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  שלום רב,

  
  בוא ללמוד לייבא כמו מקצוען, ללא הפתעות, ללא הסתבכויות וללא הפתעות.

  
  .השתלמויות בנושאי ייבוא כלליים

  .של מ. התחבורה לבחינת מתווך בייבוא אישיממוקדת הכנה 
  .ומסוי של רכבים בייבוא , דרישות תעודבנוגע לחוקיות ייבואהתמקצעות 

  בייבוא אישי ומסחרי.שנדרשים לתקן השתלמויות בנושא ייבוא חלקים לרכבים 
  

מתוך ידיעה והבנה של המורכבות הרבה בייבוא של רכבים וחלקי חילוף, מצאתי לנכון להתמחות בהוראה והדרכה 
הנדרש. הנושאים הנלמדים,   הידע המקצועיאנשים המעוניינים להשתלב בענף, אך חסרים את וכן של  של ייבואנים
  קטיגוריות עיקריות: לוש מחולקים לש

  
 . נושאי למוד עיקריים – התמקצעות בנושאי הייבואמודול ראשון: 

 שרשרת אספקה לוגיסטית בסחר בינלאומי.  
  בתי מכס, מחסנים רשויים.חברות קוריאר, ספנות, תעופה, משלחים,  – גורמי סחר 
 בינלאומי סחרדוקומנטציה ב.   
  תנאי מכרIncoterms .  
  תחשיבי הובלה.מטעןואווירית, שטרי תובלה ימית , 
 בטוח בסחר בינלאומי ו שיטות תשלום בסחר בינלאומי.  
 ,דרישות סף, ותיעוד תעודות מקור, מבוא להסכמי סחר.  
  היברדים / חשמליים. רכבי בנזין / דיזל / 87פרטי מכס רלווטיים בפרק   –צו תעריף המכס.  
  מ" מכס, מכס קנייה ומע –מסוי בייבוא תחשיבי ערך לצרכי מכס ו.   

  
 

, בכפוף לדרישות הפורמליות של מוד עיקרייםינושאי ל –מודול שני: הכנה לבחינה של מתווך בייבוא אישי 
   .משרד התחבורה

 2016 -, התשע"ו הרכב ףחוק רשוי שירותים ומקצועות בענ  
  תקנות  , (יבוא רכב, שיווק וסחר ברכב) תקנות רשוי שירותים ומקצועות בענף הרכבסעיפים רלוונטים מתוך

 צו תעריף המכס., רשיון ייבוא כללי, צו ייבוא חופשי, פקודת הייבוא והייצוא, התעבורה
 סעיפים רלוונטים מתקנות התעבורה. 
  .סעיפים רלוונטיים מפקודת הייבוא והייצוא 
 א כללירשיון ייבו 
  צו ייבוא חופשימצו תעריף המכס וסעיפים רלוונטים .  

  
  התמקצעות בנושא ייבוא חלפים לרכב, ייבוא מסחרי ואישי.: לישימודול ש 

 .מבוא למדיניות משרד התחבורה לעניין ייבוא חלפים לרכב 
  מסדירים אישורי תקינה.תקינה. מהי תקינה, מהם המוצרים הנדרשים לתקן, כיצד 
 מכס, מס קנייה ותמ"א, ומע"מ. – חלפים לרכב לרכבתחשיב מסוי ל 
  רשיונות סחר למוצרי תעבורה.הסכמי פיקוח מול מעבדה מוסמכת לרכב והסדרה של 
  .בניית תיקי מוצר לצורך שיחרור חלפים מפיקוח מכס 
  חובת סימון, הוראות התקנה, אחריות. –נהלי משרד התחבורה לעניין חלפים לרכב  

  
  
  



  יניב עדי  
 ,הרצאות וייעוץ בסחר בינלאומי, ייבוא, ייצוא

 התמחות בסיווג וחוקיות ייבוא בתחום התחבורה

 

  adi.international.trade@gmail.com             9774009-054, מבשרת ציון               נייד: 32החרמון      

  למידהה
 מצגות מסודרות לרבות מבחנים  . לכל נושא לימודי, בהתאם לדרישה למידה פרונטאלית או בתוכנת זום

   מסיבי כהכנה למבחן מתווך בייבוא אישי.מבחן אמריקאי   נושא שנלמד. בנוסף,העל  וקדיםממ
  
  

  המרצה
  המסחר תל אביב. ת, בוגר קורס משלחים וסוכני מכס בלשכB.sc   ,CPMברשותכם היכרות קצרה. שמי עדי

  
 בייבוא של מוצרי תעבורה בהיקפים גדולים.  מנהל ייבוא בכיר עם וותק של שנים רבות 
   .מומחה לנושא של ייבוא רכבים וחלקים לרכב בהיבטים של חוקיות ייבוא ומסוי 
 .רכז אקדמי ומרצה של קורס ייבוא רכבים וחלפים לרכב במכללה העסקית של לשכת המסחר תל אביב 
  .מרצה בבית הספר להנדסאים במכללת תל חי במגמת רכב, בנושא ייבוא רכבים וחלפים לרכב 
 ם לקראת המבחן של מתווך בייבוא אישי.מתמחה בהכנה של תלמידי    
  

  
  לינק לקבוצת הפייסבוק שאני מנהל בנושא ייבוא עם התמקדות על ייבוא של רכבים וחלקי חילוף. 

  

  
https://www.facebook.com/groups/importregulations / 

 
 
 
 

  מוזמנים ליצור קשר ולהשתלב באחת מההשתלמויות שאני מעביר בתחומים אלו.
  

  בברכה ובבריאות לכולנו,
  
  

  עדי יניב 
  054-9774009נייד: 

  
 


