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ל" נכ

 נ ל  

ת עול

אחז   רוי  יםת שורתב יחות חש ל

מחלקת הת עול בארנה נותנת  ירות ואחזקה לאורך כל ה נה ולכלל  

האירועים המתקיימים בארנה



 חל ת ת עול
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.אחזקת מערכות בהתאם להוראות יצרן בהתאם ל בלה מצור ת 

.התקלות והתיקונים  ל כלל המערכות והציוד מתועדים באו ן  ו ף במערכת התחזוקנית, כל ה י ולים

.  י חו  לצורך אישור  שרד  כלכל  וחידוש רישיון  ע  "אישורי ת ינות של  ערכות אלו  חויבים ע 

כך  כל ה כמי ה ירות  נחתמו בין מוריה לחברות , נחתם ה כם ה בה בין חברת מוריה לחברת אריאל

ה ונות בתקו ת הקמת הארנה הועברו ל י ול חברת אריאל

תשתיות לוגי  יות

מ גרת כ  יתמכרז/ נוהל הצעות מחיר/ ה כם  ירותתיאור  תשתית

 " ערכת   

  ק יחיד-א קון-ה כם  ירות

 ₪73,755

₪15,397  ערכת שלי   וב ר 

₪8,316 גילוי  ריצ 

₪87,397  ערכת גילוי אש  

₪24,197 כריז  ת עולית

₪57,601 כביל   א יבית

₪32,977 ב רת  בנ 

₪12,140 ציוד רשת א  יבי

₪155,000 9.2014 עליות ש ת בלו ב 

 עליות9
מעליות   ק יחיד-אלק רה -ה כם  ירות

 ₪186,000

₪72,000 דרגנועים4

אחז ת  ערכות



 חל ת ת עול
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ילרים'צ

₪212,000 אל  ר -  כם שירות י אות

שחרור שען

UPS₪23,200   ק יחיד-ה כם  ירות

₪8,500   ק יחיד-ה כם  ירותתאורת חירום  

₪22,050 ה כם  ירות תח גבו   

₪77,000 'ה כם  ירות  רו אצ  כי לד ו בעת לדים ב בואות

₪12,000   ק יחיד-ה כם  ירותכדורים  וארים  

כר ו   עי י תוכנ 

ה כם  ירות

 ₪81,479

₪88,560 כר ו   עי י חו רת  כר ו 

₪77,000 כר ו   עי י ב רת  כני  

₪50,000 ה כם  ירות ערכת  גבר  בזיר 

₪450   ק יחיד-ה כם  ירות ריא שיין  

₪5,000 ה כם  ירות שאבות  ים

₪42,000 מגנלי-ה כם  ירות ריבונות נשל ות  

₪150,000 שונות ו תיי רויות

₪1,574,019 כ  י ולי  ערכות תשתית"  

  גרת כ  ית כרז/ נו ל  צעות  חיר/   כם שירותתיאור  תשתית

₪6,560 נוהל הצעות מחיר בו  ' נועי תלי  ג

₪4,500 נוהל הצעות מחירבוד   ו  ך  עליות

₪2,400 נוהל הצעות מחירבוד   ו  ך דרגנועים

₪9,600 נוהל הצעות מחירגנר ורים  2

₪6,000 נוהל הצעות מחיר ילוי דל  לגנר ורים

₪1,950 נוהל הצעות מחירבי ורת ציוד כיבוי אש  

₪6,200 נוהל הצעות מחיר  רינ לרים



 חל ת ת עול
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₪10,300 נו ל  צעות  חיראש  דח ני2

