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י עובדים ומנהלים יקרים,  

אב  תכניות  בניית  תוך  אילת  העיר  של  פיתוחה  את  לקדם  פועלים  שאנו  מעשור,  למעלה  כבר 
 בתחומים שונים לצד גיבוש חזון עירוני ברור, המיושם הלכה למעשה. תכנית העבודה של  החברה 
תסייע  בקידומה  למעשה,  החזון  את  המתרגמת  העירייה  של  הביצועית  כזרוע  לאילת  הכלכלית 

ופיתוחה של העיר אילת.   

העיר אילת ממשיכה לצמוח ולהתפתח בכל התחומים והיד עוד נטויה. לחברה הכלכלית,  כחברה 
המנהלת, המפתחת והבונה מטעם העירייה יש חלק משמעותי בעשייה. רק בשנה  החולפת, חנכנו 
מבנים חדשים כמו המרכז להתפתחות הילד, מעון היום השיקומי, והמרכז  לגיל הרך, שנבנו על 
ידי החברה הכלכלית, חידשנו מבנים ישנים, בתוכם מוסדות ציבור  וחינוך, שדרגנו תשתיות וזכינו 
בפרסים המלמדים על איכות וגודל העשייה העירונית. לצד אלה  נבנה בימים אלה, שדה התעופה 
החדש, אושרו תכניות השדה המתפנה, בית העירייה  בשלבי תכנון מתקדמים וכך גם מרכז חירום 

עירוני, שלב א' של קריית הספורט הבינלאומית  ועוד.    
   

תכנית העבודה של החברה הכלכלית מהווה נדבך חשוב ומרכזי בתכניות העבודה של  העירייה. 
באמצעותן נמשיך לבנות, לקדם ולטפח את העיר אילת ובכך להשביח את איכות חיי  התושבים.  

אני שולח ברכות לממלאת מקומי – עו"ד סימה נמיר, למנכ"ל החברה – אבי כהן, לחברי  הדירקטוריון 
ולכל עובדי החברה העושים מלאכתם נאמנה ומאחל לכולנו הצלחה בהגשמת  החזון ויישום היעדים 

למען העיר אילת.  

בברכה, 
מאיר יצחק הלוי

ראש העירייה
ויו"ר מועצת המנהלים 

חכ"א
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מ" עובדים ומנהלים יקרים, 

ביצוע המשימות  אותן  על  ובקרה  נוסף בהטמעת תהליכי העבודה  נדבך  מהווה  תכנית העבודה 
הצבנו לפנינו, תוך התחשבות במסגרת התקציבית ובתנאי הסביבה והשוק בהם אנו  פועלים. 

אפקטיביים  ויעדים  מטרות  חזון,  משקפת   2016 לשנת  הכלכלית  החברה  של  העבודה  תכנית 
 שמטרתם להצעיד את העיר אילת בתחומים רבים ומגוונים ונגזרת מהיעדים האסטרטגיים  ארוכי 

הטווח של העיריה המבטאים את החזון העירוני להגדלת שיעורי הצמיחה הכלכלית  בעיר. 

יעדים ומשימות אלה לא יכולים להתבצע ללא מסירותם ומקצועיותם של עובדי החברה  בראשותו 
של המנכ"ל אבי כהן. 

בהובלת  החברה  הגדולה  ותרומתם  עבודתם  בעבור  המנהלים  במועצת  לחבריי  להודות  ברצוני 
להצלחה במשימותיה. 

אני מאחלת לכולנו בהצלחה במימוש החזון ויישום היעדים. 

בברכה, 
עו"ד סימה נמיר

מ"מ יו"ר מועצת המנהלים
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מנ עובדים ומנהלים יקרים , 

2016.  אני  ברצוני לברך אתכם ולהודות לכם על ההשקעה הרבה בבניית תכניות העבודה לשנת 
משוכנע שכלי חשוב זה יסייע בידינו בשיפור וייעול תהליכי העבודה ועמידה ביעדים  בהצלחה רבה. 

לשמחתי , היקף פעילותה של החברה מתפתח בקצב חסר תקדים ואנו נרגשים ממכלול  האתגרים 
מולם אנו ניצבים. 

מעט מהדגשים לשנה הקרובה: 
 1.  כלל עבודות הפיתוח יבוצעו ע"י העירייה באמצעות החברה

כידוע, קיבלה הנהלת העירייה החלטה חשובה ברמה האסטרטגית, הקובעת שאת  כלל עבודות 
הפיתוח ברחבי העיר תבצע העירייה באמצעות החברה הכלכלית )לא  עוד מנהלים ומפקחים 

 המגיעים "לביקור" באילת (. 
בימים אלו מתנהל מו"מ בין רשות מקרקעי ישראל לעיריית אילת ולחברה הכלכלית  במטרה 

לחתום על הסכם גג לעשורים הבאים . 
)מגורים,  הקרקע  עתודות  מרבית  את  יכלול  ישראל(  בערי  בודדים  נחתמו  )שכמוהו  הגג  הסכם 
 - ובין היתר: הקמת מוסדות ציבור, פארקים ציבוריים,  התחדשות עירונית  מלונאות ואטרקציות( 

"ישן מול חדש" ועוד...
אנו רואים במהלך אסטרטגי זה, אתגר יוצא דופן בהיקפו ונערכים לקראתו כנדרש.  

 2.  ניהול תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים
על שולחן העבודה למעלה מ- 40 פרויקטים הנדסיים אותם מקדמת החברה. 

חלקם הינם  מגה פרויקטים כמו : תחילת עבודות פיתוח ברובע 2 , הקמת מנהלת  לפיתוח שדה 
התעופה המתפנה , הקמת קריית הספורט ) שלב א' ( ועוד...

 3.  קידום מיזמים כלכליים
פיתוח תחום "יזמות כלכלית" - יזום , תכנון, ניהול ושיווק פרויקטים יזמיים ומניבים. 

 4.  משאבי אנוש - הקמת יחידת ש.ח.ר                                              
הקמת יחידה לשירותי חינוך ורווחה בחברה הכלכלית, במסגרתה יועסקו עובדים  במסגרות החינוך 

של עירית אילת . 
לראשונה ייקלטו העובדים בקליטה מן המניין וייהנו מהשוואת תנאים מלאה לקיים  בעיריית אילת . 

אנו פועלים לקידום הסכם עבודה קיבוצי בשיתוף ההסתדרות במרחב. 

 5.  חברות משותפות  
החברה תקדם בשנה הקרובה מספר מיזמים: 

 חברת חניוני מבואות אילת )לחכ"א 26% מניות בחברה(.  �
בחודשים הקרובים תוגש תכנית בניין עיר להפיכת מתחמי חניון רכב כבד בכניסה  לעיר 

)בשיתוף בעלי קרקעות סמוכים( לשכונת מגורים בהיקף של כ – 1000  יחידות דיור. 
 חברת אמת"ל ) לחכ"א 26% מניות בחברה(   �

אנו פועלים לקידום תכנית בניין עיר ולהקצאת מגרשים נוספים לחברה  המשותפת לטובת 
פיתוח מבנה תעשיה להשכרה )בהכוונה לתעשיית היי- טק  ודומיה(. 

 חברת המזח הדרומי )חברה בבעלות מלאה של עיריית אילת( �
לקראת סיום עבודות הפיתוח באזור , ישולב משרד אדריכלים לתכנון כולל של  המתחם 

וחידוש המתחם הבנוי לרבות תוספת שימושים. 
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לסיכום - החברה צפויה לחצות בשנת 2016 את רף 100 מיליון ₪ במחזור פעילותה . 
גידול צפוי בהיקפים אלו מחייב הערכות והתאמה בכמה רמות : 

 1.  ברמה האירגונית - בחירת צוות מוביל להתמודדות עם האתגרים והמשימות  העתידיות. 
 2.  ברמת הבקרה - בימים אלו אנו פועלים להטמעת מערכת חדשה לתאום שליטה  ובקרה  על 

תחום הפרויקטים ההנדסיים והכספיים של החברה. 

