
 תמורה –נספח ד' מתוקן 

 

 להלן הצעת המחיר מטעם המציע. יש למלא את התעריפים המוצעים במסמך זה.  

  י.דקובץ האקסל על גבי דיסק און קי או סי. ב+  מהוחתו תמודפס הכספית ההצעהיש להגיש את 

 

 מדגם מוצרי דפוס

 או שונים בכמויות דומות או שונות.מדובר בדוגמאות בלבד, המכללה רשאית להזמין מוצרים נוספים, דומים 

מה, והכמויות הכמויות והשירותים המפורטים בנספח זה אינם אלא בגדר אומדן בלבד שערכה המכללה, אין בהם כדי לחייב את המכללה ו/או כדי ליצור מצג מטע
להקטין או להגדיל את הכמויות והמוצרים, בהתאם לצרכיה מעל שיחייבו והמוצרים שיחייבו הן הכמויות והמוצרים שיבוצעו על פי ההסכם בפועל. המכללה רשאית 

 לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 לפי הפירוט להלן.  שונות קטגוריות)שמונה(  8 -ל מחולקים המוצרים

  ה/ות הרלוונטי/ות.המציעים רשאים להגיש הצעה לקטגוריה אחת בלבד או למספר קטגוריות או לכל הקטגוריות. יש למלא את כל המחירים בקטגורי

 

 

 

 

 

 

 



 קטגוריה מספר פליירים/עלונים .1
  
  

                

 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

אומדן  תוספות עובי נייר  סוג נייר
כמותי 

)לא 
 מחייב(

משקל 
 באחוזים

מחיר ליח'  כמות
 ללא מע"מ

                      

   50 14.7 2000   גרם 350 מטכרומו  צד אחד פרוצס 10/21  פלייר

                  100   

                  300   

                  500   

                      

   50 7.35 1000   גרם 350 כרומו מט דו"צ פרוצס 10/21 פלייר

                  100   

                  300   

                  500   

                      

   1000 36.76 5000   גרם 350 כרומו מט דו"צ פרוצס A5 לוח שנה אקדמי

                  2000   

                  3000   

                      

קיפול +  גר' 350 כרומו מט דו"צ פרוצס סגורA5 עלון שתי כנפיים
 ביג

1000 7.35 100   

  A4 500               פתוח   

                1000   



 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

אומדן  תוספות עובי נייר  סוג נייר
כמותי 

)לא 
 מחייב(

משקל 
 באחוזים

מחיר ליח'  כמות
 ללא מע"מ

קיפול +  גרם 350 כרומו מט דו"צ פרוצס 21/20 עלון שתי כנפיים
 ביג

1000 7.35 100   

                  500   

                  1000   

                      

קיפול +  גר' 350 כרומו מט דו"צ פרוצס 30/21 עלון שלוש כנפיים
 ביג

100 0.74 100   

                  500   

                  1000   

                      

   1000 7.35 1000   גר' 350 כרומו מט צד אחד פרוצס A4 לוח שנה אקדמי 

                  2000   

                  3000   

                      

   200       גר' 350 כרומו מט דו"צ פרוצס A3 לוח שנה אקדמי 

              500 3.68 500   

                      

   100 3.68 500   גר' 350 מטכרומו  צד אחד פרוצס 13/18 גלויה 

                  500   

                  1000   



 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

אומדן  תוספות עובי נייר  סוג נייר
כמותי 

)לא 
 מחייב(

משקל 
 באחוזים

מחיר ליח'  כמות
 ללא מע"מ

   100 3.68 500   גר' 350 כרומו מט דו"צ פרוצס 13/18 גלויה

                  500   

                  1000   

                      

קיפול ל  גרם 350 כרומו מט דו"צ פרוצס A4 ברושור
 + ביג 2

1000 7.35 100   

                  500   

                  1000   

                      

              13600       

: 1קטגוריה סה"כ  
פליירים גלויות 
ועלונים )לפני 

 מע"מ(

                    

                      



 קטגוריה מספר 2 - פוסטרים/מודעות .2
  
  

                

צד  צבע גודל תיאור הפריט
אחד/דו"

 צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

למינציה  170 כרומו מט צד אחד פרוצס 50/70 פוסטר  
 מט

100 2.22 30   

                  50   

                  100   

                      

למינציה  גר' 220 גלוסי צד אחד פרוצס 1.00/70 פוסטר 
 מט

100 2.22 1   

                  50   

                      

למינציה  גר' 220 כרומו מט צד אחד פרוצס 1.00/1.00 פוסטר 
 מט

50 1.11 1   

                  5   

                  10   

                      



לוח שנה משולש/  
 שולחני

דפי 14 כרומו מט דו"צ פרוצס  22/15 
פנים  

 170גרם

סטנד: 
כסף, 

מידות: 
22/34 

2000 44.44 2000   

כריכה:             
 ספירלה

        

              2250       

              4500       

: 2סה"כ קטגוריה 
מודעות  פוסטרים/

 )לפני מע"מ(

                    

                     

 קטגוריה מספר קאפות .3
  
  

                

 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

                      

