרת המשתתפים לתכנן ולהקים עסק עצמאי קטן ליבוא מוצרים משווקים בינ"ל. -  מטרת הסדנא

ניצול פלטפורמת האינטרנט לצורך במסגרת הסדנא ילמדו המשתתפים על מקורות לאיתור ספקים, 

  (, ניתוח עלויות ועוד.INCOTERMSמסחר בינ"ל, לימוד טרמינולוגיה של מסחר בינ"ל )

 

לאנשים/יזמים שמעוניינים להקים עסק עצמאי בתחום היבוא, לעסקים קטנים  למי מיועדת הסדנא? 

 שמעוניינים להתרחב לתחום היבוא.

 

 שעות אקדמאיות( 20)סה"כ ש"א  4מפגשים של  5היקף הסדנא: 

 

  MatiCoursim@startup.org.il דוא"לאו /ו 2שלוחה  09-7602716טלפון  :לפרטים נוספים ורישום

 
 
 
 

 סילבוס הסדנא:

ספקים  איתור .1
 והתנהלות מולם

 אתרים ליבוא מספקים בחו"ל , מקורות לאיתור ספקים / הזדמנויות ALIBABA, ) 

EBay ,made-in-china.com ,DHgate  ואחרים) 

  תערוכות וכנסים 

  יבואן באמצעות יבואן סיטונאי, Drop shipping  

 פנייה לספק, היכרות והצעות מחיר 

מבוא ליבוא  .2
מונחי יסוד 

ומושגים בסחר 
 בינ"ל

 .עקרונות המסחר הבינלאומי 

 .הסכמי סחר בינלאומיים 

 .שילוח ועמילות מכס 

 .רישיונות, אישורים ותקנים 

 ותנאי הסחר הבינלאומי הכרת מונחים .(INCOTERMS) 

ביצוע עסקאות  .3
בינ"ל, חוזי מכר 
 ושיטות תשלום

  שיטות תשלום בסחר בינ"ל 

 תכנון עסקת מכר / עסקה וביצוע 

 ימי/אוירי( זמני אספקה לעסקה בינלאומיתמשלוחי יבוא וכנון ת( 

 .אפשרויות השינוע הבינלאומי 

 

 שחרור טובין  משלוחים 4

  יבואביטוח עסקאות 

  חישוב עלויות הובלה, ביטוח, שינוע,  ,מכס/ מס קניה/ מע"מ -ביבואנוסחאות לחישוב

 עמלות ומט"ח

חישוב עלויות  5
 ותמחור

 .המשך נוסחאות ביבוא 

 תמחור מוצר תוך גילום היבוא 
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 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות

 על האמור בתקנוןרישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה האישור והסכמה 

 
  נהלי הרשמה וביטול השתתפות: .1

 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .א

ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ב

 מלא ללא דמי ביטול.

 יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ג

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס לפני תחילת

הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב  תחילת יום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 

בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב  .ה

 ידי המ.ט.י.

 לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס. .ו

כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י  .ז

 את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.

 עבוד מקורס אחד לאחר.למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד ל .ח

מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום  .ט

לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל 

 השיעורים, מכל סיבה שהיא.

.ט.י תהיה המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ .י

לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי  חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה. 6

 לתלמיד, מכל סיבה.

 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .יא

 

 תכני הקורס: .2

 המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.  .א

ות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה במידת הצורך למ.ט.י הזכ .ב

 שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה,  .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י  רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים

 ועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.ידאג להשלמת המפגש במ

המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם  .ד

 לשיקול דעתו.

 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן  .א

שפוז מילואים או א למעט מסיבות של שירות להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר,

 מפגשים.  3-בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים  .ב

 רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

 אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו.המ.ט.י אינו  .ג

 כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים. .ד
 
 