עשייה ברוכה זו מתאפשרת תודות לגיבוי ותמיכה מלאים של הנהלת העירייה בראשות ראש  העיר. 
זוהי הזדמנות טובה להודות למ"מ יו"ר מועצת המנהלים עו"ד סימה נמיר על פעילותה  האינטנסיבית 

ותמיכתה הראויה לכל שבח. 

תודה גדולה למנכ"ל העירייה פיליפ ולמהנדס העיר אסף על שיתוף פעולה פורה בכל  המישורים. 
כן ברצוני להודות לחברי מועצת המנהלים על השקעתם הרבה ואחרונים חביבים לכם צוות  עובדי 

החברה היקרים. 

תודה מיוחדת לחברת ארמה ולעומד בראשה אריה מצליח על ליווי התהליך של תכנית  העבודה. 

ובנימה אישית , צוות החברה ואנוכי גאים על הזכות שנפלה בחלקנו להיות מעורבים וכה  משפיעים  
בפיתוחה של העיר אילת לשנים הבאות. 

בברכה, 
אבי כהן

מנהל החברה
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תפקידי החברה

המטרות שלשמן נוסדה החברה

החברה הכלכלית לאילת הינה זרוע מרכזית וחשובה בהתפתחות העיר אילת וחיזוק חוסנה  הכלכלי.  
החברה הוקמה על ידי עיריית אילת בשנת 1984 והינה בבעלות מלאה של עיריית  אילת. החברה 
משמשת כזרוע הביצועית של עיריית אילת – יוזמת, מבצעת ומנהלת  פרויקטים הנדסיים, כלכליים 
ואחרים לרווחת העיר אילת, תושביה ואורחיה בהתאם לחזון  ולמדיניות של הנהלת העירייה. החברה 
פועלת שנים רבות כחברה מנהלת, מפתחת ובונה  במגוון פרויקטים בעיר אילת, מתוקף הרשאות 
לתכנון ופיתוח מרשות מקרקעי ישראל, עיריית  אילת ובמסגרת ניהול פרויקטים עבור משרד הבינוי 

והשיכון . 
כחברה  מפתחת  אילת  בעיר  ביצעה  אותם  בפרויקטים  וניהולית  הנדסית  יכולת  הוכיחה    החברה 

ומנהלת . 
לחברה הידע והניסיון ההנדסי, המתאים לצרכים התכנוניים המיוחדים לעיר אילת, הן  מבחינת תנאי 
הקרקע, הן מבחינת מערכות התשתית הקיימות והן מבחינת דרישות העירייה  העדכניות. החברה 
נוקטת מדיניות של העדפת כוחות אדריכליים והנדסיים מקומיים, בעלי  יכולת מקצועית מוכחת, 
מתוך כוונה להעניק חיזוק כלכלי לתושבי העיר. הדבר נעשה תוך  בקרה הדוקה ובלתי אמצעית 
עם כל נותני השירותים לחברה לקבלת תוצאה מיטבית  מבחינת הרמה המקצועית ורמת השירות . 

ולרווחתה של אילת, תושביה  ולתחזק פרוייקטים לקידומה  ליזום, להקים, לעודד  לקיים, לפתח, 
 ואורחיה בתחומי התיירות, התעשייה, המלאכה, המסחר, התחבורה, התרבות, המדע,  החינוך ובכל 

תחום אחר שאינו בגדר אספקת שירותים שהם בסמכותה של עיריית אילת. 

ה
ר
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חברי מועצת המנהלים של החברה

נושאי משרה בחברה

יו"ר מועצת מנהלים - ראש עיריית אילת - מר מאיר יצחק הלוי
מ"מ יו"ר מועצת המנהלים - יו"ר נעמ"ת וחברת מועצת העיר - עו"ד סימה נמיר

דירקטור - חבר מועצת העיר - ד"ר אולג צ'רנומוריץ
דירקטור- חבר מועצת העיר - מר יניב חנו

דירקטור - מנכ"ל עיריית אילת - מר פיליפ אזרד
דירקטורית- מנהלת אגף החינוך עיריית אילת - הגב' מירי קופיטו

דירקטור - אדריכל העיר אילת - אדר' ישראל חיון
דירקטורית - הגב' אורנה קרני
דירקטורית - ד"ר אסנת ברנס

דירקטור - עו"ד מזרחי דורון
דירקטור – עו"ד סער שפירא

אבי כהן - מנהל החברה
עו"ד מורן הראל - ע. מנכ"ל

סימה קורן - מנהלת לשכת מנכ"ל
משה זיסו - חשב החברה

אתי עמיחי - מנהלת חשבונות
ליליאנה בלישה - מנהלת חשבונות

עו"ד שירלי אוסטפלד אביטל - יועצת משפטית
אינג' יוחאי אברני - יועץ הנדסי

לימור עפרוני - מנהלת תפעול, הנדסה אזרחית
טיראן טרבלסי - מנהלת פרויקטים, הנדסה אזרחית 

סמו סמוראי - מנהל מינהלת אזורי תעשייה
יעל קן - מנהלת משאבי אנוש

  חנה מרמור - חשבת שכר ילכ"א ומורים
רחלי סודרי - חשבת שכר ילכ"א ומורים

מירי רווח - מתאמת משאבי אנוש
דורון הלר - מנהל המרינה

מישל אקרט - אחראי גביה ומנהלה, מרינה
אבי וייצמן - עובד אחזקה, מרינה

מאיר אוחיון - עובד אחזקה, מרינה
מוטי לוי - עובד אחזקה, מרינה

ה
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משימות תוכנית העבודה לשנת 2016   

חלק ראשון 



תחום פרויקטים הנדסיים

ניהול קשרי עבודה שוטפים מול גורמי הממשל הרלוונטיים לפעילויות החברה: רמ"י, משרד 	 
הבינוי והשיכון, משרד הכלכלה וכו'. 

של 	  התכניות  בדיקת  ובהמשך  הפרויקטים  של  ההנדסית  הפרוגרמה  הכנת  בשלבי  ייעוץ 
המתכננים, כדי לוודא את התאמתן לדרישות ולפרוגרמה ואת השלמתן ההדדית.

ייעוץ וליווי יוזמות לקידום תכניות בניין עיר. כמו כן יוזמות לקידום פרויקטים יזמיים.	 

הכנת הזמנות וחוזים למתכננים, יועצים, מפקחים ומודדים.	 

בדיקה ואישור של חשבונות מתכננים, יועצים וכן בקרה על חשבונות קבלנים )חשבונות חלקיים 	 
וחשבונות סופיים(. 

בקרה על התכנון ההנדסי של הפרויקטים ובקרה על הפיקוח הצמוד במהלך הביצוע.	 

ייעוץ בעריכת לוחות זמנים לתכנון. 	 

השתתפות לצד המתכננים בתיאום ההנדסי של הפרויקטים עם גורמי חוץ כגון: חח"י, בזק, 	 
הרשות המקומית וכו'. 

בדיקת האומדנים התקציביים של המתכננים וייעוץ להכנת תקציב הביצוע של הפרויקטים. 	 

ייעוץ בהכנת האומדנים למכרז ואו להזמנת הצעות וכן ייעוץ בבדיקת הצעות הקבלנים וייעוץ 	 
בבחירת הקבלן המבצע. 

שילוב כתבי הכמויות והמפרטים המיוחדים של המתכננים למערכת המסמכים הטכניים של 	 
חוברת למכרז, )ו/או הזמנת ההצעות(, וסיוע בעריכת חוברת המכרז )ו/או הזמנת ההצעות(.