₪2,800 נוהל הצעות מחירבריכת  ים  תו ים  

₪1,800 נוהל הצעות מחירחים  " ז

₪4,000 נוהל הצעות מחירבדי    ר וגר ית

₪1,000 נוהל הצעות מחיר לים  

₪9,000 נוהל הצעות מחירבדי ת אינ גרצי 

₪1,500 נוהל הצעות מחירב ת  ר  

₪2,600 נוהל הצעות מחירדים"  וחי   

₪3,900   ק יחידוילון אש  

₪18,000 נוהל הצעות מחיר( תח נ וך)בוד  חש ל 

₪1,400   ק יחידשער חש לי

₪1,000 נוהל הצעות מחירגז ראדון  

₪11,000 נוהל הצעות מחירתרי י גליל   זנונים

₪4,500 נוהל הצעות מחירתרי י גליל  חיצוניים

₪140,000  נעולים

₪80,000 תי ונים כלליים לציוד שאינו ב  כ י שירות

₪150,000 תי וני ציוד שאינם ב  כ י שירות עם   ערכות

₪480,010 כ תשתיות לוגי  יות"  
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.ארנהה י בהיכלהמתקיימיםבאירועיםוהת עוליתה כניתהה קההיב יכלעלאחראיתת עולמחלקת

.בארנההמתקיימיםלאירועיםהדרו יםה ירותיםכלאתמ  קתהת עולמחלקת

.האירועולמהלךלאו יבהתאםהאירועמ יקעםהקמהי יבתמתקיימת

.ה  קיםכלעםה קהי יבתמתקיימתציודותלייתבמהתכניותהג תלאחר

,המ  רהמ עםרי וינציגמגיעהקמותב יום,האירועהקמותמהלךבכלהה קהאתמלווהת עולמחלקת

.האירועקיוםאתומא רהנדר יםהאי וריםכלאתמקבל

.הציודכלו ינויה ירוקים,האירועכלבמהלךהה קהליוויעלגםאחראית עולצוות

.לקחיםוה קתתקלותתיקון,נזקים,מערכותתקינות יורמתבצעכדור למ חק/אירועב יום

.בהתאםמחויבוהמ יקאחריותובתחוםאחדכלהת עולצוותי"עמ ו ליםהםנזקיםוי נםבמידה

.הרלוונ ייםולגורמיםל"למנכומועברלקחיםוה קתאירוע יכוםבדוחמתועדאירועכל

   ת אירוע
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–תרשים זרי   
 חל ת שיוו   

ות עול ארנ 

 חר יבדוק  , כנ  בארנה תו נה ל חר/כל  ניה  ל ונית לאירוע
ז ואת מהות האירוע"את הלו

בק ה  ל גו ים לאירועים ק נים כגדולים תו נה בכתב לברק  
ל החברה"י מנכ"ותאו ר ע

ברק מזמן  יור בארנה בה תת ות  חר ומנהל הת עול

,   חר מעביר את ה י ול בקבלת הצעת מחיר ובחוזה לברק
ברק מעביר הצעת מחיר ונו ח חוזה ל ונה

,  ל החברה"ברק מעביר את העתקו למנכ, לאחר  גירת חוזה
ל כ  ים ומנהל הת עול" מנכ

  וכן  "קב, מנהל הת עול מזמן  גי ת ה קה בה תת ות ברק
באחריות מיכל להוציא  . גורמי הה קה וכל הנוגעים בדבר

ל החברה" רו וקול מ ודר לכלל המ תת ים עם העתק למנכ

ברק+ אבי מו קוביץ -גביית הת לומים

לאחר האירוע מנהל הת עול י לח דוח  יכום אירוע בכתב כולל  
אירועים מיוחדים וכל המידע הרלוונ י, נזקים, כמות נוכחים



 חל ת ת עול
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- ועדי ביצועחודש

תאריך  אירוע

תיאור  אירוע

תחרות רובו יקה201828-29/01/2018ינואר 

אירוע מ עדנים201822/03/2018 רץ 

בית יעקב21/02/2018

(מ יבה)אר ימי יה 24/02/2018

-תערוכת אק  ו06-08/03/2018

מרתון ירו לים

 ארק201801-05/04/2018Yא ריל 

אגף  -מרוץ יזכור08/04/2018

ה  ור 

החלקה על הקרח201801-31/07/2018יולי 

 ליימוביל ארק 01-31/07/2018

החלקה על הקרח201801-31/08/2018אוגו   

החלקה על הקרח01-31/07/2018

מעלה כנ  נ ים201805/09/2018    בר 

-ה גרירות הנוצרית10-28/09/2018

כנ 

כנ  GA רומרק 201823/10/2018או  ובר 

- ועדי ביצועחודש

תאריך  אירוע

 ערות דדי  צלח תיאור  אירוע

יורוקא 201803/01/2018ינואר 

עירוני נהריה-ליגה07/01/2018

יורוקא 10/01/2018

יורוקא 17/01/2018

אביב-ה ועל תל-ליגה21/01/2018

יורוקא 24/01/2018

יורוקא 31/01/2018

ה ועל אילת-ליגה201804/02/2018 ברואר 

בני הרצליה-ליגה201804/03/2018 רץ 

1רבע גמר -יורוקא 06/03/2018

2רבע גמר -יורוקא 09/03/2018

3רבע גמר -יורוקא 14/03/2018

1חצי גמר -יורוקא 20/03/2018

2חצי גמר -יורוקא 23/03/2018

מכבי חי ה-ליגה201801/04/2018א ריל 

23ליגה 08/04/2018

1גמר -יורוקא 10/04/2018

24ליגה 12/04/2018

2גמר -יורוקא 13/04/2018

25ליגה 15/04/2018

3גמר -יורוקא 16/04/2018

26ליגה 22/04/2018

27ליגה 29/04/2018

28ליגה 201803/05/2018 אי 

29ליגה 06/05/2018

30ליגה 10/05/2018

31ליגה 13/05/2018

32ליגה 17/05/2018

33ליגה 21/05/2018

1רבע גמר 24/05/2018

2רבע גמר 27/05/2018

3רבע גמר 31/05/2018

4רבע גמר 201803/06/2018יוני 

5רבע גמר 07/06/2018

 יום  -15/06/2018

המ חקים

אירועים בארנה 
 שח ים עתידיים -2018אירועי   ור  שנת 2018אירועים שנת 



אצ דיון  די
'אריאל ב', תכניות עבודה אריאל א

אצ דיון  די



ר ע כללי

אלף   ו ות ישיב 34-אצ דיון  די   ו ם ב רית    ור  ו כיל כ

:האצ דיון מ מ  היום כמגר ן הביתי  ל קבוצות הכדורגל 

ביתר ירו לים

ה ועל ק מון

ביתר נורדיה

.ה ועל ירו לים

מארח האצ דיון גם מ חקים בינלאומיים  ל נבחרת  , מלבד מ חקי הקבוצות העירוניות  ל ירו לים

 התקיים לאחרונה באצ דיון בנוכחות  20-י ראל ומארח אירועים לאומיים כגון  ק   תיחת המכבייה ה

.אלף צו ים25

 באמצעותו ניתן יהיה לייצר , לאחרונה ה תיים  רויק  התקנת מערך  אנלים  ולאריים על גג האצ דיון

.קילווא  ל עה686-כ

.באצ דיון  ועלת מערכת כר ו  מתקדמת בדומה ל אר האצ דיונים בעולם

אצ דיון  די



2018-אצ דיון  די –   עת  ערכת  צל ות  ת ד ות 

▪ המערכת תהיה מ וגלת לנ ר ולהקלי  את המידע באו ן מלא ברצי ות 

במהלך כל המ חק ואת ה עילות החריגה ביציעים על מנת להביא לדין  

.את המת רעים

כחלק מ י ול באלימות במגר י ה  ור  והצורך באיתור 

ובזיהוי מת רעים בודדים נבחר אצ דיון  די ל מ  כ יילו  

.למערכת מצלמות חכמה

ה רויק  ימומן כולו מכ  י ה ו ו

אצ דיון  די



VIPשי וץ אולם

תותקן תקרה אקו  ית ויתבצע אי ום למניעת  ,תחוד  ותלו   רצ ת האולם vip-כחלק מ י וץ אולם ה

.חדירת מים מהיציע העליון

  vip-תותקן מערכת מיזוג לאזור ה,בנו ף

.ויותקנו גו י תאורה חד ים

.כחלק מה י וץ תוחלף המעלית הי נה ויתבצע אי ום מוחל  לדלתות החיצוניות

אצ דיון  די



VIP ז אצ דיון  די שי וץ "לו
'אריאל ב', תכניות עבודה אריאל א



 חל ת  ערכת   גבר  של  אצ דיון

תוחלף מערכת ההגברה הי נה באצ דיון המערכת חד ה 2018במהלך 

מיליון  ח1.8ומתקדמת בעלות  ל 

אצ דיון  די



 ירוי  יציע  דרו י ו של ת   ערכת   ולרית
יתבצע קירוי  ל היציע  2018במהלך 

מיליון  ח11–הדרומי בעלות כוללת  ל 

אצ דיון  די

 כרז ני יון

2018 כרז  ני יון  חדש א ור ל ת ר ם ברבעון  ראשון של שנת 



חללים  די



חללים  די



בריכת   ול ן
'אריאל ב', תכניות עבודה אריאל א

בריכת ה ול ן



בריכת   ול ן
או  ובר      בראוגו  יולייוני איא ריל

1

2

3

4

חוצות  יוצר   ות5

חוצות  יוצר   ות6

חוצות  יוצר   יבל  או ר 7

חוצות  יוצר8

של   ארציחוצות  יוצר9

חוצות  יוצרח  "של10

חוצות  יוצר11

חוצות  יוצר12

חוצות  יוצר13

חוצות  יוצר14

חוצות  יוצר צעד  או ות  15

חוצות  יוצר16

חוצות  יוצר17

חוצות  יוצר18

19

20

21

22

23

24

25

   יבל   ולנוע26

27

אייל גולן28

29

30

אולי  ידת ילדים31



 חל ת ני ול ת ציב
'אריאל ב', תכניות עבודה אריאל א

2017 יכום  עילות 

כללי▪

 עילויות ואירועים  ל אג ים למיגווןהעירייה קונה  ירות לביצוע ניהול תקציבי 1.

. ונים בעירייה

המחלקה מ  לת ב עילויות  ו  ות מול אג ים כאמניות ורווחה וכן בניהול  2.

.אירועים  ל מגוון אג ים

24,913-בכ2017ההיקף הכ  י הכולל  ל  עילויות אלו י תכם ב נת 3.

.  נו  ים3%-בכ2018ולהערכתנו צ וי לגדול ב נת ח"א 

.להלן  ירו  ל י אג ים4.



