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2020יעדי 



יעדי העל המרכזים בתוכנית העבודה 

.מימוש פרויקטים של הסכמי הגג. 1

.ביצוע פיתוח בשכונות החדשות. 2

.דיירים ויזמים בשכונות החדשות ובאזורי התעשייהליווי + ביצוע פרויקטים . 3

.בניית מוסדות ציבור ושדרוג תשתיות עירוניות בשכונות הוותיקות. 4

.ל"שמירה ושיפור רווחיות וכלכליות החכ. 5



השוואה בין נתונים מרכזיים

הערות2021תחזית 20192020הנושא

צבר -'סעיף א

פרויקטים בתהליך  

ביצוע

406463

היקף כספי של  

'סעיף א

היקף עבודות  ח"מלש624ח"מלש399ח"מלש164

36-ללביצוע

חודשים קרובים

ביצוע שנתי בפועל  

(ביצוע מאזני)

ח   "מלש230ח"מלש120ח"מלש115

(2021תחזית ל )

2022תחזית לשנת 

ח  "מלש300



על קצה המזלג2020

ד בשכונת  "יח1500ל ' גמר תכנון שלב א
ובחירת קבלן זוכה" אפיקי נחל"

"  שכונת נח"ב' ביצוע פיתוח שלב א
ד"יח1100עבור 

פיתוח מלא של שלב  

"  שכונת הפארק"בהתשתיות  
יח״ד1400עבור 

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

:                                    פארק תעשיות שקד

משטחי התעשייה והמסחר        54%שיווק מוצלח של *
'החל ביצוע פיתוח שלב א*

פרויקטים מניבים  2בהליך ביצוע של 

ר    "מ4400משמעותיים בהיקף בינוי של 

(מבנה נטע ומבנה תעשייה להשכרה)



2020אתגר הקורונה 

אך בעקבות הקורונה החברה עברה מהפך דיגיטלי וכן שיפור  , הפעילות לא היה שינויבבסיס •

.בפריון צוות העובדים

חדשים פרצה מחלת הקורונה  שנת הפעילות של החברה הכלכלית ובמהלך פרויקטים בתחילת 

בתחילת השפיעו הסגרים על קצב התקדמות הפרויקטים ולאחר תקופה קצרה . בישראל

.התאימה את עצמה החברה למציאות החדשה

את לוחות הזמנים של ביצוע הפרויקטים  האריכה שהיאבכךביטוילידיבאההקורונההשפעת

ביחס למחזור וביחס לשנה  התקורותוכן העלתה באופן יחסי את שיעור . ובידודיםכתוצאה מסגרים 

.הקודמת

:לצד הקושי הביאה איתה הקורונה הזדמנויות שונות אשר תרמו לחברה כדוגמת

.שיפור המערך הדיגיטלי בחברה.1

.ישיבות תכנון נהפכו לממוקדות יותר ובעלות הספקים גבוהים יותר.2

.קשר ישיר יותר-חיזוק הקשר עם משרדי ממשלה וגורמי מימון.3



משימות שלא עמדנו בהם

( .18%-כ)מהפרויקטים לא עמדנו בלוח הזמנים המתוכנן של חלק . 1

.שתכננו לאור עיכוב בחלק מהפרויקטיםמחזור הפעילות לא צמח בשיעור . 2



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים  

הגבלות קורונה שגרמו להארכת פרויקטים.1

של עובדים ופגיעה ברצף העבודהבידודים.2

גידול משמעותי במספר הפרויקטים. 3

עיקרי ההצלחות  

מהפך דיגיטלי שהחברה עברה בכל התחומים. 1

קידום מכרזים וביצוע של פרויקטים גדולים. 2

שיפור ביעילות ופריון החברה. 3

:2021תובנות ל 

.ל לחברות הפיקוח ולקבלנים"בין החכהיחסים חידוד מערכת 1.

.החברה מבחינה דיגיטלית ומדידת התקדמות פרויקטיםהגברת המקצועיות של צוות 2.

.המשך התמקצעות ויישום פתרונות של ערים חכמות בשכונות החדשות. 3



:מבט קדימה לעבר שנת



2021עיקרי המשימות לשנת 

.                                                כיכרות והוצאת מכרז להשלמת פיתוח השכונה, 3כביש , ביצוע עבודות פיתוח וריבוד מדרכות: שכונת הפארק1.

.ביצוע עבודות בטיילת. כיתות גן ובית כנסת6בניית ב

.פתיחת כביש גישה לרכבת', סיום עבודות פיתוח שלב א, מסירת מגרשים: שכונת נח.  2

.הטמנת קווי מתח גבוה, ביצוע קו מקורות', עבודות פיתוח שלב אביצוע : שכונת אפיקי נחל. 3

.7גמר כביש , פיץמיני פ"שצ, כיתות גן4בניית , ביצוע בית ספר רגבים: שכונת רמת שקד. 4

.מבנה אומנויות הבמה ועבודות פיתוח, הממשלהקריתבניית : מרכז אזרחי. 5

.והתחלת עבודות פיתוח705אישור : ם"שכונת רמב. 66

.וביצוע עשרות פרויקטים ברחבי העירפיתוח פארק תעשיות שקד . 77



2021קורונה 

עבודה  ההתנהלות תאכמו כן בשנה זו נשפר, 2020בשנתשהופקומהלקחיםזאת כחלק

.קפסולות באם נצטרךשל ועבודה יעילה במתכונת מהבית 

וחיזוק התקשורת  החברה נערכת לאתגר הקורונה בשנה זו באמצעות שיפור 

.הדיגיטלית מבחינת שדרוג ציוד רלוונטי ומערכות

:עבודה שאותם נרצה לשמרנהליאיתההביאההקורונה

.בעיקר ישיבות תכנון הפרויקטים, לשמר ולחזק את ישיבות הזום.1

.שיפור היכולת הדיגיטלית של העובדים מבחינת מיומנויות וידע.2

:זובשנהלשיפורנקודות

,ל למשימות העירייה"הקשר בין משימות החכשיפור 

.ל לעירייה"כמו כן המשך גיבוש נהלים רלוונטיים בנושא המתח החיובי בין החכ
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