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 תוכן העניינים

 מטענים ה שלהובל 1פרק 

אמצעי הובלה הובלה משולבת, , מהו שטר מטען, הובלה יבשתית, להמהי הוב

 , יבשתית )משאיות, רכבות(

4 

 הובלה ימית 2פרק 

אוניית מכולות, , אוניית מטען כללי)סוגי אוניות בהובלה ימית מהי הובלה ימית, 

אוניית גלנוע, אוניית צובר, אוניית מכלית, אוניית קירור(, הובלה ימית באמצעות 

מכולות )מדלת של  ההובלשילוח ושיטות ל, סוגים של מכולות, ות, מהי מכולהמכול

שטר מטען ימי, סוגי שטרי , לדלת, מדלת לרציף, מרציף לדלת, מרציף לרציף(

  מטען ימי, תעריפי ההובלה הימית,

11 

 הובלה אווירית 3פרק 

, ויריתסוגי מטוסים להובלה או, שיטות של הובלה אוויריתמהי הובלה אווירית, 

תעריפי , שטר המטען בהובלה אווירית, יתרונות וחסרונות ההובלה באוויר

 , ההובלה האווירית

24 

 ביטוח מטענים 4פרק 

סוגי ביטוח , ביטוח מטענים, ענפי הביטוח השונים, כיצד עובד הביטוח, מהו ביטוח

 ,STPוליסת ביטוח פ, בהובלת מטענים

31 

 מבוא לסחר בינלאומי 5פרק 

גורמים , המכס ומשמעותו, WTOארגון הסחר העולמי , בינלאומי מהו סחר

)משלח בינלאומי, סוכן אוניה, עמיל מכס(, מסמכים  המטפלים בסחר בינלאומי

בסחר בינלאומי )חשבון מכר, שטר מטען, תעודת מקור, רשימון יצוא, רשימון 

סחר יבוא, פקודת מסירה, פוליסת ביטוח, מסמכים לגבייה(, מושגים נוספים ב

 הישבון, שיטעון(,)בינלאומי 

39 

 מונחים בסחר בינלאומי 6פרק 

מונחי הסחר גורמי סיכון בעסקה בינלאומית, , המורכבות בסחר בינלאומי

, קבוצה F , קבוצהEבעסקת מכר בינלאומית, קבוצה  incoterms-ה, הבינלאומי

C קבוצה ,Dון , טבלת סיכום המונחים, שיטות תשלום בסחר בינלאומי )חשב

פתוח, תשלום מראש, מסמכים לגבייה, אשראי דוקומנטרי(, השלבים של יבוא 

  מסחרי, הדין לגבי סחורות מיובאות לישראל,  

48 
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 תובלה והובלה - 1פרק 

בעולם, מבוסס על משלוח של חומרים ומוצרים )מטענים( הבינלאומי סחר כל ה

הפך לאחד  ,דהובלת המטענים מנקודת המוצא אל היע. ותללקוח יםמספק

 סחר העולמי.ה עלביותר והמשפיעים  הגורמים החשובים

 

 ?הובלהמהי 

על מנת לבצע  .העברה של מטענים ממקום אחד למקום אחר הובלה מוגדרת:

כלי אמצעים והעברה של מטענים לכל פינה ברחבי תבל, עושים שימוש במגוון 

  :תחבורה שמבצעים את ההובלה

 הובלה יבשתית. - היבשה דרך  

 הובלה ימית. - הים דרך  

 הובלה אווירית - האוויר דרך.  

מערך ימי ומערך יבשתי, ממערך  :מורכב בינלאומיהובלה ההמערך , למעשה

)כלי  , אמצעי הובלהלטעינה ופריקה או מסוף  נמל שכל אחד מהם כולל:אווירי, 

 . המובילים את המטענים לכלי התחבורה ונתיבי תנועה תחבורה(

 תשתית ו, רכבות, משאיותכולל: מסופים,  -יבשתי מערך ההובלה ה

 כבישים ומסילות ברזל.

