
 3.0 גרסה –מילו מונחי בשילוח בינלאומי 
  
  

 : רשימות 2מילו המונחי בשילוח בינלאומי מכיל 
הראשונה בשפה האנגלית הכוללת מונחי מקצועיי הנהוגי לשימוש ברמה הבינלאומית 

 .ובישראל
 .השנייה כוללת רשימת מונחי בשפה העברית השכיחי מעצ טיב בישראל

  
, יחד ע זאת. עמודת המונחי הינ בתצורת השכיחה ביותר בשימושהמונחי במילו ב

השימוש במונחי בתחו השילוח הבינלאומי יכול שייעשה לעיתי בשימוש בש המלא באנגלית 

  ).O/S( ולעיתי בקוד המקוצר  ) OPEN SIDE CONTAINER: 'לדוג( של המונח 
תר מושגי היכולי להימצא ה בעמודת במטרה לא) CTRL-F( מומל להיעזר במנגנו החיפוש 

 .ה בעמודת המינוח ולעיתי בעברית או באנגלית בלבד, המונחי
  

אי . או חוות דעת משפטית/המידע המוצג במילו הינו מידע כללי בלבד ואי בו כדי להוות ייעו ו

דרשי  נושאי באחריות כלשהי כלפי המשתמשי  ואלה נIFFCCAאו ארגו /עור המילו ו

אי . או המצורפי/לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברי האמורי ו

במילו ובשימוש בו כדי לפטור את המשתמשי בו מבדיקה של המידע הרלבנטי במקור בטר 

 .במילו המונחי תו ציו המקורפרטי בלבד ניתנת בזאת רשות לעשות שימוש . יעשו בו שימוש
  

.  מילו המונחי הוכ ונער ידי אור הא
 בכל שאלה, הערות והארות נית לפנות לעור בדואר אלקטרוני :

  
chenon@012.net.il or orenair@hotmail.com 

  
  

FREIGHT FORWARDING GLOSSARY 
AAPA The Association of Asia Pacific Airlines. 

www.aapairlines.org  
ABOUT ( L/C )  להוראות ה39סעי  UCP500 קובע כי ציו מילה זו 

בסמו לסכו האשראי הדוקומנטרי או כמות הטובי 
 10%באשראי יביא לאפשרות של גריעה או תוספת של 

 . מטרי אלומפר
 :מילי נוספות בשימוש בעלות משמעות זהה 

-          APPROXIMATELY 
-          CIRCA  

ABS American Bureau of Shipping ( a recognized security 
organization  issuing ISSC certificate ). 
www.eagle.org 

ACC Air China Cargo. 
Officially launched on December 12, 2003. 
Owned by Air China (51%), CITIC Pacific (25%) and 
Capital Airport (24%). 
www.airchina.com 

ACCEPTANCE  קיבול. 
לשטר קיבל על / מושג מדיני החוזי לפיו צד להסכ



שטר וכפועל יוצא מחוייב /ת תנאי החוזה עצמו א
 .חוזית לפעול בהתא לתנאי ההסכ/משפטית

ACKNOWLEDGEMENT  מסמכי לגביה: 
מאשר את קבלת )  בנק היבוא ( הבנק הגובה 

הדוקומנטי לשולח ובפועל לוקח על עצמו לפעול 
 .בהתא להוראות שולח הדוקומנטי

 .ומנטיהבנק הגובה הופ לנאמ של שולח הדוק
ACMI Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance ( wet lease ).  
ACS AMERICAN CONSOLIDATION SERVICES 
ACTUAL CARRIER  מוביל בפועל. 
AD AFTER DATE 
AD VALOREM FREIGHT דמי הובלה המחושבי לפי ער הטובי. 

 . מער הסחורה2.5%בדר כלל 
  .VALUATION CHARGEהמקבילה הימית של 

ADVANCE PAYMENTS  שיטת תשלו בסחר בינלאומי בה היצוא מכתיב את
תנאי העסקה והיבוא מחוייב לשל מראש עבור 

 .הטובי בטר נשלחו
 .נהוג לשימוש כאשר לא קיי אמו בי היצוא ליבוא

הסתמכות על רצו היצוא לשלוח את : הסיכו ליבוא 
 .הסחורה לאחר התשלו

ADVISING BANK  אשראי דוקומנטרי: 
 .הבנק המודיע למוטב על פתיחת האשראי הדוקומנטרי

AES Automated Export System. 
דרישת רשות המכס האמריקאית לחיוב מגזר היצוא 
האמריקאי בהגשת רשומוני יצוא בדר אלקטרונית 

  SEDשיטת הדיווח נקראת . AES באמצעות מערכת ה 
 )Shipper’s Export Declaration (  והיא כוללת גיליו

אלקטרוני בו נדרש היצוא למלא מספר זיהוי חד ערכי 
 .של המשלח הבינלאומי וכ את משקל הטובי

AF AIR FREIGHT 

AFC Air France Cargo. 
www.airfrance.com/cargo 

AFD Additional Freight Detention. 
 .דמי הובלה נוספת

AGENT DISBURSMENT  מער ההובלה 10%בהובלה אווירית עד ( עמלת סוכ .( 
AGENT FEE  חשמל וכו, ארנונה, משרד( הוצאות הסוכ השוטפות'.( 
AGREXCO www.agrexco.com 
AIRBRIDGE CARGO The Volga-Dnepr scheduled services subsidiary.  
AIRWAY BILL  מסמ ההובלה האווירי המהווה: 

 .ד הנחיות למוביל. 1
 .אישור לקבלת הטובי על ידי המוביל האווירי. 2
 .חשבו הובלה. 3
 .הוכחה לכאורה לקיו חוזה הובלה . 4

 –כינוי נוס לשטר המטע האווירי 
AIR CONSIGNMENT NOTE . 

 לאמנת ורשה כפי 16 עד 5אה סעיפי לעניי זה ר
שתוקנה על ידי פרוטוקול האג ופרוטוקול מונטריאול 

  .1999 לאמנת מונטריאול 16 עד 4 וכ סעיפי 4מספר 
ALL IN RATE תערי הכולל את כל ההיטלי והתוספות. 
ALL RATES APPLY FROM 
SHIP’S TACKLE AT PORT OF 
LOADING TO END OF SHIP’S 
TACKLE AT PORT OF 
DISCHARGE 

) בתחתית שטר המטע ( הצהרה של חברת הספנות 
 –לפיה תערי ההובלה מכסה את המרחב הגיאוגרפי מ 

SHIP ALONGESIDE במדינת המוצא ועד לנקודה זו 
 . במדינת היעד



AMENDMENT  בדר כלל בדבר חקיקה או אמנה ( שינוי / תיקו.( 
ANTI DUMPING מניעת היצ. 

הוא מצב בו מחיר היבוא נמו ממחיר המכירההיצ 
 ".לשבור את השוק " במדינה היצוא והעלול 

.יכולה להגיב בהטלת היטלי היצ" מותקפת"המדינה ה 
 :בסבב אורוגוואי נידו היטל זה והוחלט כי 

היטל זה יוטל כאשר עלול להיגר נזק ממשי לענ
לתקופה מוגבלת ובכפו לגודל הנישה של, מסויי

  .הטובי בשוק 
AOC  Air Operator’s Certificate. 
APPLICANT אשראי דוקומנטרי: 

המבקש את ) קונה / היבוא( לקוח הבנק הפותח 
 ).מוכר / יצוא ( פתיחת האשראי לטובת המוטב 

APPROVED VESSEL / SHIP
( INSURANCE )

 .אונייה מאושרת
בכ תנאי הביטוח הקבועי בפוליסה הימית מותני 

 .שהמטע יובל על אונייה מאושרת
AQIS Australian Quarantine and Inspection Service. 

www.aqis.gov.au 
ARAB CLAUSE 
 

תניית הסעי הערבי המופיעה על גבי שטר המטע  
והקובעת כי חל איסור למוביל לפקוד מי 

בטר , י של מדינות ערבטריטוריאליי או נמל
 .  למעט במקרי של כוח עליו, ההגעה לישראל

אחד מהתנאי הדוקומנטריי לשיטת תשלו של 
 .אשראי דוקומנטרי

הסעי קיי א ביחס ליצוא לקפריסי ביחס לעגינה ( 
 ).בצפו האי 

ARRIVED  הגעת הטובי למדינת היבוא–סטטוס יבוא . 
AS AFTER SIGHT. 
ASSEMBLY קונסולידציה ללקוח אחד . 

מספר ספקי המשלחי טובי ללקוח אחד תו כדי
חסכו בעלויות הובלה ושחרור ממכס של כל הטובי

 .ברשומו אחד
  . ASSEMBLY –מסה קריטית ליצירת ה : התנאי

בעת תשלו באמצעות אשראי דוקומנטרי של: החסרו 
ח עדלא יהיה נית לשחרר את כל המשלו, מי מהספקי

 .לביצוע ההסבה
ASSIGNMENT OF PROCEEDS אשראי דוקומנטרי: 

המחאת האשראי המובטח . המחאת תמורות יצוא
 .מהיצוא לגור שלישי

 .UCP500 – לכללי ה 49לעניי זה ראה סעי 
AT FIRST PRESENTATION דרישה לתשלו ע הצגה ראשונה  . 
ATA (American) Air Transport Association. 
ATA CARNET   המאפשרת ) לרבות ישראל ( אמנת מכס בינלאומית

כניסה זמנית של מוצרי למדינות החברות בה לצרכי 
תקופה זו אינה ( מוגדרי לתקופה שאינה עולה על שנה 

במסגרת מסע סיבובי בו התחנה ) ניתנת להארכה 
 .האחרונה תהא מדינת המוצא

חוקיות השימוש במסגרת זו פוטר מהצור לעמוד ב
היבוא ובצור לתשלו מיסי מכס וכפועל יוצא מביא 

 .לשחרור מהיר של הסחורה 
המוצרי הניתני להובלה במסגרת זו הנ מוצרי 

): מוצרי מתכלי אינ נכללי ( הניתני לזיהוי 
 .לדוגמא  טובי בעלי מספר סידורי

,  סוגי הטובי השכיחי במסגרת זו ה תערוכות
 .' פרוייקטי וכו,ספורט, מופעי

הטובי ניתני למכירה באחת ממדינות היעד כנגד 



 .שחרור ותשלו מיסי רגיל
,  לשכת המסחר–הגור המוסמ להנפקת המסמ 

 .כנגד ערבות בגובה המכס והמיסי
ATAC Air Transport Association of Canada. 

www.atac.ca 
AVAL בות אוואלער. 

שולח הדוקומנטי מעביר לבנק הגובה / בנק היצוא
את המסמכי המסחריי ושטר חליפי ומורה כי 

 .המסמכי יימסרו כנגד קיבול היבוא וערבות הבנק 
AWS AIR WAYBILL 

.שטר מטע אווירי  
BACK TO BACK L/C  אשראי דוקומנטרי: 

ח עסקת אשראי דוקומנטרי במסגרתה בנק הקונה פות
אשראי על ש מתוו אשר פותח אשראי שני על ש 

 .המוכר
לא , היה ובנק הקונה ימצא אי התאמות: החסרו 

 .תשול התמורה לבנק המתוו ששיל לבנק המוכר
 .אשראי דוקומנטרי בר העברה: הפתרו 

BALTIC DRY INDEX  מנתיבי 23 –מדד הכולל את מחירי הובלת המטע ב 
 .בעולהסחר הימיי העמוסי 

BALTIC EXCHANGE הבורסה לחכירת אוניות בלונדו. 
BAREBOAT   המיועדת להחכרה לפרק זמ ארו“ ערומה “ אונייה . 
BAWC British Airways World Cargo. 

www.baworldcargo.com 
BBL BARREL 
BENEFICIARY אשראי דוקומנטרי: 

 .הספק שלטובתו נפתח האשראי/ היצוא. המוטב
BENELUX הולנד ולוקסמבורג, שיתו הפעולה הכלכלי בי בלגיה. 
BILL OF EXCHANGE שטר חליפי.  
BILL OF LADING שטר מטע ימי. 

 .MARINE B/L ראה
BITCC Beijing International Technology Co – operation Centre. 

www.bitcc.com.cn 
BRIDGE FORMULA גשרי על לתנועה המותר למשקל החישוב נוסחת 

 .ב"בארה INTERSTATE – ה    ברשת
BTA Public Health Security Bio Terrorism Preparedness and 

Response Act of 2002. 
 Bio  בספטמבר נחת חוק ה 11 –בעקבות אירועי ה 

Terrorism Act  במטרה להג על אספקת המזו המיובא 
  .לארצות הברית מאיומי שוני לרבות טרור ביולוגי

BTO Buy To Order ( and zero inventory ). 
BULKTAINER מכולה המיועדת להובלת צובר יבש . 

בעלת שלושה או ארבעה פתחי הטענה עליוני ופתח 
 .קדמי לפריקה או יניקה

 . רגל בלבד20רסת מצוייה בג
BUNKER SURCHARGE/ 
FUEL SURCHARGE/ 
BAF 

 . היטל דלק
ההיטל נועד . היטל המוטל בשל עליית מחירי הדלק

במקרי בה מחיר הדלק יורד . לפצות את המוביל
ההיטל מוסי עלויות לער . יתקבל ניכוי בהתא

 . ההובלה
 לחודש בהתא למחירי הדלק 15ההיטל מתעדכ כל 

 ).ברוטרד (עי במסגרת השוק הפרטי אשר נקב
 . יו מראש30הודעה בדבר ההיטל נמסרת 

BUNKER ADJUSTMENT FACTOR 
 .בי דלק היטל

C.A.L CARGO AIR LINES LTD. 



 .מ"בע למטע אוויר קווי – ל.א.ק
חברת התעופה הישראלית להטסת מטעני נמצאת 

חברת הנכסי של המרכז ( בבעלות חברת ניר שיתופית 
 .מועצת הפרחי ומועצת הירקות, )חקלאי ה

החברה שותפה בקבוצה חדשה בראשות דנקנר 
שנבחרה להקי ולהפעיל מסו מטעני שני , השקעות 

 .בנמל התעופה ב גוריו
מסו מטעני  ) AGREXCOבשיתו ( ל א הקימה .א.ק

 .בבלגיה' בנמל התעופה ליאז
 צי המטוסי של החברה כולל שלושה מטוסי מטע

 ).אחד מה מוחכר  ( 747200מסוג בואינג 
 .    עובדי50 לחברה כ 

www.cal.co.il    
C.O.C CERTIFICATE OF CONFORMITY 

תעודה המעידה כי הטובי  הולמי את דרישות 
 .היבוא

C.O.D CASH ON / AGAINST DELIVERY 
 .קבלת הטובי תמורת הכס

בפועל המשלח הבינלאומי גובה את ער הטובי תמורת 
 .מסירת הניירת לשחרור

 :  נהוג כי על גבי שטר המטע תופענה האותיות  
C.O.D. 

C.P CHARTER PARTY 
C.R CARRIER’S RISK 
C.U CUSTOM UNION 

כוח עבודה / הו/ הסכ איחוד מכס במסגרתו טובי
 .  החברות להסכיכולי לנוע באופ חופשי במדינות

פועל יוצא של הסכ שכזה הנו הרעת מצב של מדינות 
שאינ חברות בגוש הסחר א סוחרות ע החברות 

 .בהסכ
 *E.E.C 
*EFTA 

CAAS CIVIL AVIATION AUTHORITY OF SINGAPORE. 
CAD CASH AGAINST DOCUMENTS 

הבנק גובה : שיטת תשלו במסגרת מסמכי לגבייה 
מורה במזומ בעבור המסמכי מהיבוא את הת

הנדרשי לשחרור הטובי ובכ משמש כנאמ של 
 .היצוא

מסמכי הקניי יועברו ליבוא רק לאחר תשלו או 
 .התחייבות לתשלו

 :מקביל מושג
DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (D/P). 

CAIE Canadian Association of Importers & Exporters Inc. 
The association represents over 680 corporations in 
promoting Canada’s international trade. 

CANAL FEE דמי מעבר בתעלות. 
  NRT לדוגמא מעבר בתעלת סוא מחושב לפי ער ה 

הנפח המרוויח של האונייה ואי כוללי במסגרתו את 
 . חדרי המגורי של הצוות ושירותי שוני בספינה

CAO CARGO AIRCARFT ONLY 
 .הובלה במטוס מטע בלבד

 .FREIGHTER MATERIAL – ל בדומה
CAPACITY קיבולת. 
CARDIS CARGO DATA INTERCHANGE SYSTEM 

.  לטובי ביחס מידע קבלת המאפשרת מחשב אפליקצית
CARGO COUNT GMBH An autonomous company ( based in Kelsterbach )  

launched by Lufthansa Cargo to offer airfreight services 



management to passenger-focused airlines who wish to 
improve their cargo business. 
Cargo counts will take over freight related processes such 
as sales, marketing, ground handling, accounting, IT and 
capacity management. 

CARRIAGE הובלה. 
CARRIAGE PAID דמי ההובלה שולמו מראש. 
CARRIER מוביל. 

 – ו ACTUAL CARRIER ראה זה לעניי
CONTRACTING CARRIER. 

CARTEL קרטל. 
CBP US Custom & Boarder Protection 
CCL Commerce Control List. 

אישור משרד המסחר האמריקאי ליצוא ביחס 
 .למוצרי מסויימי

CCMA The Canadian Courier and Messenger Association :  
An organization representing time sensitive delivery 
service companies across Canada. 
www.canadiancourier.org  

CCN Cargo Community Network (of Singapore) enables 
paperless exchange of cargo-related information amongst 
members within the air cargo community. 
Together with GLSHK it launched the internet portal of 
EZYCARGO.  
www.ccn.com.sg/aboutccn.html 

CCRA Canada’s Custom and Revenue Agency
CFR – COST AND FREIGHT  
(...NAMED PORT OF 
DESTINATION ) 
 = FOB+ FREIGHT 

 .INCOTERMS 2000מונח מכר במסגרת 
על חשבו , עסקת חבילה הכוללת את הובלת הטובי

ללא ,  עד נמל היעד המוסכ,]PRE-PAID[המוכר 
וללא )  LINER TERMSאלא א ( פריקת מהאונייה 
 .שיחרור מהמכס

זיקת הביטוח עוברת לקונה ע חציית הטובי את דופ 
, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי לקונה. האונייה

 .  טר פריקתו, ע הגעת המטע לנמל היעד
  .המונח משמש לעסקה הכוללת תובלה ימית

CFS CONTAINER FREIGHT STATION 
 .מחס עורפי

CFS/CFS CONTAINER FREIGHT STATION 
הומכלו ונפרקו   )LCL( סטטוס המציי כי הטובי 

 . במחס עורפי
CHARGEABLE WEIGHT  משקל לחיוב ( ער לחיוב בהובלה אווירית.( 

במקרי בה נפח המטע ביחס למשקלו חורג מהיחס 
  CHARGEABLE WEIGHT –משקל החיוב יהיה ה , 1:6

. 
CHARTER BILL OF LADING שטר מטע בחכירה. 
CHINA CARGO AIRLINES China Eastern subsidiary. 

www.cc-air.com/cargo 
CIF – COST INSURANCE AND 
FREIGHT ( .NAMED PORT OF 
DESTINATION ) 
     = FOB + FREIGHT + 
INSURANCE 

 .INCOTERMS 2000מונח מכר במסגרת 
עסקת חבילה מורחבת הכוללת את הובלת הטובי 

 עד נמל היעד ,]PRE-PAID[וביטוח על חשבו המוכר 
 LINERאלא א ( ללא פריקת מהאונייה  , המוסכ

TERMS ( וללא שחרור מהמכס. 
 על המוכר לרכוש –בהעדר הוראות ברורות מהקונה 

 .)CLAUSES C( פוליסת ביטוח מינימלית , עבור הקונה
זיקת הביטוח עוברת לקונה ע חציית הטובי את דופ 

, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי לקונה. האונייה
  . טר פריקתו, ע הגעת המטע לנמל היעד



 .המונח משמש לעסקה הכוללת תובלה ימית
CIF MAX COVER  תנאי מכרCIF הכוללי פוליסת ביטוח מקסימלית 

 .Aמסוג 
CIFFO  תנאי מכרCIF ללא פריקה  :FREE OUT. 
CIIRDF The Canada-Israel Industrial Research and Development 

Foundation. 
. קר קנדה ישראל לתמיכה במחקר ופיתוח תעשייתי 

  .1994הקר הוקמה בשנת 
www.ciirdf.ca 

CIM אמנה ביחס להובלה באמצעות רכבות. 
האמנה מכילה הוראות בדבר הנפקת שטרי מטע ותנאי 

זהו א שמו של מסמ . הגבלת אחריות למוביל
 .ההובלה

 .ישראל אינה חתומה על אמנה זו
An internationally standardized freight document issued 
in rail transport. CIM stands for "Convention 
Internationale concernant le transport de Marchandises 
par chemin de fer" ("international convention concerning 
the carriage of goods by rail"). The agreement has been in 
force since 1 January 1965, and constitutes the legal basis 
for the conclusion of freight contracts in international rail 
goods transport with one and the same freight documents. 

CIP – CARRAIGE AND 
INSURANCE PAID TO 
( …NAMED PLACE OF  
DESTINATION ) 
CPT+INSURANCE = CIP 

 .INCOTERMS 2000 מונח מכר במסגרת
 הובלת, עסקת חבילה המורכבת מעלות הטובי

אווירית או , ימיתוביטוח על חשבו המוכר בהובלה 
,  עד לנקודת המסירה המוסכמת בנקודת היעדיבשתית

 .טר שחרור ממכס
 על המוכר לרכוש –בהעדר הוראות ברורות מהקונה 

 ).CLAUSES C( ית פוליסת ביטוח מינימל, עבור הקונה
, זיקת הביטוח עוברת לקונה ע מסירת הטובי

 . אותו בחר המוכר, לחזקת המוביל
, עוברי מהמוכר לקונה, נטל ההוצאות ונטל האחריות
 .ללא שחרור ממכס, ע הגעת הטובי מקו היעד

CLAUSES ( INSURANCE ) נספחי מודולריי בה תנאי . בפוליסה" סעיפי"ה 
הסעיפי מותאמי לסוגי . ייגי שוניהביטוח וס

הטובי ובה רשומי הסיכוני המכוסי והלא 
לסוגי מטע מיוחדי קיימי . מכוסי בפוליסה

 :סעיפי מיוחדי
 .'קקאו וכו, סוכר, קפה : COMMODITIES –סעיפי ל 

  .A,B,C –סעיפי למטע כללי בי 
 .מית היA פוליסה המקבילה לפוליסה הובלה אווירית 

CLEAN BILL OF LADING  נקי"שטר מטע." 
 . שטר מטע שאינו מכיל הערה לקיו פג במטע

CLEAN COLLECTION (CC) גביה נקייה. 
שיטת תשלו במסגרת דוקומנטי לגבייה בה נעשה 

 . שימוש במסמכי פיננסי ללא מסמכי מסחריי
CLEAN ON BOARD נבדק , גיעהצהרה של חברת הספנות לפיה המטע ה

 ). לצורכי ביטוח " ( CLEAN"ונמצא 
היסטורית היה מקובל כי גור מטע המוביל בודק 

 ).חיצוני ( את המטע ובוח הא קיי פג 
איבד , לאור השימוש בקונטיינרי סגורי, בפועל

 .המושג ממשמעותו הפרקטית והפ למושג ארכאי
לאור העובדה כי ההצהרה היא של חברת , כמו כ
אי הגיו כי חברת הספנות תצהיר על פג , פנותהס

 . שכ עלול להיווצר מצב בו תוטל אחריות ג עליה
 SHIPPER LOAD ANDכיו נהוג להצהיר כי 

STOWAGE & COUNT לאמור : 



היה והמכולה . חברת הספנות לא המכילה את המכולה
 .אי לטעו כנגד המוביל, מגיעה ליעד ע הסגר המקורי

CLEARED השלמת תהלי המכס–יצוא /טטוס יבואס . 
CLOSING DATE המועד האחרו למסירת מטעני לכלי השיט. 
CLUASED/ DIRTY BILL OF 
LADING 

 ".מלוכל"שטר מטע 
 . שטר מטע המכיל הערה לקיו פג במטע

CMDCAS The Canadian Medical Devices Conformity Assessment 
System. 

