
'יח' מסבתכנית' מס

,משטח עליון' מ1.4 לגובה 3כלוא בין קירות קיימים לאורך 

 משטח תחתון בחזית נגרות בגמר פורניר אלון90

בתוספת חישוקי נירוסטה במידות משתנות פרט חדרתי  

.על פי תוכנית

עמדת טעינה עבור מכשירים ניידים לבעלי מוגבלויות

 כולל שלט תורם מואר בנוי 1על גבי קיר כניסה מספר 

.' מ1.6כקופסת אור בהרחקה מהקיר לקוטר 

חיפוי קיר קיים בדוגמת טבעות נירוסטה במידות משתנות 

.510*310כ "סה. על פי דוגמא

 בעומק עמדת 3.56*2.7 במידות 3פריסת קיר מספר 

גימור חיפוי עץ אלון וטבעות נירוסטה במידות . הקבלה

משתנות

171

תקרה דקורטיבית 

תלויה בחלל חדר 

קבלה

מבוצע באמצעות טבעות נירוסטה . 'מ12-  כ4*3בשטח 

מחובר לתקרה , ל"במידות משתנות על השטח הנ

(ייקבע בהמשך). באמצעות פרט נסתר

171

מופע פתיחה

 אינץ על גבי קיר הכניסה בהמשך לדלתות 46 מסכי לד 6י

מסביב למסכים חיפוי פח , המסתובבות בהתקנה קבועה

 36*1.84,  חלק תחתון69*1.84כדוגמת הדלתות למידות 

 בצד10*2.06- חלק עליון ו

161

אובייקט מעטפת מצינור נירוסטה מכופף ברדיוסים 

2.85 לגובה 550*300כ "סה. משתנים על פי תוכנית
11

בנוי ממסגרת מתכת בחיפוי פרספקס – ארגזי אור '   יח6י

מ" ס8 לעומק 55לקטר , עם הדפסה ותאורה פנימית
16

מ " ס70לקוטר ',  יח6כ "סה,  אינץLCD 24מעטפת מסכי 

 בגימור פורניר אלון בתוכו מקום למסך במידות 10לעומק 

 כולל כל פרטי הפרזול הנדרשים למיקום וביצוע 51*31

המסך

16

 עמדות מעוצבות עבור מסך מגע על גבי מוט נירוסטה 2י

מכופף על פי תוכנית כולל פרטי חיבור לרצפה ולמסך
12

 אינץ כולל מסגרת ברזל כמעטפת 46 מסכי 4מעמד ל 

12 לעומק 207 לגובה 75צד גב ובסיס למידות , למסכים

, מ" ס12לקוטר '  יח4כולל חיתוך לייזר בדוגמת פרצופים 

בנוי כגליל , כולל מתקן למיקוד סאונד בתקרת המבנה

 הכולל בתוכו פס תאורה היקפי 36 לגובה 90לקוטר 

מ לבן" מ5בחיפוי פרספקס 

בנוי כקפסולה .  אינץ46'  יח4בינוי מעטפת מסכים 

מחובר לקיר קיים , מפוסלת בקלקר בגמר ציפוי אקרילי

88*310למידות 

.107*41בתוספת שילוט על פי פרט 

בנוי כגליל , כולל מתקן למיקוד סאונד בתקרת המבנה

 הכולל בתוכו פס תאורה היקפי 36 לגובה 90לקוטר 

מ לבן" מ5בחיפוי פרספקס 

.א

 קופסאות 100  כולל 164 לגובה 414ארגז אור למידות 

אור בתאורת לד מקומית בעלת יכול דימור ושליטה  

שקוע בקיר מתעגל דקורטיבי בתוכו '  סמ23/23למידות 

במעטפת הקופסה מסגרת . LCD 55מגרעת עבור מסך 

 קופסאות 100מורכב מכ  . ברזל לשילוט כמצוין בתוכנית

אור כמספר היסודות בטבלה מחזורית

6

1

 בנוי כקופסת אור 50*120–  עמדות  למסכי מגע 4

בגב ובצידי המבנה , בחזית עם הדפסה בתאורה פנימית

,מעטפת ברזל בחיתוך לייזר  

תאור

חלל מבואה

171דלפק קבלה

דקורציה/שלט 

171

הכימיה מזיזה 

עניינים

151עמדת פריגו

הטבלה 

המחזורית

גאווה ישראלית 

פריגו+ 

21גאווה ישראלית

64.ב



עמדות לרמקולים עבור עמדות הפעלה למשחק הטריוויה 

צינור מכופף עלפי תכנית כולל מתקן לרמקול שתול , 

בלוח פרספקס

מגרעת בקיר דקורטיבי מתעגל ומעטפת ברזל לשילוט 

115*145במידות 

.LCD 46כולל נישה להפעלת קוביית מדיה ומסך 

