בשיתוף עם התאחדות התעשיינים בישראל מרחב י-ם

קורס אינטנסיבי מרתק ודינמי:

יצוא-יבוא וסחר בין-לאומי
ירושלים
מחזור 923
 19מפגשים ,בין השעות 11:99 - 92:99
ימי שלישי החל מ 31.91.991. -ועד ה1..91.991. -
גבעת התחמושת – אתר לאומי ,רחוב זלמן שרגאי  ,1ירושלים.
* אפשרות להשמה בחברות פליינג קרגו / DHL-אוריין  /עמית
(למעוניינים ובכפוף לאישור החברה)
ביצוע עסקת מסחר בינ"ל מחייב הכרה עמוקה של נושאים תפעוליים רבים ,אשר אינם באים לידי ביטוי בעסקת סחר
מקומי .בין נושאים אלה ניתן למנות את ההובלה הבינ"ל; מערכת מסמכים מסועפת; שיטות התשלום הנהוגות; המערכות
הממלכתיות במדינות היצוא והיבוא; תהליכי מכס; ביטוח ימי ועוד.
העוסקים בתחום חשוב זה נדרשים להיות מקצועיים בתחומם ,בעלי בקיאות ושליטה במינוחים ,בעלי ידע בתהליכי
המסחר הבינ"ל והמסוגלים לטפל בכל השלבים המורכבים של מערכת היצוא -יבוא וסחר בינ"ל.
הקורס הינו אינטנסיבי ,מקיף ויסודי ומועבר ע"י מרצים מומחים מן השורה הראשונה בתחומם .
הקורס מתנהל במכון הישראלי לייצוא ולשיתוף פעולה בינ"ל ,גוף ציבורי המתמחה ביצוא ובשיתופי פעולה בינ"ל
בו פעילות למעלה מ 1,199-חברות ישראליות העוסקות ביצוא ובסחר בינ"ל.

מה יקנה לך הקורס?



ידע רב ,עדכני ומעשי שיאפשר לך לעבוד נכון ולהצליח בענף מרתק זה.
הלימודים יתקיימו בקבוצה קטנה המאפשרת התמקדות בצרכים הספציפיים של כל משתתף.

מועד ומקום :הקורס יתקיים בימי ג' החל מה 31.91.991. -ועד ה ,1..91.991. -בין השעות .11:99 – 92:99

למי מיועד הקורס?


לעוסקים בתחום יצוא-יבוא וסחר בינ"ל הרוצים לרכוש ידע מקיף ולאנשי רכש הפועלים מול
שווקים בינ"ל.
לבעלי עסקים פרטים המעוניינים לרכוש כלים וידע מקיף בתחום יצוא-יבוא וסחר בינ"ל.



למחפשי עבודה  /לרוצים לרכוש כלים וידע על מנת לעסוק ולהשתלב בעבודה בתחום יצוא-
יבוא וסחר בינ"ל



ליזמים המעוניינים לפתוח עסק יצוא ו/או יבוא.



המרצים:





מרכז הקורס  -מר זאב תלם ,מרצה בכיר ויועץ לחברות עסקיות בתחום הסחר הבין לאומי
מר ישראל הרץ ,יועץ לחברות בנושא יבוא ויצוא
מר סידני אמיר ,יועץ בנושא יצוא ויבוא
מר איציק כבביה ,מנכ"ל תמורה יעוץ לוגיסטי

בתכנית הלימודים:
מבוא :מבוא למסחר בינ"ל ,הגורמים המשתתפים בתהליכי היצוא
והיבוא ,המסמכים הנהוגים במסחר הבינ"ל ,השרשרת
הלוגיסטית,בסיסי המחיר .Incoterms 2010
הובלה אווירית :מבוא ומהות ,ICAO ,IATA ,חישוב עלויות ההובלה האווירית,
בלדרות,איחוד מטענים ,שטר המטען האווירי.
מבוא ומהות ,סוגי אניות ,הובלה במכולות ,סוגי מכולות ,חישוב
הובלה
ימית :עלויות ההובלה הימית ,שטר המטען הימי ,איחוד מטענים.

שיטות התשלום
במסחר הבינ"ל:

השיטות הישירות ,מסמכים לגוביינא ,מסמכים לגוביינא,
אשראים דוקומנטריים ,יתרונות וחסרונות של כל שיטה,
השימוש בשיטות השונות.