CMR להובלה יבשתית בכבישיאמנה ביחס . 
האמנה מכילה הוראות בדבר הנפקת שטרי מטע ותנאי 

זהו א שמו של מסמ . הגבלת אחריות למוביל
 .ההובלה

 .ישראל אינה חתומה על אמנה זו
Abbreviation of "Convention relative au contrat de 
transport international de Marchandises par route". 
Transport document issued for shipment of goods by road 
(truck waybill / road consignment note). 

CN Canadian National Railway Company. 
CODE SHARING Agreement between two or more airlines to use 

the same airlines identification code when 
flights are displayed on a computer screen. 

COLLECT תשלו גוביינא . 
 .הובלה המשולמת על ידי היבוא

 – במסגרת מונחי ה F – ו Eמשפחות מונחי המכר * 
INCOTERMS 2000 . 

COLLECTING BANK  הבנק הגובה: מסמכי לגבייה. 
COLLECTION AMOUNT סכו לגביה. 
COLLECTION FEE דמי גבייה . 
COLLECTION INSTRUCTION הוראות גבייה. 
COLLECTION SCHEDULE מכתב גביה. 
COMBINED BILL OF LADING שטר מטע להובלה משולבת . 

מושג אמריקאי להתקשרות הכוללת שילוב של הובלה 
 .ימית ויבשתית

 . MULTIMODAL B/Lכיו נהוג להשתמש במושג  
COMBUSTION דליקה. 
COMMERCIAL DOCUMENTS  שטרי, תעודת אריזה, חשבו: מסמכי מסחריי 

 . 'מטע ותעודות מקור וכו
COMMUNICATION FEE  חיוב בגי דמי תקשורת על ידי חברות התובלה

 .והמשלחי
החיוב אינו מעוג במקור חוקי כלשהו וגובה החיוב 

 .נתו למשא ומת
CONFIRMED L/C אשראי דוקומנטרי מקויי. 

בדר כלל בנק במדינת היצוא או ( ערבות של צד שלישי 
 .לתשלו) שית במדינה שלי

היה ויעמוד היצוא בכל תנאי האשראי והבנק הפותח 
יקלע לקשיי או לחלופי מדינת היבוא תאסור את 

 .  יזכה היצוא לתשלו–קיו העסקה 
CONFIRMING BANK  בנק מקיי–אשראי דוקומנטרי . 
CONGESTION / DETENTION  
SURCHARGE 

 .היטל צפיפות
צב בו האוניות מנועות זהו מימו ההפסדי בגי מ

 .מלהיכנס לנמל בעקבות צפיפות או שביתה
שכיח במקומות גיאוגרפי בה קיי מספר נמו של 

 .נמלי
 :הטכניקה 

חברות הספנות " מסתיימת הצפיפות"במועד בו 



מסכמות את הנזקי שנגרמו לה ובהתא לכ מסוכ 
אל מול איגוד המשתמשי גובה ההיטל המהווה אחוז 

 . מער ההובלהמסויי
CONSIGNEE  מקבל הטובי/ נשגר. 
CONSIGNMENT משגור. 
CONSOLIDATION קונסולידציה. 

תו  ) MASTER( איחוד מטעני תחת שטר מטע אחד 
  ).HOUSE( שימוש בשטרי מטע פנימיי 

CONTAINER מכולה. 
המאפשר שינוע , ציוד שינוע יציב וקשוח למטעני

 . גדולות של מטעמהיר ובטוח של כמויות
 . CTUראה 

CONTAINER HIRE / 
CONHIRE 

 .היטל המשול לחברת הספנות בגי השימוש במכולה
במרוצת השני האחרונות פחתה השכיחות של גביית 

 .היטל זה
 :הטכניקה

 רגל או מכולה 40,  רגל20סכו קבוע עבור מכולת 
 .מתמחה

 .כיו נהוג לכלול היטל זה במסגרת דמי ההובלה
CONTAINER VESSEL אוניית המתמחה בהובלת מכולות מסוגי שוני. 
CONTRACT OF 
AFFREIGHTMENT 

 .חכירה חלקית באונייה בקו קבוע. חכירה חלקית
 .חכירת מחס אחד או מספר מחסני באונייה*

CONTRACTING CARRIER מוביל חוזי. 
CONVENTION OF THE METRE A diplomatic treaty between fifty-one nations that 

operates through a series of Consultative Committees, 
whose members are the national metrology laboratories of 
the Member States of the Convention, and through the 
Bureau International des Poids at Mesures ( BIPM ) own 
laboratory work. 
ישראל הצטרפה להסכ להכרה הדדית בתקני מדידה 
ובכ זכתה להכרה לתעודות המונפקות על המעבדה 

מטרת האמנה . הלאומית של היצואני מישראל
 .אחידות והכרה הדדית של כלי המדידה

www.bipm.org 
COPYRIGHT זכות היוצר על יצירתו. זכות יוצרי. 

א לפקודת המכס והסכ 200לעניי זה ראה סעי  
 .טריפס

COURIER בלדר.  
COVERING BANK  בנק מכסהאשראי דוקומנטרי . 
CPR Canadian Pacific Railway 
CPT – CARRIAGE PAID TO 
(…NAMED PLACE OF 
DESTINATION ) 
FCA + FREIGHT = CPT 

 .INCOTERMS 2000  מונח מכר במסגרת
והובלת על , המורכבת  מעלות הטוביעסקת חבילה 

 עד אווירית או יבשתית, ימיתחשבו המוכר בהובלה 
טר , לנקודת המסירה המוסכמת בנקודת היעד

 .שחרור ממכס
, זיקת הביטוח עוברת לקונה ע מסירת הטובי

נטל ההוצאות ונטל . אותו בחר המוכר, לחזקת המוביל
ת הטובי ע הגע, עוברי מהמוכר לקונה, האחריות

 .ללא שחרור ממכס, למקו היעד
CSCB Canadian Society of Customs Brokers 
CSI CONTAINER SECURITY INTIATIVE 

The American’s custom program that includes 4 
elements : 
1.        Using intellegince to detact high risk 

containters. 
2.        Using container’s x-ray examination. 



3.        Using hi-tech accessories to detact high risk 
containers. 

4.        Using “smart” containers.     
CT CONTAINER TERMINAL. 
CTA Canadian Transportation Agency  
C-TPAT Customs – Trade partnership Against Terrorism. 

יקה אמריקאית נאלצות חברות התעופה בהתא לחק
שטרי המטע ושטרי המטע , להעביר את המניפסט

 שעות לפני הנחיתה בנמל תעופה 4הפנימיי עד 
 של המכס AMS אמריקאי ראשו למערכת ה 

 .  האמריקאי
אי ציות להוראות אלו עלול לגרו לעיקול המטע 

 .והטלת קנס כספי על חברת התעופה
CTU CARGO TRANPORT UNIT 

 .הגדרה אקדמית של מכולה
 .CONTAINERראה 

CURRENCY ADJUSTMENT 
FACTOR ( CAF ) / CURRENCY 
SURCHARGE  

 .שער/ היטל מטבע 
בעיקר בגי ( היטל המוטל בשל ההפרש בשערי המטבע 

 ).הפער בי הדולר למטבע בשימוש 
 :הטכניקה 

פע בחודש נקבע שער חליפי מוסכ בי חברות 
 קונפרנסי לארגו המשתמשי בהובלה ימית/ ותהספנ

בישראל היטל זה אינו שכיח שכ דמי ההובלה נגבי ( 
 ).שכיח בסחר באזור הי הבלטי .  בדולרי 

CUSTOM AGENT סוכ מכס. 
 .ראה הגדרת סוכ מכס

CUSTOM CLEARANCE שחרור ממכס. 
CUTTING VOLUME גניבת נפח. 

ח האווירי לפיה פרקטיקה שכיחה בתחו השילו
המשלח מצהיר על משקל נמו יותר מהמשקל הנכו 

חברות התעופה . של הטובי על מנת לחסו בהוצאות
מודעות לתופעה אול כל עוד לא בדקו את משקל 
. הטובי פיזית אי ביכולת לאכו בפועל את התופעה

 יורו מה שהופ את 25קנס בגי גניבה הנו בשיעור של 
 ".   תפיסה " ת ג במקרה של לכדאי" הגניבה"

CY CONTAINER YARD 
נהוג להשתמש במושג ביחס לסטטוס  . מסו עורפי

FCL. 
D.S DAYS AFTER SIGH. 

DAF – DELIVERD AT 
FRONTIER ( …NAMED 
PLACE) 

 .INCOTERMS 2000  מונח מכר במסגרת
מסירת הטובי לקונה מתבצעת בנקודת גבול יבשתית 

 בי מדינות שכנות אשר שכיח בסחר. מוסכמת
 .ממשלותיה אינ מאפשרות מעבר של כלי הובלה 

נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי , זיקת הביטוח
 .ממוכר לקונה ע מסירת הטובי לקונה במסו הגבול

 .נהוג לשימוש בכל סוגי התובלה
DATE OF ISSUE (L/C)  המועד בו נוצר ה– L/C. 
DDP – DELIVERD DUTY PAID  
(…NAMED PLACE OF 
DESTINATION)  

 .INCOTERMS 2000  מונח מכר במסגרת
מסירת הטובי לקונה מתבצעת בנקודת פני יבשתית 
 .מוסכמת במדינת היעד לאחר תשלו מכס ומיסי יבוא

את הטובי , על חשבונו, על המוכר חלה החובה להתיר
 .המיובאי מרשות המכס

 האחריות עוברי ונטל, נטל ההוצאות, זיקת הביטוח
ממוכר לקונה ע מסירת הטובי לקונה או נציג 

 .מטעמו בנקודה מוסכמת במדינת היעד
 .נהוג לשימוש בכל סוגי התובלה



DDU – DELIVERD DUTY 
UNPAID (…NAMED PLACE OF 
DESTINATION) 

 .INCOTERMS 2000  מונח מכר במסגרת
מסירת הטובי לקונה מתבצעת בנקודת פני יבשתית 

 .במדינת היעד ללא תשלו מכס ומיסי יבוא
להתיר על חשבונו את , על הקונה מוטלת החובה

להמציא את , הטובי מרשות המכס וע קבלת ההתרה
או , האסמכתאות הדוקומנטריות הדרושות למוכר

לביצוע המש ההובלה לנקודת המסירה , לנציגו
 .המוסכמת

מכס למעט תשלו בגי , נטל ההוצאות, זיקת הביטוח
ונטל האחריות עוברי ממוכר לקונה ע , ומיסי

מסירת הטובי לקונה או נציג מטעמו בנקודה מוסכמת 
 .במדינת היעד

 .נהוג לשימוש בכל סוגי ההובלה
DECK CARGO מטע המובל על גבי סיפו האונייה. 
DECLARED VALUE PREMIUM  עמלה המשולמת לחברת התעופה המצהירה על ער

רה לבטל את תקרת הפיצוי לה חב המוביל הטובי במט
 .במקרה של אובד או נזק לטובי

DEFERRED PAYMENT תשלו דחוי. 
הסדר תשלו באשראי דוקומנטרי לפיו הבנק הפותח 

להעביר את התשלו במועד הפירעו ) בכתב ( מתחייב 
 .המוגדר בתנאי האשראי

  .UCP500 – לכללי ה 10לעניי זה ראה סעי 
DEFFERED REBATE  החזר כספי הנאמד באחוז כלשהו מער הובלה השנתי

המוענק ללקוחות המוביל לאור נאמנות ובהתא 
 . להסכמי נאמנות

DELIVERY ORDER/ NOTE פקודת מסירה. 
מסמ בעל משמעות משפטית המעביר את החזקה 

 . או בי מוביל למוביל בטובי מהמוביל למקבל
 .יח ב" ש60. בדר האוויר$ 40*

DEMURRAGE FEE דמי השהיית מכולה. 
קנס בו מחוייב המשתמש לשל בגי אי השבת / תשלו

המכולה למוביל תו תקופה שנקבעה אשר נספרת החל 
 של החזקת המכולה OVERTIME(ממועד יו הפריקה 

(. 
השהייה יכולה שתיגר א בגי פרק הזמ בו היבוא 

זמ "לא הגיע לקבלת הטובי והמכולה איבדה 
 ". שימוש

DEPOT מחס/ מסו. 
DEQ – DELIVERD EX QUAY  
(…NAMED PORT OF 
DESTINATION) 
DEQ =DES+ UNLODING 

 .INCOTERMS 2000מונח מכר במסגרת 
מסירת הטובי לקונה לאחר פריקת מהאונייה בנמל 

במדינת היבוא טר התרת הטובי ) ברצי נקוב ( היעד 
 .מרשות המכס

נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי , טוחזיקת הבי
 .לקונה ע הנחת הטובי על הרצי הנקוב בנמל היבוא

  .נהוג לשימוש במסגרת הובלה ימית
DES – DELIVERD EX SHIP  
(…NAMED PORT OF 
DESTINATION) 

 .INCOTERMS 2000  מונח מכר במסגרת
 היעד מסירת הטובי לקונה מתבצעת על האונייה בנמל

 CIF –להבדיל מ ( ללא פריקת המטע מהאונייה 
 ).במסגרתו הסיכו עובר לקונה בנמל המוצא 

 .'גרעיני וכו, דלק: שכיח במטעני צובר 
נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי , זיקת הביטוח

ממוכר לקונה ע מסירת הטובי לקונה על סיפו 
 .האונייה בנמל היעד

 . בלבדנהוג לשימוש בהובלה ימית
DESIGN הגנה על זכויות הצורה והמראה החיצוניי של . מדג

 .המוצר
א לפקודת המכס והסכ 200לעניי זה ראה סעי 



.טריפס  
DFW Dallas Fort Worth ( international airport ). 

www.dfwairport.com 
DIRECT COLLECTION (DCL) ביה ישירה בי היצוא לבנק היבואג. 
DISBURSMENT תשלו בגי חיובי שוני. 
DISCREPANCY  אשראי דוקומנטרי: 

אי התאמות בדוקומנטי בהתא לתנאי האשראי או 
 .בינ לבי עצמ

בנק היבוא רשאי לבקש את אישור היבוא לחדש את 
התחייבותו כנגד הדוקומנטי באמצעות כתב 

 .  היבואהסתייגות של
DISH DATA INTERCHANGE FOR SHIPPING 
DOCUMENT OF TITLE תעודת קניי. 

 שטר המטע הימי מהווה תעודת קניי* 
DOCUMENTARY 
COLLECTION 

 .מסמכי לגבייה
שיטת תשלו בסחר בינלאומי במסגרתה היצוא מכי 
מערכת דוקומנטי בצירו שטר מטע המאפשר את 

. שת תשלו מיידית או שטר חליפידרי, שחרור הטובי
מסמכי אלו נשלחי לבנק היצוא בצירו הוראות 

. בנק היצוא שולח אות לבנק היבוא לגבייה. גבייה
הבנק מוסר ליבוא לשחרור הטובי בעבור תשלו או 

 .חתימת קיבול של היבוא על גבי שטר החליפי
בנק היבוא הינו נאמ של שולח המסמכי ופועל 

 .התא להוראותיוב
אי פידיו המסמכי על ידי היבוא או : הסיכו ליצוא 

 .חוסר יכולתו של היבוא לממ את העסקה
DOCUMENTARY CREDIT אשראי דוקומנטרי.  

 .ערבות בנקאית כפופה לתנאי
מכתב המופק על ידי בנק לפי בקשת לקוחו במסגרתו 

 סכו, מתחייב הבנק לשל למוטב המצויי באשראי
כנגד מסירת דוקומנטי ובכפו , מסויי במועד שנקבע

לתנאי האשראי ושבהתא לה מוכח כי נשלחה 
 . הסחורה על ידי המוטב ללקוח הבנק

DOCUMENTS AGAINST 
WRITTEN UNDERTAKING. 
(DAW) 

 :מסמכי לגבייה 
, המהווה הוכחה לביצוע העסקה, התחייבות היבוא

  ).בדומה לשטר חוב( לשל ליצוא 
DOOR TO DOOR  במסגרתה ) ממחס למחס ( הובלה מדלת לדלת

 .הומכלו הטובי בחצר המוכר ונפרקו בחצר הקונה 
DOOR TO PIER מחס / הטובי הומכלו בחצר. הובלה מדלת לרצי

 .היצוא ונפרקו ופוצלו ברצי במדינת היבוא
DRAFT שטר. 

מסמ חוקי אשר הופ לאחר חתימת הקיבול של 
 .נה לשטר חוב לטובת המוכרהקו

DRAWEE  נמש –יבוא : מסמכי לגבייה . 
DRAWER  נות ההוראות,   מושיצוא : מסמכי לגבייה. 
DRY BULK VESSEL אונייה המתמחה בהובלת יבש. 

 פח* 
 תוצרת חקלאית * 

DRY VAN (DV)  מכולה יבשה וסגורה הרמטית המתאימה לכל סוגי
 .המטעני

DUE ON ועד פירעו השטרמ. 
DUP DUPLICATE 

 .מקור שני לדוקומנט
E.E.C European Economic Community 

 6 הסכ השוק המשות אשר כלל תחילה  1957
 . מדינות9מדינות ולאחר מכ 



 15 מנתה הקהילה האירופאית 2004עד לחודש מאי 
 :מדינות 
, פורטוגל, ספרד, יוו, בלגיה, צרפת, גרמניה, אנגליה

, פינלנד, אוסטריה, לוקסמבורג, הולנד, איטליה, נמרקד
 .אירלנד, שוודיה

 הצטרפו לאיחוד האירופאי עשר 2004בחודש מאי 
, סלובקיה, כיה'צ, הונגריה, פולי: מדינות נוספות 

 .  ליטא ולטביה, אסטוניה, קפריסי, מלטה, סלובניה
( השוק המשות האירופי נועד להביא לאיחוד מכס 

C.U - CUSTOM UNION (  במסגרתו טובי יכולי לנוע
באופ חופשי בתו אות מדינות חברות להסכ וכ 

 . לתיאו מדיניות כלכלית אחידה
מסמ ההעדפה ביחס למדינות האיחוד האירופאי הינו  

 . EUR1 –ה 
E.O. & E. ERROR AND OMISSION EXCEPTED 

 . טעות לעול חוזר–ח .ל.ט
E.S.T.WT ESTIMATED WEIGHT 
EBRD The European Bank for Reconstruction and Development. 

 .הבנק האירופאי לשיקו ופיתוח
www.ebrd.com 

ECOSOC ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL ( OF THE 
UNIDED NATIONS).  

EDC Export Development Canada. 
www.edc.ca 

EFFECTED ACCEPTANCE קיבול בפועל. 
EFTA EUROPEAN FREE TRADE AREA 

 ויצר גוש סחר 1960 אשר נחת בשנת C.Uהסכ  
, איסלנד: עצמאי בי ארבעת המדינות הבאות 

 .נורווגיה ושווי, ליכטנשטיי
 נכנס לתוקפו ביו   EFTAההסכ בי ישראל לגוש

1.1.93. 
בדומה לסחר , מסמ ההעדפה ביחס לגוש סחר זה הינו

 .EUR1, אל מול האיחוד האירופאי
EMTA Europe Mediterranean Trade Agreement 

Conference 
ENDORSEMENT הסבה.  
EPPO The European and Mediterranean Plant Protection 

Organization. 
www.eppo.org  

ESPIONAGE ריגול. 
 .בהקשר של בטחו ימי

ETA ESTIMATE TIME OF ARRIVAL  
 .זמ הגעה משוער

ETD ESTIMITED TIME OF DEPARTURE 
 . המראה משוער/ זמ הפלגה

EUR1  מסמ העדפה לסחר ע מדיניות האיחוד האירופאי    
  . )EFTAוא ע גוש (   

 . חודשי4 תוקפו .נית לשימוש חד פעמי
EXEMPLARY DAMAGES Legal term for punitive damages. Damages over and 

above compulsory damages, sometimes awarded to a 
plaintiff as a mark of disapproval of the defendant’s 
conduct.  

EXPENSES ( FREIGHT )  הובלה ( הוצאות.( 
 הגיאוגרפיות במסגרת מושגי אחת משלוש הנקודות

INCOTERMS 2000 בה נטל הוצאות ההובלה עוברות 
 .מהמוכר לקונה

EXPIRY DATE (L/C) מועד פקיעת האשראי הדוקומנטרי . 



אשראי דוקומנטרי אשר מכיל הוראות בדבר הצגת 
 21תו , כל עוד לא נקבע אחרת, מסמכי הובלה יפקע
 .יו ממועד המשלוח
 .UCP500 – לכללי ה 44 – 42פי לעניי זה ראה סעי

EXPRESS BILL OF LADING  מסמ הובלה ימי שאינו סחיר לשחרור מהיר באמצעות
 .העתק השטר

EXW – EX WORKS (…NAMED 
PLACE) 

 .INCOTERMS 2000 מונח מכר במסגרת
מתבצעת , לקונה, נשוא עסקת המכר, מסירת הטובי

להנפיק ע העמדתה לרשות הקונה במקו בו נוהגי 
מסירת הטובי איננה . מחס היצוא/ טובי במפעל

 . כוללת ביצוע הליכי שחרור מכס
ע העמדת הסחורה לרשות הקונה במקו המתאי 

נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי , זיקת הביטוח
 . מהמוכר לקונה

 .נהוג לשימוש לכל סוגי ההובלה
 :מונחי מקבילי 

EX FACTORY – UNITED STATES 
EX WAREHOUSE – GERMANY & AUSTRIA 
EX PLANT – UNITES STATES ( AGRICULTURE ) 
EX MILL – PAPER & STEEL 

EXW CLEARED  יישו תנאי מכרEXW הכולל א שחרור ממכס על ידי 
 .היצוא ולא על ידי היבוא

EXW LOADED ( LOADED 
INTO CONTAINER ) 

 הבא  לרבות העמסת הרכבEXWיישו תנאי מכר 
המכלת המכולה על ידי יצוא או / לאסו את הטובי 

 . המוכר
EZYCARGO The air cargo internet portal which allows forwarders to 

make allotment and free sales bookings, review flight  
schedules as well as track and trace the progress of their 
shipments. 
It also provides advanced capabilities in air waybill stock 
management and e-invoicing. 
EZYCARGO is supported by four Asia-Pacific airfreight 
carriers : Cathay Pacific Cargo, Japan Airlines Cargo, 
Qantas Freight and Singapore Airlines Cargo. 
www.ezycargo.com 
See also CCN and GLSHK.         

