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• Talks with China continue in a very congenial manner - there is 
absolutely no need to rush - as Tariffs are NOW being paid to the 
United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & 
products. These massive payments go directly to the Treasury of the 
U.S....

• If Mexico produces (which I think they will). Biggest part of deal with 
Mexico has not yet been revealed! China is similar, except they 
devalue currency and subsidize companies to lessen effect of 25% 
Tariff. So far, little effect to consumer. Companies will relocate to U.S.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

https://twitter.com/realDonaldTrump
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ב "מה ארה
?מייבאת מסין



המכסים של טרמפ  
WAVES FREIGHT

11.9.18

המדינותלתוקףכניסהתאריךהמכסאחוזמוצרים

25%פלדה ואלומיניום
10%

,האירופיהאיחוד,סין01.06.2018
מקסיקו,קנדה

סין25%07.06.2018מוצרים שונים

סין25%23.08.2018מוצרים שונים

סין10%24.09.2018מוצרים שונים

סין25%01.01.2019מוצרים שונים









-תכנית החשיפה ליבוא 
1991

ביטול מכסים וחסמי  /הפחתת
סחר אחרים

ייעול  , הוזלת מחירים
התעשייה



האם הצונאמי יגיע  
?  לישראל

?כיצד ישראל תגיב



כיצד תתמודד  
התעשייה הישראלית  

המייצרת בסין עם  
?הגדלת המכסים







:ר ליאם פוקס"ד, שר הסחר הבריטי• עם שיא בשיתופי  , יחסיהן של בריטניה וישראל חזקים מתמיד"
, ההסכם שנחתם היום יאפשר לעסקים בריטים וישראלים. הפעולה בסחר והשקעות בין שתי המדינות

בזמן שבריטניה נערכת ליציאתה  , יצואנים וצרכנים להמשיך ולסחור ביניהם בחופשיות ומתוך ביטחון מלא
אנו מצפים להמשך חיזוק יחסי הסחר וההשקעות בין המדינות תוך המשך עבודה  . מהאיחוד האירופי
"משותפת בעתיד

•

:אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה• בריטניה היא אחת משותפות הסחר הגדולות והחשובות ביותר של "
העובדה שישראל היא בין המדינות הראשונות איתן בריטניה מגיעה להסכמות ביחס להסכם  . ישראל

מעידה על החשיבות ההדדית שמייחסות המדינות לקשר הכלכלי  , הברקזיטהמשכיות בסחר ליום שאחרי 
ההסכם שנחתם היום יבטיח שהסחר בין הצדדים ימשיך להתקיים באותם התנאים בהם הוא . ביניהן

ימשיכו גם לאחר  , כפי שנרשמו בשנים האחרונות, מתקיים היום ושהצמיחה במסחר וההשקעות ההדדיות
משרד הכלכלה והתעשייה ממשיך לדאוג לאינטרסים של החברות  . פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי

"הישראליות ברחבי העולם



הסכם סחר  "ייקרא הסכם החדש , הסכם האסוציאציה"במקום : שם ההסכם
(בריטניה)ושותפות בין ישראל והממלכה המאוחדת 

בכל מקום בו רשום האיחוד האירופי יקרא כאילו כתוב : הצדדים להסכם
,  מוסדות ממשלתיים וועדות ההסכם, לרבות גופים, הממלכה המאוחדת
.בשינויים המחויבים

תעודות כפי שהן מוכרות בהסכם האסוציאציה בין ישראל והאיחוד  : תעודות
האירופי ימשיכו לחול בשינוים המחויבים בלבד

תנאי הסחר בין הצדדים : לרבות פטור במסגרת מכסות, גישה חופשית בטובין
הצדדים יעניקו פטור  . בטובין ימשיכו לחול באותם תנאים כפי שהם כיום

בהתאמות הנדרשות, במסגרת מכסות באותם המוצרים בהם יש מכסות כיום

-יימשך בהתבסס על הסכם ה–מעבר תרופות  ACAA   בין ישראל והאיחוד
.האירופי



?האם המוצר חייב במכס ביבוא לבריטניה•

?האם הטובין עומדים בכללי המקור•

?האם הטובין מובלים במישרין•

,  מד-יורו, 1-תעודת יורו)האם לטובין נלווה מסמך העדפה •

?(מד–הצהרת חשבונית יורו , 1-הצהרת חשבונית יורו

עקרונות יסוד



עקרונות-כללי מקור 

הכרת כללי המקור•

אין להתבלבל בין ההסכמים השונים•

מחירי  , עלויות, חומרי גלם–מעקב אחר שינויים •

מכירה



כל חומרי הגלם מושגים בשלמותם בישראל•

שינויי סיווג•

תכולת מקסימום של מרכיב זר•

דוגמאות לכללי מקור



הפעולות הבאות תיחשבנה כעיבוד או עבודה  –7סעיף 

: ...  בלתי מספיקים להענקת מעמד של מוצרי מקור

כולל יצירת  )התאמה , דירוג, סיווג, מיון, סינון, ניפוי•

;(ערכות של פריטים

,  שקיות, בקבוקונים, פחיות, מילוי פשוט של בקבוקים•

;ושאר פעולות אריזה פשוטות, קופסאות, מיכלים

ושאר סימנים  , לוגו, תוויות, הדבקת סימני הדפסה•

;מייחדים על מוצרים או אריזתם

בין אם מסוגים שונים ובין  , ערבוב פשוט של מוצרים•

;אם לאו

הרכבה פשוטה של פריטים לפריט שלם או פירוק  •

;מוצרים לחלקיהם

עבודה או עיבוד בלתי מספיקים



?מהו המחיר בשעה המפעל

מחיר כולל רווח•

מחיר ברוטו לפני הנחות•



צלעות המשולש•

שימוש הכרחי בתעודות מסוימות•

הצבירה המשולשת
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