 ונתיבי שיט. שונות כולל: נמלי ים, ספינות - מערך ההובלה הימי 

 כולל: נמלי תעופה, מטוסים ונתיבי טיסה. - הובלה האווירימערך ה 

 

 

 

 

 

 

 

מות הכ ,ןמסמכים המציינים את מאפייני המטע נושאים עימם ,מטעניםמובילי ה

 שטר מטען., פרטי השולח, פרטי המקבל ועוד. למסמכים אלו קוראים: שלו

 מטענים הובלה של - 1פרק 

 ובלה ימיתה

 היםהובלה דרך 

 ובלה אוויריתה

 האווירהובלה דרך 

 ובלה יבשתיתה

 הובלה דרך היבשה
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 מהו שטר מטען?

הוא מסמך הזהות  )adingLill of B( או )Cargo Manifest(  שטר מטען

כתובת שולח המטען, כתובת  :מפורטים בשטר המטען .בתנועה מטען של

ן. כמו כן יצוינו משקלן ומידותיה ,, כמות האריזות אשר נשלחותמטעןה מקבל

, תנאי המכר :מטעןשטר הב

מחיר ההובלה והנחיות שונות 

או  סוכן המטעניםהמיועדות ל

 .מוביל המטעןל

שטרי  ם שונים שלסוגיקיימים 

 ,)יבשתי, ימי, אווירי( מטען

על פי  הומעמדם המשפטי משתנ

 ,לדוגמה .ו של המובילזהות

מעמד חוקי יש ימי לשטר מטען 

 . שלישילגורם להסב אותו ידי חתימה ניתן  ועל )צ'ק( המחאה של

קידומת ומספר. הקידומת  :מחולק לשתי קבוצותיש מספר, השטר המטען ל

לדוגמה: מספר שטר מטען שמובילה חברת  .משתנה בהתאם לזהות המוביל

 .ZIMUAAA1234567 נראה כך:מישראל צים 

 

 הובלה יבשתית

על ידי  מתבצעתוהיא  ,ההובלה יבשתית מתייחסת להובלת מטענים דרך היבש

 :והם פעולהמישורי י נבשחברות הובלה 

  הכוללת - של סחורות )טובין( והפצההובלה:  

  בין מפעליםיצרנים וסיטונאים ספקים, עבור  סחורותהובלה של 

 וכדומה.  , נמלי הים והאוויראו אל מרכזים לוגיסטיים, ומחסנים

  בקווי  ,פרטייםלקוחות לולחנויות לקמעונאים, סחורות הפצה של

כמו  מיוחדים של מוצריםהובלות מיוחדות  כולל ,הפצה קבועים

 הובלה בקירור.

 אל מפעל או  הכוללת הובלה -מנמלי הים והאוויר  ת מטעניםהובל

  :מטעניםשל יבואן בכל רחבי הארץ המחסן 
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 בחן ידיעותיך

 :       נכון / לא נכוןמשפטיםסמן בכל אחד מהא. 

 נכון / לא נכון מטענים ממקום אחד למקום אחר תהעבר היאהובלה  .1

 נכון / לא נכון אוויריומערך יבשתי, ימי : כוללבינלאומי מערך תובלה  .2

 ותשתית ,רכבות ,מסופים, משאיות כולל יבשתימערך הובלה  .3

 כבישים ומסילות ברזל

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון נמלי ים, ספינות שונות ונתיבי שיט כוללימי רך הובלה מע .4