F.I FREE IN – 
 .עלות ההובלה אינה כוללת את פעולת הטעינה

F.I.O FREE IN AND OUT –  
עלות ההובלה אינה כוללת את פעולת הטעינה 

 .והפריקה
F.I.O.S FREE IN OUT STOWED  - 

, עלות ההובלה אינה כוללת את פעולות הטעינה
 .הפריקה וסידור המטע בבט האונייה

F.I.O.S.T FREE IN OUT STOWED TRIMMED – 
, עלות ההובלה אינה כוללת את פעולות הטעינה

 .סידור המטע ויישורו בבט האונייה, הפריקה
F.O FREE OUT – 

 .עלות ההובלה אינה כוללת את פעולת הפריקה
FAA The Federal Aviation Administration (FAA) is 

responsible for the safety of civil aviation in the USA. The 
Federal Aviation Act of 1958 created the agency, under 
the name Federal Aviation Agency. The present name was 
adopted  in 1967 when it became a part of the Department 
of Transportation. The FAA’s major roles include: 
regulating civil aviation to promote safety; encouraging 
and developing civil aeronautics, including new aviation 
technology; developing and operating a system of air 
traffic control and navigation for both civil and military 



aircraft; researching and developing the National Airspace 
System and civil aeronautics; developing and carrying out 
programs to control aircraft noise and other environmental 
effects of civil aviation; and regulating U.S. commercial 
space transportation. 
www.faa.gov 

FACTORING קניית תמורה עתידית של פידיו פעולת  – ניכיו שטרות
 .היצוא על ידי הבנק מלווה בריבית

FAK RATE FREIGHT ALL KIND RATE– 
( תערי קבוע למכולה שלמה ללא תלות בתכולתה  

BOX RATE.(  
FAS – FREE ALONGSIDE SHIP  
(…NAMED PORT OF 
SHIPMENT) 

 .INCOTERMS 2000 מונח מכר במסגרת
, לאחר ביצוע הליכי מכס יצוא,  לקונהמסירת הטובי

מסמ , הספק אורז. מתבצעת ברצי נמל מדינת היצוא
 .על חשבונו את המטע ומובילו לרצי

לא נית להשאיר את הטובי לצד האונייה ולכ , בפועל
הנקודה הגיאוגרפית הינה השארת הסחורה במחס  

 .וקבלת תעודת אחסנה
טל ההוצאות ונטל נ, הסיכו, מרגע שהסחורה במחס
 .האחריות עוברי לקונה

 . נהוג לשימוש בהובלה ימית
FCA – FREE CARRIER 
(…NAMED PLACE) 

 .INCOTERMS 2000 מונח מכר במסגרת
מסירת הטובי מתבצעת ע העברת לידי המוביל 

ולאחר ביצוע הליכי ) אותו בחר הקונה ( הבינלאומי 
 .מכס יצוא

רת החזקה במטע בעת הפריקה מהמשאית וע העב
נטל ההוצאות , עוברי זיקת הביטוח, לידי המוביל

 .ונטל האחריות לקונה
 .נהוג לשימוש בכל סוגי ההובלה

FCA SELLER’S PREMISES  על משאית ( מסירת הטובי לקונה בחצר המוכר (
 . ולאחר ביצוע מכס יצוא

 .  ללא מכס יצוא– EXW LOADED –בניגוד ל 
FCL FULL CONTAINER LOAD 

 .מטע בגודל מכולה שלמה
FDA ( U.S ) Food and Drug Administration. 
FEEDER  אוניית הזנה לנמליHUB. 
FEFC Far East Freight Conference. 
FERRYBOAT מעבורת. 
FEU FORTY FOOT EQUIVALENT UNIT. 

 . רגל40יחידת מידה בשיעור של מכולה 
FIATA FIATA, in French "Federation Internationale des 

Associations de Transitaires et Assimiles", in English 
"International Federation of Freight Forwarders 
Associations". 
ארגו בינלאומי המרכז את האינטרסי של המשלחי 

 .בינלאומיי
FIATA FBL FORWARDWER BILL OF LADING 

 לסיחור והמונפק על ידי הנית שטר מטע משולב
 .FIATAמשלחי בינלאומיי חברי ארגו 

FIATA FCR FORWARDER CERTIFICATE OF RECEIPT 
מסמ המיועד לסחר יבשתי המהווה אישור של 
המשלח הבינלאומי לקבלת הטובי וכי הטובי נמצאי 

 . בחזקת המשלח
FIATA FCT FORWARDER CERTIFICATE OF TRANSPORT 

שכיח במדינות (יועד להובלה יבשתית מסמ המ
 ).אירופה

FIATA WAREHOUSE  מסמ המהווה אישור של המשלח הבינלאומי לאחסו
ל ל לל



CERTIFICATE (W.C)  הטובי בדר כלל לטווח בינוני וארו עד למועד
 .שילוח

FIATA WAYBILL  מסמ הובלה לא סחיר המונפק על ידי משלחי
 .בינלאומיי המיועד לשילוח ימי

FIATA WEIGHT CERTIFICATE  מסמ המהווה אישור של המשלח הבינלאומי )
כי הטובי נשקלו לפני שעלו )  לרשויות השלטו 

 .לאונייה
 . שכיח בארצות הברית ובמדינות אירופה

FIFO FREE IN FREE OUT – 
 .דמי ההובלה אינ כוללי טעינה ופריקה

FIRST IN FIRST OUT – 
 .ראשויוצא , נכנס ראשו

FILO FREE IN LINER OUT   
 .עלות ההובלה אינה כוללת את פעולת הטעינה

FINANCIAL DOCUMENTS מסמכי פיננסי לרבות שטרי חוב ושטרי חליפי. 
FIO FREE IN AND OUT 

 .דמי ההובלה אינ כוללי טעינה ופריקה
FLAG OF CONVENIENCE דגלי נוחות . 

 :ה שני מקורות עיקריי להסדר ז
דרו אפריקה ,  על המדינות טיוואמקור פוליטי 

וישראל הוטל בזמנו חר נמלי עקב מחלוקות 
 .פוליטיות

על מנת לעקו חר זה הייתה חברה בבעלות ישראלית  
רוכשת אונייה אשר הייתה נרשמת תחת , )לדוגמא(

( הונדורס וליבריה , פנמה: אחד מהדגלי הבאי 
PANHOLIB FLAG (  תשלו עבור רישו ורישוי תמורת

 .האונייה
פועל יוצא של האמור היה מת הרשאה לאונייה לעגו 

 . בכל נמל תו שימוש בדגל זה
החוקי במדינות .  הסיבה הדומיננטית מקור כלכלי

המערב מחייבי את בעלי האוניות המניפות את דגל 
מאחר והצוותי . מדינת הא להעסיק צוות לאומי

 20%( טרה לחסו בתפעול האונייה הללו יקרי ובמ
משתמשי בדגל פיקטיבי המאפשר ) מהוצאות התפעול 

 .העסקת כוח אד זול יותר
FLAG OF PREFERENCE העדפת דגל. 

א בדרכי , העדפת הדגל הלאומי על פני דגלי אחרי
 .חקיקה וא באמצעי פיסקליי

מדיניות בה נוקטות מדינות במטרה להסיט מטעני 
 . ספנות זרות לחברות ספנות לאומיותמחברות

 .שימוש באנשי צוות מקומיי: תוצאה עקיפה 
FLAT RACK CONTAINER  מכולת משטח ללא קירות. 

למטעני חריגי ברוחב , מהצד" כנפיי"מכולה בעלת 
 . או ליחידות כבדות

 ). רגל 40  ו 20בשימוש במכולות  (
FLOATING POLICY / OPEN 
POLICY 

 .פוליסה פתוחה/ צפה פוליסה 
במסגרתה כל ) בדר כלל שנה ( פוליסה לתקופה 

" מטרייה "מקבלי ) ביבוא וביצוא ( המטעני 
בתו לב ( ביטוחית בכפו לדיווח תקופתי של המבוטח 

 .( 
FMC FEDERAL MARITIME COMMISSION - U.S.A 
FOA FREE ON AIRCRAFT. 
FOB – FREE ON BOARD 
(..NAMED PORT OF SHIPMENT 
) 
FAS + LOADING 

 .INCOTERMS 2000  מונח מכר במסגרת
נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברי , זיקת הביטוח

לקונה במועד חציית הסחורה את דופ האונייה לאחר 
 .ביצוע הליכי מכס ותשלו אגרות הנמל והטעינה

 .נהוג לשימוש בהובלה ימית 



FOB ANTWERP  בנמל  קיימי נמלי בה הנוהג)CUSTOM OF THE 
PORT" (חזק ) " יותר ממונחי המכר) א משפטית .

במטרה ליצור אחידות ושקיפות בי המוכר לקונה 
בהתא למושגי  " נכו"מומל לנקוב במונח המכר ה

 .INCOTERMS 2000 –ה 
   FOB –בפועל משמעות מושג זה הינו שימוש במושג ה 

 . FAS כ  
FOB STOWED AND TRIMMED  תנאי מכרFOBהכוללי טעינה וסידור בבט האונייה . 
FOBA Free On Board Aircraft 
FORCE MAJEURE כח עליו. 

נסיבות שאינ תלויות באד ומשמשות לצידוק 
 . לכאורה לאי קיו החוזה

FORM A מסמ העדפה בסחר הבינלאומי אל מול ארצות הברית. 
 . ימוש חד פעמיאינו מוגבל בזמ א הוא נועד לש

FRAGILE שביר. 
FRANCS POICARE Basis for gold standard: equals 64½ milligrams 

of gold of millesimal fineness 900.  
FREE HOUSE DELIEVRY (FHD)  מונח המקביל למונח המכרDDP.  על המוכר חלה

/ מפעל הקונה/ האחריות להוביל את הטובי עד למחס
 .חרור ממכסלקוח לאחר ש

המונח היה שגור במדינות אנגלוסכסיות ואינו בשימוש 
במדינות דוברות צרפתית נהוג להשתמש במונח . כיו

FREE DOMICILE. 
מ ומשכ הוצאה זו לא "בזמנו לא היה נהוג לגבות מע

אול כיו יש לציי במסגרת מושג  . הושתה על המוכר
 .EXCLUDEDמ " הא המעDDP –ה 

FREE ON RAIL מונח המקביל למונח 
 FCA RAILWAY COMPANY.  
מסירת המטע מתבצעת לחברת הרכבות לאחר שחרור 

 .ממיסי
FREE ON TRUCK מונח המקביל למונח 

 FCA TRUCKING COMPANY.  
מסירת המטע מתבצעת לחברת המשאיות לאחר 

 .שחרור ממיסי
FREE PORT נמל חופשי. 
FREE QUAY מושג טכני. 

ובי עד לרצי על מנת למוסר למוביל שינוע הט
 .מוכני להובלה

כל ההוצאות משולמות עד למסירת הטובי למוביל 
 .לרבות הליכי המכס

FREEDOM OF CONTRACT חופש החוזי. 
FREEDOMS OF THE AIR הסכמי חרות הטיס . 
FREIGHT PAYABLE ( AT 
DESTINATION ) CARGO LOST 
OR NOT LOST 

בכל מצב בי א המטע הגיע ליעדו ההובלה תשול 
 .ובי א לאו

 ער המטע –במקרי בה המטע אבד או ניזוק
 .ישול על ידי חברת הביטוח 

FREIGHT TON טו מטע. 
 .יחידה המהווה בסיס לתשלו דמי ההובלה

FREIGHTER MATERIAL מטע המיועד להטסה במטוס מטע בלבד. 
 .CAO בדומה ל 

FTA FREE TRADE AREA. 
 .אזור סחר חופשי

FTK FREIGHT TONNE KILOMETER. 
FTZ FREE TRADE ZONE. 

אזור גיאוגרפי התחו בתו מדינה בו ניתנות הקלות 
 .מיסוי בעקבות מדיניות ממשלתית



 אילת ואלכסנדריה* 
 שהוא בגדר )FREE TRADE AREA ) FTA –בניגוד ל 

 .אזור סחר חופשי בי מדינות
FWC FULL LOAD WEIGHT AND CAPACITY. 

 .מכולה מלאה בנפח ומשקל
G.A.T.T THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND 

TRADE. 
 מהסחר העולמי חברו להסכ 75% מדינות שהיוו 23

המטרה בהסכ .  בהוואנה1947אשר נחת בשנת 
הייתה קידו הליברליזציה בסחר בחופשי בעול תו 

ינ מכסיות לרבות הסרת מגבלות שונות מכסיות ושא
 .   רישוי ומכסות, תקינה

 :עקרונות מרכזיי להסכ 
 יש לית לכל מדינה – )MFN( עקרו המדינה המועדפת

החברה בהסכ יחס שווה ואי להפלות בי המדינות 
מת הטבה למדינה מסוימת יביא לידי מת . החברות

 .הטבה זהה למדינות האחרות
קיימת הדדיות    )RECIPROCITY( עקרו ההדדיות 

 .   בי החברות להסכ במת הנחות
 אי להפלות את היבוא ביחס – עקרו היחס הלאומי

 . ליצור המקומי
 מת סובסידיות ליצוא – אי מת סובסידיות ליצוא

 . מעוות את הסחר
  ).N.T.B( הפחתת המגבלות הלא מיכסיות 

 :סעיפי הביטחה 
SAFEGUARDS  

שק המקומי במאז כאשר קיי סיכו ממשי למ
 . התשלומי נית להגיב לרבות בהיצ

ANTI-DUMPING – מניעת היצ. 
G.S.P  חד צדדי שנחת ע מדינות אירופה ) העדפה(הסכ

 עבור היצואני הישראלי על מנת שלא 1964בשנת 
 .יופלו לרעה אל מול יצואני במדינות אחרות

GAHCO Guangzhou Airport Handling Ground Service. 
www.gahco.com 

GATE PASS תעודת שער. 
תעודה באמצעותה יוכלו הטובי המיובאי לצאת 

 .משערי הנמל לאחר שחרור 
GATS THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN 

SERVICES. 
 .האמנה הכללית למסחר בשירותי

GAUATEMALA CITY 
PROTOCOL 

Protocol to Amend the Convention for the 
Unification of Certain Rules relating to 
International Carriage by Air signed at Warsaw 
on 12 October 1929 as Amended by the 
Protocol Done at The Hague on 28 September 
1955, done at Guatemala City on 8 March 1971. 

 וקול גואטמלה בנושא אחריות מוביל אוויריפרוט
 .הפרוטוקול אינו בתוק). בנושא נזקי גו לנוסע ( 

GCR GENERAL CARGO RATE. 
תערי מטע כללי לרבות תערי מיוחד לטובי 

 .יחודיי
GDP Gross Domestic Product.  
GENERAL AVERAGE היזק כללי. 

תרחש אירוע תשלו פיצוי בגי אובד או נזק היה וי
, תו כדי ההפלגה, שבמסגרתו נקלעה האונייה 

לצור חילו " הקרבה " למצוקה ולסכנה ונעשתה 
 אלמנטי מצטברי דרושי 3. האונייה מהסכנה



הקרבה , סכנה: לקיו תחולת הפוליסה במקרה שכזה 
 . והגעה לחו מבטחי

מתחלק בי כל אלו שמטענ ניצל " הוקרב"הער ש 
 . הובעל האוניי

זהו אחד מסוגי הנזקי המכוסי על ידי כל סוגי 
  ).A,B,C( פוליסות ההובלה  

GENERAL CARGO VESSEL אוניית מטע כללי. 
אונייה המובילה מטעני כללי שוני לרבות בעלי 

 .תכונות חריגות
GENERAL PURPOSE (GP) מכולה יבשה לשימושי שוני. 
GF-X Global Freight Exchange: 

The neutral reservations system for the airfreight 
industry. It allows forwarders to gain real-time 
access to flights details, products, routings, 
capacity available and rate across 15 different 
cargo carriers and book directly into their 
reservation systems. 
By using the GF-X system forwarders are able 
to improve their operating efficiency, enhance 
their customer service and gain access to better 
buying rates.  

GLSHK Global Logistics System of Hong Kong.  
GOODS IN TRANSIT טובי במעבר. 

הטובי נשארי פיזית על גבי כלי ההובלה לעיתי 
 . במהל פריקת של חלק אחר מהטובי

 ) .TRANSHIPMENT(בניגוד לשטעו 
GROSS WEIGHT משקל ברוטו. 
GUADALAJARA 
CONVENTION  

Convention, Supplementary to the Warsaw 
Convention, for the Unification of Certain Rules 
Relating to International Carriage by Air 
Performed by a Person Other than the 
Contracting Carriers, done at Guadalajara on 18 
September 1961.  

HAGUE PROTOCOL Protocol to Amend the Convention for the 
Unification of Certain Rules relating to 
International Carriage by Air signed at Warsaw 
on 12 October 1929, done at The Hague on 28 
September 1955.  

HAGUE-VISBY RULES  את אחריות קובעי 1968כללי האג ויסבי ,
זכויותיה וחרויותיה של מובילי ימיי ,חובותיה 

 :ולרבות 
 הגבוה ג " לכל ק2SDR או 667SDR :  מגבלת האחריות

 .מביניה
 שנה ממועד הגעת הטובי ליעד 1 :מועד ההתיישנות 

 . או מהמועד בו היו הטובי אמורי להגיע
י מהמועד בו הטובי הגיעו  ימ3 : הודעת מחאה 

 .ליעד או מהמועד שבו היו צריכי להגיע
הדי הישראלי אימ כללי אלו במסגרת פקודת 

 . הובלת טובי בי
HAMBURG INDEX Index indicating the daily cost for the leasing of 

a ship based on the average of the last 3 months.   
HANDLING ניטול. 
HANDLING FEES הוצאות ניטול/ דמי. 



HARMONIZED 
CLASSIFICATION SYSTEM 
(HS) 

.השיטה ההרמונית לתיאור מצרכי וקידוד
שיטה בינלאומית לסיווג טובי המיושמת במרבית 

 . במסגרת צו תערי המכס, מדינות העול וג בישראל

HAZRAD LABEL תווית לחומרי מסוכני. 
HC CONTAINER HIGH CUBE 

 . רגל9.6: מכולה בעלת גובה חריג 
 .שכיחה בהובלת מוצרי פלסטיקה וריהוט

  . רגל40מצוייה בגרסת 
HEALT CERTIFICATE   תעודה המעידה כי הסחורה נבדקה ולא קיי סיכו

 .בריאותי בה
יצוא של בעלי / הנפקת התעודה שכיחה בתהליכי יבוא 

 . חיי
HF HALF. 
HIDDEN COST סמוייהעלות . 
HOUSE (HAWS) שטר מטע פנימי בקונסולידציה . 
HOUSE TO HOUSE (H/H) מפעל היצוא ופעולת הפריקה /המכולה הומכלה בבית

 .מפעל היבוא/ תתבצע בבית
HOUSE TO PIER (H/P) מפעל היצוא ותיפתח ברצי /המכולה הומכלה בבית

 ).יצוא אחד שולח מטע למספר יבואני ( נמל היבוא 
HT HEIGHT. 
HUB PORT  נמל ראשי אליו מנותבי המטעני בתהלי שנקרא

 .MAIN LINERS –הזנה וממנו יוצאי ה 
IAPH INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PORTS AND 

HARBOUR. 
 .הארגו הבינלאומי של נמלי הי

IATA INTERNATIONAL AVIATION TRANSPORT 
ASSOCIATION.  

רות התעופה האמו בי היתר על  ארגו פרטי של חב
, תפעול מערכת מסלקה פנימית בי חברות התעופה

יחס נפח משקל , קביעת נהלי דוקומנטציה אווירית 
 .ותעריפי הובלה

IATA RATE    תעריIATA. 
ICAO INTERNATIONAL CIVIL AVIATION 

ORGANIZATION. 
ארגו התעופה הבינלאומי הפועל במסגרת ארגו 

 ."האו
פעילותו מתבצעת באמצעות וועדות המשנה לרבות 

קביעת נהלי בטחו , קביעת נהלי תעופה אזרחית
 . וקביעת קווי מתאר לחומרי מסוכני באוויר

ICC International Chamber of Commerce.  
 .לשכת המסחר הבינלאומית

ICD Inland Clearance Depot. 
 . מסו שחרור מטעני פני ארצי

ICEGATE Indian Customs E-GATE. 
ICHCA INTERNATIONAL CARGO HANDLING 

COORDINATION ASSOCIATION. 
גו שמטרתו קביעת נהלי בינלאומיי לשינוע 

גודל מכולות ותכנו של , לרבות גודל משטחי, מטעני
 .משטחי אוויר

IELA International Exhibition Logistics Associates. 
www.iela.org 

IFFCCA THE ISRAELI FEDERATION OF FORWARDERS 
AND CUSTOMS CLEARANCE AGENTS.  
ארגו התאגידי של סוכני המכס והמשלחי 

 . הבינלאומיי בישראל
IFTRIC החברה הממשלתית לביטוח סיכוני חו. 



החברה נמצאת בבעלות ממשלתית מלאה ופועלת 
החברה לביטוח . גרת משרד המסחר והתעשייהבמס

סיכוני חו מלווה עסקאות יצוא בביטוח מימו אשראי 
ס תיק הביטוח של .  שני10לטווחי זמ של שנה עד 

 2004פברואר (  מיליארד דולר 1.5 –החברה עומד על כ 
מכלל היצוא ) ללא יהלומי  ( 10% –והיא מטפלת ב ) 

 .של מדינת ישראל
ה אשר נית על ידי החברה מהווה אישור העסק

התחייבות למת ביטוח אשר נשמרת במש שנתיי 
וחצי ומשמשת את הזכאי בעת התמודדות במסגרת 

 .לא כל אישור מגיע לידי מימוש, מ הסת. מכרזי
www.iftric.co.il 

ILWU International Longshore and Warehouse Union. 
IMDG INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS 

GOODS. 
 .קוד בינלאומי להובלת מטעני מסוכני בי

 .IMOראה 
IMF INTERNATIONAL MONETARY FUND. 

 .קר המטבע הבינלאומית
IMO INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. 

ארגו הספנות העולמי אשר פועל במסגרת ארגו 
 נהלי הובלת ו בי היתר על קביעת ואמ"האו

 .המטעני המסוכני בי
INCOTERMS 2000 13 מונחי המכר אשר אומצו על ידי לשכת המסחר 

הבאי לקבוע את חלוקת    ) ICC( הבינלאומית 
יבוא בנושאי /יצוא לבי קונה/ההוצאות בי מוכר

 :הבאי
  )RISK( זיקת ביטוח          -
(ובלה לרבות ביטוח וסוגו הוצאות הה        -

XPENSES (  
הוצאות ביחס לביצוע של מטלות חיוניות     -

קבלת , התרה ממכס: במסגרת העסקה כגו 
  ).RESPONSIBILTY( ' יצוא וכו/רשיו יבוא

 נקודות גיאוגרפיות  3 –כל מונח מכר מתייחס ל 
. יבוא/יצוא לבית הקונה/ המתפרסות מבית המוכר

קודות אלו מתייחסת לאחד משלושת כל אחת משלוש נ
הובלה וביטוח , זיקת ביטוח( הנושאי שפורטו לעיל 

וקובעת מתי נטל ההוצאות ביחס לנושאי ) והוצאות 
 .אלו עוברת ממוכר לקונה

במטרה למנוע אי הבנות בי צדדי במדינות שונות לה 
הביא השימוש במונחי המכר לידי , חוקי משלה

יוצא חסכו בעלויות סטנדרטיזציה וכפועל 
 .ובסכסוכי

 : קבוצות מונחי 4מונחי המכר כוללי 
  )E ) EXW –משפחת מונחי ה 
  )  F) FAS, FCA, FOB –משפחת מונחי ה 
  )C ) CFR, CIF, CPT, CIP –משפחת מונחי ה 
  ). D ) DAF, DES, DEQ, DDU, DDP –משפחת מונחי ה 

 ימית יש בהקשר זה ייאמר כי לעניי הובלה: 1הערה 
 מלאי  LINER TERMSלבחו הא היא נעשית בתנאי 

 .א לאו
מומל לעיי בהגדרות למונחי עצמ וכ  : 2הערה 

בהגדרות ביחס לואריאציות שונות של המונחי 
שנוצרו כפועל יוצא של נוהג בנמלי ובמקומות אחרי 

 FOB ANTWERP , FCA SELLER’S PREMISESכדוגמת  
 .'וכו

INDEPENDENT ( LINE ) קו ספנות הפועל במקביל לקו הקונפרנס . 