הסכמי סחר  GATTוארגון הסחר העולמי ,הסכמי אס"ח – עקרונות ,כללי
ותעודות מקור :מקור ,הסכמי אזורי סחר חופשי ,הסכם הצבירה הפאן אירופי,
סוגי תעודות מקור והצהרות ,יצואן מאושר ,קרנה.
יצוא :הבעיות בפניהן ניצבים יצואנים ,תהליך לוגיסטי של עסקת יצוא,
סווג המכס ביצוא.
בטוח ימי :מבוא לביטוח מטענים ,סוגי פוליסות ,סעיפים מקובלים בפוליסה
הפתוחה ,הסיכונים המכוסים ,ביטוח הובלה אווירית ,סוגי
נזקים ,תביעות.
מכס ויבוא :מושגי יסוד ,תהליכי היבוא למדינת ישראל ,מסים  -ישיר,
עקיף,סיווג ,מבנה תעריף המכס ,תעריף המכס באינטרנט,
חוקיות היבוא וצו יבוא חופשי ,תחשיבי עלויות יבוא וחישובי
המסים השונים ,רשימוני יבוא.
היבטים משפטיים :חוזים במסחר הבין לאומי ,סוגי התקשרויות
 התכנית כוללת תרגילים ,סימולציה מעשית ומבדק מסכם.
 למשתתפים תחולק ספרות מקצועית ואת הספר "תהליכי היבוא לישראל וחישוב עלויות היבוא"
מאת ישראל הרץ.

דרישות הקורס:
השתתפות במינימום  19%ממפגשי הקורס ועמידה במבדק המסכם.
לעומדים בדרישות הקורס תינתן תעודת גמר מטעם המכון הישראלי לייצוא ושיתוף פעולה בינ"ל.

מה תקבל בנוסף?
 הנחה מיוחדת לנרשם שני מאותה החברה
 שני ימי עיון ובהם השתתפות בסיור בנמל ימי  /אווירי ללא תשלום  -על בסיס מקום פנוי
עד דצמבר 991.
 3 שעות יעוץ מעשי חינם ע"י מרצי הקורס (שעה למרצה)
(התאום ייקבע ישירות מול המרצה)

דמי השתתפות( :כולל כיבוד קל וארוחה קלה)
מחיר מיוחד לחברי מכון היצוא₪ 9,999 :
₪ 3,199
לשאינם חברים:



ההשתתפות מותנית בתשלום מראש .לא יתקבלו כתבי התחייבות.
על פי פקודת מס ההכנסה  -הוצאות על השתלמויות עובדים לשם שמירת רמתם המקצועית יחושבו
כהוצאה מוכרת לצרכי מס ואין ההשתלמות נחשבת כהטבה זקיפה המחייבת את העובד בתשלום מס.

לתשומת לב!








ההתמחות (פרקטיקום) בחברה הינה עפ"י רצונו של המשתתף (לא חובה) ובכפוף לאישור החברה.
החברה זכאית לבחור או לפסול את המועמד להתמחות עפ"י שיקולים פנימיים.
ההסכם הינו בין המועמד לחברה בה מתבצעת ההתמחות ומכון היצוא אינו צד בהסכם .
פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של משתתפים בכפוף לתנאי המרכז ללימודי יצוא וסחר בינ"ל
דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה (למעט אי פתיחת הקורס) ,בהתאם לתנאי התקנון
התכנים ניתנים כמידע כללי ויתכנו בהם שינויים בהתאם לשיקולים מקצועיים
על המשתתף/ת לחתום על תקנון הקורס לפני תחילת הלימודים

ההרשמה:
המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי ,טל' 93 - 1149131/141/112 :או בפקס93 – 1149214 :
לאחר הרישום ,יישלח ספח ההרשמה בצירוף התשלום כמבוקש ,לפקודת מכון היצוא.
הודעות ביטול תתקבלנה בכתב עד שבוע לפני הקורס .לאחר מועד זה לא יוחזר תשלום.

מתלבט? זקוק לייעוץ בתחום הסחר הבין-לאומי
נשמח לסייע – לחץ כאן
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ספח הרשמה
פקסס/י  30 - 4852415או שלחו אל edi@export.gov.il
oksanas@export.gov.il

והנך רשום/ה לקורס :יצוא יבוא וסחר בינ"ל  -ירושלים – 31.91.991.
אני מוכן/ה לקבל דיוור מבית הספר ללימודי סחר חוץ

( ) כן

( ) לא

שם פרטי ומשפחה ____________________ תפקיד______________________
שם באנגלית _______________________מס' ת .זהות____________________
שם החברה בעברית_______________________________________________
שם החברה באנגלית ______________________________________________
תחום פעילות החברה_______________________________________________
כינוי ברשת חברתית ______________________________________________ 8
כינוי ברשת חברתית ____________________________________________ 2
ח.פ__________________ כתובת___________________________________
טל' ___________________נייד _______________פקס __________________
ד.א _________________________________________________________
כרטיס אשראי______________________ :

מספר_____________________

שם בעל הכרטיס___________________ _ת.ז__________________________ .
עלות הקורס ___________________________________מספר תשלומים_______
תוקף הכרטיס _________________חתימה _________________ חותמת החברה
( ) לחברי מכון היצוא ₪ 9,999
( ) לשאינם חברים ₪ 3,199
דמי ההרשמה לא יוחזרו בשום מקרה (למעט אי פתיחת הקורס)!
ניתן לשלם בהמחאה לפקודת מכון היצוא הישראלי.
כתובת למשלוח :מכון היצוא ,רח' המרד  ,92תל אביב ,ולציין עבור :המרכז ללימודי יצוא וסחר בין לאומי.
יתכנו שינוים בסדר ההרצאות והמרצים .ט.ל.ח.

