
  

 14/2019מכרז פומבי מס' 
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  כזתיאור המר

 מטרתו העשרת המשתתפים באלמנטים חינוכיים מדעיים וטכנולוגיים. מרכז מדעי 

 המרכז מציג מגוון אלמנטים חזותיים, מתקנים, עמדות ומתחמים המאפשרים מגע, משחק, למידה והתנסות.

ת תפקידו של המרכז להיות מעבדת ייצור המספקת לקהילה חלל עבודה ויצירה חדשני המאפשר לכל אחד לתכנן וליצור באמצעו

 טכנולוגיות מתקדמות. 

המרכז מעוצב ומאובזר בצורה מודרנית, חדשנית, אטרקטיבית ומזמינה הכוללת ציוד טכנולוגי מתקדם, מחשוב מתקדם, 

 סימולציות, רובוטיקה ומכניקה מתקדמת, ריהוט מודרני ומודולרי ועוד.

יה במערך החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי המרכז ישמש כמוקד חשיפה, למידה, חשיבה והתנסויות מעשיות לכלל האוכלוסי

 בתחומי המדע והטכנולוגיה בצורה חווייתית, מהנה ומעוררת השראה. 

המרכז יעורר סקרנות ויקדם יזמות, יצירתיות, מנהיגות ושיתופיות בקרב התלמידים, מורים אנשי חינוך וקהילה. יתרום לשיווין 

 הזדמנויות וצמצום פערים.

גג אחת מתקנים שונים בעלי אוריינטציה חינוכית, מדעית טכנולוגית המשלבים הנאה ולימוד תוך  המרכז יספק תחת קורת

השתתפות מעשית של הנהנים במטרה להמחיש להם עקרונות מדעיים ופיסקליים, לחשוף אותם לטכנולוגיות מתקדמות ולאפשר 

 להם לחלום, לתכנן ולייצר במו ידם.

 ומטרה חזון

מקום , מרכז מדעי

משמעותי בו כל אחד יכול 

ליזום, ללמוד, לתכנן, ליצור 

ולממש רעיונות באמצעים 

 טכנולוגים חדשניים

ולהשתלב בעולם של המחר 

תוך פיתוח תחושת 

מחויבות, משמעות ושייכות 

 21ורכישת מיומנויות המאה 

הנדרשות להשתלבות 

 בעולם זה. 

מרכז מדעי 

 טכנולוגי

מרכז מדעי הינו מרכז פעילות 

מותקנים ו במסגרתאשר 

טכנולוגיים מדעיים מתקנים 

המבקרים  החושפים את

 לעקרונות מדעיים טכנולוגיים

 ומהנה. תבדרך חווייתי

המרכז מוקדש לפיתוח 

המתקנים בו סקרנות וידע 

מספקים למבקרים חוויה 

דרך  טכנולוגית תמדעי

התנסות מעשית, עדכנית 

 .וחדשנית

המרכז מאפשר למבקרים 

, לחוות, תוך משחק, הנאה

למידה ופיתוח סקרנות בדרך 

תהליך המחקר בהתנסות  של

מרגע הגילוי ועד  ,המדעי

 . יישומו

המרכז ממחיש ומציג מגוון 

רחב של נושאים מדעיים 

טכנולוגיים דרך זוויות ייחודיות 

תוך עמידה על הקשר הישיר 

 לחיי היומיום שלנו. 

המבקרים במרכז יכולים 

להתנסות ולחוות את נפלאות 

המדע סביב עולם יצירה 

 .חדשני ולהגיע לתובנות שונות

 לסיור הווירטואלי הקישו כאן 

  https://youtu.be/RuShY4_TFTU 

https://youtu.be/RuShY4_TFTU
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 במסגרות שונות וייתן מענה למגוון קהלים:המרכז יאפשר פעילות לאורך כל היום 

 מתן מענה עירוני להתנסות חווייתית לכלל תושבי העיר▪

 מרחב התנסות לטכנולוגיות חדשניות בתחומי המדע והטכנולוגיה▪

 מרחב המאפשר יוזמות חינוכיות בקרב תלמידים ,מורים וקהילה▪

 סדנאות, פעילויות, חוגים והרצאות לקהל הרחב▪

 פעילים ומעוררי השראה המזמינים תלמידים, מורים, אנשי חינוך וקהילה לגעת, לחוות וליהנות ממדע וטכנולוגיהמיצגים ▪

