
#
עמדהמספר עמדה

אמדן עלויותהערותתאור כללי של העבודהפריט
אחוז 

תוספת/הנחה
מחיר המציע

1

הגרסאות שסופקו אינן ברזולוציה  פריטי דפוס6עיצוב מחדש של תוכן לדפוס קופסאות אורהכימיה מזיזה עניינים1.0101

מתאימה לדפוס ויש לעצבן מחדש

₪ 6,000

סרט לופ לממשק 

אינטראקטיבי

+ הפקת הסרטון ומרכיבי ממשק 

גרסה אנגלית

יש למצוא פתרון קריאטיבי לחלוקת 

 דוברים4 במקום 3הלופ מחדש ל 

₪ 10,000

20,000 ₪דיבוב ועריכת פסקול פס קול אנגליתהפקת גרסאות דיבובגרסאות אנגלית

הפקת תוכן לעמדה מבוססת תסריט חדש והפקהכלל סרטוני העמדהתאטרון המעבדה1.0304

pepper's ghost . יש להציכע קונספט

תכני חדש לעמדה ועל בסיסו לאשר 

תסריט

₪ 250,000

- ממשקים אינטראקטיבים חדר מצב1.0405

תרחיש ניטור

10,000 ₪עיצוב ממשק תרחיש ניתור בלבד

תיקון סרטון קיים והפקת גרסה סרטון לופ פתיחאיזה יסוד אני1.0506

באנגלית

+ תיקון לופ פתיח עברית ללופ מושלם 

הפקת לופ אנגלית זהה

₪ 6,000

עיצוב מחדש או פירוק למרכיבים על עיצוב מחדשעיצוב ממשקי משחק טריוויה

אנגלית/עברית- בסיס עיצוב קיים 

₪ 10,000

הפקת גרסה אנגלית על בסיס גרסה ( סרטונים5)הפקת גרסה אנגלית גרסה אנגלית

עברית קיימת

₪ 15,000

עיצוב מחדש או פירוק למרכיבים על עיצוב מחדשעיצוב ממשקי משחק טריוויה

אנגלית/עברית- בסיס עיצוב קיים 

₪ 10,000

הפקת גרסה אנגלית על בסיס גרסה ( סרטונים5)הפקת גרסה אנגלית גרסה אנגלית

עברית קיימת

₪ 15,000

1,000 5₪תיקון גרסה אנגלית לסרטון 5תיקון גרסה אנגלית לסרטון  אנגלית5סרטון 

עיצוב מחדש או פירוק למרכיבים על עיצוב מחדשעיצוב ממשקי משחק טריוויה

אנגלית/עברית- בסיס עיצוב קיים 

₪ 10,000

החברה לשירותי איכות 1.0911

הסביבה

 סרטונים 6הפקה מחדש של כלל תכני מרכז חלל

(אנגלית/עברית)

סרטוני פריסקופים אינם באיכות 

לא הופקו הסרטים באנגלית , מספקת

כלל

₪ 120,000

החברה לשירותי איכות 1.111

הסביבה

קיר )סרטון אינטראקטיב 

(ימין

הפקת פס קול ופירוק למרכיבים 

לאינטראקטיב

20,000 ₪(קריינות עברית קיימת)עברית אנגלית 

ממשקים 1.1221

אינטראקטיביים

עיצוב ממשקי הפעלה 

אינטראקטיבים

פירוק למרכיבי משקים לצורך , עיצובכלל המרכז

תכנות

₪ 30,000

כלל סרטוני העמדה מתחממים1.1303

וממשקים

סרטון הסבר + שומר מסך נושם הפקת סרטוני העמדה וממשקים

גרסאות |  סרטוני מוצרים 7+ משחק 

אנגלית/עברית

₪ 120,000

הפקה מחדש של תכנים חסרים כל סרטוני העמדהעשו זאת בעצמכם1.1407

לאחר התקנה

, כולל סרטון הסבר, על בסיס תוכן קיים

סרטון , COUNTDOWNסרטון 

מצריך צילום באתר לאחר . סיכום

(אנגלית/עברית)התקנת העמדה 

₪ 60,000

כל תכני העמדה לפי תכנון גלגל הידע1.1509

חדש

העמדה המקורית בוטלה ובמקומה 

 טרם תתוכנן עמדת מפעל נוספת

פריט זה יתוכנן . נקבעה זהות המפעל

.  ויבוצע לאחר קביעת זהות המפעל

produce to budget.

₪ 200,000

כל תכני העמדה לפי תכנון ברום1.1610

חדש

produce to budget₪ 200,000

produce to budget₪ 35,000ז לקיר ללא פסקול. סרטוני ת5תכני קיראדמה1.1712

כל תכני העמדה לפי תכנון טבע1.1813

חדש

produce to budget₪ 200,000

הפקה מלאה של סרטון תרחיש קשיין'וידאו מאפינג פרוגהפקת מקסימה

קשיין'סינרגיות כולל וידאו מאפינג פרוג

₪ 50,000

הפקת סרטוני מפעלים 

(wavelength ,טבע, פיברו ,

(ז"נתג, אדמה, ברום

פיברו )לפי סגנון סרטי מצגת הקיימים  השלמת סרטוני מפעלים

גרסאות אנגלית  + (ואיכות הסביבה

השלמות פס קול + לכלל הסרטים 

לכלל הסרטים

₪ 120,000

קשן על גבי 'מפינג פרוג

הדגם לתכני מועצה

סרטונים שהופקו לסיור החוץ ישולבו ניטור, אידוי: לסרטונים

בעמדה זו

₪ 20,000

 יש לבצע + produce to budget שומר מסך+ הפקה מחדש מיצג מיצג ושומר מסךמבואת כניסה1.216

תיקונים והתאמות של התסריט הקיים

₪ 200,000

הטמעת הוראות תכניות יועצת כלל התכניםנגישותנגישות 1.21

נגישות

כרגע אין - פסי קול מפושטים , כתוביות

יהיה עד המכרז ואוכל . אפיון סדור

להעריך יותר במדויק

₪ 100,000

כללי

הפקת גרסאות מאסטר לכלל תכני כלל התכניםמאסטרינג1.3

המרכז

יש לספק גרסאות מוכנות להטמעה 

במערכות המרכז בהתאם להנחיות 

 לרבות תכנים AVטכניות של קבלן ה 

י אורפאן"שהופקו ע

₪ 50,000

עבודות נוספות2

produce to budget₪ 200,000כל תכני העמדהז"נתג 2.108

produce to budget₪ 200,000כל תכני העמדהקיר מזרחי2.220

המומחים של 2.315

wavelength

50,000 ₪הפקה מחדש באנימציהכל סרטוני העמדה

0 2,338,000₪ ₪סיכום ביניים

1.02

1.06

1.07

1.08

1.19

השלמת חוסרי אורפאן

מיני נאות חובב

הטבלה המחזורית סבב 

1

הטבלה המחזורית סבב 

2

גאווה ישראלית

פיברו 06
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06


