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DHL גאה להזמין אותך
לקורס מקצועי בתחום השילוח הבינלאומי

מטרת הקורס היא להקנות לעוסקים בענף השילוח הבינלאומי ידע וכלים שימושיים שיסייעו לכם להימנע
מטעויות, למנוע עיכובים בשחרור ובמסירת המשלוח, לחסוך עלויות מיותרות, לקצר תהליכים ולמצוא פתרונות 

וחלופות למצבים שונים.

מפגש 1: פתיחה | הכרת תהליכי המכס בישראל 
דברי פתיחה: יאיר ביטון, מנכ״ל DHL אקספרס ישראל; יונתן איבגי, סמנכ״ל מסחרי.

איך לעבור את המכס בשלום: הכרת תהליכי המכס וניירת המשלוח, טיפים שימושיים להתנהלות מול המכס וכל 
מה שנדרש למניעת עיכובים ותקלות.

מפגש Incoterms 2010 :3 | חוקיות היבוא
ויועץ לסחר בינ״ל, מנכ״ל ארגון התאגידים של סוכני המכס  מרצה אורח: ברי פינטוב, מומחה 

והמשלוחים הבינלאומיים.
הכרת גבולות האחריות והתשלומים מול הספק תמזער את עלויות המכס והמיסים: הנקודות הקריטיות בהן 
עוברים זיקת הביטוח, נטל ההוצאות והאחריות מהמוכר לקונה בעסקת מכר ובינ״ל. הבנת הקשר בין מסמכי 

המשלוח ומונחי המכר מבטיחה זרימה חלקה של המשלוח.
התמודדות עם חוקיות המכס ודרישות של משרדי ממשלה ורשויות נוספות: האם הטובין המיובא חייב בתקינה?

האם הוא מותר ביבוא? האם נדרשים אישורים, ואם כן, ממי מקבלים אותם ומתי מגישים אותם?

מפגש 2: הסכמי סחר | פטור מותנה והישבון | שער עולמי
.case studies השלכות הסכמי הסחר על היבואן והיצואן, אימות מסמכי העדפה ותרגול

התמודדות עם פטור מותנה והישבון: הדרכים להכניס טובין פטורים ממכס וכיצד תדעו אם ועל מה מגיע לכם 
החזר כספי.

מרצה אורחת: הדי תשתית, מנהלת יבוא מסחר.
מערכת שער עולמי של המכס.

מפגש 4: שיטות תשלום | חוק מיסים עקיפים
מרצה אורח: סידני אמיר, מרצה בתחום הסחר הבינלאומי.

כל שיטות התשלום בסחר בינ״ל: כיצד להבטיח שהיצואן יקבל את כספו והיבואן יקבל את הטובין שהזמין.
מיסים עקיפים: מידע חיוני לכל יבואן.

מפגש 5: תעריפי המכס | סיווגים והערכת מכס
כך פועל המכס: מיסוי טובין לסוגיו, סוגי עסקאות, כיצד מבדילים בין פרטי מכס שונים; כיצד להימנע מהרמת מחיר 

.case studies ומפסילת החשבון ע״י המכס, תרגול

מפגש 6: יישום התהליך בשטח
הכרת שלבי תהליך היבוא, סיור במטוס ובמתחם הלוגיסטי של DHL. הסיור ילווה על ידי גורמים מקצועיים 

מ-DHL. סיכום וחלוקת תעודות.

הקורס יכלול הכרה של מושגי יסוד ותהליכי עבודה מול המכס, תהליכי השילוח והתמודדות עם בעיות ומצבים בלתי 
צפויים, ניתוח case studies ועוד.

המנחה הראשית היא סיגל חלויה, מוסמכת כסוכנת מכס, משלחת בינלאומית ופקידת רישוי. מומחית בנושאי יצוא, 
.DHL יבוא ומכס בעלת ניסיון של 25 שנים, ניהלה את מחלקת היצוא והיבוא של


