
פאב המסגריה חצרים  
מצגת למליאת המועצה



מטרת העל של המקום

נגיש ובטוח לתושבי המועצה בכלל ולצעירים  , זמין, יצירת מקום מפגש ובילוי פעיל
.בפרט

:יעדים 

היכול , עם רישיון עסק, שיפוץ מבנה המסגרייה והבאתו למצב של מקום פעיל•
.  לאוכלוסייה גדולה ומגוונת, לשמש למסיבות ואירועים שונים

ללא צורך בנסיעה למקומות  " קרוב לבית"מתן אופציה לצעירי המועצה לבלות •
.שאינם עומדים תמיד בסטנדרט בטיחות גבוה, בילוי מרוחקים

יצירת מקום נוסף לשימוש בעלי תפקיד במועצה לאירועים המתאימים לקונספט  •
. צעירים וכדמה, נוער, תרבות–המקום 
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מצב השיפוץ נכון להיום

.גג האסבסט הוחלף•

ד הסתיימה"בניית הממ•

.הותקנו כל מערכות כיבוי האש•

.שופצו תאי השירותים•

.הבר הישן פורק והחלה בניית הבר החדש•

בוצע ביקור של מנהל , לאחר אישור כל הגורמים הנוגעים לחשמל וכיבוי אש•
.המחוז בכיבוי אש וניתנה הערה חדשה על הקרבה של תחנת הדלק

.במקביל יש צורך לבנות שרותי נכים על מנת לעמוד בתקני נגישות•
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קווים מנחים לתכנית הפעילות של הפאב

.עסק המחזיק את עצמו מבחינה כלכלית•

.פתיחת הפאב לאנשים חיצוניים רק לאחר רישוי עסק מוסדר•

.מנגנון הטבות לתושבי המועצה•

.נוער וכדומה, יכולת שימוש במקום לבעלי תפקידים במועצה כגון תרבות•

.הגדרת מערך התפעול של המקום ועבודת הצעירים•
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טיוטה ראשונית לתכנית העבודה של הפאב

.פעם בחודש מסיבת חיילים בליל שישי •

.פעמיים בחודש אירועי סטודנטים באמצע השבוע–פעם •

.בשבוע שאין מסיבה, לכלל הציבור, בליל שישי•

הקרנות משחקי ספורט  -באמצע השבוע " פאב רגוע"פתיחת •

.על פי תאום עם גורמים הרלוונטיים, תפעול אירועי המועצה•

.השכרת המקום לאירועים פרטיים•
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נקודות שסוכמו  
בשיתוף בעלי תפקיד רלוונטיים במועצה

על פי  , (כמו מועדון להב)פאב המסגרייה ישמש מתקן נוסף לאירועי המועצה •
.התאמת אופי האירוע

על  , המועצה תשלם פר אירוע. מנגנון ההתקשרות יהיה שונה מהנהוג מול להב•
.פי תמחור ידוע מראש

בכל מקרה הסדר התשלום לא יתנהל מול מחלקה כזו או אחרת•

–באירוע מועצה מחיר השימוש במקום יהיה במחיר עלות התפעול השותף  •
.חשמל, עבודה לצורך האירוע

.כיבוד וכדומה, המחלקה המארגנת תשלם על תוכן הפעילות, באירוע מועצה •

.תכנית הפעילות של הפאב תקבע ותתפרסם אחת לשלושה חודשים•
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נקודות שסוכמו  
בשיתוף בעלי תפקיד רלוונטיים במועצה

בתנאי שנקבעו בתכנית הפעילות  , באמצע השבוע תהייה עדיפות לאירועי המועצה•
.מראש

.הפעילות תתפרסם בכל המדיות הקיימות בישובים השונים•

.והן במחיר השתייה, במידה ויש, הן במחיר הכניסה, לתושבי המועצה יינתנו הנחות •

.או תעודת זהות" כרטיס תושב"ההנחות יינתנו בהצגת •

.על פי הצורך של המקום, לעבוד בפאב( ?דור צעיר)תינתן אפשרות לתושבי המועצה •

(  אולי בהרשמה)באירועים אטרקטיביים יישמרו מקומות קבועים לתושבי המועצה •
.והשאר ייפתחו לקנייה חיצונית

.תיבדק אפשרות להעסקת ספקי מזון מורשים באירועים הגדולים•
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תקציב

הערותתשלום בפועלעלותהערותתאור:

מערכת מתזים )תכנון + ביצוע ( למבנה המוגדר 

סיכון קל
50,00040,948

בוצע

12,000חיבור קו מים 4 צול למערכת המתזים
בוצע

בוצע12,0009,300ידיות בהלה והסדרת הדלתות בפאב

13,00019,500השלמת מערכת גילוי אש )תכנון + ביצוע(
בוצע

בוצע9,7504,060מערכת כריזה

תאורת חירום, הסדרת מערכת חשמל ואישור 

מהנדס חשמל בודק
4,00011,000

בוצע

4,0004,000השלמת עמדות כיבוי אש קיימות )אביזרים(
בוצע

לפני ביצוע4,0003,200דלת אש בכניסה למחסן

לפני ביצוע3,0003,000יועץ מיזוג לשחרור עשן

לפני ביצוע15,63022,500פתחים לשחרור עשן )יתכן מפוחים(

צביעת אלמנטי עץ )כולל בר( בצבע מעכב 

בעירה

המחיר הינו לפי הצעת מחיר של איש 

מקצוע
4,0004,000

לפני ביצוע

1,000720מטפים לפי הדרישה
בוצע

בוצע48,00014,000 בניית קיר אש לשעתיים

בוצע180,000113,000ממ"מ לפאב על פי דרישת היתר

שיפוץ שירותים
אסלות, כיורים שיפוץ רצפה, חיפוי 

קירות, צביעה, מערכת אינסטלציה
22,000

בביצוע

9,000הסדרת חניית נכים על פי דרישת יועץ נגישות
לפני ביצוע

בניית תא שירותי נכים על פי דרישת יועץ 

בטיחות
12,000

בביצוע

בוצע117,580החלפת אסבסט כולל החלפת קונסטרוקציה

348,380421,808סה"כ

52,25763,271בצ"מ 15%

68,10882,463מע"מ 17%

23,50023,500ניהול / פיקוח

492,245591,043סה"כ כולל:
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