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 הצהרה: 
אני (ת.ז) ______ מצהיר כי אני אבצע מבחן זה בהתאם לכללי הבחינות וכללי טוהר הבחינה כפי  

 שהם נוהגים באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

 חתימה _________          

 

 הנחיות: 
  שעות ממועד התחלתו אשר חל   24מבחן זה ניתן כמבחן בית. יש להחזירו לא יאוחר מ   .1

 לא יבדקו. 8:00בשעה  20/7/2020. מבחנים אשר יגיעו לאחר 8:00בשעה    19/7/2020
 

המבחן בנוי משני חלקים. שאלות סגורות (אמריקאיות) ושאלות פתוחות. הציון לכל חלק   .2
 אלה מופיעי לצד השאלה.מופיע בתחילת הפרק. הציון לכל ש

 
הסתייעות באנשים אחרים, מעבר להיתרים  מותר להשתמש בכול חומר במבחן זה למעט  .3

 שניתנו כהטבות למבחן (כגון הקראה וכד').
 

 ) 50%שאלות אמריקאיות (  – חלק ראשון 
 

   נק'  5 1
 דפי הדפסה. בחו"ל אשר מוכן למכור לו חיים איתור ספק  

הדוגמאות שקיבל מהספק היו טובות וענו על הדרישות. בנוסף, שלח הספק לחיים צילומים של אריזות  

 בעברית, אשר מיוצרות ללקוח אחר בישראל.  

-הרווח הנקי שחיים מתכוון להוציא בעסקה זו, עומד על כ 20,000$היקף העסקה הראשונה עומד על 

20% - 4,000$ . 

 . 2,000$המוצר ע"י צד ג', לפני המשלוח עומדות על   הצעות המחיר שחיים קיבל לבדיקת

, ולאור העובדה שהספק הראה שיש לו לקוח  רווח הצפוילאור עלות בדיקת המשלוח ע"י צד ג', ביחס ל

 אחר בישראל, החליט חיים לוותר על הבדיקה לפני משלוח. 

 א. ☐  
חיים יוכל לבצע   , מכתב אשראיעל ידי יבוצע תשלום במידה וחיים והספק יגיעו להסכם כי ה

עצירה של התשלומים לספק אם הסחורה שתגיע לא תהיה בהתאם למה שסוכם בחוזה  
 המסחרי ולכן החלטתו הגיונית.

 ב ☐  
יש צילומים של דוגמאות שסיפק ללקוח התשלום מבוצע במכתב אשראי וחיים צודק. אם 

 . בארץ חבל על הכסף לבדוק את הספק

 ג ☒  
לחיים לשלם לצד ג' שיעשה עבורו את הבדיקה, לפחות במשלוח הראשון, גם אם  כדאי 

 כדאיות העסקה מוטלת בספק.המשמעות היא ש

 ד ☐  
המשמעות   תלונות על הספק לא מצא שיש באינטרנט ו המעמיק  בדיקהצע יחיים בבמידה ו

 ג' לבדיקות. לחסוך את הכסף ולא להזמין צד לכן חיים יכול פק אמין והינה שמדובר בס

maagar
Text Box
פתרון מרצה
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העובדה שהספק שלח תמונות לא אומר שזה לא פוטומונטץ או שהוא רק יצר אריזה ולא באמת מכר  
מכתב אשראי לא מגן על הקונה, זה חוזה בין הספק לבנק לגבי התשלום. והלקוח לא יודע מה  בארץ. 

 יש במכולה בזמן שהתשלום מבוצע. אי הימצאות תלונות לא אומר שהספק אמין.

   נק'  5 2
פי החוזה הוא מקבל דו"ח מעבדה הכולל את תוצאות הבדיקות  -לקוח בחו"ל הזמין בדיקות מעבדה. על 

 . בדואר אלקטרוני ,והמשמעות שלהם 

מכיוון שאין כאן משלוח של   . לטענתובמכתב אשראישהתשלום יבוצע סרב הלקוח מהלך המשא ומתן ב

דקומנטים   / CAD. הוא מוכן לשלם בתנאים של  ולכן מכתב אשראי לא רלוונטי שטר מטעןאין סחורה 

 .לגביה

 א. ☐  
הלקוח צודק. אם אין משלוח סחורה, אי אפשר להגיש שטר מטען ולכן מכתב אשראי אינו  

 רלוונטי.

 ב ☒  
הלקוח טועה. אפשר לעבוד עם מכתב אשראי גם אם העסקה אינה על אספקת טובין ואין 

 מטען.שטר 

 ג ☐  
ומכתב אשראי יתנו לספק את אותה ההגנה, במקרה   CADהלקוח טועה, אבל זה לא משנה.  

 הזה. 

 יש פחות בעיות של הגשת מסמכים לבנק. CAD-הצעת הלקוח אפילו עדיפה לספק, מאחר וב ד ☐  

 לא מתאימה  ) CADשמוצעת ( מכתב אשראי מאפשר לעבוד גם בלי שטר מטען. דווקא השיטה 

   נק'  5 3
 .  4/1/20-נרשם כי התאריך האחרון למשלוח הוא ה ,במסגרת עסקה  ,שהתקבל בחברהבמכתב אשראי  

 .  6/1-הצריך להיות התאריך האחרון למשלוח עולה כי חוזה בבדיקה מול ה

 . לטענת מנהל הכספים קבלת הכסף מותנת באישור הלקוח.  5/1/20-התאריך על שטר המטען הוא ה

 א. ☐  

מנהל הכספים טועה. הבנק מבין כי לספק אין שליטה על חברת הספנות, וברור שאם  

ולכן עמד בתאריך  לכן למשלח הספק העביר אותה קודם 5/1-הסחורה עלתה לאוניה ב

 האחרון למשלוח. 

