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החברה הכלכלית הינה הזרוע הביצועית הגמישה והיעילה של העירייה ,בפיתוח והקמת מבני ציבור,
יזמויות עסקיות ,שצ"פים ופרויקטים נוספים.

החברה הכלכלית אופקים
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סטטוס עמידה ביעדים
פרוייקטים
בהשהיה  /בוטלו
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יעדי העל מרכזים בתוכנית העבודה
 .1הוצאה לפועל של ביצוע הסכמי הגג בחלקם ההנדסי
 .2ניהול התכנון והפיתוח של הקמת השכונות החדשות
 .3ליווי השיווק לדיירים בשכונות החדשות וליזמים באזורי התעשייה
 .4בניית מוסדות ציבור
 .5שדרוג ושיקום תשתיות עירוניות בעיר הוותיקה

- 2019הפרויקטים המובילים על קצה המזלג

פיתוח מלא של שכונת
הפארק עבור  1400יח״ד

תכנון ובינוי של מוסדות ציבור ברחבי
העיר הוותיקה ובכל השכונות
החדשות.

תכנון ופיתוח מלא של שכונת
נוח עבור  1000יח״ד

תכנון ופתוח מלא של שכונת אפיקי
נחל עבור  7300יח״ד וכ600.000 -
שטחי מסחר ותעסוקה.

תכנון פיתוח ושיווק אזור תעשיה שקד
שלב א ושלב ב עבור כ 170 :מפעלים
על שטח של  1400דונם.

היעדים המשלימים והנלווים של החברה

הובלת פרויקט של פינוי אשפה באופן
פנאומטי עם כל המשמעויות הסניטריות
עבור העיר.
כל אלה תוך ניהול חסכוני יעיל ככל שניתן.

5

הובלה של פרוייקטים מניבים שיעצימו את
היכולת הכלכלית העירונית באמצעות הוצאה
לפועל של פרוייקטים כגון :מבנה הדרכה של
סימולטורים עבור רכבת ישראל ומבנים מניבים.
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ניהול חניון אוטובוסים בכניסה לעיר
וניהול שילוט חוצות באמצעות מכוונים
מאירים ושלטים דיגיטליים .

הגברת היכולת לקדם פרוייקטים
הנדסיים ביעילות ובמקצועיות מן
הגבוהות במדינה.

המשך גיבוש צוות ניהולי ,הנדסי
ומשפטי של עובדי החכ"ל שילווה את
העיר לזמן רב תוך העצמה מקצועית
עמוקה ורלוונטית.

היעדים המשלימים והנלווים של החברה

המשך

ניהול פרויקט הגז הטבעי באופקים לקראת
השתלבות העיר במשאב העיקרי של מדינת
ישראל לדורות הבאים .והוזלת רוב עלויות
האנרגיה לתושבים ולתעשייה .
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התייעלות נוספת בטיפול בכוח אדם
הממונה על ניקיון כל מוסדות החינוך
בעיר .באמצעות צוות עובדים גאה
ומגובש.

9
המשך מתן סיוע לצוות העובדים
בקאנטרי קלאב לשיפור השירות למנויי
הקאנטרי.
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ניהול נושא טעינה חשמלית לרכבים
חשמליים ברחבי העיר באמצעות זכיין
שיציב עמדות טעינה מוזלות לתושבי
העיר במסגרת עיר חכמה ועתידנית.

בינוי של  2000מ' של מבנים להשכרה
עבור תעשיות זעירות.

מטרות ויעדים מרכזיים לשנת 2020
 .1שכונת הפארק :צפי גמר אכלוס ופתוח מלא 2022
ב בנוסף בשכונת הפארק תכנון לביצוע:
* 8כתות גן.
*בית ספר יסודי
*מעונות יום ובית כנסת .

חלק א עד ספטמבר  ,2021חלק ב עד ספטמבר .2022

כ

.2

שכונת נוח  :צפי מסירת מגרשים יוני /יולי .2020

.3

שכונת אפיקי נחל  :צפי מסירת מגרשים ל 1500יח״ד ראשונות פברואר .2022

 .4שכונת רמת שקד :בתכנון ולתחילת בצוע בית ספר רגבים בית ספר חדשני עבור  21כיתות
כולל חטיבה צעירה .צפי אכלוס ספטמבר  .2021כמו כן בניית עוד  4כיתות גן לספטמבר .2020
 .5אזור התעשייה שקד א' :סיום עבודות עפר בחציון ראשון  2020ותחילת עבודות תשתית בחציון השני.
במקביל לפיתוח יחלו השיווקים.

תקציבים 2020
אחוז גידול

הערכה 17.4%

תקציב 2020

 135מלש"ח
( הערכה )

מחזור 2019

 115מלש"ח ,
טרם הושלם
מאזן שנתי

סוף
תודה על ההקשבה,
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