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2019ביצוע לשנת 

המועצהמרחבשלכוללתראיה

:לאשכולותספציפיקציהעם

הערבהושערה"מי,הכיכריישובי–דרומיאשכול1.

זהרנווה,בוקקעין-מרכזאשכול2.

גדיעין,מצדה–צפוניאשכול3.

רותםמישור–(תעשייה)מערביאשכול4.



אשכול דרומי וצפוני-ביצוע 

דרומי-2019שנתביצוע

:תמרועיןהכיכרבנאותלהשכרהבניהדיוריחידות10

הבתיםלכללגמרטופסהתקבל

שוטףבאופןבדקשנתתיקונימתבצעים

2020בינוארסופייםגמרלתיקוניהיערכות

.אופציונלייםיזמיםוליוויהערבהבצומתאומגהקולהקמתמיקומיםבחינת

צפוני–2019שנתביצוע

.היתרהתקבל–גדיבעיןדיוריחידות4תכנון



–אשכול צפוני -ביצוע 
מנחת מצדה

2019בשנתביצוע

.מוסמךמנחית–ל"החכעובדידיעלמאויש,מראשמוגדרותבשעותבשבועימים6פעילמנחת

–ש"באמצהחברותלפעילותהשטחאתהמשכירותמסחריותוחברותביטחוניותחברותעםחוזיםקיימים

.ויומיחודשי

.2020בשנתקבועהלפעילותלהיכנסהמתעתדותחברותעםמ"מו

.טווחארוךותכנוןמשאביםגיוסלטובת–למנחתכוללפיתוחתכניתנבנתה

.(תקשורת,מים,חשמל)למנחתבסיסתשתיותהרחבתותכנוןקידום

.המנחתפיתוחבתוכניותושיתופםהאזרחיתהתעופהרשותעםקשריםהידוק

.למקומייםהטבות–במנחתצניחהמועדוןפתיחת

.הלקוחותלצרכיבהתאםחורגשימושלהיתרתכניתמקודמת

.ל"החכבשיתוף,הנדסהאגףבהובלתומקודמתמטופלתבינלאומיתעופהלשדההתכנית

.תיירותיותלמטרותסדירקולהפעלתאפשרותבחינת

.אזרחיתתעופהמרשותמנחתהפעלתואישוריביקורות–שוטפתפעילות

.מוסדריםמנחתנהליכתיבת

.למקומייםהטבהניתנה,דאוניםאירועקיום



–אשכול מרכז –ביצוע 
סולריום

2019שנתביצוע

.מיושןתשתיותמצבלאורמינימליתתחזוקהתוך,שוטפתבמתכונתפעילסולריום

.בסולריוםשירותיםלמתןקבועהעובדתנקלטה

.המלוןבתיגגותעםתחרותלאור(ח"ש130,000צפי)נמוכהרווחיות

.פוטנציאלייםמקומייםמפעיליםעםסיוריםהתקיימו.הסולריוםבמתחםקמפינגלהפעלתמכרזגובש

.טיוליםמרכזלהקמתויזםבירהלמבשלתיזםעםפעולהשיתופיבחינת



–אשכול מרכז -ביצוע 
שירותים שונים לבאי החוף והטיילת

2019שנתביצוע

.השירותטיבעלבקרהנערכה.הציבורייםבחופיםיומיומיבאופןפועלציודהשכרתשלחוףשירותיזכיין

.המפעיללנעלינכנסתהמועצה,2020בתחילתהסתייםהחוזה

.2018-בשהתקייםבמכרזהזוכהמולהמזנוןהפעלתהסכםהוארך

.ואדריכללפרויקטוהפיקוחהתכנוןצוותנבחר,בתכנוןזוהרחמימזנוןשיפוץפרויקט