 ב ☐  
מנהל הכספים טועה. התאריך האחרון למשלוח, במכתב האשראי, הוא אינדקציה בלבד ומה  

 . שחשוב זה מה שכתוב בחוזה 

 ג ☒  
מנהל הכספים צודק. הבנק רואה שהסחורה נשלחה אחרי התאריך האחרון למשלוח ולכן 

 התשלום. יבקש את אישור הלקוח לבצע את  

 ד ☐  
בין  , הבנק י6/1-מנהל הכספים צודק, אבל אם יציגו לבנק שבחוזה כתוב שהתאריך הוא ה

 . מבלי לשאול את הלקוח  שלםאת הסתירה בין מכתב האשראי לחוזה ולכן י
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במכתב אשראי הבנק בודק את ההתאמה למכתב האשראי. הבנק לא מכיר את החוזה המסחרי  
הבנק ירצה לראות    4/1-מכתב האשראי) אם מה שכתוב במכתב האשראי זה ה(עיקרון העצמאות של 

 4/1-שהתאריך על שטר המטען הוא לא יאוחר מה

 

   נק'  5 4
 האם למדינה יש אינטרס לאפשר יבוא?   

 . ובסוף זה מה שמעניין את הבוחרים כן, היבוא מאפשר תחרות ומוריד מחירים א. ☐  

 .ופוגע במשק , יוצר אבטלהלא, היבוא מקטין את כמות מקומות העבודה בשוק המקומי ב ☐  

 כן, כול זמן שהיקף היצוא גדול מהיקף היבוא ג ☒  

 ד ☐  
צריך לתת לכוחות השוק   , של קיינס,פי מודל היד הנעלמה-המדינה לא צריכה להתערב. על

 לפעול בלי התערבות.

למדינה יש אינטרס לאפשר יבוא. אבל בכפוף לזה שאין עודף יבוא על יצוא. תשובה ב' אומרת שאין 
תשובה  לגבי . ולכאורה בכול מחיריש לה אינטרס אומרת ש אינטרס לבצע יבוא וזה לא נכון. תשובה א'
לא צריכה להתערב בפעלות בתוך המדינה.   ,הקפיטליסטד' המדינה, לפי המודל של קיינס והאמונה 

אבל בפעילות מחוץ למדינה, למדינה יש אינטרס להתערב במטרה לסייע לעסקים שלה מול מדינות 
אחרות (זו הסיבה שטרמפ, כקפיטליסט מוצהר, מסייע לעסקים בפעילות מחוץ לארה"ב אבל לא  

 מתערב בתוך ארה:ב) 

   נק'  5 5

העריך . הוא  תעשה על חשבונכם של הסחורה לארגנטינה סגר עם הלקוח שההובלה שלכם איש השיווק  
 . בהובלה ימיתכאשר המשלוח מבוצע  4000$- את עלות ההובלה בכ

  שבוצע בחודש שעבר ,לגרמניה , עם ציוד שונה,הערכת המחיר בוצעה על סמך עלות משלוח של מכולה
 . 3,000$בעלות של 

 א. ☐  
אין בעיה בסגירה מול שילמנו להובלה לגרמניה סכום נמוך יותר לאור העובדה שלפני חודש 

 הלקוח

 ב ☐  
איש השיווק פעל בצורה לא נכונה. הוא לא לקח רווח על מחיר ההובלה ובעצם נתן מתנה  

 ללקוח

 אז אין בעיה  –הם עד נמל היעד   incoterms-אם תנאי ה ג ☐  

 . על השאלה לאור מחסור בנתונים לא ניתן לענות ד ☒  

לא ניתן לדעת. ההובלה הקודמת היתה של מכולה עם ציוד שונה. אנחנו לא יודעים אם המוצר הנוכחי  
מכולה,  חברות הובלה שמחייבת רכישת   2נכנס למכולה. אנחנו לא יודעים האם יש כאן פעילות בין 

 יכול להיות שבגלל המרחק והיקף השטעונים המחיר יהיה כפול.
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   נק'  5 6
על מנת לחסוך בעלויות ולספק שרות לקוח מהיר, החלטתם לבצע משלוח ישירות מהספק בגרמניה   

 ללקוח בהודו מבלי להעביר את הסחורה בישראל.  

  מגרמניה   מבנה העסקה הוא שאתם מוציאים את ההזמנה לספק בגרמניה, אתם מארגנים את המשלוח
 ומבצע את ההובלה בתוך הודו.  הודוס בלהודו, והלקוח ההודי הוא זה שמשחרר את הסחורה מהמכ 

במסגרת הדיון עולה הטענה שהספק הגרמני יחייב אותנו במע"מ המקומי מאחר ומבחינתו אין כאן יצוא,  
 . מגרמניה  לאור העובדה שאנו מטפלים במשלוח

 א. ☐  
הטענה נכונה, הספק הגרמני נותן את הסחורה למשלח שלנו בגרמניה ומבחינתו זו עסקה  

 מקומית. 