, הקו פוקד את נמלי הקונפרנס ומציע מחיר הנמו
 .ממחיר הקונפרנס, בדר כלל

היתרו גלו במחיר ובשירות ואילו החסרו הינו 
 . התדירות הנמוכה של הקו לעומת הקונפרנס

INHERENT DEFECT מו מולד . 
ר על ידי תכונות הסתייגות ביטוחית מנזק הנג

 .הסחורה ללא התערבות גור חיצוני
INSPECTION CERTIFICATE תעודת השגחה. 

תעודה המונפקת על ידי חברת השגחה והבודקת הא 
 .הטובי תואמי להזמנה

INSTITUTE CARGO CLAUSE A הפוליסה הימית הרחבה ביותר. 
 :כיסוי גור למעט החריגי שבגינ אי ביטוח

 :ית לרכוש עבור הרחבת מסגרת הביטוח חריגי שנ
 מלחמה

 מלחמת אזרחי
  פיצוי בגי נזק לסחורה ולא למבוטח–שביתות 
 השבתות

חריגי שלא נית לרכוש עבור הרחבת מסגרת 
 :הביטוח
 איחור

 אריזה לקוייה
 רדיואקטיבי/ ביולוגי/ נזק כימי

 התקפת מחשבי
 פזיזות המבוטח/ אי אכפתיות 

 אבד משקל ונפח טבעיי/ זילה נ/ בלאי / פחת 
 מו מולד

 אי כושר פירעו של המוביל
  

פוליסה זו שכיחה ביחס למוצרי בעלי ער גבוה 
 .  ולמוצרי ברי קיימא

INSTITUTE CARGO CLAUSE B פוליסה ימית המצומצמת יותר מ   INSTITUTE 
CARGO CLAUSE A . 

 :הסיכוני המבוטחי במסגרת פוליסה זו
 התפוצצותאש או 

 טביעה או עליה על שרטו
 התהפכות כלי ההובלה

 התנגשות
 פריקה בנמל מצוקה 

  רעידת אדמה
 :וכ נזק או אובד בגי 

 הקרבה לי בגי היזק כללי
 שטיפה מהסיפו, הטלה לי

 'נהר וכו, חדירת מי י
 .אבד כליל של צרור בטעינה או פריקה

  
 אינו – כל מה שאינו מכוסה במפורש בפוליסה זו

 . מבוטח
INSTITUTE CARGO CLAUSE C  הפוליסה הימית המצומצמת ביותר. 

 :הסיכוני המבוטחי במסגרת פוליסה זו  
 אש או התפוצצות

 טביעה או עליה על שרטו
 התהפכות כלי ההובלה

 התנגשות
  פריקה בנמל מצוקה 
 :וכ נזק או אובד בגי

 הקרבה לי בגי היזק כללי
 הטלה לי

  



 אינו – מה שאינו מכוסה במפורש בפוליסה זו כל
 . מבוטח

INSUFFICIENT PACKING  הגדרה ביטוחית(אריזה כבלתי מספקת.( 
INTEGRATOR בלדר/ אינטגרטור.  
INTERNATIONAL BIOSAFETY 
TRADE PROTOCOL 

אמנה בינלאומית שמטרתה לבקר באופ גלובלי תנועת 
:מוצרי אשר עברו תהליכי הנדסה גנטית   

Genetically Engineered Plants, Animals  Etc. 
) 29.1.00(האמנה אומצה במסגרת פרוטוקול קרטגנה 

 . מדינות130ואושררה על ידי 
ארצות הברית טר אשררה את האמנה והיא במעמד 

 .משקיפה
במסגרת הפרוטוקול תקבלנה המדינות החתומות מידע 

 קוד, אשר עברו, מוקד אודות מוצרי מיובאי
 .תהליכי הנדסה גנטית, לשיגור

 LMO ) LIVINGהפרוטוקול עוסק א בהובלת משלוחי 
MOFIFIED ORGANISM  (  אשר יחויבו להיות מלווי

 .  בטפסי מתאימי
INVOICE ( INV ) חשבו מכר בסחר בינלאומי. 

החשבו מייצג את מערכת היחסי בי הספק לקונה 
לרבות ( והיצוא פרטי היבוא , ויכיל את תנאי המכר
ער הטובי , תיאור הטובי, )מספר עוסק מורשה 

 .ומטבע התשלו
IRREVOCABLE LETTER OF 
CREDIT 

אשראי דוקומנטרי בלתי חוזר אשר אינו נית לביטול 
המוטב והבנק , או שינוי אלא בהסכמת הבנק הפותח

 .המקיי
 .UCP500 – לכללי ה 6לעניי זה ראה סעי 

IRU INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT UNION. 
ISOTANK / TANKTAINER מכולה המיועדת להובלת צובר נוזלי. 
ISPS INTERNATIONAL SHIP & PORT FACILTY 

SECURITY CODE. 
 –קוד בינלאומי לביטחו אוניות ומתקני נמל ביוזמת ה 

IMO )  הקוד מורכב מהוראות  ). 1.7.04 –כניסה לתוק
 טכניות ופרוצדוראליות

איתור איומי : הינ , בי היתר, מטרות הקוד
, שיתו מידע בטחוני בי גורמי רלוונטיי, ביטחוניי

 .וניהול סיכוני בתחו הביטחו הימי
הקוד יוצר מתחמי אחריות לגורמי שוני לרבות 

, שימור פרוטוקולי שוני, ביצוע של פעולות מוגדרות
" סטריליי " יישו אמצעי התרעה והגדרת אזורי 

 . אסורי לגישה
ISSC International Ship Security Certificate ( in compliance to 

the provisions of the ISPS ) . 
See also ISPS, ABS. 

ISSUING BANK הבנק הפותחאשראי דוקומנטרי . 
IWA Industrial, Wood and Allied Workers of Canada 
JIT JUST IN TIME ( AND ZERO INVENTORY ).  
KG KILOGRAM. 
KITTY HAWK The overnight heavyweight air cargo that operates 727-

200 freighters to 50 U.S cities and Toronto. 
Based in Dallas and counts the largest domestic 
forwarders as its main customers, carrying critical 
business for Pilot Air Freight, AIT, Pegasus Logistics and 
Seko worldwide. 
www.kha.com 

KNOWN SHIPPER Known Shippers should be part of an internationally 
acknowledged body of legitimate, security cleared traders, 
who are not considered a security risk to the transport 



supply chain. 
Known Shippers should benefit from reduced checks and 
inspections as security and customs authorities focus on 
those consignments which do not come from ‘known’ and 
trusted sources. 

KOSHER CERTIFICATE תעודה המעידה על כשרות הטובי. 
KPI KEY PERFORMANCE INDICATORS 

 :בי היתר , מדדי איכות הכוללי
ניצולת , שירות, איכות, עמידה בתקציב, זמ פעילות
 .'משאבי וכו

LA LETTER OF AUTHORITY. 
LAND BRIDGE  מקטע הובלה יבשתי לאחר הובלה ימית ולפני הובלה

 . יה יבשי: ימית נוספת 
 :שני הגשרי היבשתיי הגדולי בעול ה 

/  סנט פטרבורג–  ולאדיבוסטוק המזרח הרחוק 
 המבורג 

  אירופה ניו יורק –לס  ' לוס אנג–המזרח הרחוק  
LANDED PRICE חשבו מסירה. 

ביטוח , עלות הוצאות הובלת הטובי לרבות הובלה
 .ופריקה

LANDING ACCOUNT ות הפריקהחשבו המפרט את על. 
LASHING קשירת המטע לדופ כלי ההובלה. 
LATENT DEFECT נזק סמוי. 

 . הסתייגות ביטוחית ביחס לנזק שלא נית היה לאתרו
LATEST SHIPPING DATE מועד אחרו למשלוח המטע. 
LCL LESS THAN CONTAINER LOAD. 

 .מטע הקט מגודל המכולה
LCL/LCL  קיבול המטע בתצורתLCLומסירתו בתצורה זו  . 
LETTER OF COMMITMENT  היבוא כלפי היצוא ( מכתב התחייבות לביצוע.( 

IRREVOCABLE LETTER OF COMMITMENT 
 . מכתב התחייבות בלתי חוזר

LETTER OF CREDIT (L/C) מכתב אשראי דוקומנטרי. 
הלי של אשראי דוקומנטרי ייפתח בבקשה לפתיחת 

LETTER OF CREDITר המוטב עבו . 
 .DOCUMENTARY CREDITראה 

LETTER OF GUARANTEE ערבות בנקאית. 
דוקומנטי  (במועד מסירת הדוקומנטי ליבוא 

ישלח בנק היבוא ערבות בנקאית לטובת , )לגבייה 
 .  שולח הדוקומנטי או היצוא

LIABILITY A person’s present and prospective legal 
responsibility, obligation or duty. 

LIABILTY INSURANCE A form of general insurance providing the 
insured with protection against the 
consequences of being held legally liable for 
damage or injury to another person. 

LIFO LINER IN FREE OUT. 
 .דמי ההובלה אינ כוללי פריקה

LAST IN FIRST OUT. 
 .יוצא ראשו, נכנס אחרו

LIMITED LIABILTY אחריות מוגבלת שמקורה בחוק או בהסכ. 
LINER SERVICE אוניות קו בעלות קווי קבועי ותדירות גבוהה. 
LINER TERMS תנאי ההובלה . 

 3תנאי ההובלה מופיעי על גבי שטר המטע וכוללי 
 :מרכיבי 

 IN  טעינה 



 הובלה
 .OUT  פריקה 

LLODY’S MARINE POLICY  פוליסה שכיחה וסטנדרטית המהווה חוזה בי מבטח
למבוטח הקובע כי היה ויתרחש אירוע מסויי שבגינו 

 . הסחורה תינזק או תאבד אזי המבוטח יפרע פיצויי
 .C – ו A, B:  סוגי כיסוי קיימי לפוליסה זו 3

LLP LEAD LOGISTICS PROVIDER. 
LOG יומ האונייה. 
LUMP-SUM תשלו כולל או חד פעמי ללא תוספות. 
MAIN CARRIAGE הובלה ראשית. 
MANDATORY Compulsory, obligatory, permitting no option, a 

rule or law which imposes an obligation 
requiring absolute compliance. 

MANIFEST מיצהר. 
בלה אשר מונפק כפונקציה רשימת התכולה של כלי ההו

 . המוביל מנפיק אותו ומגישו למכס . של שטרי המטע
בפועל נשלח מצהר תיאורטי מהנמל האחרו אותו 

 .פוקד כלי ההובלה
 : לפקודת המכס קובעי כדקלמ 5355סעיפי 

 תסקיר על מטע האניה . 53"
אניה שבאה מחו לאר חייב הקברניט או עובד ) א(

  ברניט מילא ידו או בעל האניה אניה אחראי שהק
להגיש עד עשרי וארבע שעות לפני בואה של אניה ) 1(

תסקיר על האניה ועל מטענה על ידי מסירת , לנמל
 ; כניסה לגובה המכס על הטובי הנמצאי בהמצהר

צוות , מטענה, להשיב על שאלות בדבר האניה) 2(
 ; צידתה ומסעה, נוסעיה, עובדיה

 . ודה שתידרש בעני האניה ומטענהלהגיש כל תע) 3(
 .מצהר כניסה יימסר בדר שתיקבע בתקנות ) ב(
 תיקו מצהר . 54 
גובה המכס רשאי להתיר לקברניט או לבעל האניה ) א(

, לתק טעות גלויה בגופו של מצהר או להשלי כל חסר
פרי מקרה או היסח , לדעתו של גובה המכס, שה

 מתוק או מצהר התיקו יהיה בהגשת מצהר; הדעת
וגובה המכס רשאי לגבות בעדו את האגרה , מילואי
 . שנקבעה

 . אי לתק מצהר יבוא, )א(פרט לאמור בסעי קט ) ב(
 קברניט אניה שנטרפה חייב בתסקיר . 55

חייב הקברניט או , אניה שאבדה או שנטרפה אל החו
תסקיר על , בלי דיחוי שאי בו הכרח, הבעל להגיש

במידה שיש , על ידי מסירת מצהר, מטענההאניה ועל 
לגובה המכס בבית המכס הקרוב , ביכלתו לעשות זאת

 . ".ביותר למקו שבו אבדה או נטרפה האניה
MARINE SURVEYOR שמאי ימי. 
MARINE/ OCEAN B/L  מסמ הובלה המהווה התקשרות חוזית בי מוביל

). PIER TO PIER(לבעל מטע על בסיס מרצי לרצי 
נמל טעינה :  נקודות גיאוגרפיות 2טר המטע יכלול ש

 .ונמל פריקה
  : תכונות מרכזיות לשטר מטע מסוג זה3
(זהו מסמ המעיד על זכות הקניי בטובי         .1

DOCUMENT OF TITLE (  הרשומי בשטר
המטע לרבות אפשרות ההסבה של שטר 

 .המטע
לקבלת ) הניתנת לסתירה ( ראיה לכאורה         .2

 .המטע על ידי בעל האונייה או המוביל
 .ראיה לחוזה ההובלה בי השוגר למוביל        .3



ר .א.מ' מ נ" טרנסכלל בע3656/99א "לעניי זה ראה ע
 .מ"מסחר וספנות בע

לעניי מגבלות האחריות של המוביל הימי ותקופת 
  .HAGUE VISBY RULESההתיישנות ראה 

MARITIME CONFERNCE דות של מספר בעלי אוניות שעובדות בקו קבוע התאג
 .במטרה להימנע מתחרות על המחיר

 .SHIPPING CONFERENCEראה 
MASTER קברניט. 
MASTER (MAWS)  שטר מטע ראשי בקונסולידציה אשר מופק על ידי

 .המוביל
MATURITY מועד פירעו . 
MAXI BRIDGE  שני שליש שלLAND BRIDGE. 

 שני נמלי שלאחריה תבוא הובלה הובלה יבשתית בי
 .ימית

*LA-NY-ROTH 
MENTAL INJURY Shock, mental anguish and psychiatric injury. 
MFN MOST FAVORED NATION. 

 .עקרו המדינה המועדפת
 לפיו יש לית לכל מדינה GATTעקרו מרכזי בהסכ 

 . חברה יחס שווה
 .GATTראה 

MIGA ל הבנק העולמיהמוסד לביטוח השקעות ש. 
MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE 
AGENCY: 
A global insurer to private investors and adviser to 
countries on foreign investment. 

MINI BRIDGE  הובלה יבשתית מנקודת פני יבשתית לנמל שלאחריה
 .תבוא הובלה ימית

*DENVER-NY-ROTH 
MINIMUM CHARGE  מינימליתערי. 
MODEL RULES  כללי המסדירי את זכויות המשלחי הבינלאומיי

 חודשי כנגד 9לרבות תקופת התיישנות של עד 
 . המשלח

MONTREAL CONEVENTION Convention for the Unification of Certain Rules 
for International Carriage by Air, done at 
Montreal on 28 May 1999. 

MTO MULTIMODAL TRANSPORT OPERATOR. 
 .ספק שירותי תובלה משולבת

MULTIMODAL B/L שטר מטע משולב. 
התקשרות הכוללת שילוב של הובלה ימית ויבשתית  

ארצות הברית מכנה שטר מטע זה בש  ( 
COMBINED B/L.(  

N.O.E NOT OTHERWISE ENUMERATED. 
N.O.S NOT OTHERWISE SPECIFIED. 
N.T.B  NON TARIFF BARRIER. 

 . רישוי ומכסות, מגבלות לא מכסיות כג תקינה
NAFTA NORTH AMERICA FREE TRADE AREA. 

 וכולל 1993שהתהווה בשנת ) סחר חופשי ( א "גוש נפט
 .קנדה ומקסיקו, את המדינות ארצות הברית

ל לחוד ולא "לישראל הסכמי סחר ע כל מהמדינות הנ
  .  ר בכללותוע גוש הסח

NARROW BODY  מטוסי צרי גו: 
B-707 
B-737 
B-757 
A-318 



A-319 
A-320  

NCBAFAA NATIONAL CUSTOMS BROKERS AND 
FORWARDERS ASSOCIATION OF AMERICA 

 .ארגו סוכני המכס והמשלחי בארצות הברית
www.ncbfaa.org 

NEGOTIABLE BILL OF 
LADING 

 .שטר מטע סחיר

NEGOTIATION סיחור. 
הסדר תשלו במסגרת אשראי דוקומנטרי לפיו הבנק 

יקבל את הדוקומנטי מהיצוא וישלח " המסחר"
 .לבנק הפותח תמורת מת ער ליצוא

 .UCP500 – לכללי ה 10לעניי זה ראה סעי 
NET נטו. 

NET TONNAGE. 
  .תפוסה נטו

NITL THE NATIONAL INDUSTRIAL TRANSPORTATION 
LEAGUE 

 .איגוד המשתמשי בהובלה ימית בארצות הברית
www.nitl.org   

NOMINATED BANK  אשראי דוקומנטרי: 
בנק שהוסמ על ידי הבנק הפותח לשל או לבצע 

 .פעולות אחרות כמוכתב בתנאי האשראי
NON COMMERCIAL VALUE / 
NON CUSTOM VALUE 

 .מוצר ללא ער מסחרי

NON MANIPULATION 
CERTIFICATE 

תעודה המאשרת כי הטובי לא היוו חלק ממער הסחר 
במדינה שלישית במטרה לעמוד בדרישת ההובלה 

 .הישירה בכללי המקור
NRT  הנפח המרוויח של האונייה ללא חדרי המגורי של

 .י בספינההצוות והשירותי השונ
 .מדד לחישוב דמי שימוש במעבר בתעלות

NVD NON VALUABLE DECLERED. 
ערכ של הטובי לא הוצהר ומגבלת האחריות של 

 .המוביל תחול
NVO/MTO NON VESSEL OPERATOR / MULTIMODAL 

TRANSPORT OPERATOR. 
ניסיו כושל לאימו אמנת תובלה משולבת הכוללת 

 .ת אחריות מוגבלתמשטר אחריות אחיד לרבו
 .הניסיו לא צלח לאור אי היענות של מדינות רבות

 ולשכת המסחר הבינלאומית  "מקור המונח הוא האו
 .ומשמעותו בפועל היא מפעיל הובלה משולבת

NVOCC NON VESSEL OCEAN COMMON CARRIER 
 .מונח אמריקאי בעל משמעות משפטית

וק להציע המונח מגדיר גו אשר קיבל היתר על פי ח
מחירי הובלה הנמוכי ממחירי חברות הספנות 

 .ולהנפיק שטרי מטע משלו בגי אותו שירות
 לרבות FMC –חברות אלו מחויבות ברישו ואישור ה 

 . הפקדת תערי ההובלה שלה
O.R.B OWNER’S RISK OF BREAKAGE. 
O.R.C OWNER’S RISK OF CHAFING. 
O.R.D OWNER’S RISK OF DAMAGE. 
O.R.DET OWNER’S RISK OF DETERIORATION. 
O.R.F OWNER’S RISK OF FIRE. 
O.R.L OWNER’S RISK OF LEAKAGE. 
O.R.S OWNER’S RISK OF SHIFTING. 
O.R.W OWNER’S RISK OF BECOMING WET. 



OECD ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION 
AND DEVELOPMENT. 

 .תוח כלכליהארגו לשיתו פעולה ופי
ארגו בי ממשלתי המשמש כפורו מקצועי להחלפת 

 . דעות ולגיבוש מדיניות בתחומי כלכליי
 . ומקו מושבו הוא פריס1961הארגו הוק בשנת 

". ארגו המדינות העשירות"כינויו של הארגו הוא 
, מטרותיו ה השגת תעסוקה וצמיחה בת קיימא

ו סיוע חו תיא, תרומה לרווחה כלכלית וחברתית
 .למדינות המתפתחות ועידוד הסחר הבינלאומי

השתייכות לארגו מוזילה את עלויות גיוס ההו ושל 
 .המגזר הפרטי ומעודדת משקיעי להיכנס למשק

פתיחות : להצטרפות לארגו ה , בי היתר, התנאי
 . המשק הכלכלי ומדיניות כלכלית יציבה ומאוזנת

ON CARRIAGE דינת היבואהובלת המש במ. 
ON DECK (O/D) "על הסיפו." 

בטר עיד המכולות היה נהוג להטביע חותמת 
הנושאת כיתוב זה ביחס למטע המובל על סיפו 
האונייה ומשמעותה בפועל הייתה התנערות ביטוחית 
ביחס לאחריות ביחס לנזק שנגר לטובי לרבות אמנת 

 .האג
 המטע השימוש במכולות טשטש את ההבדל בי היות

ON DECKלבי היותו בבט האונייה . 
 ומשכ ON DECKבפועל מטעני מסוכני יובלו תמיד 

אי חברת ביטוח יכולה להתנער מאחריותה בטיעו כי 
 .הטובי הובלו שלא בבט האונייה

ON DECK WITHOUT LIABILTY. 
 .הנחת הסחורה על גבי הסיפו תשחרר מכל אחריות

ON HAND  או קבלת הטובי /בדיקת מסמכי ו –סטטוס יבוא
 .אצל הסוכ

ONE TIME POLICY / VOYAGE 
POLICY 

 .פוליסה חד פעמית
 .פוליסה לאירוע או להובלה בודדת עד למקו היעד

OPEN ACCOUNT (O/A) שיטת תשלו בסחר בינלאומי. 
היצוא שולח את הסחורה ליבוא ללא התניית תשלו 

 .ובהתא להסכ הקיי ביניה
שיטה נהוגה במקרי בה קיי אמו רב בי היצוא ה

 .ליבוא
OPEN SIDE CONTAINER (O/S) מכולה פתוחת צד. 

מכולה המיועדת להמכלה של טובי בעלי פרופילי 
 .חריגי ושכיחה בהובלת רכבות

 .  רגל 40 – ו 20מצוייה בתצורת מכולות 
OPEN TOP CONTIANER (O/T) גג פתוח/ מכולה חשופת. 

כולה המיועדת לציוד בעל מבנה גיאומטרי אשר לא מ
גובה / מאפשר המכלה מהדלת הקדמית או בעל משקל

 .חריג
 . רגל 40 – ו 20מצוייה בתצורת מכולות 

ORDER BILL OF LADING שטר מטע ימי לפקודה. 
ORIGIN CERTIFICATE תעודת מקור. 

 .תעודה המעידה על מקוריות של הטובי
OTI OCEAN TRANSPORT INTERMIDIARY. 

מונח אמריקאי המתייחס לגו ביניי המעניק 
 –משלח ו , שירותי לוגיסטיי לרבות סוכ מכס

NVOCC.  
OWNER’S RISK (O.R) סיכו באחריות בעלי. 
P/U-PICK UP  נקודת המוצא לתהלי היבוא–סטטוס יבוא . 

 .איסו הטובי מנקודת המוצא במדינת היעד
PACKING DECLERATION  הצהרה עליה חות הממכיל לפיה הטובי סודרו

ל ל



 .בהתא לקוד ההמכלה
קיימת חובה לצר מסמ זה בהובלת חומרי 

 .מסוכני
PACKING LIST תכולה/ רשימת אריזה. 

מסמ המלווה את המשלוח והמהווה נספח של חשבו 
רשימת התכולה וחשבו הספק לעיתי ה . הספק

 . טופס אחד
ס מחייבי הנפקת רשימה זו כאשר שלטונות המכ

ללא רשימת . המשלוח מכיל יותר מאריזה אחת
התכולה לא נית להעביר את המשלוח תהלי מכס 

 .ביבוא או ביצוא
 מספר אריזות:  רשימת תכולה כוללת 

                                    סוג אריזה
                                    תכולה של כל חבילה

                                    סימני מזהי של כל חבילה 
 .מספר סידורי של כל חבילה                                   

PALLET פלט/ משטח. 
PALLETIZED CARGO VESSEL חי אונייה המתמחה בהובלת מטעני על גבי משט

 . מסוגי שוני
PARTIAL DAMAGE/ LOSS אובד חלקי/ נזק. 
PARTIAL SHIPMENT  משלוח חלקי. 

לעיתי נשלחי חלקי מהמטע המלא לאור 
 .'משאבי אחסו וכו, הדרגתיות ביצור

 .L/C  נהוג לציו עובדה זו במסגרת מסמכי ה 
PARTICULAR AVERAGE (P/A) נזק חלקי. 

 .זק מוחלטנזק שאינו מגיע לנ
PATENT תהלי או מוצר חדש שיש בו התקדמות . פטנט

 .המצאתית
א לפקודת המכס והסכ 200לעניי זה ראה סעי 

.טריפס  
PAYMENT AT SIGHT אשראי דוקומנטרי: 

צורת תשלו לפיה הבנק הפותח מסמי את הבנק 
המודיע לשל ליצוא מיידית במועד הצגת 

 .הדוקומנטי
 . UCP500 לכללי 10י לעניי זה ראה סע

PAYMENTS TERMS שיטות תשלו בסחר בינלאומי.  
PERSONAL INJURY Any disease or injury sustained by an individual 

to his or her person, including broken limbs, for 
which another is legally liable. It may destroy or 
impair, whether permanently or temporarily, a 
person’s existing physical or mental condition 
or produce pain and suffering. 

PIER TO HOUSE (P/H)  המכלת המכולה על ידי היצואני בנמל היצוא
 .ופריקתה ומסירתה בבית היבוא

שכיח במקרי בה מספר יצואני עובדי אל מול 
 .יבוא אחד

PIER TO PIER (P/P)  המכלת המכולה על ידי היצואני ברצי בנמל היצוא
 .ופריקתה ומסירתה ליבואני ברצי בנמל היבוא

שכיח במקרי בה מספר יצואני עובדי אל מול 
 .מספר יבואני

POD PROOF OF DELIVERY. 
 .הוכחה כי המטע התקבל בנמל הפריקה

POINT OF DESTINTION (POD)  נמל יעד. 
POINT OF ORIGION נמל מוצא. 
POL PORT OF LOADING. 

 .נמל טעינה



POOL פול " שיטת ה ." 
שיטת המיושמת בקונפרנס לפיה ההכנסות עוברות 
למאגר פיננסי ובסופה של השנה מחולקי הכספי 

 וכמות המטע לקו CAPACITY  ה , בהתא לפעילות
 .של כל חברה

POP POINT OF PURCHASE. 
 .נקודת קנייה

PORT MAINTANANCE FEE  היטל אמריקאי המשמש לתחזוקת התשתית הנמלית
 .  FREIGHT – מער ה 0.25%בשיעור של 

PORT OF DISCHARGE (POD) נמל הפריקה. 
POSITIONING  העברת המכולה הריקה לאזור ההמכלה או לאזור

 .ריכוז מכולות
 .פיזור מכולות לפי היצע וביקוש

POSTERIORY ה בתעודות מקור לפיה תעודת המקור חותמת המופיע
הוצאה לאחר מעשה  במקרי בה הטובי עזבו את נמל 

 .המוצא וטר נחת המסמ
PPIS Plant Protection & Inspection Services. 

 .השירותי להגנת הצומח ולביקורת בישראל
PRE ALERT  התראה על מועד הגעת הטובי–סטטוס יבוא . 
PRE CARRIAGE במדינת היצוא בטר ההובלה הבינלאומיתההובלה . 
PRE PAID (PP) בהתא למונחי ה , הובלה משולמת על ידי היצוא– 

INCOTERMS .  
 .D – ו  C –בא לביטוי במונחי המכר מסוג 

PRESCRIPTION PERIOD תקופת התיישנות. 
PROFESSIONAL LIABILTY ביטוח חבות מקצועית. 
PROFORMA וא תשקי של החשבו הסופי חשבו פרופורמה ה

 . המהווה מעי חוזה למשלוח מסויי
חשבו הפרופורמה אינו יכול לשמש לתהליכי מכס 

 .ואינו מחלי את חשבו ספק
 :חשבו הפרופורמה יכול לבוא בשני אופני 

 בשלב הצעת המחיר      .א
חשבו הפרופורמה יכול להוות אישור להזמנה       .ב

 .יוחוזה למשלוח מסוי
בשל חשיבותו כבסיס לחוזה המכר רצוי לפרט בו 
מקסימו פרטי על העיסקה ותנאי לביצועה א 
מעבר לחשבו הספק במטרה למנוע אי הבנות וחסכו 

אופ תשלו , תנאי תשלו, INCOTERMS: בכס
, משקלות, מידות, מחיר, כמות, זמ אספקה, ומועד
 .'סוג טובי וכו, אריזה

PROJECT CARGO מטע פרוייקטאלי. 
כמטע חורג במסגרת , המוגדר בדר כלל, שינוע מטע

 .פרוייקט מיוחד
PROMISSORY NOTE (P/N) שטר חוב.  
PRORATION  שטר המטע משמש כבסיס לתחשיב הרווחי היחסי

 .בי חברות התעופה אשר לקחו חלק בהובלה
PROTEST  מסמכי לגבייה: 

מקרי בה מתקיי אי ב) בפני נוטריו ( ביצוע העדה 
 .קיבול שטר או אי תשלו השטר במועד הפירעו

PROVEN DAMAGES Any action for damages can only be taken 
subject to the conditions and liability limits set 
out in the Montreal Convention.  

PTSP Perishable and Temperature Sensitive Products. 
In order to create uniformity and to promote the 
interests of shippers handling with PTSP a 
decision was made to establish an international 



body for this issue: 
www.coolchain.org 

PUNITIVE DAMAGES Exemplary damages, damages over and above 
compulsory damages, sometimes awarded to a 
plaintiff as a mark of disapproval of the 
defendant’s conduct. These are excluded by the 
Montreal Convention, put beyond doubt by 
Article 29. A US term. 

QMS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 
QUANTITY AND CONTENTS 
UNKNOWN AND NOT 
TALLIED OR CONTROLLED 
BY CARRIER  

 .הסרת האחריות מהמוביל
הנקוב בשטר המטע הינו לכאורה בלבד והמוביל לא 

 .ישא בכל חוסר של הטובי

QUARANTINE RESTRICTION הסגר של הטובי בפיקוח הרשויות. 
QUOTA  מכסה המהווה מגבלה על יבוא טובי על מנת שלא

 .לפגוע בכלכלת המדינה
ת על ידי הגבלה במת רישיונות לייבא ההגבלה מתבצע

הגבלה כמותית או הגבלה לייבא מאר , טובי
 .מסויימת

RECEIVED FOR SHIPMENT  קבלת הטובי על ידי סוכ האונייה בטר טעינתה על
נהוג לציי מילי אלו על גבי שטר . גבי כלי השיט

 . המטע הימי מטעמי אחריות
RECIPROCITY עקרו ההדדיות. 
RED CLUASE L/C  אשראי דוקומנטרי: 

היבוא יאפשר ליצוא למשו מקדמה כנגד התחייבות 
של היצוא להציג דוקומנטי ההולמי את תנאי 

 . האשראי או להחזיר את המקדמה בצירו ריבית
REEFER CONTAINER מכולת קירור. 

  18מכולה בעלת מנגנו קירור של עד טמפרטורה של  
 .מעלות

 : מנועי בעלת שני
 . הובלה יבשתית ברכבת או משאית–דיזל 

בעיקר בעת המסע ,  לפרקי זמ ממושכי)V 220(חשמל 
 .באונייה ובעת השהייה בנמל

 . רגל 40 – ו 20מצוייה בתצורת מכולות 
REEFER VESSEL אונייה המתמחה בהובלת טובי בקירור. 

 מזו* 
REFERENCE אסמכתא.  
REIMBURSING BANK  בנק מכסה–דוקומנטרי אשראי . 
REMITTANCE BANK  מסמכי לגבייה : 

אשר מעביר את ) בנק היצוא ( הבנק . בנק מעביר
בעבור , מסמכי היצוא והוראות לגבייה לבנק היבוא

 .קבלת תשלו מהיבוא
RESPONSIBILITY  נקודה גיאוגרפית במסגרת מונחי ה– INCOTERMS ,

וניות לביצוע בה האחריות לביצוע של מטלות חי
רישוי סחורה , יצוא/שחרור ממכס יבוא: כגו , העסקה

 .עוברת מהמוכר לקונה', וכד
REVOCABLE L/C אשראי דוקומנטרי חוזר. 

היבוא או הבנק הפותח יכולי לחזור בה ולבטל או 
לשנות את תנאי האשראי מבלי לבקש את הסכמת 

אפשרות זו כוחה יפה עד למועד הצגת . המוטב
 .מנטי בבנק שהוסמ לקבלהדוקו

 .UCP500 – לכללי ה 6לעניי זה ראה סעי 
REVOLVING L/C אשראי דוקומנטרי מתחדש. 

אשראי דוקומנטרי אחד ביחס למספר משלוחי 



 .בתקופה מסויימת
RFQ REQUEST FOR QUOTATION. 

.בקשה להצעת מחיר  
RISK זיקת הביטוח. 

, INCOTERMS – ה נקודה גיאוגרפית במסגרת מונחי  
בה נטל הסיכו עובר מהמוכר לקונה ובפועל עד לאיזו 

 .נקודה יבטח כל צד
RO / RO ROLL ON ROLL OFF. 

אוניית גלנוע אליה נטעני ונפרקי כלי רכב תו 
 . שימוש בגלגליה

ROUTING ORDER הוראות ניתוב. 
לפעול בשמו ) ששולט במטע ( יפוי כח שנות היבוא 

 .ר ניתוב המטע למדינת היעדמול הספק לצו
RPT Regular Public Transport. 
S.A.A SOUTH AFRICAN AIRLINES. 
S.I.T STOP IN TRANSIT. 
S.L.T SHIPPER LOAD AND TALLY. 
S/E SPECIAL EQUIPMENT. 

 .הצעת מחיר הכוללת תמחיר למכולות מתמחות
S/O SHIPPER’S OWN ( CONTAINER ). 

 .משלחמכולה בבעלות ה
SABOTAGE בהקשר של בטחו ימי. חבלה. 
SCM SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. 

.ניהול שרשרת אספקה  
SDR Special Drawing Rights – An artificial 'basket' 

of currency developed by the International 
Monetary Fund for international accounting ( 
including carrier’s liabilty ) purposes to replace 
gold as a world monetary standard. 

SEAL סגר. 
SEAWORTHINESS כשירות שייט. 
SECURING דיפו ועיגו הסחורה לכלי ההובלה. 
SELLER’S INTEREST / 
CONTINGENCY 

 " .זיקת מוכר " פוליסת 
בחוזי מכר רבי הקונה בפועל מחוייב לבטח את 

  .FCA, FOB, FAS, CFR, CPT: הובלת המטע 
לפיה היה , "זיקת מוכר " הספק רשאי לרכוש פוליסת 

והסחורה לא תגיע ליעדה או לחילופי תינזק הסחורה 
 . נית יהיה לתבוע את חברת הביטוח–

 אי ידיעת הקונה אודות רכישת –תנאי הכרחי בפוליסה 
 . הפוליסה

SHIPBROKER סוכ לחכירת אוניות. 
SHIPPED ON BOARD נהוג לציי מילי אלו . הטובי הוטענו על גבי כלי השיט

  .על גבי שטר המטע הימי מטעמי אחריות
SHIPPER שולח. 
SHIPPER LOAD STOWED AND 
COUNT / STOWED AND 
COUNT AT SHIPPER’S RISK - 
SLAC 

 .הסרת האחריות מהמוביל
סידר וספר את הטובי במכולה וכל עוד , השולח המכיל

 אי לטעו –מכולה מגיעה ליעדה ע הסגר המקורי ה
 .כנגד חברת הספנות

SHIPPER’S COUNCIL איגוד המשתמשי בהובלה ימית. 
SHIPPING CONFERENCE קונפרנס ימי. 

הקונפרנס הימי מאגד מספר בעלי אוניות הפועלי בקו 
קבוע באיזור גיאוגרפי אחד במטרה להימנע מתחרות 

 . הפרשי המחיר ביניהעל המחיר ולמזער את 
 :יתרונות 



 יציבות תערי
 כיסוי גיאוגרפי רחב
 )תדירות ( + שרות ברמה גבוהה 

 הסכמי נאמנות בי החברות בקונפרנס
 :חסרונות 

 מחיר גבוה יחסית לתחרות
 פגיעה בגמישות תפעולית 

SIMPLIFIED PROCEDURE  חתימה של רשות מכס על מספר רב של טפסי יצוא
 .יצואמראש עבור ה

SLOT תאי באונייה למיקו המכולות.  
SMDC Security Manifest Documentation Charge: 

B/L Chrage for the exception expenses of the export 
documantation as a result from issuing the manifest for 
the American Custom Authorties 24 hours before loading.   

SPECIMEN דוגמא.  
SPONTANEOUS COMBUSTION  ממקור עצמי/ דליקה ספונטנית . 
STALE DOCUMENTS   אשראי דוקומנטרי: 

 יו לאחר המועד הנקוב בו 21מסמ הובלה אשר מוצג 
 .ייפסל

 .UCP500 – לכללי ה 43לעניי זה ראה סעי 
STAND BY L/C ערבות צפה. אשראי דוקומנטרי לערבות. 

 OPENשל היצוא עובדי במתכונת היבוא ו
ACCOUNTסוג זה .  והאשראי מהווה בטוחה ליצוא

זהו . שכיח בעבודה אל מול ספקי מוכרי ואמיני
אשראי המאופיי בחסכו בעמלות וללא 

DISCREPENCY. 
STC SAID TO CONTAIN. 

המוביל אינו יכול להתחייב מה " אמור להכיל " 
ונ הוא משתמש בביטוי המכולה מכילה ועל מנת להתג

 .זה
STEVEDORE סוור.  
STORAGE אחסנה. 
STORAGE FEE עלות אחסנה. 
STOWAGE PLAN מתאר אחסו של כלי השיט. 
STRAIGHT BILL OF LADING שטר מטע ישיר. 

מקובל בשיטות . שטר מטע אשר אינו נית להסבה
 ADVANCE או OPEN ACCOUNTתשלו של 

PAYMENT. 
קת בתי המשפט שחרור הטובי באמצעות בהתא לפסי

 .שטר מטע מסוג זה מחייב הצגת עותק מקורי
STRAIGHT L/C  הבנק הפותח מודיע למוטב ישירות על הוצאת האשראי

 .הדוקומנטרי לטובתו ללא תיווכו של בנק אחר
STRICT LIABILTY Does not depend on actual negligence or intent 

to cause harm but is based on the breach of an 
absolute duty to make something safe.  

STUFFING מילוי/ המכלה . 
SUBLET חכירת משנה בכלי ההובלה . 
SUBVERSION ערעור וחתרנות בהקשר של אמצעי בטחו ימי, חתירה   .

SURCHARGE חיובי נוספי לתשלו בנוס לדמי ההובלה. 
SURRENDERED BILL OF 
LADING 

שיטה הקיימת במזרח הרחוק בשילוח ימי המביאה 
 .לידי חסכו בעלויות משלוח

שטרי המטע המקוריי מופקדי אצל המוביל 
) . מופקד ( SURRENDERED ומוטבעת בה חותמת ה 

ההעתק נשלח לסוכ באר היבוא וללקוח / הצילו
 .והשחרור יתבצע כנגד העתק 



 – שטר המטע הופ ל בפועל לאחר הטבעת החותמת
EXPRESS.  

SURVEYOR  שמאי/ אד הבודק את הטובי. 
SWC Swiss World Cargo. The SWISS international’s airfreight 

division. 
www.swissworldcargo.com 

SWEAT DAMAGE נזקי הזעה. 
SWIFT מרכז התקשורת ( י סניפי בנקי  ב"תקשורת נל

 ).הבנקאית הוא בבריסל 
T.B.N TO BE NOMINATED. 

 .ש המוביל יודע בהמש
T.P.L (3PL) THIRD PARTY LOGISTIC OUTSOURCING. 
T1  נוהל לשחרור ממכס ביעד פני אירופאי אשר אומ על

עבור הטובי מונפקת תעודת .  מדיניות באירופה23ידי 
 בכניסה לאירופה והמטע מועבר T1תנועה מסוג 

. לנקודה פני יבשתית ביבשת ש הוא משוחרר ממכס
כדי להבטיח שהמטע לא ישתחרר לפני שהגיע לנקודה 

בנמל , יפקיד הגור המקבל או סוכנו, הפני יבשתית
פיקדו זה יוחזר . פיקדו בגובה המיסי, הכניסה

 מוחזרי לנקודת הכניסה  T1 –כאשר מסמכי ה 
 .תומי ומאושריח

TACA TRANS ATLANTIC CONFERENCE AGREEMENT. 
TACT THE AIR CARGO TARIFF. 

 המורכב IATA ארגותערי ההובלה באוויר של 
 :משלושה חלקי 

 ב"תערי ארה
 תערי שאר העול

 .ספר נהלי
TANKER VESSEL אונייה המתמחה בהובלת צובר נוזלי. 

 נפט* 
TANKTAINER יועדת להובלת צובר נוזלי או גזימכולה המ.  

 .המכולה מכילה מיכל המקובע בתו מסגרת המכולה
 . רגל20מצוייה בתצורת 

TARE טרה. 
לדוגמא משקל . משקל כלי הקיבול בו מחוזקי הטובי

 .הקונטיינר
TARIFF תערי. 
TARIFF CONCESSION הנחות מיכסיות. 
TDD TIME DEFINITE DELIVERY. 

DHL product comprises StartDay and MidDay Express 
which offer the customers the latest possible collection 
times for early next day deliveries. 
DHL StartDay Express offers next day door to door 
delivery by 09h00. 
DHL MidDay Express, offers next day door to door 
delivery by 12 noon.   

TENOR מועד פירעו. 
TERMINAL HANDLING 
CHARGE (THC) 

תוספות הנגבות על ידי חברות הספנות בגי הרכיבי 
 :הבאי 

 ההוצאות הנגרמות לה בגי תחזוקת המכולה . 1
    SEAWORTHINESS ,תיקו מכולות, מבדק שנתי, 

 .'צביעת מכולות וכו,     שירותי השגחה
 .קת הסגרי בזמ טעינה ופריקהבדי. 2
 .שמירת המכולה במהל ההפלגה. 3
 שעות נוספות הנדרשות לצורכי אדמיניסטרציה  . 4

 .    בנמלי
 :הטכניקה 



 .החלטה חד צדדית של חברות הספנות
 .  רגל40למכולת $ 45 – רגל ו 20למכולת $ 29* 

TERMINATION OF VOYAGE ות בגי שביתה סיכול פריקת המטע בנמל היעד לרב
 .ומזג אוויר

TEU TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT. 
 . רגל20יחידת מידה השווה למכולה 

THROUGH B/L  שטר מטע במעבר. 
מסמ הובלה המונפק במקרי בה מתקיימת פעולת 

 . שטעו והחלפת כלי שיט
 ויצויי בו PIER TO PIERשטר המטע יהיה על בסיס 

 .נמל השטעו
TIA TRANSPORTATION INTERMEDIARIES 

ASSOCIATION 
ארגו החברות המעניק שירותי תיוו בהובלה בארצות 

 .הברית
www.tianet.org 

TIACA THE INTERNATIONAL AIR CARGO ASSOCIATION. 
TIBBETT & BRITTEN The British based logistics provider working under long-

term contract for retailers and manufacturers focusing on 
food & beverage, fashion and other branded consumer 
merchandise. 
www.tibbett-britten.com  

TIME CHARTER  חכירת מועד–  
לזמ קצוב ) לרבות הצוות ( יט חוזה חכירה של כלי ש
תשלומי הדלק . DAILY HIRE: על בסיס תשלו יומי 

 .הנמל ה במרבית המקרי על חשבו החוכר 
TIME:MATTERS GMBH A subsidiary of Lufthansa Cargo AG provides special 

speed services via air and rail. 
TIR ( CARNET ) TRANSPORT INTERNATIONAL ROUTIER. 

אמנת מכס ביחס להובלה יבשתית בינלאומית הבאה 
לפשט את נהלי המכס על ידי מעבר חופשי של סחורות 

 .ביבשה במדינות החברות בה ללא תשלו מסי
 . התעודה מונפקת על ידי מועצת המובילי והמשאיות

TONNAGE משקל כולל/ יכולת הקיבולת של כלי השייט. 
TOTAL COST CONCEPT יו העלות הכוללתרע. 

 בקרב חברות התעופה המגל 90 –מושג נפו בשנות ה 
תו שימוש , את הרעיו לפיו ההובלה הכוללת של מטע

זולה יותר מהובלה ימית או לפחות , בהובלה אווירית
 . כדאית כמו ההובלה הימית

הטכניקה לביסוס האמור הייתה באמצעות השוואה 
עלויות ההובלה באוויר בי עלויות ההובלה בי אל מול 

הובלה , אריזה: וללא תלות בתנאי המכר ולרבות 
מיסי נמל , הובלה בינלאומית, מיסי נמל יצוא, יבשתית

 .   יבוא והובלה יבשתית במדינת היבוא 
אחד הטיעוני לביסוס רעיו זה היה כי המלאי הקט 
הנוצר כתוצאה מהובלה האווירית הוא בגדר יתרו 

 .יסטיתגדול מבחינה לוג
המושג הפ להיות רלוונטי פחות לאור ירידת מחירי 

 . ההובלה האווירית
TOTAL LOSS ( TL ) : 
ACTUAL / CONSTRUCTIVE TL  

 .אבד כליל/ נזק מוחלט 
 : קיימי TL סוגי 2

 דבר הביטוח – ) ACTUAL TL( אובד כליל למעשה 
תנאי לאובד . אבד או איבד את תכונותיו הטבעיות

עשה הינו הודעת נטישה מצד המבוטח תו זמ כליל למ
 .סביר

 הסחורה – ) CONSTRUCTIVE TL( אובד כליל להלכה 
ניזוקה באופ משמעותי והוחלט שלא כדאי לשק את 



הנזק שכ הוצאות השיקו עולות על ערכה של 
 . הסחורה לאחר שיקו והצלה

TOWAGE עלות גרירה. 
TRADEGATE TradeGate is an electronic business service that meets 

American and Canadian demands for increased border 
security, while improving the flow of trade across the 
border. 
This service focused on facilitating the exchange of 
documentation between carriers moving goods into 
Canada and the customs brokers/ importers who are 
responsible for custom declaration. 
ViaSafe TradeGate is part of an overall solution being 
developed in collaboration with CSCB. 
This solution ensures the comprehensive data required for 
clearnace is provided electronically before shipments 
arrive to the border.       

TRADEMARK סימ מסחר. 
 .ציור או לוגו המזהה את המוצר ע יוצרו, ש

א לפקודת המכס והסכ 200לעניי זה ראה סעי 
.טריפס  

TRANSFERABLE L/C אשראי דוקומנטרי בר העברה. 
 עובר, אשראי דוקומנטרי ראשו נפתח מטע הקונה

 .עובר שינוי ונפתח עבור המוכר, למתוו
מכתב האשראי הדוקומנטרי יציי מפורשות את היותו  

 .בר העברה
 .UCP500  לכללי ה48לעניי זה ראה סעי 

TRANSHIPMENT שטעו. 
הובלה מנמל אחד לנמל אחר תו שימוש ביותר מכלי 
הובלה אחד לרבות פריקה וטעינת המטע בנמל 

 .השטעו
TRANSHIPMENT B/L. 