   1 12.50 100 מט מ"מ 5   צד אחד פרוצס A3 קאפה 

                  5   

                  10   

                  20   

                      



   1 12.50 100 מט מ"מ 5   צד אחד פרוצס A4 קאפה

                  5   

                  10   

                      

קאפה בחיתוך 
צורני. לדוגמא: 
פרפר,פרח,דג 

 ונעל

A3 חיתוך  מ"מ 5   צד אחד פרוצס
 צורני

50 6.25 1   

                  5   

                10   

                      

   1 12.50 100 מט מ"מ 5   צד אחד פרוצס 50/70 קאפה  

                  20   

                  50   

                  100   

                      

   1 6.25 50 מט מ"מ 5   צד אחד פרוצס 1.00/70 קאפה 

                  20   

                  50   

                  100   

                      

   1 50.00 400 מט מ"מ 5   צד אחד פרוצס 1.00/1.00 קאפה 

                10   

                  50   

              800     



: 3סה"כ קטגוריה 
קאפות )לפני 

 מע"מ(

                    

                      

שמשוניות קטגוריה מס' .4  
  
  

                

 צד אחד/ צבע גודל הפריטתיאור 
 דו"צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

                      

שמשונית 
 )מתחלפת(

גימור      צד אחד פרוצס 1.80/5
תפירה/
 טבעות

10 15.15 1   

                      

שמשונית )לאורך 
 הגדר(

 גימור     צד אחד פרוצס 1.10/5.10
תפירה/
 טבעות

  1   

              5 7.58 2-10   

                      

שמשונית )הולכי 
 רגל(

גימור      צד אחד פרוצס 0.85/5.30
תפירה/
 טבעות

    1   

              2 3.030 2-10   

                      



שמשונית )ברוכים 
 הבאים(

גימור      צד אחד פרוצס 1.20/4.50
תפירה/
 טבעות

1 1.52 1   

                      

שמשונית )גב 
 במה(

גימור      צד אחד פרוצס 2.60/6.10
תפירה/
 טבעות

10 15.15 1   

                      

שמשונית )מכללה 
 בונה(

גימור      צד אחד פרוצס 1.50/2.92
תפירה/
 טבעות

5 7.58 1   

                      

)לוח שמשונית 
 מגנטי(

גימור      צד אחד פרוצס 1.48/3.20
תפירה/
 טבעות

5 7.58 1   

                      

גימור      צד אחד פרוצס 1.00/1.00 שמשונית 
תפירה/
 טבעות

1 1.52 1   

                      

גימור      צד אחד פרוצס 2.50/1.00 שמשונית אמנויות
 טבעות

10 15.15 1   

                      



גימור      צד אחד פרוצס  1.20/2.45 70שמשונית אולם 
תפירה/
 טבעות

1 1.52 1   

                      

מתחם –שמשונית 
 יום פתוח

גימור      צד אחד פרוצס 80/2.00
טבעות 
מסביב, 

 30כל 
 ס"מ

6 9.09 1   

                      

עלות  -שמשונית
 למ"ר

עלות      צד אחד פרוצס כללי מ"ר
כללית 

 למ"ר

10 15.15 1   

              66       

:  4סה"כ קטגוריה 
שמשוניות )לפני 

 מע"מ(

                    

                      



חוברות/ידיעונים - 5קטגוריה מס'  .5  
  
  

                

 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

חוברות תואר 
 ראשון

 /170פנים  כרומו מט דו"צ פרוצס 20/20
 250כריכה 

 גרם

100 
עמודי 
פנים 

-.כרומו  
כריכה  
פרוצס 

צד אחד   
דבק חם, 
למינציה 
מט צד 

אחד על 
 הכריכה

3000 56.07 1000   

                  2000   

                      



ספר מחשבה 
 חינוכית

 60 110פנים  כרומו דו"צ  פרוצס 16/23.5
עמודי 
פנים, 

נטול עץ 
ש/ל,  

 צד אחד

1000 18.69 1000   

כריכה:  300כריכה           
צבעוני
ת, צד 
אחד, 

כרומו,  
למינציה 

מט, 
 הדבקה

        

כתב עת החינוך 
 וסביבו, גילוי דעת

 248  110פנים  כרומו מט דו"צ פרוצס 16/23.5
עמודי 
פנים, 
נטול 
עץ, 

עמודים 
 ש/ל, 

500 9.35 500   



כריכה:  300כריכה           
צבעוני
ת, צד 
אחד, 

כרומו,  
למינציה 

מט, 
 הדבקה

        

חוברת  גרם 170 כרומו מט דו"צ פרוצס 16/24 נייר עמדה
סיכות, 

8 
עמודים, 
 צבעוני, 

550 10.28 550   

כריכה:  גרם 250          
צד 

אחד, 
למינציה 

 מט

        

קיפול  350גרם   כרומו מט דו"צ צבעוני A3 תכנייה
באמצע 

 + ביג

300 5.61 50   

                      

              5350       

                      



:חוברות/ידיעונים )לפני  5סה"כ קטגוריה 
 מע"מ(

  
  

                

                      

חוברות - 6קטגוריה מס'  .6  
  
  

                

