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שיפוץ אצטדיון האתלטיקה1
הקמת בית לאומי לנבחרות האתלטיקה לאימונים 

ומחנות אימון

, משטחי הטלה, בורות ומשטחי קפיצה, שיפוץ מסלול הריצה

רשת לעצירת , סככת צל, תיקון טריבונות, שדרוג התאורה

מכשירי מדידה כולל , מזרונים, מוטות)ציוד נלווה , כדורים

עיצוב ומיתוג המתחם, תשתיות תקשורת וצילום, (אלקטרוני

2רבעון ראשון4.55

בריכה אולימפית2
שיפוץ הבריכה האולימפית והתאמתה לקיום 

תחרויות

לוח , החלפת חיפוי פנים וסיפון בריכה, שיפוץ טריבונות

.מרכז התאוששות: אופציונילי. תוצאות ושיפוץ מלתחות

מערכות טיפול וסינון : פ דרישת משרד הבריאות"הכשרה ע

מערכת אוורור , גג המבנה' תיקון קונסט, מיכלי איזון, מים

עיצוב , הכנת תשתיות תקשורת וצילום, וחלונות צפוניים 

.ומיתוג המתחם

5רבעון שני8.8

שיפוץ  אולמות ברלין תחתון3,4,5אולמות ברלין 3

סגירת , מיזוג, החלפת רצפה, הכשרת אולמות ברלין תחתון

, הכנת תשתיות תקשורת וצילום, החלפת תאורה, תקרות

.עיצוב ומיתוג האולמות

1.5רבעון ראשון0.5

שדרוג אולם יא4
הגדלת פעילות באולם לצרכי תחרויות טורנירים 

ואימונים

שיפוץ , סלים ניידים, שעונים אלקטרוניים, תאורה, ריצוף פרקט

, הכנת תשתיות תקשורת וצילום, מלתחות ודרישות רגולציה

.עיצוב ומיתוג האולם

3רבעון ראשון3.1

שדרוג אולם הישגי להרחבת פעילות תחרותית שדרוג אולם הישגי5

.אימונים והדרכה

מיזוג אולמות , שעונים ומתקנים, תאורה, החלפת פרקט

עיצוב ומיתוג והכנת , צביעה כללית, תיקוני טיח, תחתונים

.תשתיות תקשורת וצילום

1רבעון שלישי1.6

פיתוח , טריבונה, תאורה, חול, אחת תחרותית,  זירות אימון5הקמת מתקן אימון לנבחרות כדורעף חופיםכדורעף חופים6

תיבחן אפשרות לקירוי חלקי בטריבונות ובאחד . ניקוז, סביבתי

עיצוב ומיתוג , הכנת תשתיות תקשורת וצילום, המגרשים

.המתחם

2.5רבעון ראשון2.2

הקמת קיר אימון פנימי לענף טיפוס הבולדרינג קיר טיפוס7

לנבחרת ישראל

בתוך אולם , קיר טיפוס מקצועי לצרכי אימון ענף הבולדרינג

.כולל משרדים בקומת הגלריה, נורמן
2רבעון ראשון0.8

הנגשת מתקנים ומבנים ברחבי המכון לצורך הנגשה8

התאמתם לאוכלוסיית נכים וספורטאים 

פאראולימפיים

. כיתות לימודים ודרכי הגישה, בריכות, הנגשת אולמות

שילוט , סימון שבילים, מאחזים,מערכות שמע , התקנת מעליות

. חיצוני ופנימי
6

,התקנת מתזים באולמות ומתקנים: א"פ דרישות כב"עעמידה בדרישות כיבוי אש למתקנים ומבנים במכוןרגולציה- כיבוי אש 9

טיפול בליקויי בטיחות בבניין , התקנת חלונות שחרור עשן

.הנהלה

פתחי יציאות חירום , התקנת רכזות גילוי אש ותאורת חירום

וכל העבודות הנדרשות לצורך הכשרת המבנים לעמידה 

.בדרישות כיבוי אש

2.9

שיפוץ והסדרת  טריבונות באולמות ובמגרשים פתוחים עמידה בדרישות רגולציהבטיחות כללי10

בדיקות , תיקון והסדרת שבילים, (מושבים, מעקות, מדרגות)

שילוט ,  תאורת פנים וחוץ, בטיחות חשמל ואלמנטים תלויים

. סלילת מדרכה בין כיכר קשתות לאולם פלדמן, ציר היקפי

.התקנת מצלמות אבטחה ברחבי המכון

3.8

שיפור תשתיות באולמות קיימים כדי לאפשר שדרוג מתקנים11

ס"הרחבת פעילות כולל תחרויות והוראה בביה

התקנת לוחות תצוגה דיגיטליים ושעונים , שיפוץ שירותים

. סלים רשתות שערים- ציוד עזר ,  (בריכות, אולמות כדור)

ארכיון ויד . כ בן וידר לחדר הישגי וחדר כללי"פיצול ושיפוץ חד

מערכת בקרת כניסה למתקנים, (תצוגה ושימור)לספורטאי 

3

הסבת אולם נורמן לאולם רב תכליתי המתאים שיפוץ אולם נורמן12

הרצאות ואירועים  במכון , לענפי הספורט ההישגי

בדומה למודל פפנדל

שיפוץ מעטפת : שיפוץ האולם והסבתו לאולם רב תכליתי

, בניית גלריה, מתכת לציוד אורקולי' הקמת קונס, פנים

החלפת , מיזוג' התקנת מע, החלפת חלונות, החלפת ריצוף

.עיצוב ומיתוג האולם, והוספת תשתיות תקשורת וצילום

1.5רבעון ראשון0.75

, תוספת ציוד התעמלות, התקנת בור קפיצה עילי, מיזוג האולם.בור קפיצה עילי ומיזוג האולםשיפוץ אולם בג13

.עיצוב ומיתוג והכנת תשתיות תקשורת וצילום
1רבעון שני0.8

שדרוג מערך התזונה 14

לספורטאי

מודל הגשה - שדרוג מערך התזונה לספורטאי 

פפנדל

ציוד , מערכת לניהול תזונת הספורטאי, חידוש פסי הגשה

.הכנה
3רבעון ראשון0.4

אחזקת מערכות ומבנים במכון שאינן כלולים שיפוצים אחרים18

.בפרויקטים מוגדרים

ס "שיפוץ רחבת הכניסה לביה,  ביצוע עבודות תיקון דחופות

מערכות בקרת כניסה , WIFIעמדות צילום ומשדרי ,  למאמנים

למתקנים ומצלמות אבטחה ברחבי המכון

1.8

בוצעו , עבודות שטרם הוגדר בעבורם תקציבפרויקטים נוספים19

.בהתאם ליתרות תקציביות

התקנת מערכת כגון פלייסייט , שיפוץ מעונות אקדמיה

תשתיות תקשורת, באולמות

41.00

בסמכות המכון לנייד תקציב בין סעיף לסעיף. (אומדנים מדויקים)נדרש תכנון מפורט , הסכומים המפורטים לעיל מבוססים על הערכות ראשוניות

כ תקציב"סה