אגף מורשת ישראל- אירועים  2017

תקציבמיקוםאירועתאריך אירוע

       126,945תיאטרון ירושליםקונצרט חזנות אנדלוסית 23/03/2017

       273,685כיכר ספראמצה בכיכר29-30/03/17

       295,000מרכז הרביום ירושלים במרכז הרב24/03/2017

       467,250שכונות ירושליםיום ירושלים בשכונות24/03/2017

         60,000טיילתיום ירושלים בטיילת ארמון הנציב24/03/2017

         30,000מכללה ירושלים יום העצמה זוגית05/07/2017

         42,893הר הזיתיםראש חודש בהר הזיתים23/06/2017

       140,000הר המנוחותהילולה לרב מרדכי אליהו18/06/2017

         83,355עין יעלאירוע ט"ו באב03/08/2017

       304,870כיכר ספראפסטיבל כליזמרים10/08/2017

         80,000בשכונותפרויקט בתים יהודיים12/2017=08

         74,550ישיבת הכותלחודש הרחמים והסליחות01/09/2017

       139,839כיכר ספראאדון הסליחות25/09/2017

         26,250בשכונותסיפורי תנ"ך12/2017=10

       121,338ביה"כ יחוה דעתבאומר ובצליל28,25/9/17

         50,000מרכז העירסוכות במרכז העיר9/10/17=8

         33,915בהר הזיתיםהושענה רבה10/10/2017

       113,340ז'ראר בכרמופע נחמו05/08/2017

         99,750עיר עתיקהמופע סליחות בעיר העתיקה28/09/2017

         60,000עיר עתיקהעצרת חג סוכות מרכזית07/10/2017

       133,581גבעת המבתרעצרת קבלת פני רבו בסוכות08/10/2017

       279,825בניני האומהמופע קרליבך04/11/2017

         69,983מרכז התחנהאירועי גולה11/12/2017

 3,106,369    סה"כ

 3,168,496    צפי תקציב לשנת 2018

 חל ת כ  ים



חברה חרדי- אירועים 2017

תקציבמיקוםאירועתאריך אירוע

         70,000אוניברסיטה פתיחת שנה בקמפוס גבעת רם10/01/2017

       176,405בניני האומהדרישת שלום13/02/2017

         93,870ז'ראר בכרערב אמהות19/02/2017

       135,450שכונותזיץ הזיצים7-8/04/17

    1,500,000אצטדיון טדיהקבלת פני רבו פסח תשע"ז13/04/2017

       140,000בעלז"איום ההצלה של האדמור מבעל"ז21-22/2/17

       106,701תמירחיים של תורה24/04/2017

         64,848עמק הארזיםנאמנות שכונה21-24/05/17

         79,800אוניברסיטה שבועות בקמפוס29/05/2017

         99,750רמדהכנס רבנים 23/05/2017

       136,500שכונותתיקון ליל שבועות31/05/2017

       138,000בניני האומהמפולין לירושלים21/05/2017

       140,000מרכז בעל"זימי עיון מעבדות לחירות20/05/2017

       123,480בשכונותתכנית הרצאות הרב קוואס12/2017=08

         84,000אצטדיון טדיפעילות קיר טיפוס01/08/2017

         73,282הר המנוחותהילולה לאדמור מבעל"ז13/08/2017

       120,000הר הזיתיםהילולת הלב שמחה מגור02/07/2017

       140,000ז'ראר בכרעד עלות השחר09/07/2017

       108,000מרכז בעל"זימי עיון לנשים25-27/7/17

         60,000צפוןאל המרחבים20-21/7/17

       105,000ז'ראר בכרדרבי בקשות03/08/2017

       127,474מרכז בעל"זושמחת בחגיךסוכות תשע"ח

    1,407,000רחבי העיראירועי תשריסוכות תשע"ח

    1,000,000ארנהאירוע סיום הרמב"ם26/09/2017

       110,250ז'ראר בכרעת שערי ציון19/09/2017

       120,000קראון פלאזהאירוע מיתרי הלב27/09/2017

       120,000הר המנוחותהילולת רחל אמנו31/10/2017

       210,000ביה"כ בירושליםתכנית אבות ובנים12/2017=8

       125,095צפוןטיול סוכות לבני ישיבות17/10/2017

       176,763מתנ"ס רמותמופע קומזינג14/10/2017

         98,074ז'ראר בכראירוע נשים בז'ראר בכר24/10/2017

       120,014מרכז שלווהיום המעשים הטובים לזכר רחל אמנו05/11/2017

       630,000בניני האומהכתיבת חיבורים תורניים14/12/2017

 7,939,756    סה"כ

 8,098,551    צפי תקציב לשנת 2018

 חל ת כ  ים



תקציבמחלקה

               400,000משלחות

               420,000מטה לפיתוח מנהיגות

                 35,000חברה מזרח

               128,500בית נחמיה

               800,000אירוע לילות לבנים מזרח

            1,417,500הפעלת פרויקט טרום קהלתיים

                 52,589יום עיון למנהלי מנהלים

               281,400פרויקט יום לימודים ארוך

 3,534,989            סה"כ

            3,605,689צפי תקציב לשנת 2018

 תקציבמחלקה

                 10,000אמנויות צמי"ד

                 80,000אומנויות הבמה

               270,000מרכז נורית קציר