עריכת ישיבות תיאום של מנהלי פרויקטים ומפקחים.	 

ייעוץ לחברה בכל הנוגע לתביעות קבלנים, למחירים חריגים ולשינויים במהלך הביצוע.	 

אינג' יוחאי אברני
יועץ הנדסי
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מס' מס"ד
בתמ"ר

הערה סטטוססיווגקבלןמתכנןתאור הפרויקטשם

סאמען נופי אלכס רביןפיתוח כביש 90 כביש 90 דרום12153
ובניו

עבודות 
פיתוח

בביצוע

המכון 22155
להתפתחות 

הילד

הקמת מבנה להשכרה 
ארוכת טווח לטובת שירותי 

בריאות כללית והמחלקה 
הפסיכולוגית באילת 

הררי 
אדריכלים

בניה שתית
מוסדית

בשלבי סיוםבביצוע

מעון יום 32156
שיקומי

הררי מעון יום "ניצן"
אדריכלים

בניה שתית
מוסדית

בהרצת מערכותבביצוע

המרכז לגיל 42157
הרך

מרכז רב תכליתי לגיל הרך 
לרבות מועדוניות במתנ"ס 

רבין

בניה דנזיואיתי ליננברג
מוסדית

עריכת מסמכי הסתיים
מסירה

בית כנסת 52158
ברובע 9

בית כנסת שמוקם חלקו 
מתקציבי המדינה וחלקו 

מתרומות

בשלבי סיוםבביצועבינוידנזיו

שיפוצים 62159
במוסדות חינוך 
ומתקני ספורט

שיפוצי קייץ הסתייםלא מוגדרשיפוצי קייץ
הסתימו. בשלב 
אישור חשבונות 

סופיים

מרכז צעירים בפארק מרכז צעירים72160
המרכזי. מכיל חללים לטובת 

רכזים, ניהול, לוגיסטיקה 
ובית קפה 

בשלב גמר שלדבביצועתיירותדניאל ולדמןאייל לוגאסי

תוספת יציעים 82161
ב-א"ס בגין

הוספת מקומות ישיבה 
באולם ספורט הסמוך לבי"ס 

בגין

בשלבי סיוםמקורילא מוגדר

שדרוג נופי לרחוב המלאכה רחוב המלאכה92162
בא.ת. צפוני

סילבן 
שיטרית

עבודות 
פיתוח

צפי יציאה בתכנון
לביצוע מייד 
בתום הצגתו 

להנהלת העירייה

שפוץ מרכז התיירות הישן מרכז התיירות102163
לרבות עבודות פתוח, 

תשתיות ושפוץ חזיתות

עבודות דניאל ולדמןאייל לוגאסי
פיתוח

בשלבי סיום.בביצוע

תחנת מעבר 112164
לפסולת

שדרוג תחנת המעבר בסמוך 
לבית העלמין לרבות תוספת 

מסוע

עבודות אלוןיעקב אברהם
פיתוח

התכנון אושר. בביצוע
תחילת עבודות 

פיתוח 

בית אבות 122165
לתשושים 

עצמאיים

בית אבות המכיל 30 מיטות 
)בל"ל דורש לצמצם ל 24 

מיטות(

בשלב הסכמות בתכנוןתכנוןסמי טיטו
על הפרוגרמה 

מול המוסד 
לביטוח לאומי. 

תחנת קצה 132166
לפסולת

מתקן קצה למיון ומיחזור 
פסולת בסמוך למט"ש

בשלב בדיקה בבחינהתכנון
כלכלית 

קריית הספורט 142167
- תב"ע

תכנון תב"ע מפורטת לקריית 
ספורט במגרש 18

שינוי תכנית בינוי. בתכנוןתכנוןמן שנער
מרגע בו תגובש 

תכנית הבינוי, 
תכנס התכנית 

להפקדה 
במחוזית.

מבנה ארנה 152168
בקריית 
הספורט

מבנה ארנה רב תכליתי 
המכיל 3000 מקומות ישיבה

"תכנית הגשה בתכנוןבינוישלמה גנדלר
להיתר ערוכה 

לדיון ברשות 
 רישוי.

לא ניתן לקדום 
עד לאשור 

התב""ע"
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מס' מס"ד
בתמ"ר

הערה סטטוססיווגקבלןמתכנןתאור הפרויקטשם

קריית הספורט 162169
- מגרשי 
אימונים

תכנון והקמת 3 מגרשי 
אימונים, מגרש לחץ, 2 

מגרשים משולבים ומגרשי 
טניס במגרש 18

בדיקות קרקע בתכנוןתיירותאמיר בלום
טרם ביצוע 

עבודות לייצוב 
הקרקע

יזום ותכנון מרכז קונגרסים מרכז קונגרסים172170
ע"ג "מגרש האנטנות"

בשלבי הפקדה בתכנוןמיוחדיםגדעון כץ
של התב"ע 

במחוזית

בית העירייה 182171
החדש

תכנון מבנה חדש לעירייה 
DBOT בפורמט

עדכון פרוגרמה בתכנוןבינויקיסלוב קי
טרם הגשת 

בקשה מחודשת 
להיתר בנייה

אולם ספורט 192172
רובע 9

אולם ספורט בינוני בסמוך 
לבי"ס ים סוף

יובתים - גבי 
מגן

בניה 
מוסדית

בתכנון מוקדםבתכנון

בי"ס על יסודי 202173
ברובע 6

בי"ס על יסודי בן 36 כיתות 
אם ברובע 6 בשחמון

בניה דוד נופר
מוסדית

תכנון לקראת בתכנון
מכרז עבור 

שלבים 1 ו 2 
)מתוך שישה 

שלבים(

מרכז תעסוקה 212174
שיקומי

מרכז תעסוקה שיקומי 
בצמידות ליד "יד רוז'ה"

בגיבוש פרוגרמה בתכנוןבינוי
ל 120 שוהים

מתחם 222175
הקרולינות

יזום ותכנון מתחם ל 74 
יחידות ארוח

נתנאל בן 
יצחק

בתכנוןמיוחדים

מעון יום ברובע 232176
10

מעון יום בן 3 כיתות ברובע 
10 )נאות מרגלית(

יובתים - גבי 
מגן

בחתימות על בביצועבינוימתאג
חוזה מול הקבלן 

הזוכה

מעון יום ברובע 242177
)900( 9

מעון יום בן 3 כיתות במגרש 
900 ברובע 9

יובתים - גבי 
מגן

סמי נופי זכה מקוריבינויסמי נופי ובניו
במכרז

מעון יום ברובע 252178
)765( 6

מעון יום תלת כיתתי ברובע 
6 במגרש 765

יובתים - גבי 
מגן

נתן ולדמן 
ובניו בע"מ

נתן ולדמן ובניו מקוריבינוי
זכו במכרז

מעון יום מלכת 262179
שבא

מעון יום תלת כיתתי ברחוב 
מלכת שבא )סמוך לבי"ס 

בגין(

יובתים - גבי 
מגן

ממתין להרשאה בתכנוןבינוי
תקציבית לצורך 

יציאה למכרז

לאונרדו קלאב 272180
- שידרוג חניה

שדרוג חניה בסמוך למלון 
לאונרדו קלאב

עבודות 
פיתוח

יבוצע במסגרת אחר
חוזה שדרוג 

רחובות ד'. 