 ב ☐  

הטענה נכונה, אומנם יש יצוא של הסחורה. אבל מי שמייצא את הסחורה זה לא הספק  
הגרמני ולכן הוא יהיה מחויב לגבות מע"מ. אנחנו נהיה היצואן מגרמניה ולכן אנו נקבל את  

 על היצוא  0המע"מ  

 ג ☐  
שמטפל במשלוח הסחורה ולכן  הספק המקומי חייב להיות הגורם יש שגיאה בניסוח השאלה. 

 השאלה בכלל לא עולה על הפרק

 ד ☒  
שהסחורה יצאה מהמדינה לא תהיה   לרשויות המס הטענה שגויה. אם הספק הגרמני יראה

 בעיה והוא לא יידרש לגבות מע"מ מקומי. 

לא צד לעסקת  אנחנו כחברה ישראלית לא יכולים להיות היצואן מגרמניה (ב') המשלח הוא לא לקוח ו
תנאי האינקוטרמס מגדירים לא מהווה עסקה מקומית (א').  הקונה ולא היצואן ולכן הוא הרכישה 

וכד') ולכן תשובה ג'   EXW ,FCAמקרים בהם היבואן (הקונה) הוא זה שמוציא את הסחורה מהארץ (
 0יוכל לחייב במע"מ מראה שהיה יצוא ולכן אם הספק יציג שהסחורה יצאה מהמדינה הוא  שגויה. 

   נק'  5 7
נרכש מספק   ,יחידות 500אשר נרכשים ממנו , Xבמסגרת דיון על עלויות הרכש בפרויקט עלה כי מוצר  

אחד בלבד. מאחר וזהו מרכיב הרכש הגדול ביותר בפרויקט עלתה השאלה מדוע לא לפצל את ההזמנות  
 ספקים.  2בין 

 א. ☐  
ולא  מספק מוצר שונה של היצרן, ויצרן אחר והתכנון הוא מוצר המדובר ברכש שבמצב בו  

 הגיוני שכל הרכש יבוצע מספק אחד.  ,זהה 

 ב ☒  

במצב בו מדובר ברכש שהמוצר והתכנון הוא של היצרן, ויצרן אחר מספק מוצר שונה ולא  
אבל רק בתנאי שביצענו תחרות בין ספקים  זהה, הגיוני שכל הרכש יבוצע מספק אחד 

 . שיכולים לתת מוצר שעונה על הדרישות והצלחנו לבחור את הספק המיטבי

 ג ☐  
יחידות זה   500תמיד מבצעים את כל הרכש מספק אחד. כשהספק שומע שמזמינים ממנו  

 .  טובמבטיח שמקבלים את מחיר 

 ד ☐  
תמיד עדיף לפצל את ההזמנה, גם אם מדובר אין שום הגיון לבצע את הרכש מספק אחד. 

 הסחורה. במערכות לא זהות. בצורה כזו, אם הספק נופל אפשר להמשיך לספק את 
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מערכות שונות מאחר וזה יגרום לכך שהמוצר לא יהיה אחיד. מאידך  2אין הגיון לשים במוצר ללקוח 
אם לא עשינו תחרות בין ספקים ופנינו רק לספק אחד אז אין שום מחויבות שהמחיר שקיבלנו הוא  

 המחיר המיטבי או שבכלל מדובר בספק המיטבי עבורנו (לא רק בהיבט המחיר)

המערכות ללקוחות שונים במטרה שתהיה תחרות ונוכל   2ן שתהיה לנו היכולת להחליף בין יש הגיו
להוריד מחירים. אבל זה מסלול נפרד שמחייב הבנה כמה השקעת הנדסה נדרשת כדי שהמערכת  

תתאים גם למערכת החלופית (אולי המידות שלה שונות? אולי התפוקה שלה שונה במעט וזה מחייב  
רגיה שונה?) וגם במצב כזה ניתן לכול לקוח את כל המוצרים עם אותה מערכת ואת  שינוי? צריכת אנ

מחשבים כאשר לחלק יש מעבד א' ולחלק יש    10החלוקה נבצע בין לקוחות (תחשבו שאתם קונים  
 סכינים בעיצוב ב')  5-סכנים הם עם עיצוב א' ו 5-מעבד ב', או שאתם קונים סט סכום ו

   נק'  5 8
    
במסגרת מו"מ הלקוח דורש שאתם תובילו את הסחורה עד ליעד שבו המוצר צריך להיות מותקן במרחק   

   כמה מאות ק"מ מהנמל. מדובר במתקן גדול וכבד שאינו נכנס למכולה.

 א. ☐  
אין שום בעיה לבצע את ההובלה. צריך רק לקחת בחשבון שהמוביל המקומי יגבה מע"מ  

 יצוא שרות. מקומי כי זה לא נחשב 

 אם הלקוח רוצה שאנחנו נעשה את ההובלה אז כנראה שזה בעייתי ולכן צריך להתנגד. ב ☐  

 ג ☐  
הלקוח צודק, אנחנו רוצים להיות אחראים ולוודא שהסחורה מגיע ליעד כמו שצריך. צריך 

 לבקש ממשלח מקומי הצעת מחיר וזהו. 

