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חצי שנתי–תוכניות עבודה 

אריאל חברה לניהול קריית ספורט

החברה העירונית אריאל



אירועי 



אירועי אריאל בריכת הסולט  ורחבי העיר

אירוע שלח30/5

אירוע מכבי26/8

בריכת  
הסולטן

-מאי 
ספטמבר

יריד חוצות  
היוצר          

12-24/8

יריד אומנים  
בינלאומיים

מופעים  
מרכזיים מופע  -11.4

יווני היכל 
הפיס ארנה

לי "פאנל מנכ
א"חברות בימק

טקס פרס  
ספרות  

ירושלים  
א"בימק

הקרנות חומות 
העיר העתיקה

אירוע  7/5
זוכרים

הגבטרון18.3
ומקהלת הצבא 

האדום

5

אירועים  
כלליים

נבוקואופרה 20/6

ישי ריבו18/7

פסטיבל  25/7
הקולנוע

מופע 25/8
אברהם פריד

פסטיבל אור  
ירושלים      

26/6-4/7

פסטיבל  
צלילים  
בעתיקה 

1-4/4

יריד אומנים  
מקומיים

מופע 29/8
שלמה ארצי

מתחם ילדים

פורום 
הספרים
12-15/5

החלקרח
אפריל-פברואר

מגוון הופעות 
של אמנים  
מהשורה  
הראשונה

הפקות מקור

הקרנות  
מתחלפות 

לאורך השנה  
באמצעות  
מקרנים 
באיכות 
הגבוהה  

ביותר

תכנית  
אירועים  

שלמה לציבור 
הרחב 

במשכנות  
שאננים  
בשיתוף 
פסטיבל  
הסופרים מופע אור קולי

משטח  ' מ800
החלקה בגן  

מיטשל 
למרגלות  

חומות העיר 
העתיקה

מיצגי אור  
מרחבי העולם

מיצגים 
אינטראקטיבי

ים

יצירות 
מקוריות

פסטיבל  
בינלאומי

אומני אור

פסטיבל  26/6
עידן רייכל

ישי ריב 27/8
בניימיןומטה 

מופע 3/10
סליחות



חוצות היוצר



אירועי הקיץ בבריכת הסולט 

3.10            

18.7        25.7               

25.8          

12-24.8           

29.8         



אירועי  במגזר החרדי  

                        ף                    25.12.19

מופעי  שנסגרו וטר  נסגר תאריך

       ן                                      ן  ן    



היכל הפיס ארנה     

    



היכל הפיס ארנה2019צפי אירועי  שנת 

ספטמבר 2019מאי 
2019

אוקטובר 
2019

יולי 
2019

אוגוס
2019ט 

2019אפריל  2019יוני 2019מרץ 

02-03/01/19
משחק ליגה

05-06/01/19
משחק ליגה

08-09/01/19
משחק ליגת 

האלופות

12-13/01/19
משחק ליגה

14-15/01/19
משחק ליגת 

האלופות

19-20/01/19
משחק ליגה

21-24/01/19
תחרויות רובוטיקה

29-30/01/19
משחק ליגת 

האלופות

03/01/19
משוריין לבימות

2019פברואר  דצמבר  2019ינואר 
2019

נובמבר 
2019

02-03/02/19
משחק ליגה

10-14/02/19
גביע המדינה

16-17/02/19
משחק ליגה

24-26/02/19
תחרויות רובוטיקה

28/02/19
משחק ליגה

01-03/03/19
משחק ליגה

05-06/03/19
משחק ליגת האלופות

09-10/03/19
משחק ליגה

10-14/03/19
מרתון  אקספותערוכת 

ירושלים

12-13/03/19
משחק ליגת האלופות

16-17/03/19
משחק ליגה

23-24/03/19
משחק ליגה

27-28/05/19
עמותת נצח יהודה

26-27/03/19
משחק ליגת האלופות

30-31/03/19
משחק ליגה

06-07/04/19
משחק ליגה

02-03/04/19
משחק ליגת  

האלופות

08/04/19
כנס מכבי שירותי 
GREENבריאות 

ROOM

מופע יווני  11/4/19
אייל  + משה פרץ
גולן

13-14/04/19
משחק ליגה

18-24/04/19
משוריין לבימות

20-21/04/19
משחק ליגה

27-28/04/19
משחק ליגה

03-05/05/19
משחק ליגת האלופות

04-05/05/19
משחק ליגה

12-13/05/19
משחק ליגה

15-16/05/19
משחק ליגה

19-20/05/19
משחק ליגה

22-23/05/19
רבע גמר  -משחק ליגה
1

25-26/05/19
2רבע גמר -משחק ליגה

29-30/05/19
3רבע גמר -משחק ליגה

01-
02/06/19
משחק  

-ליגה
4רבע גמר 

04-
05/06/19
משחק  

-ליגה
רבע גמר  

5

06-

13/06
/19

משחק
י  

הפיינ
פור-ל

ה'נינג
ישראל  
ופארק  

מים

29.11-
10.12

תחרות  
סייף

02-
18/10/19

שגרירו
ת  

הנוצרית

1.6 
כנס  

ד"חב

18-19.9

יריד  
בלובי

23.9

אירוע  
עובדי  
עיריה

איתי לוי

24.9

פנחס 
ראובן

29.11-10.12
תחרות סייף

18-
19.12

אירוע  
צרפת

24-
26.12
ישי  
ריבו  
ואברה
ם פריד

29.12-
1.12

סיום  
הדשס

ה'נינג
ישראל  
ופארק  

מים



ה ישראל'נינג



ה ישראל'נינג



תקציב  מיקו אירועתאריך אירועד מס

120/01/2019                            139,623

60,000   ן                           222/01/2019

35,000        ך                         308/02/2019

85,000      ן                      ן       420/02/2019

127,952      ן                          512/03/2019

103,112      ן                         619/03/2019

703/04/2019                         335,034

55,141        ן                 ן      822/05/2019

75,000      ן                      929/05/2019

60,000          ן                        1002/06/2019

1104/06/2019                                     101,535

1201/06/2019                                   139,066

1302/06/2019                                   72,203

122,850      ן                          ן1424/06/2019

1,511,516כ סה

2019תרבות תורנית 

תקציב  מיקו אירועתאריך אירועד מס

127/01/2019                                       370,000

99,750                                         ן213/03/2019

139,564                    ן325/03/2019

83,694                    ף           430/06/2019

140,175       '                 ן507/07/2019

833,183כ סה



2019  חרדי  ח

תקציב מיקו אירועתאריך אירועד מס

130,000               ן     122/03/2019

22,000           ן                             216/03/2019

302/06/2019                            120,000

272,000כ סה

2019ניהול שוטף -אגף חברה

תקציב מחלקהד מס

1      300,000

2                  720,000

3         40,000

4         120,000

5                          110,000

1,290,000כ סה



2019ניהול שוטף -אגף אמנויות

תקציב   מחלקהד מס

1             10,000

2             32,000

3               130,000

4      540,000

5          ,         500,000

6            200,000

7      '       +         200,000

8            ,

30,000        ף9

40,000             ן10

11            310,000

12       /    207,000

13          

2,199,000כ סה

2019פעילות -פייסבוק עירוני

תקציב  מחלקה

             -              500,000

500,000כ סה



2019פעילות -אגף תכנו 

תקציב  מחלקה

           176,000

                     115,000

291,000כ סה

2019פעילות -קידו  נוער

תקציב  מחלקה

46,000   ץ            

525,000        ץ

          70,000

                120,000

             483,000

               60,000

                   325,000

                         504,000

2,133,000כ סה



-צ שב

2019פעילות 

תקציב  מחלקה

      -         130,000

130,000כ סה

כ פעילות  בוצע בפועל סה

תקציב  כל המחלקות

9,159,699כ   סה



ארנה

7-9.1      

13.1              

          ן15-19.3

   ף         25.3

27-29.4          

27-31.4          

בריכת הסולט 

27.5                   

20.6          

4.6            

1-2.6        

5.8          

11-22.6           



פרויקטי  פיזיי -עדכו  סטאטוס 

✓          

✓          

        ן✓

✓     

            

         

 ן'               

     ף      

      



תמצית תכניות עבודה אצטדיו  טדי 

'ינו פבר- ' 19
התקנת  

קונסטרוקציו
ת פלדה

'פבר 19מרץ -
חיפוי עץ

'מרץ 19מאי -
כיסוי  

פוליקורבונט

קירוי יציע 
דרום

      