חניה ברחבת 282181
מ.ש.ל

שינוי הסדרי חניה ותנועה 
בסמיכות למרכז מסחרי 

מ.ש.ל ברחוב ששת הימים

עבודות ציון פוסטי
פיתוח

יבוצע במסגרת אחר
חוזה שדרוג 

רחובות ד'. 
ממתין לתקצוב

שביל כבאיות 292182
בפארק המרכזי

התווית שביל נופי מאחורי 
פרויקט "גולף רזידנס" 

בפארק המרכזי לטובת 
ציר גישה לכבאיות. מבוצע 

כחלק ממכלול עבודות 
הפתוח הכולל

מיקי את ענת שדה
עודד

עבודות 
פיתוח

לקראת יציאה בביצוע
לבצוע )בהיקף 

מוגבל למסגרת 
התקציבית(.

שידרוג 302183
המעגנה 

בלגונה 
המערבית

שיפוץ ושדרוג מזחים בלגונה 
המערבית

עבודות אהוד מחרז
פיתוח

בהכנת חומר במכרז
למכרז

תב"ע לאזור 312184
המרינה בחוף 

הצפוני

תכנית אב למרינה 
המסחרית אשר מתוכה 
תגזר התב"ע המפורטת

תכנית האב בתכנוןתכנוןמוטי קפלן
אושרה ע"י 

הנהלת העירייה. 
התכנית עומדת 

לפני דיון 
בוולחו"פ.
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מס' מס"ד
בתמ"ר

הערה סטטוססיווגקבלןמתכנןתאור הפרויקטשם

מתנ"ס קולייר - 322185
תב"ע

יזום תכנית לתוספת זכויות 
בנייה במתנ"ס קולייר

דוד נופר 
ונתנאל בן 

יצחק

תחילת תכנון בתכנוןתכנון
רעיוני לצורך 

יצירת תיק תורם.

תב"ע להרחבת 332186
מתחם מ-6

תכנית מפורטת בסמכות 
מחוזית לטובת יצירת מתחם 

לדיור מיוחד במתחם מ-6 
אשר בהרשאת תכנון של 

חכ"א

עיבוד הערות בתכנוןתכנוןגדעון כץ
מהנדס העיר 

לפני דיון 
במקומית

פרויקט יזמי לטובת חידוש מרכז אומנויות342187
השמוש במרכז אומנויות 

בסמוך ל"מדרגות הרכבים" 
בנמל.

בבחינה כלכלית בבחינהמיוחדים
ומשפטית

מגרש הבזאר 352188
בשער העיר

יזום פרויקט נדלני לטובת 
מתן פתרון למצוקת החנייה 
במע"ר בתוספת זכויות בניה

בשלב בדיקה בבחינהמיוחדים
מול רמ"י.

גנים ב' - 362189
השלמת שלב 

א'

השלמות פתוח בשלב א' של 
שכונת גנים ב' - לאחר סיום 

הבנייה

עבודות 
פיתוח

ממתינים לסיום אחר
הבנייה למגורים

גנים ב' - שלב 372190
ב'

פיתוח שלב ב' של גנים ב' 
לאחר פינוי חיל הים ושיווק 

המגרשים

עבודות 
פיתוח

נעשות פעולות אחר
לגישור מול 

משהב"ט לפינוי 
חיל הים

מבואות אילת - 382191
תב"ע

יזום תב"ע לשכונת מגורים 
במתחם המשמש כיום 

ל"רכב כבד"

רוטמן 
אדריכלים

עריכת מסמכים בתכנוןמיוחדים
טרם דיון בוועדה 

המקומית

יזום תב"ע מפורטת למתחם אמת"ל - תב"ע392192
אמת"ל ממזרח למתחם ביג

פרה רולינג מול בתכנוןמיוחדיםשלמה נער
רמ"י

פיתוח שכונת רובע 2 שכונת שחמון 4021932
בשחמון במסגרת הסכמי 

הגג

עבודות עמי שנער
פיתוח

בשלבי חתימה בתכנון
על חוזה מול 

משהב"ש. 
במקביל נבחן 

התכנון המפורט 
טרם יציאה 

למכרז.

עבודות פיתוח לראש שטח גולף412194
הגולף במסגרת ההרשאה 

בין חכ"א לרמ"י.

עבודות ציון פוסטי
פיתוח

הועבר אומדן בתכנון
לרמ"י לצורך 

קידום הוצאת 
המגרש למכרז

חוקי עזר 422195
לרחובות, 

שצ"פים ותעול

יזום עדכון שלושת חוקי 
העזר המיושנים עבור הקמת 

רחובות, שצ"פים ותיעול

בשלבי עדכון בעבודהמיוחדיםאהוד חסון
חישובי עלויות 

אחרונים

יזום שדרוג והרחבת מתחם חברת המזח432196
חברת המזח במעגנה 

הדרומית 

בחינת התכנות בתכנוןמיוחדים
כלכלית לחידוש 

והרחבת 
המתחם.

מרכז מידע 442197
בטיילת 
הצפונית

יזום ותכנון הקמת "מרכז 
מידע" בן 2 קומות בטיילת 

הצפונית 

נתנאל בן 
יצחק

תכנון ראשוניבתכנוןמיוחדים

יוזמה לשפוץ האמפי אמפיתאטרון 452198
הישן מאחורי "דורטל 

סול" בתוספת זכויות בניה 
למגורים להשכרה בחלקו 

הדרומי של המגרש

נתנאל בן 
יצחק

בהצעות מיוחדים
מחיר

הערכות לביצוע 
שפוץ הקיים 

לצורך השמשתו 
הראויה של 

האמפיתאטרון.
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מס' מס"ד
בתמ"ר

הערה סטטוססיווגקבלןמתכנןתאור הפרויקטשם

אולם ספורט 462199
הרי אילת

הקמת אולם ספורט קטן 
במימון הטוטו והפייס בבית 

ספר הרי אילת 

יובתים - גבי 
מגן

בניה 
מוסדית

תכנון ראשוניבתכנון

מעון יום מערב 472200
6 )משעול 

אפון(

מעון יום תלת כיתתי ברחוב 
אפון אשר במערב 6

יובתים - גבי 
מגן

לאחר סיור במכרזבינוי
קבלנים

בי"ס ישיבה 482201
תיכונית

תכנון ובינוי ישיבה תיכונית 
בצמוד לבי"ס בגין

בניה זאב דרוקמן
מוסדית

עיבוד וגיבוש בתכנון
תכניות לקראת 

מכרז. צפי 
למוכנות למכרז 
- פברואר 2016

תחנת תדלוק 492202
במרינה

יזום, תכנון והקמת תחנת 
תדלוק לכלי שייט בכניסה 

למרינה המסחרית, עפ"י 
הוראות רספ"ן.

בחינת חלופות בתכנוןמיוחדיםגדעון כץ
למיקום התחנה 

מול מהנדס 
העיר

שירותים 502203
ומלתחות 

במרינה

תכנון והקמת שירותים 
ומלתחות במרינה הפנימית 

עפ"י דרישת רספ"ן ורישוי 
עסקים.

מוכן מיוחדיםעמוס בר דוד
למכרז

בשלב הגשת 
בקשה להיתר

תכנון הקמת מערכת קולחין512204
תשתית חדשה להשקיית 
הצמחייה בעיר באמצעות 

מי קולחין

תכנון לקראת בתכנוןתשתיותנאשף הנדסה
מכרז עבור ביצוע 

שלב א' )צנרת 
ראשית בין 

המט"ש לפאתי 
העיר(

חיזוק מבני 522205
מגורים 

לרעידות אדמה

יזום ובחינת חלופות למודל 
תכנוני, לחיזוק מבני מגורים 
כפונקציה של עלות כלכלית

איתור מבנים בתכנוןמיוחדיםעמוס שירן
קיימים עליהם 

יבוצעו המודלים 
והחישובים 

ההנדסיים

שדה תעופה 532206
מתפנה

יזום ותכנון פיתוח שדה 
התעופה המתפנה בשלבי 

ביצוע, עפ"י הוראות התב"ע 
שנמצאת בשלבי אישור 

סופיים

עבודות 
פיתוח

בשלבי הקמת אחר
וכינוס מנהלת 

מקצועית 
שתורכב מנציגי 
העירייה, רמ"י, 
חכ"א ולשכת 

התכנון המחוזית
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תחום יזמות כלכלית

החברה הכלכלית לאילת, מעבר להיותה זרוע ביצועית של  העיריה במגוון  נושאים, עוסקת  גם 
ביזמות  כלכלית ואף שותפה ב- 2 חברות עסקיות מתוך כוונה להפיק מהן רווחים באופן   שוטף. 