–אשכול מרכז -ביצוע 
פיתוח תוכן פנאי ואטרקציות

2019שנתביצוע

.המלוןבתיבמרחבלפעילויותבעברשנכתבולאטרקציותתכניותבחינת

נחלמבואתפיתוח–המלוןבתיבסביבותובילויפנאימרחבילהקמתמשאביםלגיוסקוראיםקולותהגשת

.זהרנחלשימושיםמכלולופיתוחחימר

.היתכנותבדיקת,זהרנחל–בטבעאירועיםלמתחםקרקעיציבותלסקריציאה



–אשכול מרכז -ביצוע 
לינה אלטרנטיבית והסעדה בים המלח

2019שנתביצוע

.בסולריוםקמפינגמכרזכתיבת

.זהרנווהקמפינג,צפוניקמפינג–המלחביםקמפינגתכניותבחינת

.ותיירותהנדסהעםפ"בשתזהרבנווה"היוצרבית"למתחםפרוגרמהכתיבתליווי

.אגאדירמסעדתשלזכיין–(לסולריוםבצמוד)בוקקעיןבחוףמסעדה-ברוהפעלתלהקמהבמכרזזוכהבחירת



–אשכול מערבי -ביצוע 
תעשייה

2019שנתביצוע

.בתעשייהפרויקטיםלמנהלמכרזפרסום

.למפעליםשירותאמנתכתיבתתהליךבמסגרתלתעשייההמועצהשירותיסלריכוז

.הטכניוןשלנאמןשמואלמוסדידיעלשבוצעהרותםלמישוראבותכניתאפיוןמסמךכתיבתליווי



מיזמים פיננסיים-ביצוע 
2019שנתביצוע

.סולאריתאנרגיהלניצולמערכותלהקמתפוטנציאלייםושטחיםמבניםלאיתורסקרתחילת

.עצמיתלהפעלהומעבר(נכשל)מסחריפרסוםשטחילהפעלתמכרזסיום

.מסחריפרסוםשטחילהגדלתמדיניותגיבוש

.בטוןומפעלבניןפסולתמיחזורתחנתהקמתוקידוםאופציונלייםמיקומיםבחינת



צוות ומנהלה-ביצוע 

2019שנתביצוע

.החברהוחזוןמטרות,אחריותתחומיגיבוש

.בהתאםותקציבוארוךקצרלטווחעבודהתכניותבניית

.לחברהחדשמיתוגהטמעת

.וקידומםחברתיתמדיהערוציפתיחת

.וחשיבהעבודהכפורוםל"החכצוותגיבוש



2019ביצוע לשנת -סיכום 
2019שנתביצוע

.(36%)ח"אש450-בכהצטמצםוכלליותהנהלהתקציבביצועכ"סה

.2019בשנתח"מלשכחציוהניבוהשקעותיועציי"עומבוקרמסודרבאופןמנוהליםבעברשהתקבלוכספים

.שיפוצולאחריותרגבוהסכוםלהכניסוצפויח"אש250-כמניבזהרחמימזנון

.(בהתאמהח"אש260לעומתח"אש130)2019לשנת2018משנתרווחיואתהכפילמצדהמנחת

ח"מלש1.3לעומת2018בשנתח"מלש1.1שלרווחעלעמדאפעהחלקוללאהשקעותלפניהמצרפיהביצוע

.ברווחים15%-כשלעליה-2019בשנת

.ח"מלש1-כבסךהשקעותסך



2020תכנית עבודה לשנת 

המועצהמרחבשלכוללתראיה

:לאשכולותספציפיקציהעם

הערבהושערה"מי,הכיכריישובי–דרומיאשכול1.

זהרנווה,בוקקעין-מרכזאשכול2.

גדיעין,מצדה–צפוניאשכול3.

רותםמישור–(תעשייה)מערביאשכול4.