 .שטר מטע בשטעו
TRANSIT TIME מש זמ ההובלה. 
TUG ספינת גרר. 
TURNAROUND TIME מש זמ סבב ההובלה. 
U - FREIGHT The Honk-Kong-based forwarder. 

www.ufreight.com   
UCP 500 UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR 

DOCUMENTARY CREDITS. 
 .כללי ונהלי אחידי לאשראי דוקומנטרי

קוב הנחיות שאומ על ידי הועדה הבנקאית של 
איחוד , לשכת המסחר הבינלאומית לצור פישוט

 .  וביצוע של כללי האשראי הדוקומנטרי
UD UNDER DECK. 

 .סיפו תחתו
UIC INTERNATIONAL UNION OF RAILWAYS.    
ULD UNIT LOAD DEVICE. 
UNCITRAL UNITED NATIONS COMMISSION ON 

INTERNATIONAL TRADE LAW. 
UNCTAD UNITED NATION CONFERENCE ON TRADE AND 

DEVELOPMENT. 
 לסחר ופיתוח אשר כוללת נציגי רבי "ועידת האו

 .מקרב המדינות המתפתחות
הגו פועל לשינוי מערכת האמנות הבינלאומיות 

ובפרט להרחבת ,  בהובלה בינלאומיתהקשורות
האחריות של המובילי וצמצו החסינויות הקבועות 

 . בחוק



UNITIZATION האחדת מטעני. 
UNSTUFFING פריקת המכולה. 
URC522 UNIFORM RULES FOR COLLECTION ISSUED BY 

INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE [ICC] 
IN PARIS. 

USML US Munitions List. 
 .אישור משרד החו האמריקאי ליצוא מוצרי לחימה

http://pmdtc.org/usml.htm 
UTI WORLDWIDE The California based forwarder and logistics services 

provider. 
www.go2uti.com   

UTU UNITED TRNASPORTATION UNION – CANADA. 
VALUATION CHARGE דמי הובלה אווירית המחושבי לפי ער הסחורה .

באמצעותה אי , תוספת לדמי ההובלה עבור מטע יקר
המוביל נושא באחריות מוגבלת אלא בהתא לער 

 . המטע
VALUE FOR CUSTOM ער לצורכי מכס. 
VOYAGE CHARTER ( PARTY ) ירת כלי שיט להפלגה בודדתחכ. 

תנאי לחכירה זו הינו מסה קריטית למילוי תכולת 
 .האונייה

W/M WEIGHT/ MEASUREMENT. 
 .משקל/ יחס נפח 

שיטה לחיוב בהובלה ימית הקובעת כי דמי ההובלה 
: יחושבו על פי מכפלת התערי בגבוה מבי המדדי 

  ).1:1( נפח או משקל 
WAIVER ביחס ( ייה המונפק מגו ממשלתי כתב ויתור על התנ

 ).ד.א( או מבנק ) להובלה 
 –ב הגו המוסמ לקבלת כתבי הויתור הינו ה "בארה
FMC  . 

WARRANTY כתב אחריות. 
WARSAW CONVENTION  1929אשר נחתמה בשנת ) ונספחיה ( אמנת ורשה 

המסדירה את אחריות המוביל האווירי ואת 
 בעת ההובלה הדוקומנטציה המלווה את הטובי

 . הבינלאומית
לעניי זה ראה  .ישראל חברה במסגרת משטר ורשה

WARSAW SYSTEMמ "התש,  וחוק התובלה האווירית
– 1980   . 

(Convention for the Unification of Certain 
Rules Relating to International Carriage by Air, 
done at Warsaw on 12 October 1929 ) 

WARSAW SYSTEM  משטר ורשה המכיל את המכיל את המסמכי הבאי:
 האמנה לאיחוד כללי מסוימי בדבר אמנת ורשה 

 12שנחתמה בורשה ביו , לאומית באווירתובלה בי
 ; 1929באוקטובר 

,  הפרוטוקול המתק את אמנת ורשהפרוטוקול האג 
 ; 1955 בספטמבר 28שנחת בהאג ביו 

נה המוספת לאמנת ורשה בדבר  האמאמנת גואדלהרה 
לאומית באוויר המבוצעת בידי אד שאינו תובלה בי

 18שנחתמה בגואדלהרה ביו , המוביל לפי ההסכ
 ; 1961בספטמבר 

 הפרוטוקול המתק את אמנת פרוטוקול גואטמלה 
 8שנחת בגואטמלה ביו , ורשה ואת פרוטוקול האג

  ;1971במרס 
 1' טוקול הנוס מס הפרו" הפרוטוקול הראשו"

 25שנחת במונטריאול ביו , המתק את אמנת ורשה
  ; 1975בספטמבר 



 המתק 2'  הפרוטוקול הנוס מס" הפרוטוקול השני"
, את אמנת ורשה כפי שתיק אותה פרוטוקול האג

  ; 1975 בספטמבר 25שנחת במונטריאול ביו 
 3'  הפרוטוקול הנוס מס" הפרוטוקול השלישי"

 את אמנת ורשה כפי שתיקנו אותה פרוטוקול המתק
שנחת במונטריאול ביו , האג ופרוטוקול גואטמלה

  ;1975 בספטמבר 25
 המתק את 4'  הפרוטוקול מס" הפרוטוקול הרביעי"

שנחת , אמנת ורשה כפי שתיק אותה פרוטוקול האג
  ; 1975 בספטמבר 25במונטריאול ביו 

אמנת : ת הבאות מדינת ישראל אישררה את האמנו
והפרוטוקול , אמנת גואדלהרה, פרוטוקול האג, ורשה
 . הרביעי

 –פועל יוצא של האמור הינו הגבלת אחריות המוביל ל 
17SDRג בגי נזק או איחור לטובי ותקופת " לק

התיישנות של שנתיי להגשת תביעה כנגד המוביל 
 .האווירי

(The 1929 Warsaw Convention and subsequent 
amending Conventions and Protocols). 

WCO WORLD CUSTOMS ORGANIZATION. 
WDEA Waterfront Foremen Employers Association 
WHARFAGE FEE עגינה/ אגרת רצי. 
WIDE BODY  מטוסי בעלי גו רחב: 

B747 
B767 
B777 
A300 
A310 
A340 
DC10 
MD11 

WORK CERTIFICATE  כשירות ותקינות הטוביתעודה המעידה על.  
WSC WAR SURCHARGE. 

היטל סיכוני מלחמה המוטל בכפו להגדרה ביטוחית 
של אזורי גיאוגרפיי מוכי אסו אשר לגביה יש 

 .צור בתשלו פרמייה גבוהה יותר
WTO WORLD TRADE ORGANIZATION. 

 .ארגו הסחר העולמי
, מדינות 130 – וחברות בו כיו כ 1994הוק בסו שנת 

הארגו הוק במסגרת סבב אורווגאי  . לרבות סי
  ).  G.A.T.Tהסבב השמיני של הסכ ( 

לפקח ולהפעיל את האמנות , תפקידו של הארגו לייש
שנחתמו במהל סבב אורוגוואי ולספק פורו למשא 
ומת עתידי ויישוב סכסוכי בי המדינות החברות 

 :איט לרבות בנושאי הב"בגאא
הגנה על קניי רוחני והעדר אפלייה , הורדת מכסי

 . במכרזי בינלאומיי
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  מונחי בעברית–שילוח בינלאומי 
גו המייצג את האינטרסי של בעלי המטעני 
בנושאי אחסנה וספנות אל מול חברות הספנות ונמלי 

 .הי  

 אגוד המשתמשי בהובלה ימית

במסגרת מנהל הכנסות  (אג של משרד האוצר
, מכס, מופקד על גביית מסי עקיפי, )המדינה

היטלי על היבוא והיצוא ועל , מס קניה, מ"מע
 .אכיפת דיני היבוא והיצוא במדינת ישראל

חוק , מ"חוק מע, פועל מכוח פקודת המכס
ויתר , חוק מס קניה על טובי ושירותי, ההיטלי

 .דיני הפיקוח על היבוא והיצוא

 מ" המכס והמעאג

תשלו המוטל על ידי רשויות השלטו ויש כנגדו 
 ).בניגוד למס ( תמורה   

 אגרה

תשלו לרשות הנמלי ומסופיה עבור ניטול מטעני 
 .'עגורני וכד, במסו כגו שימוש במלגזות

 : לפקודת המכס קובע כדלקמ 12סעי 
 סבלי ואגרות סבלות . 12" 

בדבר העסקת של המנהל רשאי להתקי תקנות 
סבלי העובדי במחסני המכס או בכל מקו הנתו 

והוא רשאי לקבוע את השכר , המכסלפיקוח רשות
 .".שייגבה בעד שירותי אלה

 אגרת סבלות

 . לטו מקסימו$ 250 או CIF מער 1.02%
 . מ שכ סכו זה נכלל ברשומו"נעדר חיוב במע

פצי ח,משלוחי דואר: המוצרי שפטורי מאגרה
כלי , צידה ואספקות לאוניות, יהלומי, נוסעי
, ציורי, ספרי יקרי ער, כתב יד עתיק, שיט
שמ אספקה , דלק, דוגמאות מיובאות, פסלי

 .ותחמושת הנטעני באוניות מלחמה בלבד

 אגרת רצי ביבוא

 אגרת רצי ביצוא .לטו$ 250 או מקסימו FOB מער 0.2%
רת רצי ביבוא ולאחר תשלו ראשוני בדומה לאג

לטו $ 15לטו או $ 35מכ החזר בשיעור של 
 . במקרי בה המטע שוהה בנמל

 אגרת רצי ליבוא זמני

למדינה (אגרת רצי למטעני במעבר  .לטו$ 7תשלו אגרה בשיעור של 
 )שכנה

 :ביחס לשטעו בתו הנמל המוצהר מראש
 .לטו לטעינה$ 1לטו לפריקה או $ 1

 י למטעני בשטעואגרת רצ

 .אונייה שנית לשנע לתוכה מטע בנסיעה
, מכוניות , בעיקר מיועדת להובלת מטעני חריגי

 .ROראה . 'טריילרי וכו

 אוניית גלנוע

פקטור המעכב את תהלי השחרור של הטובי 
 .מהמכס

 אילו

 .נוהל אימות תעודות מקור
 הנוהל הינו חלק מהסכ הסחר בי ישראל לאיחוד

בסחר מול ארצות הברית לא קיי נוהל ( האירופאי 
 ).אימות 

במקרי בה תעודת המקור אינה נראית תקינה 
נית לשלוח את תעודת המקור פיזית חזרה לצורכי 

 . אימות
 10מדינת היבוא מחוייבת להשיב למדינת היצוא תו 

 .חודשי הא התעודה תקינה א לאו

 אימות מסמ העדפה

 י"לא .א לא יותר
 פ"אל .א לא פחות



 ח"אס .אזור סחר חופשי
האד אשר בודק פיזית את הטובי בתהלי ההתרה 

 .ממכס
 בודק מכס

מס קצוב החל על מוצרי הדלק שמקור ביצור 
 . המקומי

 .המס החל על מוצרי אלו ביבוא הוא מס הקנייה

 בלו דלק

 .ביטוח סיכוני סחר חו
IFTRIC 

 .  יכוני חוהחברה הממשלתית לביטוח ס

 ח"בסס
  

 : לפקודת המכס 1סעי 
הנשגר או הסוכ של אות , היצוא, היבוא, הבעל"

, בה, או הזכאי לטובת הנאה, וכל המחזיק, טובי
וכל , או שיש לו שליטה עליה או כוח לעשות בה

מכס במילוי למעט פקיד, המתחזה כאחד מאלה
 ".;תפקידו הרשמי

 בעל טובי

 : המכס  לפקודת1סעי
 לרבות אד הפועל כסוכנו לעני כלי הובלה " בעל"

או מי שהבעל הרשהו לקבל דמי הובלה או , של הבעל
תשלומי אחרי המשתלמי בקשר לאות כלי  

 ".; הובלה

 בעל כלי ההובלה

 : לפקודת המכס 1סעי 
וכ פקיד ראשי הממלא , המנהל וכל גובה מכס"

מכס וכל פקידתפקיד באותה שעה ובאותו מקו 
 ".; הממלא תפקיד באותו עני

 גובה מכס

 .דוח גילוי עבירה
מסמ במסגרת תהלי השחרור במכס המלמד על אי 

 כזו –או הצהרת סיווג שגויה , עמידה בדיני היבוא
. או סוכ המכס היו אמור שלא לעשותה/שהיבוא ו

מוטל כופר , ע"בהמש לקביעת דג, במרבית המקרי
סוכ ( צא אש בעשיית העבירה כס על מי שנמ

 ). או על שניה, או היבוא, המכס

 ע"דג

 :תעריפי דמי ההובלה ה פונקציה של דר ההובלה
 .1:1 מטע חלקי יחושב לפי יחס נפח משקל של –י 

 .1:6 יחס נפח משקל –אוויר 
 .  1:3 יחס נפח משקל –יבשה 

 דמי הובלה

 ל"דס .דלק סילוני
 :כס קובע כדקלמ  לפקודת המ130סעי 

 דרכי קביעת ערכ של טובי מוערכי. 130"
  ערכ של טובי מוערכי ייקבע כלהל 

מחושב לפי הוראות , לפי ער עסקה שבה נרכשו) 1(
 ; 132סעי 

בהעדר אפשרות לקבוע את ער הטובי ) 2(
 לפי ער עסקה שבה ) 1(המוערכי כאמור בפסקה 

133י הוראות סעיפי מחושב לפ, נרכשו טובי זהי
 ; ג133או

בהעדר אפשרות לקבוע את ער הטובי ) 3(
 לפי ער עסקה שבה ) 2(המוערכי כאמור בפסקה 

מחושב לפי הוראות סעיפי , נרכשו טובי דומי
 ; ג133בו133

בהעדר אפשרות לקבוע את ער הטובי ) 4(
 לפי מחיר מכירה ) 3(המוערכי כאמור בפסקה 

 ; ד133שב לפי הוראות סעי מחו, בישראל
בהעדר אפשרות לקבוע את ער הטובי ) 5(

,  לפי ער מחושב) 4(המוערכי כאמור בפסקה 
 ; ה133בהתא להוראות סעי 

בהעדר אפשרות לקבוע את ער הטובי ) 6(

 דרכי קביעת ערכ של טובי למכס 



ועל א שנית לקבוע את , )3(המוערכי לפי פסקה 
  לפי הוראות) 4(ער הטובי לפי הוראות פסקה 

וזאת בהתא לבקשת היבוא , תחילה) 5(פסקה 
 ; ובאישור גובה המכס

בהעדר אפשרות לקבוע את ער הטובי ) 7(
 לפי הוראות ) 6(עד ) 1(המוערכי כאמור בפסקאות 

 . ".ו133סעי 
 . ראה ג ער עסקה וער לצורכי מכס

 ח"ה .הצעת חוק
 :כס  לפקודת המ1סעי 

או הובלת לאור , או ייצוא, ייבוא של טובי" 
בכוונה להונות את , החו או דר גבולות היבשה
הגבלה או תקנה בעני , האוצר או לעקו כל איסור

ולרבות , ייצוא והובלת של טובי כאמור, ייבוא
כל נסיו לעשות אחד המעשי האלה בכוונה 

 ".; כאמור

 הברחה

 ש"הו .הוראת שעה
 : לפקודת המכס קובע כדקלמ 150סעי 

 החזרת מכס ששול . 150" 
, המנהל רשאי להחזיר מכס או לוותר על תשלומו

 : באחת מאלה, כולו או מקצתו
ניזוקו או נעזבו לרשות , הושמדו, הטובי אבדו) 1(

ובלבד שלא ; בי בעוד בפיקוחה ובי לפני כ, המכס
 שסולקו תוגש תביעה להחזרה או לויתור אחרי

 ; הטובי מפיקוח רשות המכס
הטובי סולקו מפיקוח רשות המכס ותו ששה ) 2(

התאמה לתנאי חדשי לאחר סילוק נתגלו בה אי
; שהיו קיימי בה בשעת סילוק, המכר או ליקוי

ובלבד שהתביעה על החזרה או ויתור הוגשה מיד 
לאחר הגילוי האמור והוכח להנחת דעתו של גובה 

או א ,  לא היה בטובי כל שימוש בישראלהמכס כי
לא היה זה אלא השימוש שגר לגילוי , היה שימוש

התאמת לתנאי המכר או לגילוי ליקוי שהיה אי
קיי בה בשעת סילוק ואילולא אותו שימוש לא 

 .".ההתאמה או הליקוי ניתני לגילויהיו אי

 החזר מכס ששול

נית על ידי היטל בגובה של סובסידיה על מוצר ש
מדינה כלשהי על מנת לאפשר למוצר להתמודד בדר 

 . שווה בשוק המקומי

 היטל משווה

החזר מיסי על מוצרי יבוא ששימשו לייצור 
מדינת ישראל מציעה לציבור . מוצרי לייצוא

) מכס ומס קניה ( היצואני החזר מיסי יבוא 
פירושו של . ששולמו על תשומות היצור המיובאי

יצוא ישראלי שמייבא חומרי גל ומשל ש, דבר
יהיה זכאי לקבל החזר , עליה מכסי או מס קניה

ל של "של מיסי אלו לאחר הוכחת היצוא לחו
 .המוצרי שייצר מחומרי הגל האלה 

 : קובעי כדקלמ 160 – ו 156סעיפי 
 הישבו בטובי שלא חל בה תהלי ייצור . 156" 
 וה טובי שיובאו בצובר  חו מטובי שיובאו ) א(

מיוצאי תו ששה חדשי מיו סילוק מפיקוח 
יותר עליה הישבו של תשעי אחוז , רשות המכס

ובלבד שהוכח להנחת , מסכו המכס ששול עליה
דעתו של גובה המכס כי לא היה בטובי כל שימוש 

לא היה זה אלא , או א היה שימוש, בישראל
התאמת לתנאי המכר או השימוש שגר לגילוי אי

לגילוי ליקוי שהיה קיי בה בשעת סילוק 
ההתאמה או ואילולא אותו שימוש לא היו אי

 הישבו



 . הליקוי ניתני לגילוי
המנהל רשאי להארי את התקופה לייצוא ) ב(

עד לשנה מיו ) א(הטובי כאמור בסעי קט 
ובאישור שר האוצר ;סילוק מפיקוח רשות המכס

 .  לתקופה נוספתרשאי הוא להארי
להתיר , באישור שר האוצר, רשאי המנהל) ג(

, במקרי מיוחדי או בסוג מיוחד של מקרי
הישבו של יותר מתשעי אחוז מסכו המכס 

 )." א(ששול על טובי כאמור בסעי קט 
 הישבו בטובי שחל בה תהלי ייצור . 160"

טובי מכל סוג או הגדר שיוצרו בישראל וה 
או שאינ מיוצאי אבל ה , אי לחו לארמיוצ

או שחל עליה פטור , מ הסוג שיבואו פטור ממכס
ממס קניה א נמכרי לעולה כמשמעותו בתוספת 

 רשאי שר 1937, לפקודת תערי המכס והפטורי
, להתיר על כל טובי ששימשו לייצור, בצו, האוצר

הישבו מ המכס המוטל עליה , או על מקצת
;  את התנאי שלפיה יש לית את ההישבוולפרט

באחוזי מהמכס , שיעור ההישבו ייקבע בצו
ששול על הטובי ששימשו לייצור כאמור או בדר 

 . ".אחרת שיקבע שר האוצר
העברת הזכויות והחובות על פי הפוליסה מהמבוטח 
לאחר באמצעות הסבה על ידי חתימה על גב 

 .הפוליסה ומסירתה

 פוליסההסבת 

 .מקורו של ההסכ בארגו הסחר העולמי
הסכ זה ד בכל ההיבטי הקשורי בהגנה על 
זכויות  הבעלי על היבטי לא מוחשיי של טובי 

זכות : כגו . מאמ וכושר יצירה, בה הושקעו הו
 .  'פטנט וכו, סימ רשו, יוצרי

 חתמה ישראל על הסכ טריפס 1995בשנת 
 את חוקיה לדרישות ההסכ עד והתחייבה להתאי

 .   1999שלהי שנת 
 נחקק החוק לתיקו דיני הקניי 1999בסו שנת 

 .1.1.00אשר נכנס לתוקפו ביו 
על רשויות המכס " טובי מפרי"בעת גילוי של 

 .לפעול בהתא לשלבי הקבועי בחוק 
 .ראה טובי מפרי

 הסכ טריפס

ות דרוהסכ סחר חופשי ואיחוד מכס בי מדינ
ארגנטינה, פרגוואי, אורווגאי, ברזיל: אמריקה  

 . וצילה

 הסכ מרקוסור

אי התאמה בי מסמכי : מונח בנקאי שפירושו
 .המוצגי לבנק לדרישות מכתב האשראי

 .DISCREPANCYלעניי זה ראה 

 הסתייגות

סכו קבוע או אחוז מסכו הביטוח הקבוע 
 . בפוליסה אותו ינכה המבטח מהתביעה

 השתתפות עצמית

המאפשר את שחרור) כיו אלקטרוני ( תהלי 
הטובי מרשות המכס על ידי הגור שהוסמ לכ על

 .ידי בעל הטובי

 התרה

 .אחד מעקרונות פוליסת הביטוח
בי המבוטח לבי הרכוש ) החוקי ( זהו הקשר 
והקובע כי א ) ' שעבוד וכו, בעלות( המבוטח    

 . אובד ייגר נזק א למבוטחייגר לטובי נזק או
נית להעביר את הזכויות והחובות על פי הפוליסה 
מהמבוטח לאחר באמצעות הסבה על ידי חתימה על 

 .  גב הפוליסה ומסירתה

 זיקת הביטוח 

הגנה בדומה לפטנט ביחס לזני מיוחדי של   זכות מטפחי



 .צמחי
בהצלחה את " עברו"סטטוס מכס ביחס לטובי אשר 

 . קת מערכת נמרודבדי
 זמינות

 לפקודת המכס קובעי כדקלמ 84 – 83, 77סעיפי 
: 
 חובותיו של בעל רשיו . 77"

  בעל רשיו מחס 
יערו ויסדר את הטובי במחס באופ שתהא ) 1(

 ; בכל עת גישה סבירה לכל אריזה ואפשרות לבדקה
, יספק אורות במידה מספקת וכ מאזני צדק) 2(

 ; המכסומידות צדק לשימושו של פקידמשקלי צדק 
ישיג את הפועלי והחמרי הדרושי לקליטת ) 3(

, לסימונ, לאריזת, לבדיקת, הטובי המוחסני
ולעריכת המלאי , לשקילת, לטמינת בחביות

 ; שלה בכל שעה שגובה המכס ירצה בכ
יספק להנחת דעתו של המנהל מקו מתאי ) 4(

 . לעבודה משרדית
בדר , נהל רישו של מצאי הטובי במחסי) 5(

 .".שתיקבע בתקנות 
 חבותו של בעל רשיו . 83"

או לא , טובי מוחסני שסולקו מ המחס בלי רשות
ולא נית עליה , המכס כשדרש זאתהוגשו לפקיד

 בעל הרשיו של הסבר להנחת דעתו של גובה המכס 
על המחס ישל את כל המכס על אות טובי ונוס 

המכס סכו של חמש לירות על כל אריזה או חבילה 
 .או כפל המכס, או שלא הוגשה, שסולקה

 חסר בטובי מוחסני . 84
נמצא חסר באחת האריזות של טובי שיובאו 

ואי לתלות את החסר בכליה טבעית או , והוחסנו
לפי , יהא בעל רשיו המחס חב, בסיבה כשרה אחרת

לשל כפל המכס , דרישה בכתב מאת גובה המכס
החל על כמות או על שווי של הטובי כפי 

 . ".שהוחסנו לראשונה

 חובותיו של בעל מחס

 .חובת המבוטח לנהוג תמיד כאילו אינו מבוטח
 :חובה זו באה לידי ביטוי בשני היבטי

 .הקטנת וצמצו הנזקי   .א
מירה על זכויות המבטח כלפי צדדיי ש   .ב

למחות כנגד ( זק שלישיי האחראי לנ
 ).  המזיקי ולהימנע מלשחרר מאחריות 

 חובת הקטנת נזקי

עמידה בדיני היבוא המסדירי באילו תנאי צרי 
, לעמוד מי שחפ לייבא טובי לרבות רשיו יבוא

וחובת , אישור יבוא מזו, אישור מכו התקני
 .סימו הטובי בשפה כלשהי

 חוקיות היבוא

עקב אי עמידה) ל ידי מנהל המכס ע( החרמת הטובי 
 .בהוראות ובתנאי של המכס

 חילוט

 פ"חקו .חקירות ופיקוח
 .תחלי למסמ ההעדפה האירופי

 יורו רשאי היצוא להצהיר באופ6000עד לסכו של 
עצמאי ללא תעודה על גבי חשבו הספק כי הטובי

 . מקוריי
 שלהמסמ חייב להיות מקורי ולכלול את חתימת ידו

 .היצוא
קיימי א תחליפי למסמכי ההעדפה בסחר אל מול

1600מדינות אחרות כדוגמת הקנדי עד לסכו של 
 . דולר קנדיי

 חשבו הצהרה מוגבל

תחלי למסמ ההעדפה האירופי הנית על ידי  רה שאינו מוגבלחשבו הצה



 .יצואני מוסמכי
תהלי ההסמכה מקורו בבקשה מיוחדת ליחידת

וגשת על ידי יצואניהמ) יחידת מכס ( היצוא       
אשר מייצאי בסכו העולה על מיליו דולר בשנה

FOBובעלי עבר נקי מעבירות במהל חמש שני 
 .קוד להגשת הבקשה

:ע קבלת האישור נית ליצוא מספר יצוא מוסמ 
AUTOHRIZED NUMBER. 