ומעטפת שילוט לפי תוכנית

עמדת הפעלה בקיר דקורטיבי מתעגל כולל נישה בקיר 

. אינץ65דקורטיבי עבור מסך 

,כולל מעטפת שילוט על פי תוכנית

כולל משטח עבודה מעוגל בגמר פורניר אלון למידות 

 הכולל  ומגרעות מותאמות לצורת החלקים 507*110

במשטח העבודה ובקיר הדקורטיבי

מעמד צורני המשמש אחסון לחלקי המשחק

חלקי המשחק
תלת ממדיות המתחברות האחת לשנייה על פי '  יח12י

תוכנית
712

, 90 לגובה 300שולחן אינטראקטיבי בצורת גליל לקוטר 

שטחי , מבוסס הקרנה פנימית וכולל משטח זכוכית עליון

אחסון עבור חלקי הפעלה ופרטי תפעול עבור מקרנים 

גמר המעטפת . גמר פורניר אלון במעטפת. בגוף המבנה

פורניר אלון ומתכת

1

 מוצרים מפוסלים בתלת מימד בגודל של טלפון 16 + 

+-סלולרי 
16

1כולל מעטפת שילוט על פי תוכנית

 בגוף 300*1.5 למידות PAPER GHOSTתאום מתקן 

,  הכולל מעטפת חיצונית500*400*260קובייתי למידות 

פרטי תפאורה בעומק המבנה, דלפק חזית

31

 עבור 350*22*1.5ארוניות מדפים למידות '  יח3כ "סה

אשליית עומק
31

זכוכוית ,  אינץ 55מסכים שוכבים '  יח5- מתקן ל

כולל מתקן , רפלקטיבית עם הגנה נגד אבק וחשמל סטטי

. מעלות45לזכוכית ב 

 עשוי מעץ גושני אלון על פי 500*40*40 ספסלים 2

תוכנית
32

 עשויה כתיבת 2.60 לגובה 600טריבונה מדורגת בקוטר 

מעקב דו צידי במעטפת ,עץ הכוללת מדרגות פנימיות

 הכל בגמר פורניר אלון90ומעקה זכוכית בהיקף לגובה 

41

דלפק מדריך

 בגימור פורניר 1.05 לגובה 2.75*60דלפק מדריך מעוגל 

 ומידוף עם כיור פנימיאלון ומשטח זכוכית עליון כולל 

נעילה בגב הדלפק+ דלתות 

41

מתקן מסך

מתקן שילוט עבור מתחם הכימיה וגב למסך – מתקן מסך 

 בנוי ממסגרת ברזל על פי 3לגובה  , 2.80חכם למידות 

תוכנית כולל חיתוכי לייזר לכל הנדרש למיקום הדגמים 

התלת מימדים ומסך

41

 דלתות למידות 2חלל סגור בקיר זכוכית חלבית עם 

3.10*7.30
1

כ "סה, קירות פנימיים מחיפוי פאנלים עץ בהרחקה מהקיר

3.10לגובה '  מ12
1

מ " ס10 פסי תאורה הבנויים כקופסת אור לרוחב 2כולל 

כולל תאורת לד צבעונית'  מ12לאורך 
2

בנוי כקופסת אור ומתקן נשיאה על , 42מעמד למסך מגע 

.המסך
1

5001*40*40ספסל היקפי לאורך 

דגמי מפעלים

בניית דגם המפעלים בקרסום תלת מימדי מחומר פולימרי 

 כןלל תאורה ממוקדת 40 לגובה 2.80*2.80למידות 

.לנקודות שונות בגוף המודל

1

הטבלה 

המחזורית

64.ב

61איזה יסוד אני

עשו זאת 

בעצמכם

71עמדה

תיאטרון מעבדה

3מתחממים

5חדר מצב

עמדת הדרכה

14מודל נאות חובב



מעטפת שולחן

 כולל כל פרטי הפרזול 2.80*2.80 למידות 90לגובה 

הנדרשים לצורך הארה פנימית של השולחן והפעלת 

המדיה

1

עמדת הפעלה 

למסך מגע

בדוגמת עמוד נירוסטה הכולל בסיס ומתקן למסך על פי 

תוכנית
1

151*40*500ספסל צמוד קיר

מתקן מעטפת 

 אינץ55למסך 
1.צמוד קיר כדוגמת השילוט על פי תוכנית

תקרה תלויה

המתפקדת כגוף תאורה ומערכת סאונד במידות  – 

כמצוין ,  כולל פס תאורה היקפי82 לגובה 2.80*2.80

בתוכנית

1

טריבונת עץ מסוג בירץ בגמר לכה אפוקסית על פי 

 4הכוללת . 120 לגובה 760*2.50במידות , תוכנית

 כריות25שורות ישיבה  כולל 

1

דלפק הדרכה