       ן

שדרוג 
תשתיות  
עיתונאים

החלפת  תאי צפייה
כיסאות יציע  

צפון

תוכנית  
שיווק  

ואירועים

-פבר-ינו
פרסום מכרז 
עבודות נגישות

19יוני -מרץ
עבודות חשמל

19'ינו
בחירת יועצים  

והכנת 
מפרטים  
טכניים

5000החלפת 
כסאות  

צבעוניים  
ישנים  

והתאמה  
לשאר מושבי 

האצטדיון

שיווק  
האצטדיון  
למופעים  
ואירועים  

בדומה להיכל 
הארנה בדגש 
על מופעים  
בינלאומיים

19'ינו
התחלת  

עבודה זכיין  
ניקיון חדש

19מרץ 
סיום עבודות 

19פבר -ינו
קול קורא 
להוספת  
תשתיות  
שידור  

טלוויזיה  
בטכנולוגיה  

4K

יוני-מרץ
יציאה לביצוע

יציאה  19מרץ 
למכרז

19אוג -יולי
מסירות

19יוני 
סיום עבודות  

ההנגשה  
באצטדיון

'אפר 19-
בחירת זוכה 

ויציאה לביצוע

סיום  19יולי 
עבודות

מכרז ניקיון

2019
2018/2019במהלך עונת המשחקים 

יתקיימו באצטדיון משחקי ליגת העל וליגות  
המשנה

משחקי חצי גמר גביע המדינה2בנוסף יתקיימו 
ישראל-ומשחק השלום בין נבחרות ברזיל

בנוסף תצולם תוכנית הריאלטי גולסטאר
ויתקיימו אירועים נוספים



קירוי אצטדיו  טדי
                            

                   ן     

                      ן        

                

             ן

                :

מרץ-ינואר 

התקנת 

קונסטרוקציות  

פלדה

מרץ–פבואר

חיפוי עץ

מאי-מרץ 

כיסוי 

פוליקורבונט

19יוני -מרץ

עבודות חשמל

19אוג 

מסירות



מערכות הגברה מתקדמות 

הוחלפו מערכות ההגברה באצטדיו 



VIP-שיפוץ תאי ה

                

          ן     

.       ן

                

          

       ן 

            

              

        VIP

        

                

        ך  

          ן   

     .

19'ינו

בחירת יועצי   

והכנת  

מפרטי   

טכניי 

יציאה  19מרץ 

למכרז

'אפר 19-

בחירת זוכה  

ויציאה לביצוע

19ספטמבר 

סיו  עבודות



מצלמות חכמות ברזולוציה גבוהה

                                                  .

                ן                                       

                                      ן



שדרוג תשתיות עיתונאי                     

           ך                      

.       ן                        

         ן                      

19מרץ 

סיו  עבודות 

19פבר -ינו

קול קורא  

להוספת  

תשתיות 

שידור  

טלוויזיה 

בטכנולוגיה  

4K



האצטדיו  לבעלי מוגבלויותהנגשת

.             ן                            

                                          

.                           ן

       700,000 ₪

פרסו   -פבר-ינו

מכרז עבודות  

נגישות

יוני-מרץ

יציאה לביצוע

19יוני 

סיו  עבודות  

ההנגשה  

באצטדיו 



שיפוץ תאי הלבשה          

    ץ          

        ן



שיפוצי  כלליי  באיצטדיו 



תאורה חיצונית אצטדיו  טדי    



קירוי בלו  ברחבי העיר   

לעניי  מכרז קירוי בלו  LCאישור קבלת 



2019מכרזי אריאל לשנת 

2019תמצית תכניות עבודה מכרזים והתקשרויות 

מכרז פירוק 
והרכבת פרקט

מכרז 
לרכישת ציוד 
תפעול שוטף  

לארנה

מכרז לביצוע  
פתיחת דלת  

כניסה נוספת  
הוגש  )

(ר"כתב

מכרזים אירועים אצטדיו  טדיארנה 
כללים

חללים  
באצטדיון  

טדי

נותני  
שירותים 

שוטף

להנגשתמכרז 
אצטדיון טדי

מכרז תפעול 
מטבח מרכזי 

מכרז לשיפוץ  מכרז שילוט 
שירותים  
ומלתחות 

2-ח ל"מכרז רו
החברות

מכרז מפיק 
טכני

קול קורא 
להוספת  
תשתיות  
שידור  

טלוויזיה  
בטכנולוגיה  

4K

מכרז לרכישת  
הוגש )כסאות 
(ר"כתב

מכרז לרכישת  
ציוד שוטף

מכרז לשיפוץ  
תאי הכבוד  

(ר"כתבהוגש )

מכרז יועץ 
בטיחות 

מכרז יועץ 
חשמל 

מכרז שמירה  
ואבטחה

מכרז להשכרת  
ציוד 

ניהול רשימת 
ספקים  
ויועצים 

רכישת ציוד 
לבריכת  

הוגש  )הסולטן 
(ר"כתב

מכרז יועץ ביטוח  
החברות2-ל



2018-2019מכרזי  שבוצעו 



LOGO