               580,000הקוביה

               400,000מרכז ביתא, ביתא מזרח

               260,000מרכז המוזיקה

               230,000מרכז ג'ינוגלי

               230,000ניידת אמנות, אוטלין

               150,000מנהל האגף

                 45,000המחלקה לתאטרון

                 35,000יחסים בינ"ל

            1,200,000אמנות פלסטית

               210,000בית יעל

 3,700,000            סה"כ

            3,885,000צפי תקציב לשנת 2018

אגף חברה- ניהול שוטף 2017

אגף אמנויות- ניהול שוטף 2017

 חל ת כ  ים



אגף רווחה- ניהול שוטף 2017

תקציבמחלקה

                 10,156יחד מלא גילה

            1,120,000לשכות מזרח

               200,000מרכז הורים ומתבגרים מזרח

               210,000תכנית מית"ר מזרח

               423,580מרכז תמר

                 50,000מוקד תעסוקה לצעירים

                 30,000תכנית בשבילי צפון

                 72,000מרכז משפחה יישובי

               310,000מצבי חירום- דרי רחוב

               120,000מעטפת מתבגרות

               230,000תכנית סטריב

                 27,000יחד מלא גונן

               122,887מעטפת נערים

               180,000של"מ מזרח

                 62,632תוכנית משפחות ביה"ס חב"ד

                 56,000רמת שלמה

               430,000מודל מניעתי מורחב- נוח"מ

                 15,000יחד מל"א תלפ"ז

               360,000מתבגרים

                 31,000יד ביד פסגת זאב

                 18,000מרש"ל

                   8,000הורות בצל מחלת נפש

               250,000עסקטמוני, מבקשי מקלט, נפגעי כתות

                 49,000יד ביד עיר גנים

 4,385,255            סה"כ

            4,472,960צפי תקציב לשנת 2018

 חל ת כ  ים



פייסבוק עירוני- פעילות 2017

תקציבמחלקה

               280,000דוברות והסברה- פייסבוק עירוני

 280,000               סה"כ

               285,600צפי תקציב לשנת 2018

אגף תכנון- פעילות 2017

תקציבמחלקה

               410,000אדריכל ראשי

                 20,000יועץ נגישות

               154,659מחלקת שימור

                 40,000יועצת למדידות ותשתיות

               130,326יועצת אקולוגית

 754,985               סה"כ

               792,734צפי תקציב לשנת 2018

קידום נוער- פעילות 2017

תקציבמחלקה

                 43,000מקבץ בעמק הצבאים

               350,000זירות קיץ

               250,000נוער בירוק

                 30,000תכנית 360 נוער מזרח

                 34,946נוער למען הקהילה

 707,946               סה"כ

               722,105צפי תקציב לשנת 2018

 חל ת כ  ים



מנח"ח- פעילות 2017

תקציבמחלקה

               149,997תכנית מניעת נשירה

 149,997               סה"כ

               152,997צפי תקציב לשנת 2018

מנח"י עיר ללא אלימות- פעילות 2017

תקציבמחלקה

               120,000עיר ללא אלימות

 120,000               סה"כ

               122,400צפי תקציב לשנת 2018

שירותי בריאות הציבור- פעילות 2017

תקציבמחלקה

                 70,000משחקיה- טיפות חלב

               163,000משחקיה טיפת חלב- קרן ירושלים

 233,000               סה"כ

               237,660צפי תקציב לשנת 2018

 חל ת כ  ים



 חל ת אירועים  
'אריאל ב', תכניות עבודה אריאל א

מחלקת אירועים



אירועים שונים
או  ובר      בראוגו  יולייוני איא ריל רץ בואר

   יבל  אור1

   יבל  אור2

   יבל  אור3

   יבל  אור4

חוצות  יוצר   יבל  אור   ות5

חוצות  יוצר   יבל  אור   ות6

חוצות  יוצר   יבל  אור   יבל  או ר 7

חוצות  יוצר8

של   ארציחוצות  יוצר9

חוצות  יוצרח  "של10

חוצות  יוצר11

חוצות  יוצרצלילים בעתיקה12

חוצות  יוצרצלילים בעתיקה13

חוצות  יוצרצלילים בעתיקה14

חוצות  יוצר צעד  או ות  צלילים בעתיקה15

חוצות  יוצר16

חוצות  יוצר17

חוצות  יוצר18

19

20

21

22

23

24

25

   יבל   ולנוע26

27

אייל גולן   יבל  אור28

   יבל  אור29

   יבל  אור30

אולי  ידת ילדים   יבל  אור31



צלילים בעתי  

:2018אופצונליותתוכניות

בניית אולפן שקוף ושידור לייב של התוכנית  –צ "פ עם תחנת גלגל"שת>> 
.ברחבת מגדל דוד" גלגלייב"