–בהמשך

עמשאוהרערדמבואותבאזורהחברהפעילויותשלבדיקה



אשכול דרומי-תכנית עבודה 
2020לשנתעבודהתכנית

.ע"לתבפרוגרמההגשת–הערבהצומתבאזוראומגהקו

מוסכמתפרוגרמהוכתיבתמתכנניםגיוס,היגויוצוותשותפיםגיבוש–סדוםבמליחתהמעיינותמרחבפיתוח

.הדרומיהמעיינותפארקלפיתוח

.הפרויקטהמשךעלהחלטהקבלת.ה"מיפ"בשתוהיתכנותמיקום,פרוגרמהבחינת–ייחודימלחפארק

.ויוגהרוחמתחםלהקמתמקוםחיפוש

.ביישובים"האב"בשותפותבחינת



–אשכול מרכז -תכנית עבודה 
שירותים שונים לבאי החוף והטיילת

2020שנתעבודהתכנית

."המלחיםארץ"מותגתחתמזוןלשירותי"טיפוסאב"כזהרחמיקיוסקשיפוץוביצועתכנון

הציבורייםבחופים"המלחיםארץ"מותגתחתמזוןשירותימבנילהקמתוכלכליותנוספיםמיקומיםבחינת

.המתאימים

.בחופיםבוץלממכרמכונותלהצבתהיתכנותבחינת



–אשכול מרכז -תכנית עבודה 
פיתוח תוכן פנאי ואטרקציות

2020לשנתעבודהתכנית

.לאזורנוספיםיעדקהליומשיכתהמלחיםארץשלהתיירותיהמוצרעיבוי-מטרה

חלקילביצועכניסה,המימוןלגיוסבהתאםחימרנחלמבואתלביצועתכניותגיבוש-חימרנחלמבואת

.בשטחלעבודות

.המתחםלפתיחתאפשרויותובחינתקרקעיציבותסקרקבלת-זהרבנחלאירועיםמתחם

.לביצועמימוןגיוסובחינתפרויקטיםלשנימפורטתכנון-זהרבנחלODTמכלול

.ייחודיתלאטרקציהופיתוחלשיקוםכלליתכנון-האפרסמוןבושםהפקתעתיקותמבנה

רשותפ"בשתתקציבלגיוספרויקטתיקויצירתראשוניתכנון-במדברשיטפונותשלוחוויהלהסברהמרכז

.ניקוז



–אשכול מרכז -תכנית עבודה 
לינה אלטרנטיבית והסעדה בים המלח

2020לשנתעבודהתכנית

.מגווןמוצרבדגשהמלחיםלקמפינגפרוגרמהכתיבת

.פיתוחלאחר–זהרנווהחוףשטחיעלי"רמעםעסקאותקידום

.ל"החכלהפעלתהצפוניהקמפינגמתחםלקבלתכלכליתפרוגרמהבחינת

.ע"התבהתקדמותעם–לינהכמתחם"היוצרבית"שלוהפעלהלהקמהמכרזכתיבת

.למכרזבהתאםואירועיםשיווקבנושאיוליוויאגאדירמסעדתפתיחת



–אשכול מרכז –תכנית עבודה 
סולריום

2020לשנתעבודהתכנית

.הנוכחיתבמתכונתהמתחםשלתיירותי-הכלכליהפוטנציאלמיצוי

.צעיריעדקהלומושךחייםשוקקתיירותילמקוםהסולריוםהפיכת

.הסולריוםלפעילותבמקבילקמפינגמתחםהפעלת

.הסולריוםבמבנהוטיולתוכן,אטרקציה,להסעדהיזמיםוכניסתקוראקולפרסום

.(330,000₪צפי)2019לשנתבהשוואהמהסולריוםרווחיםהכפלת

.עכשוויותמגמותלאורוזאתלסולריוםעתידילפיתוחשנכתבובניהתכניותבחינת



–אשכול צפוני -תכנית עבודה 
מנחת מצדה

2020עבודהתכנית

.המלחיםבארץתיירותיכמוקדהמנחתמיצוב

פעילותשלכניסה.תיירותיותפעילויות-וחגיםשבתות,תעשיה-ש"אמצ:בשבועימים7המנחתהפעלת

.הצניחהמועדוןעלנוספתקבועהתיירותית

.מחליפיםעובדיםומאגר(בנישואבי)קבועעובדהכולליםעובדיםצוותגיבוש

.ועתידייםקיימיםלמבניםהיתרקבלת

.תאורה,גידור,חשמל,שילוט–תשתיותוהכשרתפיתוח

.בשנהציבוריענייןבעליאירועים3-4קיום

על)במנחתשימושעלנוספותתעשייהחברותעםחוזיםוסגירתעסקיותביטחוניותמחברותהכנסותמיצוי

.(פנוימקוםבסיס

.ח"אש1,750לסךח"אש860מסךהמנחתהכנסותהכפלת

.הנדסהאגףבהובלתל"בנלשדהע"תבקידוםהמשך



–אשכול צפוני -תכנית עבודה 
יזמות נוספות

2020עבודהתכנית

.סולאריתאנרגיהלניצולפוטנציאלייםשטחיםבחינת

.קלהתעשייהפארק–לשותפותהיתכנותבחינת

.כלכליתוהיתכנותשטחיםלזמינותבהתאםלבדיקה

גדיעיןחמיבאזורתיירותימיזםלקידוםהיתכנותבחינת



–אשכול מערבי -תכנית עבודה 
תעשיה

2020לשנתעבודהתכנית

.שירותאמנתעלוחתימההקיימיםלמפעליםהשירותשיפור

.הכלכליתבחברהתעשיהרפראנטקליטת

.הנדסהבהובלת–רותםבמישורזמיניםמגרשיםופיתוחבניהלזכויותמפורטתע"תבהגשת

.25מכבישנצפותבדגשהאזורחזותלשיפורתכניתכתיבת–רותםלמפעליחיוביתתדמיתשיווק

.במועצההתעשייהתחוםלקידוםאסטרטגיתתכניתגיבוש



מיזמים פיננסיים-תכנית עבודה 
2020לשנתעבודהתכנית

.המועצהבשטחיסולאריתאנרגיהלניצולמערכותלהקמתסקרהשלמת

.הקיימיםהמסחריהפרסוםלשטחימלאהתפוסה

.המסחריהפרסוםשטחיהגדלתוביצועתכנון

.בטוןומפעלבניןפסולתמיחזורלמתחםמפעללהפעלתליזםמכרזהוצאת

.הנדסהבהובלת–תיירותתומךכאזורזהרבנווההתעסוקהאזורע"תבקידום



צוות ומנהלה-תכנית עבודה 

2020לשנתעבודהתכנית

.החברהלצרכימשרדיםהתאמת–ל"החכלצוותפונקציונליעבודהמרחביצירת

.ל"חכנהליכתיבת–ל"החכלמבנההעבודהאופןהתאמת

.החברהעתידלבחינתכמצפןל"לחכאסטרטגיתתכניתגיבוש

.רים"תבפורמטעםעבודההטמעת–פרויקטליתתקציביתעבודה



2020תכנית עבודה לשנת –סיכום 
2020לשנתהעבודהבתכנית-פיננסייםיעדים

.החברהרווחיהכפלת–חוצותפרסום

.הכנסותיואתמשמעותיתלהגדילובהמשךרווחיואתלהכפילצפויארוכהתקופהזהלראשונה–סולריום

.(2018משנת5פי)2020לשנת2019משנתבהשוואהרווחיואתלשלשצפוי–מצדהמנחת

(2019בשנתח"מלש1.3לעומת)ח"מלש1.6-כלהיותצפויאפעהחלקוללאהשקעותלפניהמצרפיהביצוע

.ברווחיםנוספים15%-כשלעליה–

.ולמסעדהלתכנוןעיקרו–ח"מלש7-כמתוכנןהשקעותסך

”לא על ידי אלו שעיניהם דבוקות ללוח התוצאות, הניצחון מושג על ידי השחקנים בזירת המשחק“



2020תקציב לשנת 

2020לשנתהחברהדירקטוריוןלאישורמוצעתקציב

תקציב מוצע 2020.pdf
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תודה


