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 כמות שם המוצר  

לציין משקל או    יש –
כמות בפרטים  

 הנדרשים 

 עלות ליחידה 

  חב  1 פלסטלינה  1

2 

 צבע פסטל שמן 
 זוהרים 

 פנינה 
 רגיל 

 
 חב'  1
 חב'  1
 חב'  1

 

  1 מעמד לסלוטייפ גדול  3
  1 מחורר  4
  1 קטן  מהדק 5
  1 ק גדול  מהד 6
  1 גדול  סיכות מהדק 7
  1 קטן  סיכות מהדק 8
  חב' 1 עפרונות  9

  חב'  1 סלוטייפ  10
  חבילה  1 טוש מחיק  11
  1 מחשבון  12
  1 דבק חם מיני  13
  חבילות   1 מקלוני דבק  14
  חבילות  1 דבק סטיק  15
  חבילה  טוש זוהר  16
  חבילות  1 עפרונות צבעוניים  17
  חבילה  1 גומיות  18
  1 ילדים ם למספרי 19
  1 מספרי צוות  20
  1 מחדדים  21
  חבילה  1 דפי מחשב  22
  חבילה  שמרדפים  23
  חב'  1 דפדפות   24
  חבילה  קלסר שקוף  25



  ה חביל 1 בריסטול שמינית לבן  26
  חבילה  בריסטול צבעוני  27
  1 צמדן זכר  28
  1 צמדן נקבה  29
  1 טוש כסף זהב גדול  30
  1 טוש כסף זהב קטן  31
  1 סרגלים  32
  1 קטן שקוף  דבק ביג 33
  1 דבק ביג קטן לבן  34
  1חבילה  עטים  35
  1חבילה  מחקים  36
  1חבילה  מגנטים  37
  1חבילה  חוטים  38
  1חבילה  דפי ממו קטנים  39
  1 חבילה סיכה מתפצלת  40
  חבילות   1 מדבקות עיגולים  41
  חבילה  1 נעצים   42
  חבילה  1 סיכות משרדיות  43
  חב'  1 טיפקס  44

45 
קופסאות לטושים/  

 עפרונות 
  יח'  1

  חב'  1 סרט מתנה דק  46
  יח'  1 מתקן עפרונות כסוף  47
  ליטר  1 דבק גדול  48
  ליטר  4 דבק גדול  49
  יחידות  1 גואש   50
  חבילות  1 חרוזים  51
  חבילות  1 מדבקות סול  52
  חבילות  1 בקבוקונים ריקים לדבק  53
  יח'  1 מתקן לדבק נוזלי+לקקן  54

55 
צלחת מחולקת  

 לפסטלינה 
  יח'  1

56 
טושים איכותי ראש  

 מרובע 
  חבילות  1

  חבילות  1 טושים איכותי ראש עגול 57
  חבילות   1 מכחולים  58
  4 מתקן לכחולים  59
  5 פסי קישוט ללוח  60
  1 ערכת קישוט יום הולדת  61
  1 ערכת קישוט אותיות  62
  1 ערכת מתחילים בחיוך  63

64 

 שלטים לפינות הגן 
 מרכז בניה 

 מטבח 
 מרפאה 

 שירותי בנים 
 שירותי בנות 

 ספריה 

 
 יח  1
 יח  1
 יח  1
 יח  1
 יח  1
 יח  1

 

65 
ערכת קישוט לשנה  

 חדשה 
1  

  1 ערכה אני וגופי  66
  1 ערכת קישוט ראש השנה  67
  1 קישוט כיסא יום הולדת  68



69 
 ערכת חודשי השנה 

 ימי השבוע ומזג האויר 
1  

  1 פמוטים לנרות שבת  70
  חבילה  1 מדבקות שם הילד  71
  1 מדבקות ראש השנה  72
  1 שבלונה ראש השנה  73
  1חבילה  יצירה רימון  74
  חבילה  1 יצירה לתחילת שנה  75
  1 דיסק נעימות לגן  76
  1 אקדח סיכות  77
  1 סיכות לאקדח סיכות  78
  חב'  1 דפי למינציה  79
  חב'  1 שקפים  80
  חב'  1 בריסטולים צבעוניים  81
   חב'  1 בריסטולים שחורים  82
  חב'  1 בצק 83
  חב'  1 צורות לבצק  84
  חב'  1 מקלות ארטיק  85
  חב'  1 גפרורים  86
  חב'  1 חוטי פלסטיק לחרוזים  87
    1 תיקייה פוליגל ענקית  88
  חב'  1 ניירות צבעוניים  89
  )חב'(   1 פוליגל  90
  1 קאפה  91

  חב'  A4 1דפי   92

    1 מחורר צורות לילדים  93
    1 סרט מתנה עבה  94
  חב'  1 שקיות צלופן  95

  סה"כ    

  מע"מ     

  סה"כ כולל מע"מ     
 
 

: אם המציע עדיין לא רשום כספק בספרי המועצה, יש לצרף להצעה אישור מס הכנסה על ניהול ספרים וכן צילום הערה
 .זיהוי  פרטי חשבון הבנק צ'ק באופן שיאפשר

 
 .המועצה רשאית לבחור חלק מההצעה ולהעביר לספק אחר

 
 * מגיש ההצעה מאשר בחתימתו את פרסום הצעתו באתר המועצה. 
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