 1.40*60כיור ושטח אחסון למידות , הכולל משטח עבודה

מעטפת , בנוי מנירוסטה משטח ומידוף פנימי. 90לגובה 

עץ בגמר לכה אפוקסית

3

2פ תכנית"יחידת ספריה כוורת נגרות עספריה

חדר הדרכה

שולחן עבודה כולל משטח במידות '  יח9– עמדת עבודה 

200X100 240 וחזית צמודת קיר לגובה 75 לגובה 

הכוללת מתקן למסך

9

design to budget13- לפי תכנון מחדש  טבע מרכז

design to budget13- לפי תכנון מחדש טבע קיר

אדמה מרכז

 8 פלטפורמות בשטח כולל 2שדה מוטות מוארים בנוי מ

בצורה אמורפית עשויות ממשטח נירוסטה מוגבה על ' מ

עלגבי המשטח , גומיות כולל מנגנון וויברציה חשמלי

מוטות גמישים בגבהים שונים שבקצה העליון שלהם גוף 

 500כ כ "סה',  סמ20 ממ לגובה 18תאורה יצוק בקוטר 

. אינץ10 מוטות נירוסטה כמעמד למסכי 4בנוסף , יחידות
12

500

design to budget1212- לפי תכנון מחדש אדמה קיר

design to budget116- לפי תכנון מחדש ברום מרכז

design to budget1120- לפי תכנון מחדש ברום קיר

איכוס מרכז

 3לגובה מתכונן '  סמ40 יחידות גליל בקוטר 6פריסקופים 

 עומדות כולל מערכת תנועה לכיוון גובה 3מתוכם תלויות ו

דלתית שרות , מראה פנימית לצפיה במסך, וציר מרכזי

מערכת חיצונית ברצפה , ידיות ומשקפת פיסולית, ותפעול

ובתקרה של פסי נירוסטה בחיתוך לייזר וצביעה בצבע 

10.אפוקסי בגוון משתנה

6

10קיר גרפי תדמיתי כחלק מקיר התדמית מגבסאיכוס קיר

design to budget9- לפי תכנון מחדש גלגל הידע

גופי תאורה 

התלויים בחלל

מעל עמדת . פס תאורה צורני תלוי מתקרת האולם

מעל , רץ" מ10מעל הכימייה בחיינו , רץ " מ23הכימיה 

בנוי מצינורות פרספקס חלבי בקוטר .רץ" מ23הטריבונה 

 VARIO LEDדוגמת . כולל תאורת לד צבעונית',  סמ8

LINER VENUS נוריות לד RGB 10W PERMETER 

ע מאושר כולל דרייבר "הניתנות לעמעום ושליטה או ש

 וכולל פרופיל אלומיניום להתקנה פנימית וכל DMXנשלט 

.אביזרי החשמל

1

קיר תדמיתקיר גבס

קיר תדמית בנוי מגבס כולל רדיוסים בקצוות וחיבור 

פ תכנית בגימור מדבקה לדפוס "ע, לקירות מעטפת בניין

3.05 לגובה 46.5
5

שדרת המפעלים

חדרי הדרכה

14מודל נאות חובב



קיר מתעגל 

דקורטיבי יחידה 

מרכזית ויחידה 

.קטנה

קיר אמצע

' מ60 באורך כללי 3.05צורני לגובה - קיר מתעגל דו צידי

, ר  כולל כל הנישות והפתחים למסכים" מ42ובשטח 

. קופסאות האור ולבינוי העמדות השונות מצידי הקיר

, בחתך צוקל תחתון משמש ליניקה ושחרור אויר למיזוג

א קירי ותאורה .ופתחי שירות בדופן כמוכן צוקל עליון למ

הקיר בנוי מסגרות מתכת וחיפוי חיצוני . נסתרת בהיקף

MDF כולל .  ממ בגמר שפכטל וצבע12 או דיקט גמיש

.רצפה צפה בפנים הקיר

1

דלתות 

אקוסטיות

דלתות אקוסטיות 

חשמליות בייצור 

מיוחד

 דלתות מסתובבות בתנועה חשמלית למידות 3י

 אינץ לכל 46 מסכי לד 6על גבי הדלתות , 1.75*2.85

בחלק התחתון של הדלת . AVדלת כמצוין בתוכנית 

מ ובגב הדלת מעטפת פח על " ס64מעטפת פח לגובה 

1.74*2.8גבי קונסטרוקציית מתכת 

16

3

כ"סה



סטטוסהערות

כ אחוז "סה

ביצוע פריטים 

קיימים

אחוז הנחהאמדן

לא תוכנן

AVללא המסכים וציוד ה 

מוכן להתקנה אך ללא פרטי חיבור 

לרצפה