בשנת 2016 בכוונת החברה לבחון כלכלית, לקדם וליזום מס' פרויקטים ביזמות כלכלית.  
להלן פירוט הפרויקטים, דברי  הסבר וסטטוס של כל אחד מהם: 

הערה סטטוסתאור הפרויקטשםמס'

חיזוק מבנים נגד רעידות 1
אדמה

ייזום פרויקט לחיזוק מבני 
מגורים לרעידות אדמה.

בבחינה כלכלית / שמאית.  בבחינה 
הקמת מנהלת לבדיקת 
היתכנות להצגת תכנית 

לאומית 

פרויקט יזמי לחידוש מבנה אמפיתיאטרון2
האמפי הישן בתוספת 

זכויות לדירות להשכרה .

בשלב בחינת שמאית בבחינה 
ואדריכלית

ייזום פרויקט כלכלי לבנייה מתחם קמפינג3
וניהול מתחם של 74 יחידות 
אירוח באיזור החוף הדרומי.

 בחינה כלכלית / משפטית.  בבחינה 
קידום התכנית מול משרד 

התיירות.

ייזום ותכנון הקמת מבנה מרכז מידע לתייר4
"מרכז מידע לתייר"ומבנה 

שירותים מודרני בטיילת 
הצפונית מול מלון נפטון.

בשלב תכנון אדריכלי.בבחינה 

פרויקט יזמי לחידוש  מרכז אומנויות5
פעילותו של מרכז 

האומניות.

בבחינה כלכלית. לקראת בבחינה 
יציאה למכרז.

ייזום פרויקט כלכלי לקידום מחצבה/מתחם מלונאות6
בנייה של מתחם מלונאי 

ייחודי באיזור המחצבה.

בשלב בחינה תכנונית.       בבחינה 
פועלים לקבלת קדם 

מימון מרמ"י  לצורך קידום 
התב"ע.

שדה התעופה רמון - 7
מיזמים כלכליים

קידום מיזמים במתחם 
שדה התעופה בשיתוף 

החברה הכלכלית במועצה 
האיזורית אילות.

בבחינה 

ייזום פרויקט חנייה + שוק שער העיר8
עירוני. 

בבחינה  משפטית.בבחינה 

פיתוח קשרי מסחר וכלכלה 9
מול ירדן

הקמת יחידה לבחינת 
שיתוף פעולה כלכלית 

עיסקית מול החברה 
הכלכלית בעקבה.

בבחינה 
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יז פרויקט " HUB  העירוני"

הינו  ההאב  הכלכלית.  והחברה  אילת  עיריית  בשיתוף  מנוהל  המיזם  העירוני"-    HUB " פרויקט 
וכן  ליווי,  יזמים. מהווה מרחב עיסקי מודרני המציע סביבת עבודה משותפת  וליווי   מרכז לפיתוח 
הדרכה וייעוץ של אנשי מקצוע כיצד להפוך רעיון למיזם עד שלב הצגתו למשקיע ע"י  עזרה בבניית 

תכנית שיווק, תכנית עסקית, מודל או אב טיפוס. 
כבר כיום פועלים בו עשרות יזמים ואנו רק בתחילת הדרך. 
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תחום המרינה העירונית

החברה הכלכלית מנהלת את המרינה העירונית ובמסגרת זו מטפלת באופן שוטף בתכנון  ובביצוע 
עבודות תחזוקה ושדרוג  מזחים ועבודות בטיחותיות לרווחת העוגנים במרינה  ומבקריה. 

המרינה מספקת שרותי עגינה לכ- 360 כלי שייט, מתוכם 35 כלי שייט מסחריים והיתר הינם  כלי 
שייט פרטיים. 

בשנים האחרונות מצויה המרינה בתפוסה מלאה וקיימת דרישה מתמדת למקומות עגינה  נוספים. 
בשנת העבודה 2016 נפעל לשדרוג שירותי המרינה ללקוחותיה ומבקריה באמצעות יישום  תכנון 
מערך עגינה חדש בלגונה הפנימית להגדלת נפח העגינה, תוכנית כללית לשדרוג  המרינה וכן הכנת 

תכנית מתאר חדשה להסדרת השימושים ב"עוטף" המרינה. 
בימים אלה הסתיימו עבודות התאמה להנגשת המרינה המסחרית לבעלי מוגבלויות. 

מנהל המרינה- תפקיד וסמכויות:
מנהל המרינה אמון על ביצוע המדיניות  הנקבעת ע"י החברה, וכן עפ"י  הנחיות ותקנות הרספ"ן. 	 

עמידה בתקנון המרינה ובתקנות המעגנות 2010 )רספ"ן(. 	 

ניהול צוות המרינה לתפעול תחזוקה שוטפת וגביה בכפוף לנוהלי המרינה. 	 

פעילות נמלית בהתאם להסמכה והאצלת סמכויות  מאת הרספ"ן. 	 

פיתוח תכניות לצרכי המרינה, מתן שירותים נדרשים, עמידה בתקנות הרשויות  השונות, מעקב 	 
פיקוח וניהול עפ"י תכנית שנתית ורב שנתית.   

השוטפת  וכן  ולתחזוקה  לתפעול  מענה  הנותנים  מלאה,  במשרה  עובדים   4 מונה  המרינה  צוות 
מספק שירותי פתיחת גשר לכלי השייט.   

המעגנה הדרומית -  החברה מנהלת את "חברת המזח" אשר בבעלותה המעגנה הדרומית   ועל כן 
נמצאת אף היא תחת אחריותו וניהולו של מנהל המרינה . 

המעגנה הדרומית מספקת שירותי עגינה לכ- 23 כלי שייט. 
2016 נפעל להליך אכרזה של המעגנה הדרומית בהובלתה  של  במסגרת תכנית העבודה לשנת 

היועצת המשפטית של החברה. 

דורון הלר,
מנהל המרינה
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מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

שדרוג 
המרינה

הטמעת דוח סקר 
תיקונים

"ביצוע עבודות 4023
השדרוג והשיפוץ 
שעלו בדוח, כולל 

התקנת שערים 
 בלגונה.

)עפ""י דוח מחרז("

בתחילת דורון, יוחאי 
דצמבר צפי 

למכרז הצעות 
מחיר. במהלך 
פברואר יציאה 

לעבודה ע"י 
קבלן זוכה.

  

העתקת נקודת 
שפכים בלגונה.

יבוצע במסגרת תכנית 4060
שדרוג הלגונה. יש 

לתאם הקמת קו 
לשפכים מהנקודה 

החדשה לקו 
השירותים המתוכנן.

ביצוע העתקה  דורון, יוחאי 
וחיבורה לרשת 

הביוב של 
השירותים.

 

שירותים 
ומלתחות בלגונה 

הפנימית.

תכנון והקמת שירותים 4026
ומלתחות.

רכישה, דורון, יוחאי 
הצבה וחיבור 

לתשתיות.

  

תחנת תדלוק 
במרינה

בחינת דורון בשלבי תכנון.4025
חלופות 
למיקום 
התחנה.