 ד ☒  
לא ניתן לתת תשובה   ,ואנחנו לא מכירים את המדינהיכולות להיות בעיות בהובלה. מאחר 

 . עם מספר גורמים נוספים מעבר למשלח בלי לבדוק את הנושא

הסיבה שהלקוח מבקש שאנו נעשה את ההובלה המקומית יכולה לנבוע מבעיות שונות כגון מגבלות 
פסולת   –כול) תקציב שלא מאפשרות להשיג תקציב נפרד לפעילויות שונות (הזמנה אחת הכול כולל ה

זה לא בהכרח רק לקבל  –  את תשובה ב'. תשובה ג' יכולה להיות נכונה אבל היא לא בהכרח נכונה
 .  הצעה ממשלח מקומי

ד' נכונה כי אנו לא יודעים מה ההתניות הנדרשות להכנסת הסחורה למדינה, האם התשתיות  תשובה 
. שאלה נוספת, שצריך לבדוק זה מי אחראי על תנאי  מאפשרות הובלה של הסחורה מהנמל ליעד וכד'

היבוא למדינה (החל מאישורים והיתרים ודרך תשלום מיסים ומכסים) אם זה אנחנו זה דבר אחד  
 זה החלטה מסוג אחר. –שמשפיע ואם אנחנו רק מתעסקים בהובלה  

   נק'  5 9
    
 מכתב האשראי שהתקבל מהלקוח בגרמניה דורש הצגה של: 

 ימי מטעןשטר  -
 רשימת תכולה  -
 חשבונית   -

 נקודת המוצא מוגדרת ככול נמל בישראל 

 כול נמל בגרמניהנקודת היעד מוגדרת כ

 בצע הובלה אווירית.בגלל בעיות בלוחות הזמנים הוחלט ל

 אם הסחורה נכנסת למטוס אין שום בעיה לבצע הובלה אווירית א. ☐  
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 הובלה אווירית. אין מניעה לבצע  – אחר ונמלי המוצא והיעד לא מוגדרים כנמל ימי מ ב ☐  

 אווירית   החוזה לא מגדיר את סוג ההובלה ולכן אין בעיה בהובלהעלה כי  הבבדיק ג ☐  

 ג נכונות-תשובות א, ב ו ד ☐  

 חשופים בנושא התשלום. אין בעיה לבצע את ההובלה האווירית אבל זה משאיר אותנו  ה ☒  

. בהובלה אווירית לא נוכל להציג שטר מטען ימיהבעיה נובעת מכך שנדרשת הצגה של שטר מטען 
ימי ולכן אין בעיה לבצע את ההובלה אך מכתב האשראי לא יבטיח לנו את קבלת התשלום בלי אישור  

 ולכן אנו חשופים בנושא התשלום, כי מכתב האשראי כבר לא מבטיח תשלום אוטמטי.  הלקוח

 

  נק'  105
    
 .  'לקו הגמר'ספקים  2במסגרת תחרות בין ספקים לרכש מערכת יצור הגיעו  

 לאחר משלוח  100%תנאי תשלום . אירואלף  50, נתן מחיר של  אשר ממוקם באיטליה, 'ספק א

לאחר   80%מקדמה,  10%תנאי תשלום  . אירואלף  70נתן מחיר של  ב, שממוקם בגרמניה ספק 
 כחודשיים לאחר המשלוח.  –לאחר סיום התקנה   10%משלוח,  

 השבתה של קו היצור. עלולה לגרור נמצאות בשימוש כבד והשבתה שלהם שמדובר במכונות 

 שעות.  24הספקים מתחייבים לתת תמיכה טכנית בתוך  2

 טיסה לארץ לטובת טיפול. –טלפונית ואם נדרש  24תמיכה ראשונית בתוך  –הספק האיטלקי 

  24נציגות בארץ אשר מכירה את המכונה ויכולה לתת תמיכה מלאה בתוך לספק יש  –הספק הגרמני 
 סיוע טכני מגרמניה.הנציגות תקבל שעות ואם נדרש 

 את הדרישות הטכניות. ומדות המכונות ע 2

 ויכוח איזו מכונה לרכושישנו 

 א. ☐  
זה  המחיר זול  יותר ותנאי התשלום נוחים יותר ולכן  –מי שממליץ על הספק האיטלקי צודק 

 הספק העדיף.

 ב ☒  
אומנם המחיר יקר יותר אבל התמיכה הטכנית   –מי שממליץ על הספק הגרמני צודק 

 חשובה כאן. 

 ג ☐  

הספק האיטלקי מתחייב לתת תמיכה    -תשובה א' נכונה. לגבי נושא התמיכה הטכנית 

שעות זו בעיה שלו איך הוא עושה את זה. אם יש ערבות אחריות אז אין   24טכנית בתוך 

 לנו בעיה.

 ד ☐  
מי שממליץ על הספק הגרמני צודק. ידוע שהמכונות הגרמניות טובות יותר ואמינות יותר  

 הגרמנית. מהאיטלקיות ולכן כדאי מראש לבחור במכונה  
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לא בוחרים ספק על סמך מחיר. אם הספק האיטלקי לא יצליח לטפל בבעיה בצורה טלפונית בשלט  
מי וכד') אנחנו מושבתים ומפסידים כסף.  ן רחוק ומסיבות שונות לא יוכל להגיע במידי (קורונה, חג מק

 ולכן בהסתכלות על העלות הכוללת עדיף ספק שיכול לתת תמיכה מקומית. 