 נכון / לא נכון נמלי תעופה, מטוסים ונתיבי טיסה כוללאווירי מערך הובלה  .5

 נכון / לא נכון את מאפייני המטען ןהמציי ךמובילי מטענים, נושאים עימם מסמ .6

 נכון / לא נכון הוא מסמך הזהות של מטען בתנועה שטר מטען .7

 נכון / לא נכון משתנה על פי זהותו של המוביל מטען של שטרהמשפטי  מעמדה .8

 נכון / לא נכון שטר המטען  קידומת מספרמופיעה בזהות המוביל  .9

 נכון / לא נכון האווירהובלה יבשתית מתייחסת להובלת מטענים דרך  .10

 נכון / לא נכון חורותכוללת הובלה והפצה של ס הובלה יבשתית .11

קוראים  האווירנמלי מטענים מנמלי הים ויבשתית של  ההובלל .12

 מסחריתהובלה 

 נכון / לא נכון

שילוב של הובלה ימית או אווירית יחד עם  הובלה משולבת היא .13

 הובלה יבשתית

 נכון / לא נכון

הובלה יבשתית היא פעולה מורכבת שחייבת להתבצע על ידי  .14

 מקצוע מומחים לכך אנשי

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון גמיש להובלת מטענים נותנות פתרון לוגיסטימשאיות  .15

ים דורשת הכשרה מיוחדת של נהיגה על משאיות המובילות מטענ .16

 וקבלת רישיון מוביל הנהגים

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון זברכבת ניתן להוביל כמויות גדולות מאד של מטענים במרוכ .17

מכלים  צעות קרונותנעשית באמ ברכבת מטעניםהובלת  .18

 ומשטחים

 נכון / לא נכון

 נכון / לא נכון יש בו כבישים רכבת יכולה לנוע רק בתוואי ש .19

 נכון / לא נכון תפעול הרכבת נעשה על ידי עובדי חברת הרכבת בלבד .20
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 :סמן את התשובה הנכונהב. 

  א:היהובלה . 1

 הרמת מטענים ממקום למקוםג.  הבאת מטענים ממקום למקוםא. 

 מטענים ממקום אחד למקום אחר תהעברד.  אספקת מטענים ממקום למקוםב. 

  מערך תובלה בינלאומי מורכב:. 2

 מערך אוויריג.  ממערך יבשתיא. 

 כל התשובות נכונותד.  מערך ימי ב. 

  :הוא שטר מטען. 3

 אישור הטעינה על האוניהג.  ל המשאיתאישור הטעינה עא. 

 מסמך הזהות של מטען בתנועהד.  אישור הטעינה על הרכבתב. 

  :הובלה יבשתית מתייחסת להובלת מטענים. 4

 נהרותדרך ג.  האווירדרך א. 

 היבשהדרך ד.  היםדרך ב. 

  :שילוב של הובלה משולבת היא. 5

 מסחרית עם הובלה יבשתית הובלהג.  הובלה מסחרית עם הובלה אוויריתא. 

 הובלה ימית או אווירית עם הובלה יבשתיתד.  הובלה מסחרית עם הובלה ימיתב. 

  :נהיגה על משאיות המובילות מטענים דורשת. 6

 הכשרה מיוחדת של הכבישיםג.  הכשרה מיוחדת של המשאיותא. 

  הכשרה מיוחדת של הנהגיםד.  הכשרה מיוחדת של הנתיביםב. 

 גי המשאיות המובילות מטענים חייב להיות:לנה. 7

 פריקהרישיון ג.  העמסהרישיון א. 

 רישיון מובילד.  אספקהרישיון ב. 

 החיסרון של הרכבת הוא:. 8

 שהיא נעה רק בנסיעה קדימהג.  שהיא נעה רק על כבישיםא. 

 שהיא נעה רק על מסילות ברזלד.  שהיא נעה רק על נתיבים ישריםב. 

  :רכבת נעשה על ידיתפעול ה. 9

 כל נהג בעל רישיון מובילג.  כל נהגא. 

 עובדי חברת הרכבת בלבדד.  כל נהג משאיתב. 
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 :ענה על השאלות הבאותג. 

