
העמותה 
    

www.arielfc.com  

  קט רגלעיר של 

  לקידום הספורט והחינוך אריאל

  ההתאחדות לכדורגל בישראל

  ACERליגת -מנהל ליגה עליונה של כדורגל אולמות 
  

  2014 ינואר
העמותה ו בשיתוף ההתאחדות לכדורגל

 לקידום הספורט והחינוך אריאל
  

www.football.org.il    

עיר של כ אריאל :הצעה
  :מאת

לקידום הספורט והחינוך אריאל יושב ראש העמותה - גולדשטיין

ההתאחדות לכדורגל בישראל -מנהל אגף הליגות כדורגל אולמות 

מנהל ליגה עליונה של כדורגל אולמות  -ל אייסר בישראל "מנכ

  

www.football.org.il

 

º  גולדשטיין )נורמן(נורברט

º  מנהל אגף הליגות כדורגל אולמות  -אבי לוי

º  מנכ -יאשה מקנוז

  
  

  

  



העמותה 
    

www.arielfc.com  

Table of Contents 
 ................................ ......................  2  

 ................................ ................................ ....  3  

 ................................ ...........................  4  

 ................................ ................................ .....  4  

 ................................ ............................  6  

 ................................ ...................  7  

 ................................ .......  7  

 ................................ ..............  8  

 ................................ ..............................  9  

 ................................ ................................ ...  9  

 ................................ .........................  10  

 ................................ ................................ ..  10  

  .5בערוץ ספורט  ושודרי" אריאל

 מה שמהווה , זהו ענף הספורט היחיד באריאל שיש בו קבוצת בוגרים בליגה העליונה
 .להגיע לליגת האלופות

 .ליגההמשחקי לצפייה והשתתפות ב

 .ובעולם צמיחה בישראל

  .של העיר ובאירועים  לכדורגל בתחרויות פנימיות 
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................................ ................................   צלם עמדת

  ?מדוע זה טוב לעיר אריאל

 ספורט את המקדמת עיר ה

אריאלליגת כדורגל אולמות " של עליונה הליגה 

 .עיתוניםבבחדשות ו וקרוס

 .של העיר בינלאומיהו לאומיה ,אזוריה המוניטין

זהו ענף הספורט היחיד באריאל שיש בו קבוצת בוגרים בליגה העליונה
להגיע לליגת האלופותלקבוצה  ואלהעלות לנבחרת ישראל  לשחקנים

לצפייה והשתתפות ב ואורחים לעיר אריאל משיכת תושבים

צמיחה בישראלבשנים האחרונות הכרה וה חוואולמות ה

לכדורגל בתחרויות פנימיות  פעולה עם ההתאחדות 
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מדוע זה טוב לעיר אריאל 1
  

ה -פרסום לעיר .1

º ליגה משחקי ה

º סהמשחקים י

המוניטיןשיפור  .2

זהו ענף הספורט היחיד באריאל שיש בו קבוצת בוגרים בליגה העליונה .3
לשחקניםפוטנציאל        
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  קט רגל

  ?מדוע הופך דימוי ערים ומיתוגן לנושא פופולארי בעולם 
, תיירים, תהליך הגלובליזציה שהולך ומתעצם ותחרות על השקעות

  .העיר שתארח את כל המשחקים בעונה הבאה

  .)ימי משחקים
16:00.(  

בשנה  גדולה של כדורגל אולמות באריאל
  .אולמות בישראל

  ',ועד כיתה 

  .עליונה של כדורגל אולמות
  

ליגת כדורגל אולמות " -של כדורגל אולמות

  !ולהפוך את אריאל למרכז של כדורגל אולמות בישראל
מגרש ה .כדורגל אולמותעליונה של 

  .)אספלטהמגרש (  "היובל

לאשר משחקי ליגה של כדורגל אולמות במגרש פתוח באריאל 

 חובה

 ראשון

  .בילקבמ נוערטורנירים של /

  .במקביל ילדים
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קט רגל/עיר של כדורגל אולמות -

מדוע הופך דימוי ערים ומיתוגן לנושא פופולארי בעולם 
תהליך הגלובליזציה שהולך ומתעצם ותחרות על השקעות

 .משחקי ספורט ומשיכת תושבים

  .לאומי ובינלאומי, תחרות על סטאטוס אזורי

העיר שתארח את כל המשחקים בעונה הבאהאחר ההתאחדות לכדורגל בישראל מחפשת 
9.10.2015.  

ימי משחקים 18(חודשים  4.5 שישחקו במשך, קבוצות
16:00עד  10:30 -מ(שעות  6 - בכל יום שישי לפנוי 

גדולה של כדורגל אולמות באריאלההתקדמות מה התרשמה מאוד לכדורגל
אולמות בישראלהאריאל תהיה מרכז כדורגל ש

עד כיתה  גן איגילבילדים  160 - מונה קרוב לבית הספר לכדורגל אולמות 
  . בשומרון אריאל אוניברסיטתקבוצת סטודנטים של 

עליונה של כדורגל אולמותהקבוצת בוגרים שמשתתפת השנה בליגה 
  .טורנירים של ילדים ובוגרים בחסות ראש העיר אריאל

של כדורגל אולמותהעליונה לליגה  "היובל" את מגרש

ולהפוך את אריאל למרכז של כדורגל אולמות בישראל
עליונה של ה הליגהומד בדרישות גודל של עבאריאל אין אולם ש

