
 
 

 
 

 

35.24.34 

 

 >לכבוד

 עמותת נאות עידן  )השכונה הצבאית(

 יבנה

 

 שכונת "נאות עידן "אבטחת שיפורים בהנדון> 

 

 " עמותת "נאות עידןבעקבות ריבוי אירועי הפריצה בשכונה הצבאית ביבנה התקיימה פגישה ביוזמת 

 ים.של התושב ןהביטחוותחושת חוסר  רמת המיגוןלשדרג את האבטחה, במטרה לשפר את 

 תציע חלופות לשיפור הנדרש.סוכם כי חברתנו 

" לתושבי 5והצעות מחיר לשדרוג והתקנת מערכות של "צוות בכוונתנו לבצע  מס' שיפורים אשרלהלן 

 .השכונה

 :פעולות לביצוע

3 

 תבצע סיורים יזומים אשר ניידת סיור  5תעמיד חברת צוות  החודש הקרובבמהלך  .3

 .ברחבי השכונה הצבאית

   ימים בשבוע 6 פ הסטטיסטיקה התבצעו רוב הפריצותבהם ע" ותבשע יתבצעו הסיורים

 לו"ז מדויק וימים בהם תפעל הניידת ( 22>44עד השעה  22>39)מהשעה

 .ןיסוכמו עם וועדת הביטחו

 חרום מיידית. עניידת הסיור תסייר ברחבי השכונה ותוזנק לכל אירו

 ת לשיפור המיגון, אבטחת הבית והרכוש ונוגעההנחיות והמלצות  ויינתנ לתושבי השכונה .4

 הפרטי )מצ"ב(.

 )מומלץ להחליף  םבמחירים אטרקטיביימערכות האזעקה הישנות  לשדרג אתתציע  5צוות  .5

 ( שנים 32כ מערכות שהותקנו לפני 

 אזורים ויחידת  : האנטר  מדגם פימאהישנה למערכת רכזת ההשדרוג יכלול החלפת 

 בפריסת תשלומים נוחה ובתוספת מע"מ  ₪ 942חיר של כותבת עברית במ (K.B) הפעלה

(52 X 46 )בתוספת מע"מ. 

 



 
 

 
 

 

 

 מעוניינים להתקין מערכות אזעקה תציע החברה מסלולי רכישה מגוונים הכוללים הלתושבים  .6

 למוקד. בהתחברותוללא תלות על רכישת הציוד  משמעותיותהנחות 

 + יח' הפעלה  PIMAאזורים  :לדוגמא> חבילה בסיסית הכוללת רכזת ממוחשבת 

 בתוספת מע"מ. ₪ 2:;סוללה במחיר של גלאי  נפח, מגנט ו 5, (K.B)  ותבת עבריתכ

  X 46 ₪ 63תשלומים ללא ריבית ובסך  46 -ל לחלוקת הסכוםתינתן אפשרות 

 ריבית והצמדה )בתוספת מע"מ(.תשלומים ללא 

 ממחירון החברה.הנחה  42%תעניק החברה  מוצעתהלחבילה  תועבור תוספ

 חודשי שירות חינם,  5למצטרפים החדשים תעניק החברה  –חיבור למוקד החברה  .7

 תבצע ללא חיובתהחיבור  תהתקנ

  DVR ,6חבילה הכוללת  ,יצאה במבצע ללקוחותיה המחוברים למוקד במבצע 5חברת צוות  .8

 )בתוספת  חודש X 58  ₪ 332 ( במחיר של5)דור מצלמות, ספק כח וחיבור לסלולאר 

 מע"מ(.

  X 58 ₪ 2; תוענק הנחה נוספת ומחיר החבילה יעמוד על עבור תושבי השכונה הצבאית  

 )בתוספת מע"מ(. חודשים

 . 53.5.34ההצעה לשדרוגים,התחברות למוקד  והתקנות חדשות תקפה עד  .9

 

 

 בכל עת כםנשמח לעמוד לשרות

 

 

 

 

 בברכה

 אריה, מנכ"ל אבנר בן

  מערכות מיגון 5צוות 