פק האיטלקי מבטיח היא נחמדה. אבל אם בפועל לא יצליח לעמוד בדרישה אז נגבה  העובדה שהס
מי  לכן  ומוכנה מושבתת. ונישאר בלי תמיכה בעתיד מערך ההזמנה)  10%-5%(שהיא   את הערבות 

 שפועל לפי הרציונל של תשובה ג' (דבר שקורה במציאות) עלול למצוא את עצמו בבעיה. 

שר לעמוד בדרישות התשלום של הגרמני מבחינת תזרימית של  כן יכולה להתעורר שאלה האם אפ
נקודה נוספת שצריך לבדוק זה חוות הדעת על החברה המקומית שנותנת לו את השרות  העסק. 
האם הם צד לחוזה והם מחויבים למה שהספק מתחייב לו? האם יש להם חוות דעת טובות  בארץ. 

פיננסית או שבעוד חצי שנה נגלה שאנחנו   מבחינת איכות השרות והלו"ז? האם יש להם איתנות 
אבל מאחר וזה לא סעיף שמופיע באותו מצב כמו האיטלקי, כי הנציג המקומי פשט את הרגל? 

 זה לא רלוונטי , בתשובות

 

 

 

 

 )50%שאלות פתוחות (  – חלק שני 
 

  נק  15  1
היתרונות והחסרונות מקורות או מקומות בהם ניתן לאתר ספקים ומה   3ציין  נק 1.16 

 בכול אחד מהמקורות
היתרון הינו בכך שבסבירות גבוהה מאוד הספקים אמינים בגלל היקף ההשקעה   –תערוכות  

הנדרש על מנת להיות בתערוכה. יתרון נוסף הינו בכך שבמקום אחד אנו פוגשים הרבה  
נים ואיזה  בין המוצרים השו  הספקים שרלוונטים לנו, אנו יכולים לראות את ההבדלים

. נקודה נוספת היא המפגש הבלתי אמצעי עם הספק וההיכרות איתו  פיתוחים יש בשוק
. יתרון נוסף האפשרות לאסוף מודיעין הן על הספקים שלנו והן מעבר לשיחות טלפון ומיילים

 מידע עובר. צריך לדעת לאסוף אותו).  –על מתחרים (כשאנשים מדברים 
ם בשנה, ועלויות ההשתפות, גם מבחינתנו כמבקרים,  כל תערוכה מתקיימת פע  –החסרון 

לא זולות (טיסות, מלונות, כניסה...) אם עלה הצורך לאחר שהתערוכה הסתיימה אנו לא  
 יכולים לחכות שנה 

מאגרי המידע יכולים להיות של איגודים המכילים חברות שעובדות   –מאגרי מידע שונים  
בתחום כגון גוף המאגד את יצרני השמן או יצרנים בתחום התעופה. זה גם יכול להיות מאגר  

מאגר מידע של ספקים במדינה   מידע של הרבנות למציאת ספקים שיש להם כשרות. 
 מסוימת וכן הלאה. 

 יאלים ששיכים לתחום הפעילות שאנו מחפשים היתרון שמרכזים לנו ספקים פוטנצ
ברגע שמצאנו מאגר כזה הוא יכול לשמש   החסרון, לא תמיד פשוט לאתר מאגרי מידע כאלו.

יש  יכולים להיות במצב ש אנו גם אותנו, אבל הבעיה יכולה להיות איתור מאגר המידע.
במאגר, בין אם הוא במדינה שונה, או לא   יםמסיבות שונות לא נמצאספקים שמתאימים לנו 

 חבר באיגוד וכד'
חברות בתחומי פעילות אחרים אשר משתמשים באותם מוצרים שלנו. למשל אם צריך דלי  

פלסטיק גדולים אפשר לנסות לברר דרך יצרני ריבות תעשיתיות או דרך נירלט ממי הם  
 קונים  ועל  מי הם ממליצים. 
 על הספק ולמה לשים לב איתו היתרון נוכל לקבל המלצות 

החסרון, צריך למצוא ולשכנע את הצד השני לתת לנו את המידע ומאחר ואלו תחומי פעילות 
שונים נדרש לוודא שאין אצלנו דרישה שלא מאפשרת להשתמש בספק שאחרים משתמשים  

וף לג(למשל אנחנו צרכים שהמוצר לא יהיה מיוצר בסין כי הוא מיועד לשימוש רפואי, בעוד ש
 )מניעה כזואין  מולו,שבודקים 
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 פרסמו את עצמם היתרון מאפשר למצוא ספקים ש  –  B2Bאתרי  
- זה רק נותן לנו את הלייד הראשוני ומחייב לבדוק אמינות ספק. חלק מאתרי ה –החסרון 

B2B מחיביים רישום ותשלום לקבל מידע נוסף על הספק .   
היתרון יפרסמו ספקים  –מקורות שונים כגון דוחות כספים של מתחרים או של הספק שלנו  

ניתן לבצע שימוש רק אם מדובר בחברה ציבורית. אם   –מרכזים ומתחרים. החסרון 
מסתכלים בדוח של מתחרה אז זה יעזור רק אם הסחורה שאנו מחפשים היא משהו מאוד  

 מרכזי שהוא חייב לפרסם תלות בספק.
 