צד  צבע גודל תיאור הפריט
אחד/דו"

 צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

                      

 8 גר' 200 כרומו מט דו"צ פרוצס A5 חוברת סיכות
עמודים 

כולל 
 כריכה

600 54.55 100   

                  300   

                      

 16 גר' 170 כרומט מט דו"צ פרוצס A5 חוברת סיכות
עמודים 

כולל 
 כריכה

400 36.36 100   

                  300   



 16 גר' 250 כרומו מט דו"צ פרוצס 20/20 חוברת סיכות
עמודים 

כולל 
 כריכה

100 9.09 100   

                      

סה"כ חוברות 
 )לפני מע"מ(

            1100       

                      

 קטגוריה מספר מדבקות/סימניות/מגנטים .7
  
  

                

 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

                      

   10 16.7 200       צד אחד לבן 10.5/55 מדבקות ויניל

                  20   

                  30   

                      



הדפסה      צד אחד שקוף 30/30 מדבקות שקופות
על 

מדבקו
ת 

 שקופות

50 4.17 50   

                      

   100 33.3 400   300 כרומו מט דו"צ פרוצס 5/21 סימניות

                  200   

                      

הדפסה    צבעוני צד אחד   A3 מגנט
על 

 מגנט

50 4.17 1   

                  10   

                  50   

             מט צד אחד פרוצס 80/200 אפ-מתקן רול

                      

למינציה  380 בריסטול דו"צ פרוצס 5/9 כרטיסי ביקור
 מט

300 25 100   

                      

הדבקה  קרטון כרומו מט צד אחד פרוצס 10/10 תחתיות לכוסות
על 

קרטון 
 אפור

200 16.7 200   



פינות             
מעוגלו

 ת

        

סה"כ  קטגוריה 
 מדבקות/6

            1200       

סימניות/מגנטים 
 )לפני מע"מ(

                    

                      

מחסן רכשקטגוריה  .8  
  
  

                

 צד אחד/ צבע גודל תיאור הפריט
 דו"צ

מחיר ליח'  כמות     תוספות עובי נייר  סוג נייר
 ללא מע"מ

                      

 ירוק  23/11 מעטפות לבנות 
C362 

   500 14.29 5000   גרם 90    צד אחד

                  1000   

                  2000   

                 5000   

                     

מעטפות חלון 
 לבנות 

 ירוק  23/11
C362 

   500 5.71 2000   גרם 90    צד אחד

                  1000   



                 2000   

                  5000   

                      

מעטפות לבנות 
A5  

 ירוק  18/25
C362 

   500 14.29 5000   גרם  90   צד אחד

                  1000   

                  2000   

                 5000   

                     

מעטפות לבנות 
A4  

 ירוק  24/34
C362 

   500 14.29 5000   גרם 90    צד אחד

                  1000   

                  2000   

                 5000   

                      

מעטפות לבנות 
A3  

 ירוק  32/42
C362 

   500 14.29 5000   גרם  90   צד אחד

                  1000   

                  2000   

                 5000   

                     



פולדר  לטקס 
B.e.d  עם חלון
 שקוף

פולדר 
בגודל 
22.5 סגור 

כולל  31*
כיס פנימי 

 2ס"מ   4
 כנפיים 

 ירוק 
C362 

שקף  גרם 300 דורינה לבן  צד אחד
200 

מיקרון 
 מודבק

10000 28.57 100   

                  500   

                 1000   

                      

תעודה סמינר 
 הקיבוצים

A4  ירוק 
C362 

פויל  גרם  175 מרינה קלף  צד אחד
זהב על 

שם 
הסמינר       

5 /15 
 ס"מ 

1000 2.86 1000   

                      

 ירוק  A4 תעודה הוראה
C362 

פויל  גרם  175 מרינה קלף  צד אחד
זהב על 

שם 
הסמינר       

5 /15 
 ס"מ 

1000 2.86 1000   



                      

                      

 ירוק  BED A4תעודה 
C362 

פויל  גרם  175 מרינה קלף  צד אחד
זהב על 

שם 
הסמינר       

5 /15 
 ס"מ 

1000 2.86 1000   

                      

   1 0.36 50     לוקובונד צד אחד   20/30 שלט

                  10   

                      

                      

מחברת בחינה 
 שורה 

A4 עמודי פנים    דו"צ כחול
עובי  12

נייר 
 גרם80

   1000 56.94 8000 סיכות

עטיפה           
 130עובי 
גרם 

הדפסה 
 בצד אחד

הפנים 
מודפס 
שורות 
 דו צידי

    7000   

                      

                      



מחברת בחינה 
 משבצות

A4 עמודי פנים    דו"צ ירוק
עובי  12

 80נייר 
 גרם

   500 42.70 6000 סיכות

עטיפה           
 130עובי 
גרם 

הדפסה 
 בצד אחד

הפנים 
מודפס 
שורות 
 דו צידי

    1000   

                  6000   

              14050       

סה"כ שלט 
ומחברות  )לפני 

 מע"מ( 

                    

סה"כ מחסן רכש 
 )לפני מע"מ( 

                    

                      

                      

                      

                      

 