 הפקת תערוכות▪

 מרחב פתוח ללמידה, התנסות ויצירה עצמית ▪

 מרחב המעודד קשרים ושת"פ בין מוסדות וחברות עירוניות בתחומי החינוך והקהילה▪



 
 

 

4 

 

  

 כזתכנון המר

התפיסה שהובילה אותנו בתכנון ועיצוב המרחב הינה חדשנות וגמישות רבה המביאה לחוויה 

 יעוצב בצורה מודולאריות תכנונית וביצועיתהמרכז לימודית שונה ואטרקטיבית על כן, 

באמצעות בניית כיפות גאודזיות )כיפות גאודזיות הינן מבנה אקולוגי, עמיד לאורך שנים, 

משתלב עם הסביבה, מוקם בזמן קצר, עמיד לרעידות אדמה ועוד( אשר ידועות בגמישותן 

 ומאפשרות תכנון ועיצוב גמיש בגודלן. 

אוורור ויניקה. כמו גם, מבנה גאודזי מאפשר יצירת פתחי כניסה ויציאה, חלונות ופתחי מיזוג 

נקודות תליה רבות למערכות שונות כגון: תאורה, סאונד, צילום חישה והקרנה בהתאם לצורך 

 ובגמישות אינסופית.

 כיפות אלו יכולות להגיע לגובה ורוחב רב, אשר את קליפן ניתן לשנות בהתאם לצורך

 כגון: מקשיח לרך מאטום לשקוף וכו'. 

 ופה בחומרים שונים ומגוונים לדוגמא: כיפת השמשקליפת הכיפה החיצונית תח

 תחופה בחומרים, בצבעים, בתאורה ובאמצעים גרפים ובדרך זו הכיפה תהווה

 מודל ממשי לשמש הן בגודלו והן בצבעיו.

 פנים הכיפות ישמש סביבת פעילות ולמידה חדשנית ואטרקטיבית.

 ונקציונאליותכל כיפה מייצגת תוכן מדעי טכנולוגי אחר ובעלת נראות ופ

 ספירה. -למשל: כיפה דמוית שמש, כיפת העיר העתידית, כיפת האקו -שונה  

 בנוסף ינוצלו החללים הנותרים בין הכיפות למיקום ותחימה של אזורי עבודה,

 תערוכות מתחלפות, ישיבה אלטרנטיבית וצפיה באלמנטים אור קוליים ואף

 במתקנים נוספים תוך משחק הנאה והתנסות. 

 ת אינטגרציה בין המתקנים, הכיפות, התחנות והעמדות השונותקיימ

 במרכז המעוררים תהליך השראה, למידה, חשיבה, תכנון

 ויצירה הגורמים חוויה כוללת למבקר. 

 לצד כל מתקן תותקן עמדה אינטראקטיבית המשלבת

 יכולת ליצירת דיאלוג עם המבקר בצורה חוויתית

 , אופןלקבלת הסברים מפורטים אודות המתקן

 הפעלתו ומה ניתן ללמוד באמצעותו. הדיאלוג יכול 

 להיות קולי, תנועתי, צבעוני וצורני. 
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 קטןמרכז מדעי 

יהיה בגודל  בינונימרכז מדעי 
מ"ר במרכז  200-300של 

המדעי יותקנו מתקנים מדעיים 
טכנולוגיים, עמדות/ תחנות 
הפעלה שונות הכוללות את 

הציוד הנדרש ללימוד התחום 
 המדעי טכנולוגי הרלוונטי.

במרכז יהיו מחשבים, 
טאבלטים מקרן טלויזיה 

 מדפסת ועוד.

כל עמדה / תחנה במרכז 
תרוהט בריהוט מודולארי 
מודרני הכולל שולחנות, 

ראות התייחסות כיסאות )ניתן ל
מיוחדת לתצורת ישיבה 

בעמדות שונות( ואמצעי איחסון 
 לערכות / ציוד.

בחלל המרכז יוצבו מסכים 
 ומקומות ישיבה לצפיה ופנאי.