בליווי סאונד עוצמתי בסמטאות   הצרות  -מופעי קול –הקרנת סרטי ארכיון >> 
.והחשוכות יותר לאורך המסלול

.ובניית מופע עם אומן מוכרהקארדושילוב תזמורת ירושלמית בבמת >> 
בה יופיעו אמנים " בית ירושלמי"חשיבה על בניית במה קטנה שתיקרא >> 

.והרכבים ירושלמים בלבד
. אינטראקטיביםתערוכת מיצגים קוליים >> 
.ביטול במת חפיר מגדל דוד<< 
.  בדיוק20:00תחילת אירוע בשעה << 
.המוריסטאןשינוי מיקום במת << 



וואי  אר   יכל   י  ארנ 



וואי  אר   יכל   י  ארנ 



   יבל  אור

25.6-6.7פסטיבל האור 

פסטיבל האור מושך אליו מידי שנה מאות אלפי מברים  
מייצגי האור  , מרחבי הארץ הנהנים מהמסלולים השונים

והאווירה הקסומה של העיר העתיקה



חוצות  יוצר

חוצות היוצר

.היריד המצליח מתקיים מידי שנה בחודש אוגוסט
,  בייר גארדן, מתחם אוכל, מתחמי אומנות בינלאומית וישראלית, במה מרכזית

תאטרון תו ועוד



איי לנד

להחלקה על , כמו בשנה שעברה יוקם משטח החלקה על הקרח, גם השנה
.הקרח ולמופע אקרובטיקה על הקרח



 אר  ליי וביל

במסגרתו יבנו סירות , יוקם פארק פליימוביל, בנוסף לאטרקציית הקרח הכללית
.מסוק ושלל מתחמים בהם יעברו הילדים, אוטובוס, כבאית, פירטים

.כל ילד מקבל בובת פליימוביל ויוצא למסע



 חל ת  ר ום
'אריאל ב', תכניות עבודה אריאל א

מחלקת  ר ום



 חל ת  ר ום

 ילו  ו ונות

עיתונות ארצית ומקומית

, ר ת ב, צ"גלגל, צ"גל

ר תות אזוריות  

10ערוץ , ר ת, ק ת

אינ רנ ,  י בוק

, וויז, אינ  גרם

בלוגרים, יו יוב

 ונות

עיתונות

רדיו

 לוויזיה

דיגי ליםנכ ים , דיג ל-ניו מדיה

 דיגי לשינוי ת  יל   ר ום ו תא תו לעולם 



אירועים בינלאו יים

ר תות 

חברתיות

Click to edit text styles

Edit your company slogan

קמ יינים 

באמצעות 

בלוגרים 

מובילי דעת 

קהל

 ר ונים 

בר ת



שינוי ת י    ר ו ית

 ילוח

קו יריי ינג 

מונחה דיגי ל
אי יון

 ר וני לייב

בר תות החברתיות

מדיה דיגי לית
 ר ום ממוקד 

חתך אוכלו יה



Place Your Text Here

 שרי חוץ

חיזו   שרי תרבות יבוא ציוד ל" באת אירועים בינ

ציוד לארנה✓

ציוד החלקה✓

מבנה בלון✓

 ונות✓

אקרוב יקה  ✓

על הקרח

קירוי רחובות✓

מו ע או נועים✓

ל"מו עים בינ✓

חיזוק הק ר  

התרבותי  

ין'הבינלאומי בבייג

ו יתוף  עולה

תרבותי



LOGO


