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1

איגוד האתלטיקה - שיפוץ 

האצטדיון

הקמת בית לאומי לנבחרות האתלטיקה 

לאימונים ומחנות אימון

שיפוץ מסלול הריצה, בורות ומשטחי קפיצה, משטחי הטלה, שדרוג 

התאורה, תיקון טריבונות, סככת צל, רשת לעצירת כדורים, שדרוג 

המדשאה, רכישת ציוד נלווה (מוטות, מזרונים, מכשירי מדידה כולל 

אלקטרוני) ותשתיות תקשורת וצילום

4רבעון ראשון12

5רבעון ראשון8.5ניתן לביצוע במודולות, איפיון עפ"י נציגי האיגודהקמת מתקן טניסאיגוד טניס - הקמת מתקן2

3

שיפוץ הבריכה האולימפית והתאמתה בריכה אולימפית

לקיום תחרויות

שיפוץ טריבונות, החלפת חיפוי פנים וסיפון בריכה, לוח תוצאות 

ושיפוץ מלתחות. אופציונילי: מרכז התאוששות.

הכשרה ע"פ דרישת משרד הבריאות: מערכות טיפול וסינון מים, 

מיכלי איזון, תיקון קונסט' גג המבנה, מערכת אוורור וחלונות צפוניים 

 והכנת תשתיות תקשורת וצילום.

5רבעון שני8

4

איגוד ההתעמלות - שדרוג 

אולמות ברלין 3,4,5

הכשרת אולמות ברלין תחתון, החלפת רצפה, מיזוג, סגירת תקרות, שיפוץ  אולמות ברלין תחתון

3רבעון ראשון2.5החלפת תאורה, עיצוב ומיתוג והכנת תשתיות תקשורת וצילום.

5
מיזוג האולם, התקנת בור קפיצה עילי, תוספת ציוד, עיצוב ומיתוג בור קפיצה עילי ומיזוג האולם.שיפוץ אולם בג

והכנת תשתיות תקשורת וצילום.
1רבעון שני0.8

6
איגוד הג'ודו - מיזוג אולם 

הישגי תחתון

החלפת מערכת המיזוג באולם ג'ודו 

גברים בלבד
1רבעון ראשון0.25

7

הנגשת מתקנים ומבנים ברחבי המכון הנגשה

לצורך התאמתם לאוכלוסיית נכים 

וספורטאים פאראולימפיים

הנגשת אולמות, בריכות, כיתות לימודים ודרכי הגישה. 

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

ופנימי. 
שוטף6

8

עמידה בדרישות כיבוי אש למתקנים כיבוי אש - רגולציה

ומבנים במכון

ע"פ דרישות כב"א: התקנת מתזים באולמות ומתקנים, התקנת חלונות 

שחרור עשן, טיפול בליקויי בטיחות בבניין הנהלה, התקנת רכזות 

גילוי אש ותאורת חירום, פתחי יציאות חירום.

שוטף2.9

9

שיפוץ והסדרת טריבונות אולמות ומגרשים פתוחים (מדרגות, עמידה בדרישות רגולציהבטיחות כללי

מעקות, מושבים) תיקון והסדרת שבילים, תאורה חיצונית ופנימית, 

בדיקות בטיחות חשמל ואלמנטים תלויים. תאורת פנים וחוץ, שילוט 

ציר היקפי, סלילת מדרכה בין כיכר קשתות לאולפם פלדמן. התקנת 

מצלמות אבטחה ברחבי המכון.

שוטף3.8

10

הקמת מתקן אימון לנבחרות כדורעף כדורעף חופים

חופים

5 זירות אימון, אחת תחרותית, חול, תאורה, טריבונה, פיתוח 

סביבתי, ניקוז. תיבחן אפשרות לקירוי חלקי בטריבונות ובאחד 

המגרשים והכנת תשתיות תקשורת וצילום.

3רבעון ראשון2.2

2רבעון ראשון0.8קיר טיפוס מקצועי לצרכי אימון ענף הבולדרינג.הקמת קיר אימון פנימיקיר טיפוס11

47.75 סה"כ תקציב:


