
דירג-וננ–תוליא תליא
״ןילרב״ טקיורפ

למשחה תשרמ רפס יתב קותינל תלוכי חותיפ

לפוט דעלא



המדקה
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.למשחה תשרמ רוביצ ינבמ קותינל תיגולונכט תלוכי חותיפב קסועה תולובג הצוח טולייפ םשייל הנה טקיורפה תרטמ
.תשרה םע וא למשחה תשרמ קתונמב דובעל תלוכי םע )Nano grid( תיטגרנא םייאמצע תויהל וכפהי רוביצה ינבמ
 למשח רדעיהב םג ןסוח זכרמכ לועפל לכוי רשא יתנוכש זכרמ תריצי ידי לע יתליהקו יתנוכש ןסוח תריצי הנה טקיורפה תועמשמ
.היגרנאו

 EMI CBC MED : ןומימ תונכוס
2.9.19 : הלחתה ךיראת
םישדוח36 : טקיורפה ךשמ
478,420€ :קנעמ םוכס



המדקה
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.יאפוריאה דוחיאה לשתינכות תרגסמב טקיורפ ונה ןילרב טקיורפ
.תימוקמ המרב אלמ ןפואב תוטילפ תיחפהל תלוכיה חותיפב קסוע טקיורפה
.ןוירוג ןב ׳ינוא ,תליא ,תוליא לבח תירוזא הצעומ ,ןווי ,הינידרס ,ןיסירפק :םיפתושה

םודא ףונ ס״יבו םילעי ס״יב :םיטולייפ ינש•
םיסמוע תלשהל לוהינ תכרעמ +תיאטלוו-וטופ תכרעמ + הריגאל זרכמ םוסרפ•
טולייפה ירחאו ינפל תמא ןמזב הדידמ תוכרעמ•
 היגרנאה תכירצ לוהינ תוכרעמ•
היגרנאה רוצייו הריגאה לוהינ תוכרעמ•



יללכ
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םודא ףונ ס״יב–תוליא לבח תירוזא הצעומ
יראלוס ןקתומט״וק300•
ש״טוק400•
םיבכר תניעט רוביחל תורשפא•
לוהינה תכרעממ קלחכ םינכרצ לוהינ תכרעהמ•
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הסככה הגדולה

8.7

8.2

3.7

8.2

מ 9 הבוגב הככסה זכרמ
מ 2.2 ךרעב דוקדוקל םישלושמה הבוג
מ 2.5 - םידומע בחור
מ 1 הגרדמ הבוג

בנייני כיתות
:להלן רשימת מדידות שנבקש לעשות אם מתאפשר

כמה שיותר מפורט, הספרסיור וירטואלי בכיתות ומסדרונות בית 9

מסדרונות/מדידת גובה הקומה בכיתות9

צילום של כל לוחות החשמל9

גגצילום 9

...(אם מתאפשר)מדידות המסומנות בתמונות בעמודים הבאים 9

הסככה הגדולה

םילעי רפס תיב– תליא
יראלוס ןקתומט״וק200•
הריגא תכרעמש״טוק400•
הניעט תודמע רוביחל תורשפא•
רלי׳צל רקיעב םיסמוע תלשה תכרעמ•



:תואצות

רפסה יתבב תוכרעמה ללכ תנקתהב ךמות טקיורפה•

ריעבו הצעומב םיפסונ םירוזאל טקיורפה לופכש ךרוצל ושמשי תואצותה•

תמייקההקירוטוטטסהו היצלוגרה תניחב ךרוצל ושמשי טקיורפה תואצות•

םוריחתותיעב הליהקלו הנוכשל םיתוריש ןתמל ןסוח זכרמל םיכפוה רפסה יתב•

תוטילפ תתחפהו תשדחתמ היגרנא אשונב הדימל זכרמל םיכפוה רפסה יתב•
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Educational Information Terminals
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GUI prototypeChildren Educational Activities
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