


האתגר

זיהוי הצורך

0

20

40

60

80

100

120

140

איכות אויר  
פנים מבני  

ואוורור ירודה

בזבוז אנרגיה חוסר באור  
טבעי ותאורה

נוחות תרמית 
(קור / חום )

מרחב  , צפיפות
למידה מצומצם

צריכת חשמל 
גבוהה

קרינה רעש 
ואקוסטיקה

0

20

40

60

80

100

חדר מחשבים אק'חדר קורצ מעבדה ספרייה 1קומה  2קומה  3קומה 

זיהוי הצורך

זיהוי המקום

מרכזי

רעש  

ואקוסטיקה  

צפיפות

אוורורתאורה

3קומה 



האתגר
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תהליך פיתוח הפתרון
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תהליך פיתוח הפתרון

אלמנט הכנף
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הפתרון

אלמנט מרחבי אקלימי

https://www.youtube.com/watch?v=VLQ3HVfHaPA&feature=youtu.be
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הפתרון

התרומה הסביבתית



פדגוגיה

למידה סביב הפרויקט



אומדןאומדן ותכנית עסקית

תוכנית עסקית

כ"סהמחיר ליחידהכמותיחידהאלמנטנושא

הריסה
₪11,500 ₪11,500 1'קומפהריסה לפי תכנית

₪6,000 ₪6,000 1'קומפניסור גג

בנייה
₪22,500 ₪22,500 1'קומפ(ניסור גג וטיח בסעיפים אחרים)איטום וניקוז צבע , גג חדש, הגבהת הגג מעל המסדרון כולל מעקה גג

₪4,200 ₪120 35.א.ממעקה מדרגות, פתחים חדשים, מעקה גג חדש-מ "ס5קופינג אבן 

₪10,000 ₪10,000 1'קומפהנמכת תקרה מגבסגבס

₪7,000 ₪7,000 1'יחמחיצה מתקפלת( /הרמוניקה)דלת מתקפלת -101דלתות

פתחים

מדגם  , (דציבל לפחות40הנחתה של )זיגוג כפול , מ דאבל סקין כולל חלק קבוע ודלת פתיחה צירית"ס288/210ויטרינה -102

M1 פס מדבקה חלבית+ ע "של מיי דסק או ש
₪15,600 ₪7,800 2'קומפ

₪1,200 ₪600 2'קומפע"או ש4400כדוגמת קליל קלאסי , (דציבל לפחות40הנחתה של )זיגוג כפול , כ "פתיחה כע, מ דאבל סקין"ס75/80חלון -103

₪1,200 ₪600 2'קומפע"או ש4400פרופיל כדוגמת קליל קלאסי ,(דציבל לפחות40הנחתה של )זיגוג כפול , , מ"ס75/840חלון רשת -104

ע כולל  "או ש4400כ כדוגמת קליל קלאסי "פתיחה כע, (דציבל לפחות40הנחתה של )זיגוג כפול ,מ"ס219/55חלון -105

רשתות
₪2,600 ₪1,300 2'קומפ

נגרות
₪30,000 ₪2,000 15'יחתלייה לפי פרט+ייצור-' מ2.3/2.3אלמנט כנף -301

₪6,000 ₪2,000 3'יחתלייה לפי פרט+ייצור-' מ1.3/2.3אלמנט כנף -302

₪5,000 ₪5,000 1'קומפמעקה מוסדי  לפי פרט-202מסגרות

ריצוף וחיפוי
₪20,400 ₪150 136ר"מספוג אקוסטי מלמין בהדבקה לתקרה

₪800 ₪800 1'קומפהשלמות ריצוף

₪4,000 ₪4,000 1'קומפתליית וחיבור גופי תאורה קיימים לפי מיקומים קיימיםעבודת חשמל ותאורה

₪6,000 ₪6,000 1'קומפקירות ותקרה-כל המסדרון -תיקוני טיחתיקונים סופים

₪175,200 (מ"ללא מע)כ עלות הפרויקט "סהכ  "סה