היצוא מצהיר על מקוריות הטובי  בצירו מספרו
 .כיצוא מוסמ

 .חשבו דמי ההובלה
העתק אחד נמסר לרשויות. מונפק בשני העתקי

 .המכס ואילו השני לידי היבוא

 חשבו מטעני

המונפק על ידי ) תעודת מקור ( חשבו אישור יצוא 
 . קונסוליות של מדינות מסוימות תמורת תשלו

 מצרי* 

 חשבו קונסולרי

 "טב ).  היבוא על ידי( טובי בלתי נתבעי 
 : לפקודת המכס קובעי כדקלמ 4042סעיפי 

 סמכות לאסור יבוא . 40" 
להגביל או , לאסור, בצו, הממשלה רשאית) א(

 פרט להסדיר ייבוא של טובי או של סוג טובי 
שנית לאסור את ייבוא לפי סעי קט , לפרסומי 

 לישראל או לשטח או למקו שבישראל בי ) ב(
ורשאית היא בצו זה , ביבשה בי בי ובי באויר

לפרט את הטובי או את סוג הטובי שעליה יחול 
בי בציו אר מוצא , הצו בי דר כלל ובי במיוחד

 . או נתיב ייבוא ובי באופ אחר
לאסור על ייבוא של , בצו, הממשלה רשאית) ב(

א היא סבורה שהוא פוגע בטובת , פרסומי
, ולגבי פרסו עתי רשאית היא לאסור;הציבור

ג ייבוא של גליונות , באותו צו או בצו נוס
 . הפרסו שיצאו קוד לכ או שיצאו מכא ואיל

 יבוא אסור . 41
 . לא ייבא אד טובי שייבוא אסור

 טובי אסורי . 42
 : ואלה טובי שייבוא אסור

טובי שייבוא נאסר בפקודה זו או בכל חוק ) 1(
או על , תוק בישראל אותה שעהאחר שהוא בר

 ; פיה 
מטבעות כוזבות או חקויות או שאינ לפי ) 2(

 ; המתכונת הקבועה מבחינת המשקל או הצריפות
תחריטי , גלויות, ספרי, ציורי, דברי דפוס) 3(

 . ".שה פרוצי או מגוני, ליתוגרפיי או אחרי

 טובי אסורי

 טובי חבי מכס . מכסטובי שיש לשל עליה
 :א לפקודת המכס קובע כדקלמ 200סעי 

 עיכוב טובי מפרי . א200"
מצא המנהל בדר של קבלת הודעה כאמור ) א(

א 69או סעי , ד לפקודת זכות יוצרי7בסעי 
 1972 ב "התשל, ]נוסח חדש[לפקודת סימני מסחר 

או בדר אחרת כי , ) פקודת סימני מסחרלהל (
לכאורה הפרת זכות יוצרי או הפרת זכות קיימת 

 : ינקוט צעדי כדלקמ, בסימ מסחר
, יורה לעכב את שחרור ההעתקות או הטובי) 1(

ל , ) טובי מפרילהל (שנטע לגביה שה מפרי 
מטעמי מיוחדי , המנהל רשאי;  ימי עבודה3 

להארי את העיכוב כאמור לתקופה נוספת שלא 
  ; ימי3תעלה על 

 טובי מפרי



יודיע בכתב למי שלדעתו הוא בעל הטובי ) 2(
המפרי לכאורה על עיכוב שחרור בצירו העתק 

 ; והעתק הערבות העצמית, ההודעה א ניתנה
יודיע לבעל זכות היוצרי או לבעל סימ המסחר ) 3(
שעוכבו הטובי המפרי ויקבע , ) בעל הזכותלהל (

י את סכו הערבות הבנקאית שעליו להפקיד לפ
וזאת נוס על הערבות העצמית לפי , )ג(סעי קט 

א לפקודת 69ד לפקודת זכות יוצרי או 7סעי 
 ; כאשר ניתנה הודעה, סימני מסחר

יודיע לבעל הזכות על עיכוב שחרור הטובי ) 4(
 ימי עבודה מיו 3וכי העיכוב יבוטל לאחר , המפרי

העיכוב א לא יפקיד את הערבות או הערבויות 
 ימי עבודה מיו מסירת 10ולאחר . ,להפקידשנדרש 

ההודעה על העיכוב א לא יגיש תובענה לבית 
 . המשפט

להארי את , מטעמי מיוחדי, המנהל רשאי) ב(
4)(א(התקופה להגשת התובענה האמורה בסעי קט 

 .  ימי נוספי10 ב ) 
 ימי עבודה מיו העיכוב יגיש בעל הזכות 3בתו ) ג(

נקאית בסכו שקבע המנהל לפי למנהל ערבות ב
שיש בו כדי לכסות כל הוצאה , )3)(א(סעי קט 

הקשורה לעיכוב או כדי לפצות על כל נזק שייגר על 
 . ידי העיכוב

ימסור ) ג(ע הפקדת הערבות לפי סעי קט ) ד(
המנהל לבקשת בעל הזכות דוגמאות מהטובי 

לצור בדיקת וכ את , המפרי המעוכבי כאמור
הוצאות ; ו ומענו של יבוא הטובי המפרישמ

לרבות ההוצאות להעברת של הדוגמאות , הבדיקה
 . אל מקו הבדיקה יחולו על בעל הזכות

המנהל יבטל את עיכוב הטובי המפרי א עד ) ה(
לא פעל ) ג(עד ) א(תו התקופות לפי סעיפי קטני 

 . בעל הזכות כאמור בה
נות לביצוע סעי זהשר האוצר רשאי לקבוע תק) ו(

 . ".ובכלל זה אגרות שעל המבקש לשל
 פ"י .ילקוט הפירסומי

 .יבוא במעקב
רשויות המכס מחליטות לעיתי כי יש צור לעקוב 

 .אחר יבוא ספציפי
ע ובעקבות כ לא ישתחררו .ב.הרשומו מופק כי

 .הטובי ללא בדיקה של המכס

 ע.ב.י

הטובי המיובאי , שלאחריו, יבוא לפרק זמ מסוי
 .ל"מיוצאי לחו, ביבוא זמני

היבוא הזמני שונה מיבוא רגיל המהווה יבוא 
.לצריכה באר

היבוא הזמני משוחרר ממכס ע הפקדת , בדר כלל
עד להוכחת , עירבו בגובה המסי שלא שולמו

 ATA CARNETזאת בניגוד ליבוא באמצעות . היצוא
 . העירבוהפטור מדרישת

 יבוא זמני

סמכות הנתונה לשלטונות המכס לכפר על עבירה 
, העדר סימו( שנעשתה ביבוא על ידי תשלו כס 

 ) .' העדר רישיו וכו
 לא יינקטו עוד צעדי כנגד –לאחר ששול הכופר 

 .אותו אד בגי אותה עבירה
תשלו הכופר ישול בעבר השחרור ובכפו 

 .להחלטת ועדת יבוא
סמכות לכפר על עבירות " ת המכס  לפקוד231סעי 

:" 

 כופר כס



או שיש חשד , עבירה או כל מעשה שנעשו) א"(
המנהל וכל , בידי אד נגד הוראות פקודה זו, שנעשו
, מכס אחר שהממשלה הסמיכה אותו לכ בצופקיד

רשאי לכפר עליה על ידי שיקבל מאותו אד 
תשלו כס שלא יעלה על עונש הממו המכסימלי 

חייב בו על פי פקודה זו בשל אותה שהוא עשוי להת
 . עבירה או בשל אותו מעשה

כלי הובלה או טובי או דברי , היו כלי שיט) ב(
אחרי צפויי לחילוט על פי פקודה זו בשל עבירה 

וכופר על העבירה או על , או מעשה שנעשו בה
המכס המוסמ המנהל או פקיד, המעשה כאמור
 .רשאי לחלט

המכס אמור למנהל או לפקידשול הכופר ה) ג(
אי לנקוט עוד כל הלי בנוגע לאותה , המוסמ

וא , עבירה או לאותו מעשה כנגד האד שכופר לו
 . "הוא במשמורת יש לשחרר אותו

  :1 סעי –כלי הובלה בהקשר של פקודת המכס 
כלי טיס או בעל חיי , כלי רכב, כלי שיט" 

 ".; המשמשי להובלת טובי

 כלי הובלה

כללי המקור מגדירי את מקוריות של טובי 
 .בכפו להסכמי הסחר

כללי המקור א קובעי את הכללי למילוי תעודות 
 .המקור וכ את תוק ותקפות התעודה בכל הסכ

על מנת לזכות בהטבות המיכסיות במסגרת הסכמי 
 : הסחר יש לעמוד בתנאי הבאי

 עמידה בכללי מקור. 1
 או שטר מטע MNC במישרי או הובלה. 2

 . THROUGH B/L במעבר
 תנאי מקדמי לקבלת המסמ הינו –מסמ העדפה . 3

 .עמידה בכללי מקור

 כללי מקור

 לשכת הספנות .גו המאגד בתוכו את סוכני האוניות
מספר המהווה חלק מהמפתח המזהה יחידת מטע 

 . HSראה . ספציפית
 מזהה מטע

ל כל גור למעט של בעל מחס המאפשר החסנה ש
 .  המחס
 : לפקודת המכס 69סעי 

 מחסני לסוגיה . 69" 
 : מחסני רשויי יכול שיהיו משני סוגי

מחסני כלליי המשמשי להחסנת טובי ) 1(
 ; בכלל

מחסני פרטיי המשמשי להחסנת טובי של ) 2(
 . "בעל הרשיו בלבד

 ) רישוי ( מחס כללי 

המכלה , פיצול, י המיועד לריקומחס מסו מטענ
או " קו המי"ואחסנה של מטעני הנמצא שלא ב

 .בשדה התעופה

 מחס עורפי 

מחס המאפשר אחסנה של סחורה השייכת רק לבעל 
 .המחס
 : לפקודת המכס 69סעי 

 מחסני לסוגיה . 69" 
 : מחסני רשויי יכול שיהיו משני סוגי

החסנת טובי מחסני כלליי המשמשי ל) 1(
 ; בכלל

מחסני פרטיי המשמשי להחסנת טובי של ) 2(
 . "בעל הרשיו בלבד

 ) רישוי ( מחס פרטי 

המאחס טובי שטר , מחס בפיקוח ורשיו המכס
והמאפשר ליבוא לשחרר , שוחררו מפיקוח המכס

 ערובה/ מחס רישוי



ברמה של קרטוני (טיפי טובי אלה טיפי
כל (גושי אחסנת המשלוחי נעשית ב). בודדי

, מספור הגושי כולל את השנה). משלוח נרש כגוש
פירושו הגוש שמספרו , 032001: לדוגמה(ומספר ר 

 ).2003בשנת , 2001
 :יתרונות לאחסנה במחס רישוי 

 .שחרור הדרגתי של טובי
התשלו למחס . חסכו בניהול מחס ומלאי

 .הוא עבור נפח האחסו שהול ומצמצ
 .רישוי במחסביצוע פעולות 

 .מחירי האחסו נתוני למשא ומת
 : לפקודת המכס מגדיר מחס רישוי 1סעי 

מקו שהוא רשוי להפקיד בו טובי רשומי "
להחזיק ולהבטיח , להחסנה ושבו מותר להניח

14עד לשחרור מפיקוח רשות המכס כאמור בסעי 
; ." 

 :סעיפי נוספי בהקשר זה 
  טובי מותר להחסי. 68"
מותר , טובי שאי החסנת אסורה לפי תקנות) א(

בכפו , להחסינ במחסני רשויי על ידי המנהל
 . לתנאי שנקבעו

המנהל רשאי לפרש ברשיו המחס את סוגי ) ב(
 . הטובי שמותר להחסי בו ואת דר ההחסנה

 מחסני לסוגיה . 69
 : מחסני רשויי יכול שיהיו משני סוגי

כלליי המשמשי להחסנת טובי מחסני ) 1(
 ; בכלל

מחסני פרטיי המשמשי להחסנת טובי של ) 2(
 . בעל הרשיו בלבד

 תקופתו של רשיו מחס . 70
רשיונות מחס יינתנו לתקופת שנה שראשיתה ) א(

באחד בינואר ויהיו ניתני לחידוש כל שנה בתארי 
 . זה

 את התנאי, בתקנות, הממשלה רשאית לקבוע) ב(
שלפיה ניתני רשיונות מחס ואת דירוג האגרות 

 . המשתלמות בעד
האגרה שנקבעה תהא משתלמת כל שנה ) ג(

וא באחת השני לא שולמה האגרה באחד ;מראש
 . יפקע הרשיו מאותו תארי, בינואר או לפניו

 כוחה של הממשלה לבטל רשיו . 71
הממשלה רשאית בכל עת לבטל רשיו מחס א ) א(

 . ה סיבה מספקת לכהית
ג , הודעה על ביטול רשיו תפורס ברשומות) ב(

 . תימסר בכתב לבעל הרשיו
 המכס רשות גישה למחס לפקיד. 79

מכס תהיה בכל זמ סביר גישה לכל חלק לכל פקיד
מכל מחס ויהא מוסמ לבדוק את הטובי המצויי 

ולש כ הוא רשאי לדרוש מבעל הרשיו לית לו , בו
רשאי גובה , לא עשה כ בעל הרשיו; ניסה למחסכ

המכס לפרו את המחס או כל חצרי שיש לעבור 
 . בה כדי להבטיח את הגישה

 המכס על טובי מוחסני ישול תו שנה . 81
המכס , טובי חבי מכס המוחסני במחס רשוי

עליה ישול תו שנה אחת מיו שהוחסנו 
להחסינ תקופה א לא הרשה המנהל , לראשונה

, לא שול המכס תו הזמ האמור;ארוכה יותר
מותר למכור את הטובי ויש לעשות בדמי המכר כפי 



רשאי , לדעת המנהל, היו הטובי דבר האבד;שנקבע
 . המנהל למכר ג לפני תו התקופה האמורה

 חבותו של בעל רשיו . 83
או לא , טובי מוחסני שסולקו מ המחס בלי רשות

ולא נית עליה , המכס כשדרש זאתשו לפקידהוג
 בעל הרשיו של הסבר להנחת דעתו של גובה המכס 

המחס ישל את כל המכס על אות טובי ונוס על 
המכס סכו של חמש לירות על כל אריזה או חבילה 

 . או כפל המכס, או שלא הוגשה, שסולקה
 חסר בטובי מוחסני . 84

של טובי שיובאו נמצא חסר באחת האריזות 
ואי לתלות את החסר בכליה טבעית או , והוחסנו

לפי , יהא בעל רשיו המחס חב, בסיבה כשרה אחרת
לשל כפל המכס , דרישה בכתב מאת גובה המכס

החל על כמות או על שווי של הטובי כפי 
 . "שהוחסנו לראשונה

 : וקצוב מיסוי מעורב הכולל מיסוי מכס על הער
 .ח לכל קילו" שX+ אחוז מהער 

 מיסוי מכס מעורב

 .מיסוי מכס המוטל על הער של הטובי
 .CIF –לדוגמא אחוז מער ה 

 מיסוי מכס על הער

 :מיסוי מכס קבוע של הטובי 
 Xח לכל קילו" ש. 

 מיסוי מכס קצוב

 : לפקודת המכס 1סעי 
קניה מס קניה על יבוא כמשמעותו בחוק מס , מכס" 
מס ער מוס  , 1952 –ב "התשי, )טובי ושירותי(

 ו "התשל, על יבוא כמשמעותו בחוק מס ער מוס
וכ כל מס או היטל אחרי המוטלי על יבוא  , 1975
 ".;על פי כל די, טובי

 מיסי יבוא

הרשות האוכפת את מדיניות היבוא והיצוא של 
נייה מס ק, מכס( מדינת ישראל לרבות רשות גבייה 

 ).' וכו

 מכס

 .מסו מטעני וניטול
ג אשר " מתפעל את מסו המטעני בנתב"ממ

אחראי לניטול המטע בדר האוויר מישראל 
 .ולישראל

 הוא מחס "מכסית מסו ממ/ מבחינה חוקית
 . מכס

 "ממ

 ח"ממס .מערכת משולבת סחר חו
 ):הגדרות (  לפקודת המכס 1סעי 

 )".מ "והמע(  והבלו  מנהל אג המכס" מנהל"
 מנהל

היטל המוטל על ידי השלטונות בכפייה ואי כנגדו 
 .מ"מס קניה ומע, תמורה בניגוד לאגרה לרבות מכס

 מס

מס המוטל על הכנסתו של אד או פירמה באופ 
 . ישיר ובשיעורי משתני

 .מס הכנסה*

 מס ישיר

 .מס המוטל על היבוא בלבד ומהווה מס מג
 הייצור המקומי ולהוות כלי לויסות מטרתו להג על
 .מאז התשלומי

מס המכס משמש כבסיס להטלת מיסי נוספי כגו 
 .מ ומס קנייה"מע

במסגרת השתייכותה של מדינת ישראל בארגו 
אימצה ישראל את קוד הערכה , הסחר העולמי

 שיטת הערכה במסגרתה טובי מיובאי –ט "גאא
י הרשו מוערכי בהתבסס על מחיר העסקה כפ

 .בחשבונית הספק
ישראל חברה בארגו המכס הבינלאומי ומיישמת 

 מס מכס



 .HSמבנה תערי אחיד בהתבסס על 
כללי , קביעת סיווג המכס נעשית לפי אופי הטובי
הערות , הסיווג שבסעיפי של צו תערי המכס

והנחיות הסיווג ) בריסל(ההסבר לשיטה המתואמת 
 .סשמפורסמות מעת לעת על ידי הנהלת המכ

מס המשתק בדר כלל במחיר הסחורה ומושת על  
 .מיסוי הנישו על ההוצאה. כתפי הצרכ

 . קניה, מ"מע, מכס*

 מס עקי

צו מס קניה , מס עקי המוטל מכוח חוק מס קנייה
וצו תערי המכס בשיעורי שוני בעיקר על מוצרי 

המס . צריכה וכ בזמנו על תשומות ומוצרי בנייה
שיעורי זהי על היצור המקומי ועל היבוא מוטל ב

 .ומחושב כאחוז מהמחיר הסיטונאי
בעקבות הרפורמות שהתחוללו בשני האחרונות 

 .עיקר המס מוטל על מוצרי ביבוא
הוא המחיר הסיטונאי ביבוא , בסיס המס ביבוא

ובסיס המס מיצור , )א"תמ+ מכס+ מחיר הטובי (
מחיר (י הוא המחיר הסיטונאי של טוב, מקומי

 ).בשערי המפעל המייצר

 מס קנייה

 .מסלקה בנקאית
במסגרת תהלי השחרור סוכ המכס שולח הודעת

ההודעה מחייבת אוטומטית את חשבונו. תשלו
לכל סוכ מכס מאושר גובה. ומזכה את חשבו המכס

 .  הסכו עליו הוא יכול להתחייב

 ב"מס

אומי מסירת הטובי במישרי מכלי התובלה הבינל
לכלי ההובלה של היבוא  או לחילופי / ליבוא

ביצוא מהיבוא לכלי התובלה הבינלאומי ללא מעבר 
 . במערכת המטע של הנמל

 מסירה ישירה

מסירת הטובי ליבוא לאחר פריקת מכלי התובלה 
הבינלאומי ומעבר במערכת המטע של הנמל או  
לחילופי ביצוא מסירת מהיצוא דר מערכת 

 .מטע בנמל לכלי התובלה הבינלאומיה

 מסירה עקיפה

,רשימה תפעולית המופקת על ידי גור נטרלי בנמל
המפרטת את מכלול המטעני שהומכלו או נפרקו

 .טיסה/מהמכולה או מכלי שייט
 .בעל משמעות ביטוחית ותפעולית

 מסמ טאלי

מונח ביטוחי ביחס להשתרעות פוליסת הביטוח 
 .חס הקונהממחס המוכר ועד מ

להיקטע / רצ הכיסוי הביטוחי יכול להסתיי
 :מהסיבות הבאות 

 .הטובי הגיעו למחס הקונה       .1
הקונה ביוזמתו מעביר את        .2

כניסה . הטובי למחס ערובה
לבונדט היא עילה לתו 

 .הביטוח
היה והמטע לא נמש מהנמל        .3

נית (  יו לאחר הפריקה 30
את תקופת הפוליסה ל להרחיב 

 ).   יו נוספי 30 –
זיקת הביטוח בהתא לתנאי        .4

 .המכר עוברת ממוכר לקונה
 .מעשי ומחדלי המבוטח       .5
שטעו שאינו חלק אינטגרלי        .6

מהמסע יכול שיקטע את הרצ 
 .    הביטוחי

 )פוליסה ( מסע 

 מ"מע מס עקי וכללי המוטל על הצריכה בישראל ויבוא



 . טובי
המס מוטל על כל הפעולות המשקיות של העוסקי 

המסחר והשירותי ובתנאי , בכל שלבי היצור
 .שהעסקה היא בעלת אופי מסחרי

ביחס ליבוא המס משול בעת שחרור הטובי 
 . מפיקוח רשות המכס

הער המוס מבטא את התוספת שתורמת היחידה 
המשקית בפעילותה ואשר מבוטא בהפרש של 

 .תיו של עסק לקניות של העסקמכירו
מ על "אי גביית מע ( 17%שיעור המס כיו הוא 

 ).פירות וירקות 
 מערי מכס .  מומחה מכס

במש תקופה שנקבעה על ידי רשויות המכס ייבדקו 
 .כל פרטי המכס מסוג כלשהו

 מצר

 ג"מרל .מרכז לוגיסטי
י מוביל חוזי המתחייב למסור טובי ביעד שנבחר כפ

המצויי בשטר המטע שהונפק על ידו בעבור קבלת 
 . תשלו כספי

 : לחוק סוכני המכס קובע 24סעי 
 הגדרות . א24"