במצב בו יש מרכיב מרכזי שקל יותר למצוא את הספק שלו אולי נעדיף  –ספק של הספק 
 ל'בזבז' זמן ולחפש את הספק של הספק במטרה שהוא ימליץ

צריך לזכור שזה יוצר חיפוש חדש שבטווח הקצר מסיט אותנו מהמוצר שאנו מחפשים ובדרך 
 ל פתרונות אחרים. כלל מי שישתמש בפתרון הזה יעשה זאת לאחר שלא הצליח לנצ

 קל להשתמש ולקבל מידע –היתרון  –מנועי חיפוש  
אנחנו   ר. שכתב את האתההגיון וקו המחשב של אותו אחד אנו צרכים לחשוב לפי  –החסרון 

 טוב SEOנקבל לאו דווקא את הספקים שמתאימים לנו אלא את אלו שעשו 
כיצד ניתן ביצעתם חיפוש באינטרנט ולא קיבלת מספיק תוצאות מספקות.  נק 1.26 

 בחיפוש באינטרנט?להרחיב את פוטנציאל התוצאות הרלוונטיות 
 לשנות את מילון החיפוש – 1דרך  

 tomatoאו  manufacturer of ketchupלרשום  ketchup manufacturerבמקום לרשום 
sauce manufacturer וכן הלאה 

 חיפוש במנועי חיפוש אחרים ולא רק בגוגל   – 2דרך  

לחפש בשפות שונות ולראות באיזה מילות מפתח משתמשים שם. יכול להיות  – 3דרך  
 שבתחום פעילות שבו אנו משתמשים יש מינוח שאנו לא מכירים 

 hen houseאו  chicken houseחיפש של    Coop(למשל לול תרנגולות מקצועי באנגלית זה 
ייתן צעצועים  remote controlled dozerוכד' לא יתן תוצאות מבוקשות. בתחום הרובוטי 

 UGVאו  tele operateבעוד שלמה שאנחנו מייצרים קוראים 
 חיפוש לפי תמונות של המוצר ומשם להגיע לספקים  – 4דרך  

בדיקה במאמרים או בכתבות, ולאו דווקא באתרי ספקים, כדי למצוא מילות מפתח   – 5דרך  
 רלוונטיות

  

  

מה הבעיות שיכולות להתעורר כאשר מחפשים ספק לצורך יבוא מקביל?   נק 1.33 
 בעיות  3ציין לפחות 

מאחר והיצרן והמפיץ הרשמי לא ימכרו לנו אנו מחפשים מישהו שהוא יד    –בעיה ראשונה  
שלישית. הוא מוכר לשוק המקומי ולכן מפרסם בשפה המקומית, חיפוש באנגלית לא יעזור  

 לנו
אותו ספק כנראה לא מתעסק ביוצא ולא מכיר את המינוחים. הוא חושש    –בעיה שניה  

. הוא גם לא יודע כיצד להמכיל בצורה יעילה או מה הכמות  ממכירה לחו"ל והפסד הכסף
 שתכנס למכולה

במוצרים שונים יש מעקב של היצרן אחרי הכמות המוזמנת. אם פתאום יש    –בעיה שלישית  
גידול בכמות של המוצרים או הזמנת מוצרים שאין להם ביקוש גדול באותה מדינה זה יכול 

 ההזמנה להדליק נורה אצל היצרן ולעצור את 
השוק הישראלי הוא קטן. כניסה של כמות יחסית גדולה של מוצרים מסוימים   –בעיה רביעית  

יכולה לגרום ליבואן הרשמי לבדוק, על בסיס מספר היצור, מה המקור של הסחורה וע"י כך 
 לדאוג שהיצרן יחסום לנו את מסלול האספקה 

3841045,00.html-https://www.calcalist.co.il/marketing/articles/0,7340,L  
היכולת הפיננסית של הספק. אם מדובר בספק קטן אנחנו מגדילים לו את    –בעיה חמישית  

ההוצאות בהיקף גדול למצבו הרגיל אבל קבלת הכסף תהיה ארוכה יחסית מבחינתו דבר 
 שמגדיל את הוצאות המימון שלו ואת הסיכון הפיננסי שלו
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האם היצרן אחראי לתת אחריות למוצר? מי נותן את    –ביטוחים ואחריות  – בעיה שישית  
האחריות בארץ? האם במקרה של ארוע ביטוחי אני מכוסה ע"י ביטוח היצרן או בגלל שזה  

 נמכר לי בצורה שליצרן אין ידיעה כיצד הדברים טופלו אין לי יכולת לתבוע אותו? 
ניתן לייבא ביבוא מקביל  מדינות מאושרות ליבוא מקביל. מוצרים מסוימים   –בעיה שביעית  

רק ממדינות מסוימות (למשל קוסמטיקה) גם אם ארץ היצור היא שונה. למשל קוסמטקיה  
 שמיוצרת בתאילנד לא ניתן להביא ביבוא מקביל מתאילנד

 

 

  נק  10  2
 במסגרת דיון ביוקר המחיה העלה אחד הנציגים את הטענה הבאה:  נק 2.15 

מע"מ. כאשר    17%מוצר מסוים הם משלמים  'כאשר אזרחי ישראל קונים 
. המשמעות הינה  0%אותו מוצר מיוצא הוא מחויב במע"מ בשיעור 

שהמדינה מוותרת על הכנסות ונותנת הנחה לתושבי חוץ על חשבון אזרחי  
 ישראל.'