היובל"ס "ביהספורט של המגרש  הואבדרישות גודל 

לאשר משחקי ליגה של כדורגל אולמות במגרש פתוח באריאל  הההתאחדות לכדורגל בישראל מוכנ
  :באיםהים 

חובה - )ספורט קורט( על אספלט מודולאריתתותקן מערכת ריצוף 

 חובה -יכול להיות נייד 

ראשוןהלא חובה בשלב  –ליגה הלמשחקי מתאימה 

  .רצוי לא חובה –טריבונותהמגרש והקירוי מלא של 

  :על יד מגרש היובל יש שני מגרשים נוספים

/אפשר לקיים משחקי ליגהיש) מטר 38X18(סינטטי 

ילדיםטורנירים של /אפשר לקיים משחקי ליגה
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-אריאל  2
  
  

מדוע הופך דימוי ערים ומיתוגן לנושא פופולארי בעולם 
 תהליך הגלובליזציה שהולך ומתעצם ותחרות על השקעות

משחקי ספורט ומשיכת תושבים

  תחרות על סטאטוס אזורי

  

  
ההתאחדות לכדורגל בישראל מחפשת 

9.10.2015 -בתחל  15/16עונת 
קבוצות 8-9העונה תכלול 

פנוי מגרש  ךצריישמה 
לכדורגל התאחדותה

ש ומעוניינת, אחרונה
בית הספר לכדורגל אולמות 

קבוצת סטודנטים של 
קבוצת בוגרים שמשתתפת השנה בליגה 

טורנירים של ילדים ובוגרים בחסות ראש העיר אריאלנערכים 
  

את מגרשלהכשיר : מטרהה 

ולהפוך את אריאל למרכז של כדורגל אולמות בישראל -"ACERאריאל 
באריאל אין אולם שכיום 

בדרישות גודל  שעומדיחיד ה

ההתאחדות לכדורגל בישראל מוכנ
ים ישינואם יתבצעו ה

תותקן מערכת ריצוף  .1

 -לוח תוצאותיותקן  .2

מתאימה תאורה תותקן  .3

קירוי מלא של בניית  .4

על יד מגרש היובל יש שני מגרשים נוספים

º   סינטטי מגרש דשא

º   אפשר לקיים משחקי ליגהיש "היובל"אולם
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המתאימים  שונים מאריחים בגדלים

http://sport  

http://www.magenli.com/Layouts.aspx?id=89&IdMainCateg=1magenli  
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  דרישות - יובלה

  משטח
מאריחים בגדלים מערכת ריצוף מודולארית - ספורט קורט

   .למשטחי ספורט חיצוניים ופנימיים

hadarom.com/PAGE1.asp-http://sport  -"ספורט דרום
 .שקל למטר מרובע כולל התקנה

http://www.magenli.com/Layouts.aspx?id=89&IdMainCateg=1

 .שקל למטר מרובע כולל התקנה
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ה מגרש 3
 

  

משטחדרישות  3.1
ספורט קורטלקניית  אפשרויות

למשטחי ספורט חיצוניים ופנימיים

º  ספורט דרום"חברת
שקל למטר מרובע כולל התקנה 220 :מחיר  

º חברת http://www.magenli.com/Layouts.aspx?id=89&IdMainCateg=1

שקל למטר מרובע כולל התקנה ?? :מחיר   

 

http://sport-hadarom.com/PAGE1.asp
http://sport-hadarom.com/PAGE1.asp
http://www.magenli.com/Layouts.aspx?id=89&IdMainCateg=1
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  דרישות גודל וסימונים 

מטר אחרי  2בנוסף . מטר 38ואורך מטר  20- 18רוחב 
 .של מגרש ראה תמונה סימונים

 אזור החלפה
 מטר 10-ו  6נקודה עונשין של 

 מטר 5סימון קרן של 

2 
 

1 
 

1 
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דרישות גודל וסימונים  3.2
  
  רוחב
 סימונים

אזור החלפה .1
נקודה עונשין של  .2
סימון קרן של  .3

  
 

3 
 

3 
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  למגרש בחוץ תאורה

 הפרדה בין קהל ומגרש רצוי  –בטיחות 
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תאורהדרישות  3.3
  
  

  

  

בטיחות  3.4
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  ושולחן שופטים נייד לוח תוצאות
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לוח תוצאות 3.5
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  יש באולם היובל – תקינים שירותים ומקלחות

  לצופים 
  טריבונהלכיסאות צריך  –טריבונה יש 
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שירותים ומקלחות 3.6

 טריבונה 3.7
טריבונה יש 
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 דרומיים להיות ממוקמים בחלק 

 .חומר אלומיניום
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  ספסלים לשחקנים

  

  רצוי עמדת צלם

ים להיות ממוקמים בחלק צריכ שחקניםשל ספסלים ו שולחן שופטים
  .)ראה בתמונה באדום

 כדורגל אולמות 
חומר אלומיניום. מטר) גובה( 2על ) אורך( 3שערי כדורגל אולמות 
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ספסלים לשחקניםרצוי  3.8
  

  

רצוי עמדת צלם 3.9
  
  
  

שולחן שופטים, עמדת צלם
ראה בתמונה באדום(

כדורגל אולמות שערי  3.10
שערי כדורגל אולמות  
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