 הסבר מהי הובלה?. 1

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 כולל מערך תובלה בינלאומי? מה. 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מהו שטר מטען ומה הוא כולל?. 3

_____________________________________________________

_______________________________________ ______________ 

 ועל ידי מי היא מבוצעת? מהי הובלה יבשתית. 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 באילו מישורי פעולה מתבצעת הובלה יבשתית?. 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 הסבר מהי הובלה משולבת?. 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 מדוע חשוב לבצע הובלה עם אנשי מקצוע המומחים לכך?. 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 איזה יתרון יש להובלה באמצעות משאיות ומה נדרש מנהגי המשאיות?. 8

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 איזה יתרון יש להובלה באמצעות רכבות ומה החיסרון של הרכבת?. 9

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 הובלה ימית – 2פרק 

 מהי הובלה ימית?

שבשיטות  מהעתיקות יאה ,יםה הובלה ימית מתייחסת להובלת מטענים דרך

 ,שינויים מפליגים עבר ענף ההובלה הימית ,השניםמטענים. במהלך הובלת 

של ומבחר  המותאמות לסוגים שונים של מטענים, מגוון של אוניות ישכיום ו

  .בהובלה ימית חברות הספנות העוסקותלרשות העומדים שיט  נתיבי

 

 סוגי אוניות בהובלה ימית

 :הובלה ביםניות המבצעות או של םסוגי כמה להלן

 (General Cargo) ניית מטען כלליוא

משטחים, כמו:  מטען שוניםמובילה סוגי ש ,ספציפית התאמהזאת אוניה ללא 

ה ים חריגים. המטען מועמס על האוניחביות, שקים, קרטונים, ארגזים ואף מטענ

בהתאם לצורת אריזתו: ביחידת אריזה בודדת )ארגזים, קרטונים, חביות 

יש לשים לב מסוג זה הובלה בבאריזה אחידה )משטחים וכד'(.  ( אווכדומה

ומחייב  ,פריקההטעינה וזמן הב לאיכות האריזה, שכן המטען חשוף לנזקים

  .אריזה שתעמוד בטלטולי הדרך

ממושכת למדי ועתירת כוח אדם,  ,היאאלה כהטענתן ופריקתן של אוניות 

 וזה ,יכך הן מתעכבות בנמלים זמן רבתפעול בנמל הפריקה. לפלהאחרונות  והן

 .לאיחור בהגעת הסחורה ליעדה עלול לגרום

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטען כלליאוניית 

 ימית הובלה - 2פרק 
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 תסוגים של מכולו

 לדוגמה: :מכולות ם שונים שלסוגי קיימים

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

   REGULARמכולה רגילה

ומתאימה למטענים  ,משמשת למטען כללי

ידה ה מצעמסממדיהם הפיזיים נוחים להש

לרוב נעשה שימוש . הקדמי של המכולה

  .רגל 40-רגל, ו 20בגדלים 

  HIGH CUBE מכולה גבוהה

תכולת  יבעל הובלת מטעניםל משמשת

ואפשר לזהות אותה ע"י , נפח גבוהה

מדבקות הפסים בגג של הדלת הקדמית 

 .על דופן הדלת ובתווית צהובה

 

  OPEN TOPמכולה גג פתוח

 ם ארוכיםמטעני לשמשמשת להעמסה 

דורשים וכדומה, אשר חריגים בגובה ה

  .מנוף על ידיהעמסה 

 

  OPEN SIDEמכולה פתוחת צד

 תבעל סחורהשל  העמסלה משמשת

ומטענים שלא יכולים  ,פרופילים חריגים

 קדמית. להיות מועמסים דרך דלת

 



 
 

 24 אין להעתיק או לשכפל מהספר הוצאה לאורלמורן  כל הזכויות שמורות

 בלדרות

 שילוח אווירי

 הובלה אווירית – 3פרק 

 מהי הובלה אווירית?

, והיא ממלאת דרך האוויר( סחורותלהובלת מטענים ) מתייחסתאווירית הובלה 

, עם 1927-. הטסת מטענים החלה רק בתפקיד מרכזי בקשרי הסחר הבינלאומי

כיום . םאוקיינוסיל מעברמסוגלים לטוס שהיו  מטוסיםוה התפתחות התעופה

ם ליעדים שוני בגדלים שוניםמטענים  החדשים מאפשרים הטסת מטוסי הסילון

 . ברחבי תבל

 

 הובלה אוויריתשילוח ושל  שיטות

 הובלה: של שיטותי תשב מתבצעשילוח מטענים בהובלה אווירית 

  של הובלהמשולבת ת הובלה היא שיט -בלדרות 

בלה מדלת לדלת הוהמיועדת ליבשתית, ו אווירית

 30 - 20במשקל נמוך ) של מעטפות וחבילות

טענים משל  הובלה ובמקרים מסוימים גם ,ק"ג(

  .ק"ג( 100)עד  מעט יותר כבדים

 מעקב עד ו, שירות מהיר, מראש ידועהובלה  מחיר - יתרונות

 .מסירת המטען

 למטעניםיקר מאוד ) לא מתאים לכל סוגי המטענים - חסרונות 

 (.יותר כבדים

 אווירי  שילוחFreight Air - ת שיטא יה

 מנמלבלה הול המיועדת הובלה אווירית

תעופה  לנמל תעופה במדינה אחת

יש שמטענים כבדים  של במדינה אחרת,

 ,ליעד םחשיבות למהירות הגעת

חשיבותם מצדיקה את העלות הגבוהה וש

  .של המשלוח

 ללא המתנה המטען מגיע ליעדו תוך זמן קצר  -יתרונות. 

 גדוליםונפחים יקר מאוד למשקלים  - חסרונות. 

 אווירית הובלה - 3פרק 



 
 

 31 אין להעתיק או לשכפל מהספר הוצאה לאורלמורן  כל הזכויות שמורות

 הובלותביטוח  - 4 פרק 

בעת העברתם ממקום אחד תקינותם פגיעה בה וא ,מטעניםלאובדן  הסכנה

 ,בדרכים שונות לפעול תקופה העתיקהבסוחרים עוד את ה הביאה ,למקום אחר

 על מנת למזער את הנזקים הכלכליים שעלולים להיגרם להם. 

בין רבים )ערבות  של חלוקת הסיכון הרעיוןהסוחרים  בקרב עם הזמן התפתח

הכסף , שכל אחד מהם ישלם תשלום יחסי, ומשהיה מבוסס על כך ,הדדית(

ה הבסיס ה היז רעיוןאלו שיגרם להם נזק.  את אפשר לפצות יהיהשיצטבר 

 . ביטוחכלכלי שנקרא:  תחום חברתילהתפתחות 

 

 ביטוח?מהו 

את הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים  Insurance ביטוח

שמספק  אמצעיהביטוח הוא כלומר,  .הנזקים העלולים ליפול למעמסה על היחיד

בבסיסו מונח עיקרון , שבמקרה של נזק, הרס או אובדן כספי למבוטח פיצוי

לפיו ניתן להקל על הפסד כלכלי שהיחיד אינו  של ערבות הדדית, כלכלי חברתי

  ד דומה.יכול לעמוד בו, על ידי חלוקתו בין רבים הצפויים להפס

 כיצד עובד הביטוח?