 הסבר מדוע טענה זו שגויה. 
רס להגדיל את בדיוק כמו שכל עוסק רוצה להגדיל את היקף הלקוחות שלו, למדינה יש אינט 

לקהל לקוחות רחב   לעסקים למכור סיועהיקף המכירות והלקוחות שלה כמדינה (ע"י מתן 
). סיוע ביצוא מאפשר לחברות להגדיל את קהל הלקוחות הפוטנציאלי שלהם וע"י כך יותר

המדינה   – להגדיל את היצור, להגדיל את כמות המועסקים, להגדיל את ההכנסות והרווחים 
 מרוויחה פחות אבטלה, מסי הכנסה ומס חברות וכן הלאה. 

את המוצר גובה מע"מ מהלקוח הסופי. אם המחיר שהיצואן מוכר יהיה   ת שמייבאהחברה  
מחויב במע"מ ישראלי המשמעות היא שהלקוח הסופי שילם מע"מ כפול (הישראלי 

לי יהיה לא כדאי והיצרן והמקומי). במצב כזה יש סבירות גבוהה שהמחיר של המוצר הישרא
 הישראלי לא יצליח לייצא.

  

במסגרת פרויקט שמבוצע בחו"ל התקבלה הצעת מחיר מספק מקומי  נק 2.25 
 לביצוע עבודה במדינת הלקוח. 

 
והספק כתב שהמחירים אינם כוללים   100,000$הצעת המחיר עומדת על 

 מע"מ. 
 . 20%המע"מ במדינת היעד עומד על 

 
 תהיה העלות הכוללת של העסקה עבורכם כמזמין ומדוע.מה לדעתך 

 התשובה תלויה מה מהות העבודה שמבוצעת  
אם העבודה שמבוצעת היא עבודה שנשארת במדינה (למשל, הובלות, תיקונים למכונה  

כי  נהיה מחויבים לשלם את   120,000$אז העלות הכוללת תהיה   –שנמצאת במדינה וכד') 
 להזדכות עליו המע"מ המקומי ולא נוכל

אם העבודה שמבוצעת יוצאת מהמדינה (למשל, עבודות עיבוד שבבי שנשלחות חזרה לארץ,  
 תיקון מערכת שנשלחה לתיקון ומוחזרת) אז העלות הכוללת תלויה במדינה 

   100,000$מדינות שלהם יש פטור ממעמ ביצוא שרות העלות תהיה 
 120,000$היה  במדינות שבהם אין פטור ממעמ ביצוא שרות העלות ת 

  

 

  נק  15  3
  הבאיםהציג הלקוח את תנאי התשלום  Xבמסגרת מו"מ עם לקוח במדינה   נק  3.110 

 : אותם הוא מבקש בחוזה

 מקדמה כנגד ערבות בנקאית  15%תשלום של   .1
 היתרה תשלום דרך מכתב אשראי של בנק מקומי כנגד: .2

 שטר מטען מקורי .1
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 ) packing listרשימת תכולה ( .2
 חשבונית  .3
 תעודת מקור .4
 אישור הלקוח על קבלת הסחורה במדינה  .5

האם ישנם בעיות או סיכונים הנובעים מנוסח מכתב האשראי? אם כן, פרט 
 מה הם הסיכונים והאם ניתן למזער אותם וכיצד

היא הלולאה שלא מאפשרת לקבל את   שמוצג בשאלה,,  הבעיה המרכזית במכתב האשראי 
 הכסף.

על מנת לקבל את הכסף הספק צריך להציג לבנק שטר מטען מקורי ואישור של הלקוח על 
. אבל על מנת לשחרר את הסחורה מהמוביל ולקבל אותה במדינה  במדינהקבלת הסחורה 

 נדרש שלקונה יהיה שטר מטען מקורי.
בלי שיש לו אישור קבלת סחורה, אחרת הגיש  הספק לא יגיש את שטר המטען המקורי לבנק 

ניירת חלקית ואת האישור של הלקוח הוא לא יקבל בלי ששטר המטען המקורי יגיע לידי 
 המוכר.

 
 הפתרונות לטיפול בבעיה:

לסכם עם הלקוח שמכתב האשראי יגדיר שהבנק מקבל העתק של שטר המטען.   .1
מטען, כהוכחת הובלה,  מאחר ונדרש כאן אישור קבלה של הלקוח בארצו, שטר ה 

 פחות קריטי.
 

 לסכם עם הלקוח להוריד לחלוטין את הבקשה להצגת שטר המטען .2
 

 ולא שטר מטען ימי מקורי waybillלסכם עם הלקוח שיוצג  .3
 

מקורות והשלישי ישלח ישירות עליו לטובת שחרור   2לסכם עם הלקוח שלבנק יוגשו  .4
 הסחורה

 
 אבני דרך לתשלום  2וקביעת  לסכם עם הלקוח את פיצול התשלום  .5

 
- Xכנגד בחינת הסחורה בארץ והצגת שטר מטען מקורי % 
-Y כנגד קבלת הסחורה במדינת הלקוח וכנגד הצהרת הלקוח  % 

 
 

 שימו לב: 
קיימת אומנם בעיה עקרונית בדרישת הלקוח להצגת אישור קבלה (סעיף ליצן) אבל זה לא  

אומר שזה לא קיים. אם מצליחים להוריד מה טוב, אבל לא בהכרח הצד השני יסכים. הבעיה  
במקרה הזה לא נובעת מסעיף הליצן (קרי, השאלה מה אמינות הלקוח בקבלת האישור)  

האישור. ולכן הפתרון של ההצהרה של הספק כי הלקוח לא  אלא בכלל ביכולת שלו לתת את 
 העלה בעיה המונעת את קבלת הסחורה לא רלוונטי.