  

נגישות במרינה 
העירונית

הוזמן סקר נגישות 4056
מתו"ס ושירות. על 

פיו תבוצע השלמת 
עבודות לנגישות.

עריכת אומדן דורון
עפ"י הסקר.

  

רכישה והתקנה 
משאבת כיבוי 

אש על הגוררת 
"בנימין".

עמידה בתקנות כיבוי 4063
אש למעגנות.

רכישה והתקנה.  דורון

מערכת טמ"ס 
במרינה

שדרוג מערכת טמ"ס 4062
מרינה מסחרית 

לראיית לילה + שינוי 
תוכנות לאפשרות 

צפייה מרחוק.

תכנון וקביעת דורון
לו"ז לביצוע.

  

שדרוג ציוד עזרה 
ראשונה.

רכישת דפיברילטור 4067
+ ריענון ערכת עזרה 

ראשונה תיקנית.

  רכישה וביצוע.דורון 

שיפוץ מבנה 
שירותים מרינה 

מסחרית

יבוצע ע"י עובדי 4058
אחזקה מרינה. 

מתקציב תחזוקה 
שוטפת 2016.

ביצוע דורון 
השיפוץ.

  

שיפוץ מזח בטון 
ומזח הולידיי.

סיור מזחים  לבחינה 4071
וקביעת לו"ז לביצוע.

תכנון וקביעת דורון, יוחאי 
לו"ז לביצוע.
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מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

שיפוץ מזחים 
ורציפים מרינה 

מסחרית

החלפת רציף ישן - 4057
מזח חיצוני מס' 6. 

בשלבי תכנון.

ביצוע והצבת דורון
המזח.

  

שיפור תשתיות 
חשמל מרינה 

מסחרית.

המרינה מקבלת הזנה 4059
משתי נקודות חשמל. 

יש לבצע הגדלת 
אספקה מול חברת 

חשמל.

תכנון וקביעת דורון, יוחאי 
לו"ז לביצוע.

  

תכנית רב שנתית 
לשדרוג והגדלת 

נפח העגינה.

ביצוע שלב א' של 4024
התכנית כולל תכנון

  בבחינה.דורון, יוחאי 
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תחום משאבי אנוש

כ"א  שירותי  וסיפקה   1991 בשנת  הוקמה  לאילת  הכלכלית  החברה  של  אנוש  למשאבי  היחידה 
 לעיריית אילת ולווייניה )מכללת אילת, מתנ"ס, מרכז המוסיקה ואגודה לקשיש( . 

החל משנת 1996 עת נחקק חוק העסקת קבלני כ"א החלה היחידה למשאבי אנוש לשמש  כחברת 
כ"א ברישיון. מאז הקמתה ועד היום מקפידה היחידה על העסקה עפ"י דיני העבודה. 

החל מהמחצית השנייה של שנת 2005 החלה היחידה להעסיק עובדי הזמנות שירות עבור  עיריית 
אילת, כאשר המגמה היתה להעסיק עובדים זמניים בלבד.כל העסקה באמצעות  הזמנת שירות 

מותנית בקבלת הזמנה חתומה ומתוקצבת כנדרש, אשר על בסיסה ניתן  להעסיק עובד זמני. 

החל מחודש 11/2008 משמשת היחידה כספקית שירותי מיקור חוץ בכל הקשור להעסקת  עובדי 
פרייקטים מתחום החינוך, הרווחה וקליטת העליה. במסגרת זו חכ"א הינה המעסיק  בפועל והיא זו 
שעומדת בקשר רציף עם רכזי הפרוייקטים השונים ומעדכנת אותם בכל  הקשור לתקציב הפרוייקט, 

מועדי תחילה וסיום, וכל עניין אחר הרלוונטי בעניין מעמדם של  העובדים. 

המשימות השוטפות של מנהלת משאבי אנוש כוללות: שותפות במדיניות הנהלת החברה,  מתן 
המועסקים  באמצעותה,  השונים  ולעובדים  החברה  לעובדי  העסקה  ותנאי  שכר  בנושאי  מענה 
אחריות על גיוס עובדים, מיונם וניודם על פי הצורך, ליווי תהליכי משמעת,  הערכת עובדים, כתיבת 

נהלים, אישורם מול הגורמים הרלוונטיים והטמעתם בקרב העובדים  וההנהלה. 
היחידה משמשת כלשכת שכר של עיריית אילת להעסקת מורים בחינוך העל יסודיים. וכן  משמשת 

כלשכת שכר למרכז המוסיקה ולאגודה למען הקשיש. 

2015 הוחלט על הקמת שח"ר - יחידה שתאגד תחתיה את מערך החינוך,  הרווחה  במהלך שנת 
והקליטה המועסקים כיום בחכ"א וכן עובדים שייקלטו לשורותינו בהמשך. היחידה  תהיה אחראית 
ורווחת  אנוש  ניהול מקצועי-פדגוגי,  משאבי  לרבות  בעובד  כל האספקטים הקשורים  את  ותנהל 
העובד. במסגרת הקמת שח"ר יהנו העובדים מהשוואת תנאי שכרם  והתנאים הסוציאליים הנלווים 
כמקובל לעובדי הרשות המקומית. שנת הפעילות הראשונה  של שח"ר תהווה פיילוט. בתום השנה 
מול  )הכנסות  כלכליים  בעניינים  והן  תפקוד  היחידה  ברמת  הן  מצב  הערכת  תתבצע  הראשונה 

הוצאות(. 

על כן, במהלך 2016 תידרש היחידה לטפל, בין היתר, במשימות הבאות: 
כריתת חוזה התקשרות עם העירייה על הקמת שח"ר. 	 

יציאה למכרז לצורך איתור מנהל/ת פדגוגי/ת. 	 

היערכות מערך השכר לכל עניין המעבר של העובדים מהעסקה שעתית  להעסקה לפי דירוג 	 
ודרגה כמקובל ברשות המקומית. 

בניית תוכנית השתלמויות וימי הדרכה בנושאים הקשורים במישרין/בעקיפין  בתחומי עיסוקם 	 
של העובדים ביחידה. 

 יעל קן,
מנהלת משאבי אנוש
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מ מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

אסדרת 
תנאי שכר 

ותנאי 
העסקה - 
עובדי חכא

הערכת עובדים 
ככלי לקידום 

העובד

אסדרת עובדי החברה 4005
תסייע בקביעת 

מסלול קידום של כל 
עובד ועובד. הערכת 

עובדים שתתבצע 
פעם או פעמיים 

בשנה יסייעו בקידומם 
של העובדים ותאפשר 

שיפור בשכר.

הערכת כל יעל/אבי
עובדי החברה 

ותיוק טפסי 
הערכה 
בתיקים 
 אישיים.

איתור עובד 
מצטיין.

  

עדכון תנאי שכר 
ותנאי העסקה 
של עובדי חכא

חכא נערכת לתהליך 4004
אסדרת תנאי העסקה 

ושכר של עובדיה. 
לשם כך שכרה 

את שירותיה של 
עו"ד מיכל רוזנבוים 

המתמחה באסדרת 
חברות עירוניות.

העברת יעל/אבי
מסלולי קידום 

העובדים 
לידי הממונה 
על תאגידים 

עירוניים 
במשרד 

הפנים וקבלת 
אישורו.

הוצאת דע 
זכויותיך לכלל 
עובדי החברה 
לאחר שיקבל 

אישור סופי 
של העו"ד 

המלווה.

 

הקמת 
שח"ר 

)שירותי 
חינוך רווחה(

גיוס מנהל פדגוגי 
לשח"ר

עיקר עובדי יח' 4003
שח"ר יועסקו במערך 

החינוכי. לשם כך יש 
צורך במנהל פדגוגי 

שיקשר בין אגף 
החינוך בעירייה לחכא 

וילווה את העובדים 
ביומיום תוך שהוא 

מזהה בעיות/תקלות 
העולות מן השטח 

ומעלה אותן בחכא 
למציאת פתרונות 

וקבלת החלטות.

