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  עד הבית""מוצר  מחיר תחשיבל עלויותמרכיבי 

 ** Differentהשירות ניתן ע"י חב'  **

 המרכיביםלתחשיבהמחירהסופי

 מחירהמוצר 10

 עמלתשירות 20

 שילוח,שחרור 30

 הובלהלבית 40

 מיסים 50

 ביטוח 60

להלןהפירוט:

"בונים בהתאם להצעת המחיר שתינתן ע"י צוות  -מחיר המוצר .1

 סטור"
 יום0.3הצעתהמחירשתינתןתקפהל 

 0בעתההזמנהבפועלישבמידהויאושרשהמוצרהמבוקשבמלאיהנ"לתקףלאותויוםבלבד

 לוודאזאתשוב0

 הצעתהמחירהינהנטובסיןולהישלהוסיףאתכלההוצאותהמפורטותבהמשךמדריךזה0 

  

 עמלות שירות .2

המוצרשנרכש)מחירנטובסין(0עמלתהשירותהינהתוספתבאחוזיםממחיר

 תוספת למחיר המוצר – גובה העמלה גובה  סה"כ הרכישה

%.2אלף$.2עד

15%אלף$35-.2

%.1אלף$35מעל





 :םרותייסוגי ש 3-לבחירה אחד מ -שרותי שילוח .3

שילוחבמכולהעצמאית:

מקסימלישלהנפחאוהמשקלבאופןרגל(וניצול.4רגלאוגדולה .2שכירתמכולה)קטנה

עצמאי0



 יתרונות:

ונמלהיעדהמעודף)אשדודאוחיפה(גמישותבבחירתמועדשילוחהמכולה

העלותהנמוכהמביןהאופציות

ניצולמקסימלישלנפחהמכולה)ניתןלהובילגםללאמשטחים(

0אפשרותלעצמאותמוחלטתבטיפולבשחרורבישראלובהובלהלבית

 רונות:חס

מכולהעצמאית0התחייבותל

מתאיםלרכשבכמותשתצדיקשימושברובהנפחשלהמכולה0

(משתניםלעיתיםקרובותהימי)מחיריהשילוחלהלןההוצאותהצפויותבשילוחובשחרור

רגל.4מכולהרגל.2מכולההערותסוגתשלום

$..35$..24ייקבעלפניהשילוח–משתנה הוצאותארגוןושילוחימי

תשלוםלחברתהספנותפקודתמסירה
$..2יידרשוכ–בישראל
פיקדוןשיוחזרכנוספים

ש"ח..25ש"ח..10

ש"ח+מע"מ.125עמילותמכס

מע"מ₪+.7מיכון

מע"מ₪+165שערעולמי

ש"ח+מע"מ65שידורלמכס

  $ 2332 $ 3333ש"ח$305=1תחשיבזהבעת כולל מע"מ -סה"כ

 ש"ח+מע"מ0.125-.75תיתכןדרישהלבדיקתמכס)לאשכיח(עםעלותנוספתשל 

 )ראהפירוטבהמשך(והובלהמהנמלבישראללביתהלקוחםלאכוללמיסי

 )לאכוללביטוח)ראהפירוטבהמשך

 בעת)לחומרה(0המחירבפועלייקבעע"פהעלויותבפועלהערכה וניםהנ"להינםהנת

לעמילהמכסביצועהשילוחוהשחרורוישולמו





שילוחמשטחבודדאויותרבמכולהשיתופית

שילוחבמשטחבודדאומשטחיםבודדים0

מטרוהחיובעלהשילוחוהשחרורהואעלמשטחמלא1*101*101כלמשטחהינומארזבנפחשל

ריםשהובאובפועל(גםאםהואאינומלא0)המיסיםמחושביםבהתאםלמוצ

 יתרונות:

רכששלכמויותלאגדולותומתאיםלמאפשר

טיפולבשילוחעדהבית)המדרכה(אופציהל

 חסרונות:

האפשרויות03מביןעלותהשילוחהינהפחותזולה



מראשונקבעונמלהיעד)אשדודאוחיפה(דורשהזמנתמקוםבמכולהשיתופיתשמועדיציאתה

בבחירתעמילמכסואופןשחרורהמכולהבנמלבישראל0חוסרגמישות

להלןמחירוןמשטחיםבשירותזה:

.702.2מחירוןמעודכןל

משטחנוסףמעברלראשוןמשטחראשון

$.20$.53עלותלשילוחושחרורמשטח

 לאכוללמיסיםוהובלהמהנמלבישראללביתהלקוח 

 (בהמשךפירוטראה)ביטוחכולללא





להוציאמכולהלבדעבורומשטחיםללקוחבודדכלכלייותר12-שלכמעלמשלוח–לתשומתלב

)מסלולשילוחמכולהעצמאית(







משטחבודדאויותרבמכולהבהתארגנותקבוצתיתשילוח

ויותר(02שילוחבמשטחבודדאומשטחיםבודדיםבמכולהשהתארגנהע"יקבוצה)

מטרוהחיובעלהשילוחוהשחרורהואעלמשטחמלא1*101*101כלמשטחהינומארזבנפחשל

גםאםהואאינומלא0)המיסיםמחושביםבהתאםלמוצריםשהובאובפועל(

 יתרונות:

מתאיםלקבוצהעםהכרותמוקדמתשללקוחותינושהתארגנועצמאיתלמהלך0

חוסךבהוצאותלעומתשילוחמשטח/יםבמכולהשיתופית

כמויותלאגדולותלאשלכלאחדמחבריהקבוצהאבלשבסה"כיוצרמאפשרומתאיםלרכששל

תכולהשלרובהמכולה

בחירהקבוצתית-גמישותבבחירתמועדשילוחהמכולהונמלהיעדהמעודף)אשדודאוחיפה(

עלותעדיפהלשילוחחלקי

נדרשלשלוחעלמשטחים0–ניצוליעילשלנפחהמכולה

בטיפולבשחרורבישראלובהובלהלבית0אפשרותלעצמאותמוחלטת



 חסרונות:

התחייבותלמכולהעצמאית0

מתאיםלרכשבכמותשתצדיקשימושברובהנפחשלהמכולה0



ניהולהקבוצהנעשהע"יחברי–דורשתלותבקבלתהחלטותובביצועשלעודחבריםלקבוצה

הקבוצהובאחריותם

(משתניםלעיתיםקרובותהימי)מחיריהשילוחלהלןההוצאותהצפויותבשילוחובשחרור

.702.2מחירוןמעודכןל

רגל.4מכולהרגל.2מכולההערותסוגתשלום

$..35 $..24ייקבעלפניהשילוח–משתנההוצאותארגוןושילוחימי

ש"ח+מע"מללקוח..2עמילותמכס
למכולהש"ח+מע"מ...2מינימום

במכולהללקוח+מע"מ$147הוצאותקבועותללקוח

משטחל+מע"מ$7505=)מ"ק(/טוןמשטחבנמלהוצאותלכלמשטח

 ש"ח+מע"מללקוח.75תיתכןדרישהלבדיקתמכס)לאשכיח(עםעלותנוספתשל

 שהמוצריםשלויידרשולבדיקה0

 )לאכוללמיסיםוהובלהמהנמלבישראללביתהלקוח)ראהפירוטבהמשך

 )לאכוללביטוח)ראהפירוטבהמשך

 לחומרה(0המחירבפועלייקבעע"פהעלויותבפועלבעתהערכה הנתוניםהנ"להינם(

 ביצועהשילוחוהשחרורוישולמולעמילהמכס

 

 לאחרשחרורמהנמל0מחירוןשילוח 40
להבנת השירותניתןע"יחברהחיצוניתוהמחירעלוללהשתנותמעתלעת0מצ"במחירון

 שלמחירהובלהבארץסדר גודל

                משקללנפח1:1יחס
מעודכן

.702.2ל                        
  

 מנמלאשדוד
-משטח
1 

כלמשטח
 נוסף

מכולה
רגל.2
14עד
טון

מכולה
רגל.4

       מ"ק-עדמשקל\יעד

₪  75  ₪   ₪300  אשדוד 750 ₪1050 

 ₪2350 ₪1650  85 ₪   ₪365  אשקלון,קריתמלאכי,קריתגת

 ₪2600 ₪1800  ₪165   ₪700  ערד,ירוחם,דימונה

.₪175  120 ₪   ₪645  שבע,חצרים,עומרבאר  ₪2450 

גושדן)יבנהעדהרצליה(כוללראשהעין,
 רמתהשרוןוהסביבה

  95  ₪   ₪365 
₪1050 ₪1350 

..₪10 .₪135  ₪100   ₪395  ה,כפרסבא,רעננה,כפרשמריהונתני  

 ₪2550 ₪1850  ₪115   ₪425  חדרה,קיסריה,בנימינה

 ₪2500 ₪1850  115 ₪   ₪605  ירושלים,ביתשמשוהסביבה

 ₪2050 ₪1400  115 ₪   ₪605  אופקים,נתיבות,שדרות

 ₪2350 ₪1850  150 ₪   ₪645  נצרת,עפולה,טבעון

 ₪2950 ₪2550  150 ₪   ₪645  חיפהוהקריות,עתלית,יוקנעם,זכרוןיעקב

 המחיראינוכוללמע"מ 

 0הובלתמשטחיםהינהעםמשאיתעםרמפה)מוגבלבמשקל( 

 ההובלההיאלמדרכהבצמודלכביש-משטחיםהובלת 

 המחירהואעבורהבאתהמכולהעלהמשאיתליעדוללאעלותפריקה0–הובלתמכולה 

 ללארגל.4למכולההמתנהשעות3-וכרגל.2למכולההמתנהשעתיים-הובלהבמכולה

 ש"חלכלשעהנוספת(.25)0תוספתתשלום



 ישלבקשהצעתמחירספציפית0יעדשאינומופיעברשימהואינובקרבהליעדמהרשימהל 

 פריקהבמחסןוהובלהעםמשאיתמנוףנדרשתמכולהעםמשטחיםכבדים)כמוריצוף( 

לשירותזה0ישלבקשהצעהספציפיתלשירותזהמעמילהמכסאואינו רלוונטיומחירוןזה

 חברותהובלהעםמנוף0





 מיסים  .5
 עמילהמכסבעתהליךהשחרור0הטיפולבתשלוםהמיסיםמטופלע"י

  -מכס

מעתלעתובאחריותביכולתםלעשותשינויים)רשויותהמסקובעותאתגובההמכסעלכלסוגמוצר

0הלקוחלוודאאתגובההמיסיםהצפוי(

באתרנומצויןאתהמכסשצפויבצמוד–)למעטמקריםחריגים(12%-.אחוזהמכסבד"כנעבין

לכלמוצר0

המכסמחושבממחירהמוצר+מחירהובלתהמוצר0

 -מע"מ

תוספתלמחירהמוצר+תוספתמכס017%



 

 ביטוח  .6
נדרש)חובה(לבטחאתהסחורהשנשלחת0להלןתעריףהביטוח:

מינימוםהשתתפותמינימוםפרמיהמערךהסחורה
עצמית

$.1525$05%.משטחיםמסלול

$.15125$05%.מסלולמכולה

 