 

 במרכז יותקנו המתקנים, העמדות/ תחנות הבאות: 

A 

 

B 

 

B 

 

A 

 

B 

 

C 

 

C 
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 מייקרספייס מכיל עמדות / תחנות  שונות:

 עמדת סריקה, מידול והדפסה בתלת מימד.1

 עמדת אלקטרוניקה.2

 ועבודה מסורתייםעמדת כלי מלאכה .3

 עמדת חיתוך בלייזר.4

  -מרחב ייצור A: אזור

"Makerspace" 

המייקרס מאפשר סביבת למידה יזמית 

ודינמית בה מותר לטעות וללמוד מטעויות. 

גמישות פדגוגית והתאמה תוך מתן 

 .לאוכלוסייה ולצרכים המקומיים

מייקרספייס זהו המקום בו משתלבים 

יחדיו הציוד, הקהילה והלמידה הנדרשים 

 לצורך מימוש העשייה. המייקרספייס

מאפשר הנגשה של ציוד יקר וחומרים 

 אשר אינם בהישג ידם של פרט מן המניין.

ייקרספייס מהווה מרחב מזמין ופתוח המ

אנשים בעלי סקרנות המעוניינים להכיר ל

מגוון טכנולוגיות, להתנסות וללמוד תוך 

כדי תנועה ועשייה, תוך הסתמכות על 

 מקורות מידע מהאינטרנט והקהילה.
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  עמדת מידול והדפסה בתלת מימד1: מתקן מס' 

 הדפסה תלת מימדית היא שיטת ייצור המאפשרת לייצר חלקים פיזיים מקובץ תלת מימדי באמצעות חומר ממשי המודפס שכבה אחרי שכבה.  

 

 

 

5.  
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  : עמדת אלקטרוניקה2מתקן מס' 

לייצר מוצרים  )ארדואינו( ו עמדת האלקטרוניקה תאפשר ללמוד ולהתנסות בתכנון מעגלים חשמליים, לתכנת מיקרו בקרים 

 חכמים המבוססים על רכיבי אלקטרוניקה כמו חיישנים מנועים וכד'. 

 



 
 

 

9 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : עמדת חיתוך בלייזר3מתקן מס' 

עמדה לחיתוך בלייזר תאפשר לתלמידים לתכנן ולשרטט בדו  

מימד באמצעות בתכנות תב"ם )תכנון בעזרת מחשב( בצורה 

וקלה סקיצה לחיתוך של מגוון חומרים בצורה מדויקת,  מהירה 

   בטוחה ומהירה מאוד.
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מסורתיים: עמדת כלי מלאכה ועבודה 4תקן מס' מ  

 ם ידניים וחשמליים כגון מסור ופטיש, וחומרי גלם שונים, יוכלו התלמידים לייצר במו ידם מוצרים ממשים תוך תכנון, ניסוי ויצירה.  באמצעות כלי עבודה מסורתיי 
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מרחב לגיל B: אזור 

  ZOO LAND הרך 

 ZOO LANDמרחב  ה 

במרכז המדעי ימצא בתוך 

חצי כיפה גאודזית ויהווה 

 ''מגרש משחקים דמיוני

המצויד במגוון סוגים של 

ערכות רובוטיקה ולבני לגו 

 LEGO Educationשל 

המותאמות לגיל הרך ובו 

יעסקו הילדים יעסקו בתחומי 

מדע וטכנולוגיה תוך 

התמקדות בעולם החי הקרוב 

 לליבם. 

 ZOO LAND: 5מתקן מס' 
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כדור הארץ שמש וירח – 6 מס' מתקן  

הירח סובב את   הכדורים שונים בגודלם, בצבעם  ובשאר מאפייניהם.  כדור הארץ והירחדמים את ממתקן זה מורכב מכדורים שונים ה

 . כדור הארץ והשמש מאירה 

 כדור הארץ והירח יסתובבו בהנעה פיזית ע"י המבקר עם אור פיזי הבא מכיוון השמש. 

 

בין המרחבים C: אזור 

 )חלל כללי(

בחלל הכללי של המרכז יוצגו 

המיצגים המדעיים טכנולוגיים 

המאפשרים מגע, התנסות וצפיה 

וסביבם תהינה פינות ישיבה 

 בתצורות שונות ואמצעי איחסון.
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 - 7: 'מתקן מס

 מיצג השמש 
כיפת השמש תחופה בחומרים,  

בצבעים, בתאורה ובאמצעים  

 גרפים. 