 
  5זה נכון שמטרת הספק שיהיו מינ' ניירות להגשה, אבל מכתב אשראי עם   –נקודה נוספת 

מסמכים  וראיתי מספיק  5-7מסמכים זה באמת לא מכתב אשראי מסובך. הממוצע הוא  
 +. 10עם  מכתבי אשראי

תזכרו שבסוף המטרה של המוכר היא אומנם לקבל את הכסף אבל את זה הוא יעשה דרך  
המכירה. ולכן הרבה פעמים המוכרים מתקפלים ומקבלים את הדרישות של הלקוח במטרה  

 . שבכלל תהיה עסקה
היתרון במצבים כאלו בשימוש במכתב אשראי הוא בכך שהוא נותן למוכר את הידיעה שיש  

ף שסגור לטובתו. שהוא לא יגלה בעוד חצי שנה, שיבוא לעשות משלוח, שלצד  בכלל כס
השני אין יכולת לשלם, פשט את הרגל או כל סיפור אחר והוא נשאר עם סחורה שאין לו מה  

   לעשות איתה. 
  



 מבחן בקורס מבוא לסחר בינ"ל
 15/07/2020מועד א' 

   11עמוד 
 

הספק על כך שלא אישור דורשים את  המקדמה ערבות של מימוש התנאי  נק 3.25 
המלצתך תהיה לקבל את תנאי זה או להוריד האם   עמד בתנאי החוזה.

 אותו? נמק/י 
 

התנאי הזה הוא לטובתנו (כספק). השאלה מגדירה אותנו כספק ולכן על מנת שהלקוח יוכל  
לממש את הערבות ולגבות את הכסף הוא צריך אישור שלנו זה נותן לנו שליטה ולכן נרצה 

 להשאיר את הסעיף.
 התשובה התקבלה –מי שהציג את עצמו כלקוח ולכן דרש להוריד 

 

 

  נק  10  4
פרמטרים אשר ישפיעו על אמצעי ההובלה ושיטת ההובלה בהם   3ציין  נק4.14 

 יעשה שימוש במשלוח סחורה ללקוח בחו"ל.  
 

 הסבר כיצד כל פרמטר משפיע על הבחירות שנעשו. 
 תוך כמה זמן נדרש שהמוצר יגיע ליעד? .1 

 מותר או אסור שטעון, מותר או אסור הובלה בחברות מסוימות  –דרישות לקוח  .2
 מגבלות ביטחון .3
 משקל המוצר  .4
 גודל המוצר .5
 מיקום נקודת האספקה (נמל? בתוך המדינה נדרשת הובלה  יבשתית?)  .6

  

 במסגרת עסקה עם לקוח נדרשת הובלה של מוצר באמצעות הובלה חריגה  נק 4.24 
 

 האפשרויות שעולות על הפרק הם: 
 שימוש בהובלה ימית באמצעות שכירת אוניה יעודית לנושא .1
שכירת אנטונוב גדול (מטוס תובלה הגדול בעולם) לצורך הובלת   .2

 הסחורה למדינת היעד 
 

הצג לפחות מצב אחד שיציב סימן שאלה לגבי כדאיות השימוש באוניה  
 שכורה

הצג לפחות מצב אחד שיכול להעמיד את יכולת השימוש במטוס שכור 
 שאלה.  בסימן

 
 סימן שאלה על הובלה ימית   

אם נקודת המסירה היא בתוך המדינה ולא בנמל ואנו נדרשים גם להובלה   – -
 , כאשר יש בעיה במעבר במדינות השונות מעבר בין מדינותשמחייבת יבשתית 

 אזור השייט הנדרש על מנת להגיע ליעד מסוכן מבחינה ביטחונית -
 מעלות הובלה אוויריתעלות ההובלה הימית גבוהה  -

 
כל הרעיון הוא ששוכרים  –ן בהובלה של ספינה שכורה לא רלוונטי ושימו לב: שטע

האם כאשר אתם שוכרים   אוניה על מנת להוביל את הסחורה עד נקודת היעד.
אוטובוס יהיה מצב שהנהג יוריד אותכם באמצע הדרך ויגיד לכם כעת תחכו  

 לול? לאוטובוס אחר שיקח אתכם את שאר המס
 סימן שאלה להובלה אוורית  

 המוצר לא נכנס למטוס -
 המטוס לא יכול לנחות במדינת היעד (שדה תעופה לא מתאים לגודל המטוס) -

פרמטרים אשר יכולים לגרום לצורך להובלה ייעודית מהסוג שהוזכר   2ציין  נק 4.32 
 בסעיף הקודם

 וגורר עלות הובלה יקרה בספינת קו (ליינר)מוצר בעל מידות גדולות שאינו נכנס למכולה  
 מוצר בעל משקל גדול שחורג מהמשקל המותר לנשיאה ע"י מכולה
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מוצר בעל רגישות שלא נרצה להתחיל לבצע שטעונים במדינות שונות במידה ונשתמש  
 בחברת ספנות רגילה 

 
 