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
מוכנים להתקנה ללא הדפסה

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

בוטלו גימורי הפורניר , מוכן להתקנה

על ידי המעצב

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
מוכנים להתקנה

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

מוכן להתקנה כולל חיפוי גרפי על 

תאי אור

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

₪ 75,000

₪ 100,000 תוכנן אך לא בוצע

₪ 60,000

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

הוכנה תשתית מסגרת ברזל בלבד

מוכן ללא גרפיקה על מעטפת 

ההכנות כוללות מקום - העמדות 

לרמקולים

₪ 100,000

50%

25%

75%



יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
לביצוע בשטח

מוכן אך ללא השילוט

מוכן להתקנה אך ללא המגרעות 

שבוטלו על ידי המעצב

מוכן

יפ זיהוי'מוכנות כולל צ

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
מבנה העץ מוכן אך ללא חיפוי זכוכית

לא בוצע

מוכן אך ללא השילוט

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

מבנה העץ מוכן להתקנה אך ללא 

משטח זכוכית להקרנה או תפאורת 

פנים המטבח

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

יבוצע לפי תכנון לפי , לא בוצע

קונספט חדש

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

לא אותר , לא ידוע באם בוצע או לא

במחסן ברמלה

בוצע ללא מאחזי זכוכית שהומרו על 

ידי המעצב במעקה עץ

לא בוצע

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
לא בוצע

לא ידוע כמה , הוכנו דגמי מפעלים

יש - מפעלי ואילו מפעלים בוצעו 

לעדכן את הדגם

מוכן אך ללא השילוט

מוכן ללא גרפיקה על מעטפת 

ההכנות כוללות מקום - העמדות 

לרמקולים

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

₪ 90,000

₪ 100,000

75%

63%₪ 90,000

לא בוצע

₪ 120,000

₪ 100,000 75%

15%

75%

63%

₪ 25,000

₪ 30,000

15%

70%

₪ 140,000



יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
בוצעה

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
לא ידוע אם בוצע

לא בוצע

לא בוצע

לא בוצע

מוכנה להתקנה

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד
יש לבצע לפי תכנון מחדש. לא בוצעו

מוכנות להתקנה

יש לקחת בחשבון פתחי 

אוורור וגישה לציוד

בוצעו אך ללא משטחי הזכוכית וללא 

כסאות תלמידים

ר"מ 20

ר"מ 10

ר"מ 28

120,000 ₪לא בוצע

פ מפרט,ע
נתלו הכנות ללא קבלת אישור 

ארגונית תעביר , קונסטרוקטור

גופי התאורה . תכנית נקודות תלייה

 SMDמוכנים למעט פסי הלד 

משקל גופי התאורה . והדרייברים

בחלק . מוערך בקילוגרמים בודדים

מהגופים נדרשים תיקוני שבר

73%₪ 50,000

ר"מ 140

80,000 15%₪לא בוצע

₪ 120,000

₪ 85,000

₪ 120,000

לא בוצע

לא בוצע

לא בוצע

לא בוצע

70%

70%

20%

₪ 120,000

₪ 120,000

₪ 120,000



ר"מ 185

150,000 15%₪לא בוצע

הנחיות לגבי עיבוי קורה , לא בוצע

הועברו למשרד האדריכלים של 

יש לוודא ביצוע . המבנה

קונסטרוקטיבי

15%₪ 250,000

₪ 2,145,000



מחיר המציע