( מנהלת קופה שמשתתפים בה כל אותם הגופים תחברת הביטוח )המבטח

מכספי אותה  .)חברות, ארגונים, אנשים פרטיים( אשר צפויים לנזקים מסוימים

ואשר  ,את היחידים הסובלים בפועל מאותם נזקים ה חברת הביטוחקופה מפצ

 ם. לעמוד בה אלמלא הביטוח לא היו מסוגלים

כאשר מצד אחד , צדדיםלהסכם בין שני  מתייחס "ביטוח" המושג ,למעשה

גוף יכול להיות  נמצא המבוטח אשר שניצד מו ,המבטחת חברת הביטוחנמצאת 

משלם  ,פוליסה :על פי הסכם הביטוח הנקרא .אדם פרטיעסקי, גוף ציבורי או 

נקבע  לה, שגודפרמיה :המבוטח לחברת הביטוח תשלום תקופתי קבוע הנקרא

על ידי החברה המבטחת, לפי ההסתברות שהאירוע כנגדו היא מבטחת אכן 

החברה  מתשלמ ,מפניו ביטח עצמוהמבוטח ש ,כשמתרחש האירוע .יתרחש

תנאים הקבע לפי נ שגודלו ,כפיצויכלשהו סכום כסף המבטחת למבוטח 

 . בפוליסהשהוגדרו מראש 

 מטענים ביטוח - 4פרק 



 
 

 39 אין להעתיק או לשכפל מהספר הוצאה לאורלמורן  כל הזכויות שמורות

 מושגים בסחר בינלאומי - 5פרק 

 מהו סחר בינלאומי?

בין ות ושירותים של סחוררכישה או מכירה  :הוא (סחר חוץ) סחר בינלאומי

מסוימת  שרכשה מדינהסחורות כאשר  גורמים עסקיים ממדינות שונות.

מוכרת מסוימת מדינה וכאשר  ,ייבוא נקרא: זה ,אליהמגיעות  אחרת מדינהב

מהווה  בעולם המדינות בכל. יצואזה נקרא:  ,את סחורותיה למדינה אחרת

של המדינה,  ומההכנסות ,מהכלכלה שלהןהסחר הבינלאומי חלק משמעותי 

 .מדינות העולם כליש לו חשיבות רבה עבור ולכן, 

סחר בינלאומי התקיים לאורך כל ההיסטוריה האנושית. סחר ימי ויבשתי 

וכמה מן המעצמות והמדינות הבולטות ביותר לאורך , התקיים בעולם העתיק

  .ההיסטוריה ביססו חלק ניכר מכוחן על סחר כזה

הכלכלית, החברתית, התרבותית  חשיבותה ,האחרונות במהלך מאה השנים

 מהתפתחות כתוצאהוהפוליטית של הסחר הבינלאומי נמצאת בעלייה מתמדת, 

 תאגידים הקמתם שלכן מוהביטוח, ו הבנקאות ,התעבורה, התיעוש מערכות

  .הבינלאומיהתגברות הסחר ל ההביאהגלובלית , שפעילותם בינלאומיים

 

 (WTO e Organization)World Tradארגון הסחר העולמי 

 הסכם כארגון הממשיך את פעילות 1995הוקם בשנת  ארגון הסחר העולמי

 הסכםשהיה , )GATT )General Agreement on Tariffs and Trade -גאט"ט 

לבנות סביבת סחר בינלאומי  מתוך מטרה ,1947 שנתב שנחתם ,בינלאומי

 סחר. משל שיתוף וליברליזציה בוליצור תהליך  ,בטוחה ויציבה

לסחר הסכמים  תבהתווייהעוסק  ,ארגון בינלאומי הוא ארגון הסחר העולמי

מטרתו העיקרית להבטיח סחר  המוסכמים על המדינות החברות בו. ,בינלאומי

 ארגון הסחר העולמי חופשי שוויוני בטוח וצפוי ככל שניתן בין כל מדינות העולם.

  פועל בשלושה מישורים:

  בין המדינות החברות בינלאומיסחרי ממשא ומתן ניהול לפורום. 

 כל אחת מן המדינות החברות דייל מעקב אחר ביצוע ההסכמים ע.  