כולו או ,  מי שעיסוקו" משלח בינלאומי", בפרק זה
, במשלוח מטעני מחו לישראל לישראל, חלקו

 . ומישראל לחו לאר
 החלת הוראות על משלוח בינלאומי . ב24

לח בינלאומי יחולו הוראות חוק זה על מש) א(
4,א3למעט הוראות סעיפי , בשינויי המחוייבי

 .33  ו19 עד 16, )ג(ו) ב(4(,)4)(א(
לעני פרק , )א(מבלי לגרוע מהוראות סעי קט ) ב(

, "סוכ מכס"בכל מקו בחוק זה שבו נאמר , זה
ובכל מקו , "משלח בינלאומי"יראו כאילו נאמר 

פעולת "יראו כאילו נאמר , "לת מכספעו"שבו נאמר 
 .".שילוח בינלאומי

 משלח בינלאומי

שלא מקיי סחר, משק סגור: מונח כלכלי שפירושו
בדר (משק המנסה ליצר את כל צרכיו לעצמו ; חו
 ).ללא הצלחה, כלל

 משק אוטורקי

.ספר החוקי  ח"ס 
 . נתבעת/סחורה בלתי נדרשת 

 .  יו90 –הובלה ימית 
זהו פרק זמ הקצר מזה .  יו45 –וירית הובלה או

המוקצב לטובי בהובלה ימית בעקבות ההנחה כי 
טובי המיובאי בדר האוויר נדרשי לצרכי 

 .דחופי מאלו המיובאי בדר הי
 . חודשי12 –מחס ערובה 

דבר ( היה וקיי חשד במכס שהסחורה היא מתכלה 
אזי תימכר הסחורה קוד למועדי ) האובד 

 .הנוקבי מעלה
 :לפקודת המכס קובע כדלקמ ) ג(65סעי

עברו שלושה חדשי מיו שיובאו אות טובי ) ג"(
 ימי מיו שיובאו טובי לנמל תעופה ולא 45או 

רשאי גובה המכס , נתבעו ולא הותר רשמונ
מותר למכר , אול טובי שה דבר האבד; למכר

לקו למחס בי לפני שסו, ככל עת שיראה גובה המכס
 . ".ובי לאחר מכ

 "סב

 סובסידיה  . היטל משווה
מונח תפעולי בנמלי עבור שירותי ניטול מכלי 

 .  שיט ועד לרצי/ התובלה
 סווארות



אד או חברה האחראית לייצוג האונייה כלפי 
 :הגורמי הבאי

 : רשויות
 משטרת גבולות/ מכס/ נמל

  :כלפי האונייה
דיווח לבעל /ה לאונייהציד/טיפול בנושא צוות

 האונייה
 :כלפי הלקוחות 

גביית /שטר מטע+ הפקת פקודת מסירה /מידע
 תביעות בגי אובד ונזק/טיפול במכולות ריקות/כס

 סוכ האונייה

 .אד או חברה המורשי לבצע פעולות מכס
בהתא לחוק סוכני המכס עליו להיות רשו בפנקס 

 .סוכני המכס
 :מכס קובע כי  לחוק סוכני ה1סעי 

 אד העושה פעולת מכס בשביל " סוכ מכס" "
והוא רשו בפנקס סוכני , זולתו דר שירות לכל

 ".המכס לפי חוק זה 

 סוכ מכס

הסכו המרבי שישל המבטח במקרה של אבד או 
סכו זה אמור להחזיר את המבוטח . נזק כליל

 .  למצבו ערב קרות הנזק

 סכו הביטוח

 אחוז מסויי מסכו הביטוח הקבוע סכו קבוע או
בפוליסה אשר במקרי בו סכו זה גבוה מסכו 

 .התביעה לא יזכה המבוטח בפיצוי 

 ס פיצוי

 .הבסיס עליו משלמי את דמי המכס
 . דמי גבייהCIP +3%: אוויר 

 .  אגרות רצי וסבלות+  CIF: י 

 ער לצורכי המכס

  לצורכי מס קנייהער .א "תמ+מיסי מכס+ער לצורכי מכס 
 מ"ער לצורכי מע .ער מס קנייה+מיסי מכס+ער לצורכי מכס

).במוצר המקור ( מרכיב חומרי הגל המיובאי   ער מוחל 
 ער מוס .כל מה שהוס על חומרי הגל המיובאי

 : לפקודת המכס קובעי כדקלמ 133 – 132סעיפי 
 ער עסקה . 132"
 ששול או שיש לשלמו ער עסקה הוא המחיר) א(

בעת מכירת לש ייצוא לישראל , בעד הטובי
בתוספת ההוצאות , ) מחיר העסקהלהל (

ובלבד שהתקיימו , 133והסכומי המפורטי בסעי 
 ). ב(כל התנאי המנויי בסעי קט 

רק בהתקיי ) א(ער עסקה ייקבע לפי סעי קט ) ב(
 : כל אלה

 הטובי או לשימוש אי הגבלות באשר למכירת) 1(
  למעט , בה בידי היבוא

הגבלות המוטלות או הנדרשות בישראל על פי ) א(
 ; די

הגבלות לגבי האזורי הגיאוגרפיי שבה מותר ) ב(
 ; למכור את הטובי

הגבלות שאינ משפיעות באופ משמעותי על ער ) ג(
 ; הטובי

ו מכירת הטובי או מחיר אינ כפופי לתנאי א) 2(
לתמורה כלשה שלא נית לאמוד את ערכ לצור 

 ; קביעת ער הטובי
בי במישרי ובי , לא נית ליחס למוכר הטובי) 3(

כל חלק בתקבולי הצפויי ממכירת , בעקיפי
למעט , הטובי או משימוש בה על ידי היבוא
א , 133ההוצאות והסכומי המפורטי בסעי 

 ; מלכתחילהאינ כלולי במחיר העסקה 
 ; אי יחסי מיוחדי בי המוכר ליבוא) א) (4(

 ער עסקה



 ער –היו יחסי מיוחדי בי המוכר ליבוא ) ב(
יראו , לעניי זה; העסקה לא הושפע מאות יחסי

את ער העסקה כאילו לא הושפע מיחסי מיוחדי 
, ככל האפשר, א הוכיח היבוא שער העסקה קרוב

  ל לאחד מהערכי המפורטי לה
ער העסקה במכירת לייצוא לישראל של טובי ) 1(

ליבואני שאי ביניה לבי המוכר , זהי או דומי
 ; יחסי מיוחדי

ער טובי זהי או דומי שנקבע לפי הוראות ) 2(
 ; ד133סעי 

ער טובי זהי או דומי שנקבע לפי הוראות ) 3(
 ; ה133סעי 

ושפע מיחסי סבר המנהל כי ער העסקה ה) ג(
יודיע על כ ליבוא וית לו הזדמנות , מיוחדי

 . להשמיע בפניו את טענותיו
עסקה שלא מתקיי לגביה אחד התנאי ) ג(

לא תשמש לקביעת ערכ ) ב(האמורי בסעי קט 
 . 130של טובי לפי סעי 

בקביעת ער עסקה לא תובא בחשבו ריבית על ) ד(
בקשר לייבוא פי הסדרי מימו שעשה היבוא 

 : א נתקיימו כל אלה, הטובי
 ; דמי הריבית נפרדי ממחיר העסקה) 1(
 ; הסדרי המימו נעשו בכתב) 2(
שהטובי , א נדרש לעשות זאת, היבוא הוכיח) 3(

אכ נמכרי במחיר שהוצהר עליו כמחיר העסקה 
וכי שער הריבית המוצהר אינו עולה על הרמה 

ינה שבה נית המקובלת בעסקאות דומות במד
 . בעת שנעשה הסדר המימו, המימו

הנחות במחיר טובי שיינתנו לאחר פדיית ) ה(
לא יובאו בחשבו לעניי , מפיקוח רשות המכס

 . קביעת ער העסקה של אות טובי
התוספות למחיר העסקה לעניי קביעת ער . 133 

 העסקה 
, 132לצור קביעת ער העסקה כאמור בסעי ) א(

וספו למחיר העסקה א ורק ההוצאות והסכומי ייו
, א אינ כלולי בו מלכתחילה, המפורטי להל

כשה מחושבי על יסוד נתוני אובייקטיביי 
  הנית לאומד 

ההוצאות ששיל הקונה או שעליו לשלמ ) 1(
  הקשורות בקניית הטובי כלהל 

, זהלעניי ; עמלות ודמי תיוו למעט עמלות קניה) א(
 תשלומי שמשל היבוא לסוכנו " עמלות קניה"

תמורת שירותי הייצוג בקניית הטובי שהסוכ 
 ; מעניק לו בחו לאר

עלות כלי הקיבול הנחשבי לעניי המכס כחלק ) ב(
 ; בלתי נפרד מהטובי

עלות האריזה לרבות עלות העבודה ועלות חומרי ) ג(
 ; האריזה

 ואמצעי הייצור הער היחסי של השירותי) 2(
במישרי או , שסיפק היבוא, המפורטי להל

בקשר , ללא תמורה או במחיר מוזל, בעקיפי
  לייצור ולמכירת לייצוא של הטובי 

, חלקי ופריטי דומי, מרכיבי, חומרי) א(
 ; הכלולי בטובי

ששימשו בייצור , תבניות ופריטי דומי, כלי) ב(
 ; הטובי

 ; שנצרכו והתכלו בייצור הטוביחומרי ) ג(



עבודת עיצוב , עבודת אמנות, פיתוח, הנדסה) ד(
ונדרשו , שנעשו מחו לישראל, תכניות וסקיצות

 ; בייצור הטובי
, תמלוגי ודמי רשיו המתייחסי לטובי) 3(

, במישרי או בעקיפי, שהיבוא חייב בתשלומ
 ; כתנאי למכירת הטובי בישראל על ידו

במישרי , כו של כל חלק שנית ליחסו למוכרער) 4(
בתקבולי הצפויי מכל מכירה של , או בעקיפי

שבוצעו לאחר מכירת , הטובי או משימוש בה
 ; לייצוא לישראל

העלויות שלהל הכרוכות בהבאת הטובי לנמל ) 5(
  הייבוא או למקו הייבוא 

עלות ההובלה של הטובי לנמל הייבוא או ) א(
הייבוא למעט עלויות כאמור שנגרמו עקב למקו 

נסיבות מיוחדות שאי ליבוא שליטה עליה והמנהל 
המנהל רשאי ; קבע שאי לכלול אות בער העסקה

, לרבות סוגי טובי, לקבוע כללי ותנאי לעני זה
 ; סוגי הובלות ושירותי אחרי

הקשורי , פריקה וטיפול, תשלומי עבור טעינה) ב(
, ובי לנמל הייבוא או למקו הייבואבהובלת הט

אגרות סוורות ואגרות , ובכלל זה אגרות סבלות
 ; רצי

 . עלות הביטוח) ג(
בהעדר נתוני אובייקטיביי הניתני לאומד ) ב(

לצור חישוב הוצאה או סכו כלשה מ 
, שהוצאו במסגרת עסקה, )א(המפורטי בסעי קט 

 של טובי לא תשמש העסקה האמורה לקביעת ערכ
 . ".130לפי סעי 

ראה ג דרכי קביעת ערכ של טובי למכס וער 
 .לצורכי מכס

סכו כס בגובה המיסי והמכס המופקד בחשבו 
 .המכס עד לביצוע פעולה כלשהי על ידי היבוא

 פיקדו

 : לחוק סוכני המכס קובע כי 1סעי 
י  כל עשייה למע הזולת כלפ" פעולת מכס" "

, ליצוא או למעבר טובי, רשויות המכס בקשר ליבוא
 ".;ששר האוצר קבע אותה בצו

 פעולת מכס

 פקודת מסירה .DELIVERY  ORDERראה 
 : לפקודת המכס 1סעי 

, המכס שלא כפועלכל אד המועסק בשירות רשות"
וכ כל עובד המדינה המשמש אותה שעה בתפקידי 

 ".; המכסרשות

 פקיד המכס

 : לחוק סוכני המכס קובע כדקלמ 16סעי 
 פקיד רשוי  . 16"
באישור גובה , סוכ מכס וכ בעל טובי רשאי) א(

, למנות בכתב אד המועסק על ידיה בלבד, המכס
)  פקיד רשויבחוק זה (לעשות פעולות מכס מטעמ 

, א ראה טע מיוחד לכ, גובה המכס רשאי; 
 על ידי לאשר מינוי אד אחד, ובהסכמת המנהל

כמה סוכני מכס או כמה בעלי טובי א אלה 
 . הסכימו לכ

לא יפרס ולא יציג , לא יפעל אד כפקיד רשוי) ב(
אלא א נתמנה לכ , עצמו ולא יתחזה כפקיד רשו
ולא יעשה פעולות , )א(ואושר כאמור בסעי קט 
 . ".מכס מטע אד זולת ממנהו

 פקיד רישוי

נה שהיא צד להסכ תו שימוש בחומרי גל של מדי
 . שמירה על מקוריות המוצר

 .100% –אירופה * 

 צבירה



 ח"צי .צו יבוא חופשי
 ת"ק .קוב תקנות

 : לפקודת המכס 1סעי 
הממונה או המפקד על אניה או מי שנטל לידו את "

 ".ולמעט נווט או עובד המדינה, הפיקוד עליה

 קברניט

 .כסאחת משתי שיטות התשלו עבור מיסי המ
יבוא מגיע פיזית לקופה בתחנת המכס/ סוכ המכס

 .ע הגשת הרשומו הפיזי וצרופותיו 
 .שכיח במקרי של יבוא אישי או יבוא מזדמ

 קופה

 : לפקודת המכס 1סעי 
מקו שהוקצה או שאושר על ידי הממשלה להנחת "

 ".טובי או לטעינת 

 רצי

ובי מסמ פורמלי לוגי ופיזי המיועד להתרת הט
 .מרשות המכס בעד תשלו המכס והמיסי

זוהי בפועל חשבונית מטע המדינה המעידה על 
 . מיסי היבוא אות משל היבוא

 :להל סעיפי רלוונטיי בפקודת המכס 
 רשמו . 24"

חו מטובי , המכסכל טובי הנתוני לפיקוח רשות
נית להגיש עליה רשמו ולקבל , שייבוא אסור

באישור ועדת , ה בדר שתיקבע בתקנותעליו התר
 . "הכספי של הכנסת

 התרת הרשמו . 65"
שנפרק או , רשמונו של כל המטע או המשגור) א(

יוגש לאחר הגשת התסקיר של , שעומד לפריקה
תו הזמ שנקבע לכ , האניה או לאחר בוא המשגור

 . או תו זמ נוס עליו שראה גובה המכס להתיר
 מטע או משגור כאמור שלא הוגש טובי מתו) ב(

רשאי גובה המכס , עליה רשמו תו הזמ שנקבע
 . להורות על סילוק לכל מחס מכס שהוקצה לכ

עברו שלושה חדשי מיו שיובאו אות טובי או ) ג(
 ימי מיו שיובאו טובי לנמל תעופה ולא נתבעו 45

אול ;רשאי גובה המכס למכר, ולא הותר רשמונ
מותר למכר ככל עת , י שה דבר האבדטוב

בי לפני שסולקו למחס ובי , שיראה גובה המכס
 . "לאחר מכ

 146המסמכי המצורפי לרשמו נקובי בסעי 
 :לפקודת המכס 

 מסירת חשבו מכר ע הרשמו . 146" 
ע הרשמו על הטובי יש להגיש את כל ) א(

שטרי , שטרי המטע, שטרי הביטוח, חשבונות המכר
המכתבי והתעודות האחרות הנוגעי , החבילות

למשלוח הטובי והמראי את ערכ במקו 
הביטוח ושאר , ואת דמי ההובלה, קניית

 . התשלומי שעליה
בטובי שייבוא או ייצוא טעו היתר או רשיו ) ב(

 " …יש להגיש ע הרשמו ג את ההיתר או הרשיו
שבו המכר המקורי רשאי המנהל לדרוש שע ח) ג(

יוגש לו העתק חתו בידי הנשגר או בידי בעל הטובי 
המכס בידיה במקרה זה תעכב רשות; או בחותמת 

ותחזיר את ההעתק , את חשבו המכר המקורי
 . לבעליו לאחר שנפדו הטובי

המסמכי והתעודות המפורטי בסעי זה יוגשו ) ד(
 .".בדר שתיקבע בתקנות 

 )יבוא(רשומו 

 .הטובי עוברי ממחס א למחס ב
 .אי תשלו מיסי בגי העברה זו

 : לפקודת המכס 91לעניי זה ראה סעי 

 רשומו אחסנה משנית 



 רשמו על טובי מוחסני . 91"
  טובי מוחסני מותר לרשמ 

 ; לצריכה באר) 1(
 ; לייצוא) 2(
 . ".לסילוק אל מקו אחר לש החסנה) 3(

 .לש יצוארשומו יבוא 
יבוא סחורה במטרה להעבירה תהליכי גולמיי 

 .ולאחר מכ להעבירה תהלי יצוא
 . זהו מס נדחה עד להוכחת הייצוא

 צ"רשומו יל

תעודה באמצעותה רשויות המדינה מכירות במעשה 
 .  היצוא של הטובי

 רשומו יצוא

 .כניסה למחס
הטובי מועברי למחס רישוי בפיקוח המכס ללא 

 . שלו מיסית
המיסי אינ משולמי למעט מיסי נמל ואגרת 

 . רשומו של המכס

 מ"רשומו כנ

 .רשומו פטור מותנה
רשומו המונפק ביחס למוצרי שיש עליה מס 
גביה והיעוד שלה הוא לצרכי מוגדרי המקבלי 

יש לקבל מראש אישור לפטור מתשלו . פטור
 .המיסי

 ."או* 
 .ציוד לנכי* 
 . ציוד המשמש לקו ייצור* 

 מ"רשומו פט

 .שחרור ממחס רישוי
 .השחרור יכול להיות מלא או חלקי

המיסי משולמי בהתא למכסה ששוחררה 
ממחס הרישוי לרבות שיעורי ההובלה והביטוח 

 .היחסיי

 "רשומו שח

 רשות מוסמכת .הרשות המוסמכת על פי די להענקת רישיונות
 .תחלו/ סוברגציה

כות הפיצוי של המבוטח כלפי צד שלישי שלא מכוח ז
ששיל ) גור אחר ( עוברת למבטח , חוזה ביטוח

 .למוטב את תגמולי ביטוח

 שיבוב

 .שינוי הפוליסה יעשה בכתב ובהסכמה בי הצדדי
ביטול חד צדדי של הפוליסה צרי שייעשה בהתא 

 .לדר הקבועה בסעי הביטול בפוליסה
 :קופות ביטול כדלקמ סעי הביטול קובע ת

 . יו30 –ימי ואווירי 
 . ימי7 סיכוני מלחמות ושביתות 

 . שעות48  סיכוני שביתות לארצות הברית 
מטע שהובל בתו תקופה זו יהיה : המשמעות 

 . מבוטח עד לתו התקופה

 הפוליסה) וביטול ( שינוי 

 שיפוי .החזרת המבוטח למצבו הקוד ערב קרות הנזק
בה נתגלה נזק או אובד נהוג להעסיק במקרי 

שמאי במטרה לקבל חוות דעת עצמאית לגבי 
 .הסיבות לנזק וגובה הנזק

 שמאות

+ שער חליפי של המכס שהינו שער חליפי יציג 
0.5%. 

' והוא תק עד ליו ב' שער החליפי נקבע ביו ו
 . בשבוע שלאחר מכ

 3% –היה ושיעור השינוי במצטבר עלה על יותר מ 
אזי שער החליפי יהיה השער המטבע ביו השחרור 

 .מהמכס

 שער מטבע של המכס

 החל תהלי חדש ואפקטיבי של 1.9.91 –החל מ 
חשיפת המשק הישראלי לייבוא ממדינות עימה 

 תהלי החשיפה



 .לישראל אי הסכ סחר
במסגרת התהלי בוטלו ההגבלות המינהליות על 

.רגההיבוא וכ הוטלו שיעורי מכס אשר הופחתו בהד
תהלי החשיפה מביא להפחתה הדרגתית במהל של  

של שיעורי המס על יבוא טובי , שני 7 או 6
כאשר בסיומו של התהלי יוטל מס .  ממדינות אלו

 . על חומרי גל8% – על מוצרי ו 12%בשיעור של 
 אחוז המכס אשר הוטל על היבוא 90 –בשנות ה 

ובו התהלי בר. ממדינות אלו היה גבוה ביותר
 ואמור להימש עד שלהי 2000הסתיי בספטמבר 

זהו תהלי חד צדדי הגור ביקורת של . 2005
התעשייני לפיה התהלי מהיר מידי ופוגע בתעשייה 

 .המקומית
כדאיות התהלי טמונה בעובדה שהמחירי 
למוצרי אלו בשוק יורדי והדבר מביא לאינפלציה 

 .נמוכה
המבוטח לחשו לפני המבטח כל החובה החלה על 

פרט רלוונטי ביחס לטובי וביחס למסלול השינוע של 
 .הטובי

 תו לב

קוד בדיקה אלגוריתמי של המכס לאיתור טובי 
 . המצריכי בדיקה

 .טובי המיועדי לרשות הפלסטינית* 

 תזרי קוד בדיקה

 .תק לא חל
 . אישור ממכו התקני שאי צור באישור

 ח"תל

ספת מכסת אחוזי אשר מוטל על היבוא תו
ותפקידה השוואה בי מחיר היבוא למחיר 

 .הסיטונאי

 א"תמ

 תעודת אחסנה .תעודה המעידה על איחסו הטובי במחסני הנמל
תעודה המעידה על מיקו הטובי במחס בנמל 

רשות ( והמהווה אישור של הרשות המאחסנת 
לת הטובי על קב) מסופי עורפיי , "ממ, הנמלי

 .וכאמור על מקו הימצא

 תעודת איתור

 ר"תש .תהלי השחרור מהמכס אשר נקבע בפקודת המכס
 לפקודת המכס קובע כי היה והתגלע 154סעי 

סכסו בנוגע לסכו המכס או לשיעור המכס 
או בנוגע לחבות , המשתל על טובי מסויימי
רשאי בעל הטובי , הטובי במכס לפי דיני המכס

של אגב מחאה את הסכו הנדרש על ידי גובה ל
וסכו ששול בדר זו ייחשב לגבי בעל , המכס

, הטובי כשיעור המכס הנכו המשתל על הטובי
כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת בתובענה שהוגשה 

 . לפי סעי זה
תו שלושה חדשי מיו , בעל הטובי רשאי

 להגיש תובענה נגד הממשלה להחזרת, התשלו
 . כולו או מקצתו, הסכו ששיל כאמור

, אי להגיש תובענה להחזרת כל סכו לפי סעי זה
אלא א לפני התשלו נכתבו ברשומו הטובי 

ונחתמו בידי בעל הטובי " שול אגב מחאה"המלי 
 .או בידי סוכנו

 תשלו אגב מחאה

  
  

אי . או חוות דעת משפטית/ת ייעו והמידע המוצג במילו הינו מידע כללי בלבד ואי בו כדי להוו

 נושאי באחריות כלשהי כלפי המשתמשי  ואלה נדרשי IFFCCAאו ארגו /עור המילו ו

אי . או המצורפי/לקבל עצה משפטית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברי האמורי ו



קור בטר במילו ובשימוש בו כדי לפטור את המשתמשי בו מבדיקה של המידע הרלבנטי במ

 .במילו המונחי תו ציו המקורפרטי בלבד ניתנת בזאת רשות לעשות שימוש . יעשו בו שימוש
  

.  מילו המונחי הוכ ונער ידי אור הא
 בכל שאלה, הערות והארות נית לפנות לעור בדואר אלקטרוני :

  
chenon@012.net.il or orenair@hotmail.com 

  

 