פרסום מכרז יעל/אבי
ואיתור מנהל 

פדגוגי

השתתפות 
המנהל 

הפדגוגי 
בהיערכות 

לפתיחת 
שנה"ל הבאה 

וסיומה 
של שנה"ל 

הנוכחית.

 

כריתת חוזה חכא 
עירייה המסדיר 

את הקמת שח"ר

לפני ההכרזה 4002
הרשמית על הקמת 

שכר יש לכרות 
חוזה בין חכא 

לעירייה בו יתואמו 
אופני ההתקשרות 
וההתחשבנות בכל 

הנוגע לעובדי שח"ר.

חוזה חתום יעל/שירלי/אבי
ומוסדר

  

מעבר עובדי 
הזמנות שירות 

לעירייה

סיום העסקה יעלהקמת שח"ר4000
של העובדים 

־המוניציפא
ליים בחכ"א
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תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

מעבר עובדים 
שעתיים לדירוג/

דרגה

הקמת שח"ר תשנה 3997
את מעמדם של כלל 
העובדים השעתיים. 

עיקר השינוי יהיה 
בהשוואת תנאי שכרם 
עם התנאים הנהוגים 
כיום לעובדי הרשות 

המקומית. שינוי שכזה 
יחייב פגישות אישיות 
עם העובדים ודרישה 

להצגת נתונים 
רלוונטים לבניית 

פרופיל השכר החדש.

מעבר מלא יעל/חנה/רחלי/מירי
של כלל 

המועסקים 
למסגרת של 

דירוג דרגה

  

חידוש 
רישיון כ"א 

לשנים 
2016-2017

חידוש רישיון כ"א 
לשנים -2016

2017

החברה הכלכלית 4020
לאילת משמשת, בין 

היתר, כחברת כ"א 
ברישיון. לשם כך 

נדרשת אחת לשנתיים 
להעביר נתונים 

למשרד הכלכלה 
לצורך קביעת גובה 
הערבות הבנקאית 

שעל בסיסה ניתן 
רישיון כ"א, כאמור.

יעל/עו"ד שירלי 
אוסטפלד אביטל

סיום תהליכים 
וקבלת 
הרישיון.

  

פתיחת שנת 
כספים

הנפקת טפסי 
106

בהתאם להוראת 4001
רשות המסים יש 

לצייד כל עובד בטופס 
106 המשקף את  סך 
התשלומים והניכויים 

של שנת המס 
החולפת )במקרה זה 

שנת 2015(.

עד סוף חנה/רחלי
שלישון ראשון 

ייקבלו כלל 
העובדים 

טפסי 106 
לשנת 2015

  

עד סוף חנה/רחלי 3999עדכון טפסי 101
השלישון 

איסוף של 
50% מכלל 

הטפסים 
והצבתם 
בתוכנת 

השכר

איסוף סופי 
של כלל 

הטפסים 
ועדכון תאומי 

מס חדשים 
לשנת המס 

2016

 

שיפור 
השירות 

במחלקת 
משאבי 

אנוש ושכר

קביעת שעות 
קבלת קהל

קביעת שעות קבלת 4016
קהל תסייע בניהול 

זמן העבודה במשרד 
ויאפשר פנאי לעבודת 

ניירת בצד ימים של 
הכנת שכר.

פרסום כולל יעל/אבי
של שעות 

קבלת קהל.
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תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

שימוש בדואר 
אלקטרוני 

כאמצעי תקשורת 
מול העובדים

במסגרת הטמעת 4006
תוכנת השכר "הרמוני" 

נפתחה אפשרות של 
הצבת כתובת דואר 
אלקטרוני של כלל 

העובדים. שימוש 
בכתובות הללו ישפר 

את דרכי ההתקשרות 
עם העובדים ואף 

יאשר שיגור תלושי 
שכר )עם שימוש 

בסיסמאות אישיות( 
לכלל העובדים.

פניה מסודרת יעל/חנה/רחלי/מירי
לעובדים 

וקבלת 
כתובות 
הדואר 

האלקטרוני.

שימוש בדיוור 
ישיר עם 
העובדים 

ושיפור 
השירות באופן 

מתקדם

יעיל ואיכותי.
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תחום השירות המשפטי

תפקיד השירות המשפטי להעניק ייעוץ וליווי משפטי להנהלת החברה וליחידותיה השונות,  לרבות 
ייצוג החברה בערכאות המשפטיות, ניהול משא ומתן ועריכת חוזים, ליווי הליכי  המכרזים השונים, 

ניסוח מסמכים ומתן חוות דעת משפטיות. 

בהשגת  שתסייע  האפשרית,  ביותר  והיעילה  הקצרה  הדרך  את  לסלול  אמור  המשפטי  השירות 
 יעדיה של החברה, ולייצר תוצרים על פי לוחות הזמנים ותכנית העבודה שמובילה החברה על  ידי 

המנכ"ל ומועצת המנהלים. 

עבודת הייעוץ המשפטי, לתפיסתי, מתבטאת בצורה הטובה ביותר במציאת נקודת האיזון,  בהסרת 
החסמים והשגת המטרה, תוך שמירה וקיום דרישות החוק והדין.    

עו"ד שירלי אביטל,
יועמ"ש
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מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

הממונה 
על חופש 

המידע

דין וחשבון ודו"ח 
ממונה לשנת 

2015

דוחות על פי חוק 4049
חופש המידע

הכנת דוחות שירלי
כנדרש על פי 
תקנות חופש 

המידע

עד 07/2016 
- פרסום 

הדוחות באתר 
החברה

 

אכרזת המזח כמעגנה 4037אכרזת מעגנהחברת המזח
והחלת החקיקה 

הרלוונטית ומטריית 
הפיקוח של רספ"ן

בדיקת שירלי, דורון
דרישות רספ"ן

בדיקת 
היתכנות 

וגיבוש דרישות 
רספ"ן - נוסח 

סופי

בדיקה 
רגולטורית 

- הליכים 
והחלטות 

נדרשות 
לאכרזה. יעד 

- פתיחת הליך 
לאכרזת המזח 

כמעגנה מול 
רספ"ן

אסדרת חברה 
עירונית

אסדרה רגולטורית של 4035
חברת המזח כחברה 

עירונית

בדיקה - הליך שירלי
העברת 

המניות של 
חברת המזח 

לעיריית אילת.

מעקב: יעדים 
- העברת 

המניות של 
חברת המזח 

לעיריית אילת. 
החלטה - 

חברת המזח 
כחלק מחכ"א 
או כחברת בת 

של חכ"א

יעד - ניסוח 
תקנון חברה

הארכת חכירה 
מול רמ"י

החכירה על נכסי 4036
חברת המזח 

מסתיימת במאי 2017

הערכות   שירלי
וקביעת אבני 
דרך להארכת 

הסכם החכירה 
של נכסי חברת 
המזח מול רמ"י

מעקב - קבלת 4038מבנה המזח
החלטות תכנוניות 

ואסדרת מעמד 
השוכרים

מעקב -  שירלי
החלטות 
תכנוניות

גיבוש תכנית 
וקביעת אבני 

דרך לביצוע

חכ"א 
כחברה 
מפתחת

פרויקטים של 
משרד השיכון

מעקב - שירלירובע 2, רובע 404411
הסכם משרד 

השיכון - 
עיריית אילת 

ומעורבות 
בגיבוש הנוסח 

הסופי

גיבוש הסכם  
עיריית 

אילת - חכ"א 
ונוהל העברת 

תשלומים

פרויקטים של 
רמ"י

מעקב - שירליהסכם הגג4043
הסכם גג 

רמ"י-עיריית 
אילת 

ומעורבות 
בגיבוש הנוסח 

הסופי

גיבוש הסכם  
עיריית 

אילת-חכ"א 
ונוהל העברת 

תשלומים
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מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