הכיפה תהווה מודל ממשי  

לשמש בגודל ובצבעים. בכניסה 

למתקן יוצג מסך המשלים את  

 המידע אודות השמש. 

מתקן זה משלים את התצוגה  

בנושא אסטרונומיה הכוללת את  

מערכת  יצג השמש ודגם מ

ומשקל בכבידה שונה על  השמש 

 כוכבי לכת. 
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 המבקריםאזורי תצוגה של תוצרי 
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 דרישות מהרשות להקמת מרכז מדעי

 מ"ר 200-300 על הרשות להקצות לטובת המרכז המדעי חלל בגודל

בגודל החלל כלפי מטה בעמידה בתנאי סף. 15%של עד  ההאפשרות לסטיי תניתנ  

 הקצאת המבנה מטעם הרשות כוללת את ההתאמות הבאות שהינם חלק בלתי נפרד מהקצאת החלל:

 תוכנית  מדידה של החלל וסביבותיו.•

 החלל יהיה משופץ ומתאים לשימוש בהתאם לתוכנית משותפת שתתגבש יחד עם הזוכה והרשות.•

 המבנה יהיה מונגש ובמקום מרכזי בעיר/ נגיש בקלות בעזרת תחבורה ציבורית•

 פתחים בהתאם לתוכניות משותפת שתתגבש יחד עם הזוכה והרשות.•

  .מבנה תקני בעל אישורים מתאימים לפעילות במקום•

 שקעי חשמל עבור כל עמדות פעילות/ מחשב( 4)לאחר תוכנית העמדה הרשות תידרש לספק תשתית חשמל שלבסביבה ממוחשבת רבה. עבודה ,זייתלת פתשתית חשמל •

 ה לכל מחשב.מג 100מחשבים במהירות  50-כולל ארון תקשורת המתאימה לחיבור כתשתית טלפון ואינטרנט בכל המרכז •

 )המרכז יפעל עם חלונות סגורים( וחימום רלקירולגודל החלל  תשתית מיזוג אויר•

חלל הפנימיות )גבס/מחיצות(. במידה ויידרשו שינויי לאחר אישור החלופה המועדפת של תכנית ההעמדה ע"י הרשות, הרשות תהיה אחראית לבצע את התאמות ה•

 פתחים/עבודות אלומיניום, עלויות אלה לרבות העלויות הכרוכות בתכנון וברישוי יהיו על חשבון הרשות.

 .)במידה ואין יציאה לחלון( מנדוףנדרשת עבור הציוד לדוג' שקע תלת פזי, או  להכין תשתית שתידר הרשות•

 חשכה.יתכן ותידרש ה•

 אבני דרך:

 גיבוש פרוגרמה

 תכנון ראשוני

 הכוולל בתוכו תוכניות לבעלי מקצוע  תיכנון מפורט

 
 העבודה אינה כוללת:

 תשלומים בגין צילומים העתקות ישולמו ע"י הרשות ישירות לספקים.•

וכד' יועסקו בתיאום עם רובוגרופ בתשלום  שכר יועצים נוספים שיידרשו לביצוע העבודות כגון: מפקח, קונסטרוקטור, יועץ אינסטלציה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ אקוסטיקה, יועץ חשמל,•

 ישיר של הרשות אל בעל המקצוע.

 ודה אינה כוללת טיפול וליווי בקבלת היתרים ו/או כל טיפול מול הרשויות אלה יעשו על ידי הרשות ישירות מול הגורם המטפל והרשויות העב•

      

 יות יורדת לגמרי מהספק המבצע.האחר אין להעביר תכניות לצד ג' ללא אישור . אין לצד ג' לעשות שינויים בתכניות ללא אישור מטעמי בטיחות. במידה ונעשו שינויים ללא אישור
 לא ניתן לקבל את התכניות עד לסיום העבודה. בסיום העבודה יועברו ללקוח כל החומרים המוגמרים.

 כניות ואת הפרויקט במהלך העבודות ועם השלמתן להציגן ולפרסמן.תרובוטק יהיו רשאים לצלם את ה