  בין המדינות החברות. בינלאומייםפורום ליישוב סכסוכי סחר 

 לסחר בינלאומי מבוא - 5פרק 



 
 

 48 אין להעתיק או לשכפל מהספר הוצאה לאורלמורן  כל הזכויות שמורות

 בינלאומיסחר ב םמונחי - 6פרק 

 סחר בינלאומיבהמורכבות 

בעסקה מסחרית בינלאומית, ה בסחר בינלאומי היא עסקה מורכבת. עסק

רחוקים נמצאים בשתי מדינות שונות,  )היצואן( והמוכר )היבואן( הקונה

זמן הפער כששניהם במצב של סיכון וחוסר ודאות, בגלל  ,זה מזהגיאוגרפית 

 ביצוע התשלום. מועד לבין  והגעתה, בין משלוח הסחורה

 הוא ממתין בחוסר ודאות לקבלת הסחורה  -אן( מבחינת הקונה )היבו

, אליוועד שתגיע  ,)היצואן( המוכר שנשלחה על ידימרגע שהזמין, כי 

 מעבריתחנות ביניים רבות, הן בשל מורכבות השינוע )עוברת  הסחורה

טעינה ו יבשתית, ימית ואווירית, פריקה -גבול, שילובים של סוגי הובלה 

 ,ורוקרטיות שונות )רישיונות יצוא/יבוא(, והן בשל דרישות ביוכדומה

הקונה לבדוק  ליוכהסחורה לחזקתו הפיזית,  גיעתשכ. רק (ועוד מכסים

 את התאמתה להזמנה, את תקינותה ואת איכותה. 

  )קבלת התמורה בחוסר ודאות ל הוא ממתין -מבחינת המוכר )היצואן

של עד הגעתה כי  עבור הסחורה ששלח לו. )היבואן( מהקונההכספית 

להמתין המוכר  צריך וביצוע העברת התשלום, הסחורה לידיו של הקונה

 הכספית המגיעה לו.התמורה  לקבלת

 

 גורמי סיכון בעסקה בינלאומית

 גורמי סיכון כמו:  נם, ישבעסקה בינלאומית

 חוסנו הכלכלי ומוסר יכולת האספקה של המוכר, או  ה שלאי הכר

  .התשלומים של הקונה

 יים במצבם הכלכלי של הקונה או המוכרשינויים בלתי צפו.  

  עסקהבשינויים בשעריהם של המטבעות המעורבים.  

  שינויים כלכליים ופוליטיים פתאומיים המונעים את משלוח הסחורה או

 את ביצוע התשלום במועד שהוסכם. 

הסחר במסגרת ת אועסקהביצוע הופכים את  וגורמי הסיכון, חוסר הודאות

 רב.ת סיכון וובעל ,תוהבינלאומי למורכב

 בסחר בינלאומי יםמונח - 6פרק 



 
 

 51 אין להעתיק או לשכפל מהספר הוצאה לאורלמורן  כל הזכויות שמורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FAS - hipSAlongside  Freeהמונח 

התחייבות המוכר מסתיימת עם מסירת הטובין לקונה על הרציף לצד  FASבמכירה בתנאי 

יתר ההוצאות על אגרות נמל דופן האוניה, וסיום הליכי מכס יצוא בנמל המוצא במדינת היצוא. 

יף וטעינה חלים על הקונה. הביטוח לגבי הטובין עובר לקונה, עם מסירת הטובין לקונה על הרצ

 לצד דופן האוניה במדינת המוצא.

 מונח זה משמש בהובלה ימית

 FOB - Free on Boardהמונח 

 סיום הליכי מכס יצוא בנמל המוצאמסתיימת עם המוכר  התחייבות FOBבמכירה בתנאי 

וניה(. זיקת הביטוח עוברת לקונה )מעבר הטובין את דופן הא וטעינת הטובין על סיפון האוניה

 עם חציית הטובין את דופן האוניה בנמל המוצא. 

 בהובלה ימיתמונח זה משמש 

 הסיכון העברת הקונהמחויבות  מחויבות המוכר

 הסיכון העברת הקונהמחויבות  מחויבות המוכר




