
.רווה-התוכנית לשיפור פני בית הספר האזורי גן

:מטרות הוועדה

.בעלות מינימאליתמירביטיפוח 1.

הנוער במלאכהשילוב 2.

לתלמידיםידע הקניית 3.

.המועצהותיקי והנצחה לנופלים פרוייקט4.

שילוב הקהילה5.
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חלונות18קומות 2הצבת אדניות :  1משימה 

חיפוי ירוק לאורך מעקה שביל הגישה: 3משימה 

שיקום מסלעה קטנה: 2משימה 

שיפור אדניות מעל כניסה ראשית למבנה: 4משימה 





מרחבי חוויה שונים  

פנים בית הספר

מרחב משחק1.

מרחב קריאה  2.

מרחב לימודי3.

מרחב מנוחה  4.

מרחב הרחוב5.

(  'ח-'ה)מרחב בוגרים 6.

מרחב אישי7.

חצר בית הספר  

פאטיו1.

גינת ירק  2.

משחקי רחוב  3.

מתקני ספורט  4.

מבנה ושער



מרחב המשחק 





מרחב קריאה  •



מרחב לימודי







מרחב הרחוב















מצב קיים חדש

הצבת אדניות בכל החלונות האפשריים–01פרוייקט



ה-הצללת מגרש אחורי כיתות ד–02פרוייקט

מצב קיים

חדש



הקמת גינה לאורך קיר דרומי–03פרוייקט



במיכליםעצים 

הקמת גינה לאורך קיר ספרייה–04פרוייקט



הקמת גינה לאורך קיר מבנה מזרחי–05פרוייקט



הקמת גינה לאורך קיר ספרייה–06פרוייקט



הקמת גינה לאורך קיר ספרייה–07פרוייקט



:  צרכים על ידי הנהלת בית הספר בשיתוף ההנהגה המוסדיתהגדרת 

.מסדרונות ופינות לימוד–הותיקהמרחבים מחוץ לכיתות בבית הספר שדרוג -8פרויקט 
.הוספת תאורה ושיפור מראה הקירות, החלפת והוספת ריהוט במסדרונות

גבוהה: דחיפות

2017ינואר פברואר : מועד ביצוע מבוקש

.30,000₪: תקציב כולל מבוקש

.אזור הפטיו וחצרות בית הספרשידרוג-9פרוייקט
.'החלפת חול וכד, צביעה וחידוש צבע וציורי קירות בתחום בית הספר, שיפור הגינון

גבוהה: דחיפות

2017פסח : מועד ביצוע

.ח"ש150,000: תקציב נדרש

.2000₪: לביצוע כולל כתב כמויותתוכניתתקציב ראשוני להכנת 

.כיתות לימוד והוספת תאורה15-בכביצוע תקרות אקוסטיות השלמת -10פרוייקט
גבוהה: דחיפות

2017פסח : מועד ביצוע

.לברר עלות ביצוע החלפת התקרות שבוצעה לאחרונה: תקציב נדרש

.  מרחב המזכירות וחדר המוריםשיפוץ -11פרוייקט
.שיפוץ חדרי ההנהלה כולל חדר המורים והוספת חדרי שירותים

גבוהה: דחיפות

2017אוגוסט -יולי: מועד ביצוע מבוקש

200,000₪: תקציב כולל מבוקש
.3000₪: לביצוע כולל כתב כמויותתוכניתתקציב ראשוני להכנת 

.'ח-'רחבת המשחק של כיתות זשיפוץ -12פרוייקט
.ספרחיפוי הריצוף הקיים בחומר המשמש לחיפוי ריצוף במשטחי כדורגל בבתי 

.צביעת קירות והוספת צמחיה, מתקני כדורסלהוספת 

גבוהה: דחיפות

2017יולי אוגוסט : מועד ביצוע

.ח"ש150,000: תקציב נדרש

.3000₪: לביצוע כולל כתב כמויותתוכניתתקציב ראשוני להכנת 

.ושיפור החזות' ח-'ריהוט במבואה למבנה זהוספת -13פרוייקט
.הוספת ריהוט במסדרונות ושיפור מראה הקירות

בנונית: דחיפות

טרם נקבע: מועד ביצוע מבוקש

.3,000₪: תקציב כולל מבוקש

.ציוד מיושן בתוך הכיתותהחלפת -14פרוייקט
.בפרט שולחנות וכסאות–החלפת ציוד מיושן בכיתות 

בינונית: דחיפות

.2018תחילת ביצוע -ביצוע הדרגתי: מועד ביצוע

טרם נקבע: תקציב נדרש

,הספריש לערוך סיור עם מנהלת בית 

.רשימה של הציוד שיש להחליפו ולקבל הצעת מחיר לרכישהלהכין 

.  הצללה של אזור המשחקים המרכזיהחלפת -15פרוייקט
בנונית: דחיפות

2018יולי אוגוסט : מועד ביצוע

.ח"ש150,000: תקציב נדרש



בניית אדניות מאולתרות



בניית אדניות מאולתרות



כיסי צמחייה



כיסי צמחייה



ספירת האצבעות

.מציינת מספר כיסים

.ר"מ1–שטח כיס 



פנים בית הספר–1שלב . 1

שער ומבנה+ חצר בית הספר -2שלב . 2

יבוצע בשיתוף התלמידים וההורים  . 3

אופי אחיד בכל המרחבים. 4

צביון רגוע ושלו עם מגוון אפשרויות.5

תעדוף לפי דחיפות ותקציב  . 6

שיפור החזות הבית ספרית•
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הצבת אדניות גרניום בפתחי החלונות

10,000₪: עלות רכש
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הצבת חביות לגידול צמחי תבלין ומרפא

ח"ש13,000: עלות רכש
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עם עצי הדרמיכליםהצבת 

ח"ש36,000: עלות רכש



הערכת עלויות ראשונית

:הערות

שנור  1.

.מפעל הנצחה מטעם המועצה2.

סיוע המועצה בביצוע סעיפים טכניים3.

הפחתת כמויות4.

דירוג5.