בדיקת היתכנות 4041אספנהמרינה
לפיקוח רגולטורי על 
מחירי אספנה באילת

לימוד הנושא שירלי
וקבלת 

מסמכים

בדיקת 
היתכנות 

משפטית 
וכלכלית

יעד - קביעת 
דרכי פעולה 

ואבני דרך

העלאת דמי 
עגינה

קיום החלטת מועצת 4040
המנהלים במינימום 

חשיפה

מעקב - יישום שירלי
החלטת 
מועצת 

המנהלים

מעקב - ייסוד 
ועד כלי השיט 

הפרטיים

ועד כלי שיט 
פרטיים וועד 

כלי שיט 
מסחריים - קיום 

דיאלוג ועדכון 
על השקעות

מכרז שמירה 
במרינה

עריכת מפרט שירלי 4085
וקבלת אומדן

כתיבת מכרז 
ופרסום

הכרזת זוכה

פינוי כלי שיט 
חסרי כושר שיט

גיבוש רשימת שירלי, דורון 4042
כלי שיט חסרי 

כושר שיט 
לפינוי

מעקב - 
מציאת 

מגרש אחסון 
והכשרתו

יעד - פתיחת 
הליכים לפינוי 
כלי שיט חסרי 

כושר שיט 
במרינה לטובת 

כלי שיט פעילים 
הממתינים 

להיכנס למרינה.

עורכי דין 
חיצוניים 

וניהול 
תיקים 

בערכאות

תיק בבית משפט 4052זיסמן נ' חכ"א
השלום

הגשת עדויות שירלי
ראשיות 
וישיבת 
הוכחות

ישיבת הוכחות 
שנייה במידת 
הצורך ועל פי 

קביעת בית 
המשפט

מעקב - פסק 
דין

בדיקה וחידוש שירליניהול, מעקב ובקרה4051עורכי דין חיצוניים
המערכת 

ההסכמית 
במידת הצורך

בחינה ובקרה  
על עבודה עורכי 

הדין החיצוניים

עיר חכמה 
- התייעלות 

אנרגטית

התייעלות 
אנרגטית בראיה 

עירונית

מעקב - שירלי 4048
התקשרות עם 

יועץ תאורה

מעקב - סקר  
התייעלות 

אנרגטית ברחבי 
העיר
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מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

מצפה ים - 
התייעלות 

אנרגטית בבתים 
פרטיים

בדיקת שירליפרויקט חדשני4047
היתכנות 
כלכלית 
וחשיפה 

משפטית.

החלטה 
על המשך 

המהלך.גיבוש 
תנאי המכרז 

ועריכת חוברת 
מכרז

בהתאם 
להחלטה.

מצפה ים - מבני 
ציבור

מכרז להחלפת 4046
תאורה והתייעלות 

אנרגטית במבני ציבור

מעקב - שירלי
התקשרות עם 

יועץ תאורה

החלטה סופית 
על מבני 

הציבור.קבלת 
נוסח סופי 

של מסמכים 
מקצועיים - 

מפרטים וכתב 
כמויות

הכנת חוברת 
מכרז

מצפה ים ונווה 
מדבר - תאורת 

רחובות

מכרז להחלפת 4045
תאורת רחובות

בדיקת שירלי
ההצעות 

והכרזה על 
זוכה במכרז

צו התחלת 
עבודה

סיום ביצוע

עיריית אילת 
- ממשקי 

עבודה

בקרת יישום 4030בקרה
התחייבויות העירייה - 

חתימה על הסכמים 
והעברת כספים

בקרה והסרת שירלי, מושיקו, יוחאי
חסמים

בקרה והסרת 
חסמים

בקרה והסרת 
חסמים

מערכת הסכמית 
עיריית אילת - 

חכ"א

לייצר ולשמר דפוס 4028
עבודה לפיו כל 

התחייבות הסכמית 
של חכ"א מגובה 

בהתחייבות הסכמית 
של מקור המימון,  

עיריית אילת.

בדיקת שירלי
המערכת 

ההסכמית 
עיריית אילת 
- חכ"א בכל 
הפרויקטים 

של חכ"א נכון 
להיום - תכנון 

וביצוע.

עריכת 
הסכמים 
והזמנות 

עבודה לעירייה 
עבור כל 

הפרויקטים 
- עבר והווה - 
בשלבי תכנון 

וביצוע.

מעקב

נוהל - העברת 
פרויקטים וביצוע 

תשלומים

עריכת נוהל העברת 4029
פרוייקטים עירייה-

חכ"א - מערכת 
הסכמית וביצוע 

תשלומים

לימוד שירלי
הפרקטיקה 

והחסמים

פגישות עם 
נציגי העירייה 

וגיבוש 
הסכמות

גיבוש ועריכת 
נוהל העברת 

פרויקטים 
עיריית אילת 
חכ"א וביצוע 

תשלומים
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מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

רגולציה 
- אסדרת 

עובדים

הקמת שח"ר 
)שירותי חינוך 

רווחה(

אסדרת מעמדם 4033
של עובדי ילכ"א 

באמצעות הקמת 
יחידה לשירותים 

נלווים לחינוך ורווחה

מעקב - שירלי, יעל
בדיקת 

היתכנות 
- השוואת 

תנאים לעובדי 
עירייה

הערכות 
לוגיסטית 

וגיבוש רשימת 
העובדים. 

מעקב - גיוס 
מנהל פדגוגי

גיבוש הסכם 
עיריית אילת-
חכ"א. מיצוי 

האפשרות 
לגיבוש הסכם  

קיבוצי עם 
ההסתדרות

ילכ"א - אסדרת 
מעמדם של 

העובדים 
המוניציפאליים

אסדרת ילכ"א 4034
כחברת כוח אדם 
שאינה מעסיקה 

עובדים בתפקידים 
מוניציפאליים ומעל 

ל-9 חודשים

מעקב - שירלי, יעל
נוסח סופי 

של רשימת 
עובדים 

המועסקים 
מעל 9 

חודשים 
ובתפקידים 

מוניציפאליים. 
מעקב - 
בדיקת 

היתכנות מול 
עיריית אילת

מעקב - קבלת 
החלטה 

בעירייה ביחס 
לכל עובד. 

יעד - פרסום 
מכרזי עירייה 

לעובדים 
בתפקידים 

מוניציפאליים 
ומתוקננים.

יעד - הפסקת 
עבודה של 

עובדי ילכ"א 
בתפקידים 

מוניציפאליים 
והמועסקים 

מעל ל-9 
חודשים. מעקב 
ובקרה - המשך 

קיומה של 
ילכ"א על פי 

היעד הנ"ל.

ילכ"א - רישיון 
להעסקת כוח 

אדם

הסדרת רישיון 4032
להעסקת כוח אדם 

ממשרד התמ"ת 
לשנים 2016-2017

היתר משרד שירלי
הפנים למתן 

ערבות 
בנקאית

גמר הליך מול 
משרד התמ"ת

קבלת רישיון 
להעסקת כוח 

אדם לשנים 
2016-2017

עובדי חכ"א - 
מבנה ארגוני

מבנה ארגוני צופה פני 4031
עתיד

גיבוש המבנה אבי, שירלי, יעל
הארגוני 

המעגן מצב 
קיים וצופה 

פני עתיד 
ואישורו 

במועצת 
המנהלים

הגשת המבנה 
הארגוני 

לממונה על 
התאגידים

מעקב - 
השלמת תהליך 

אסדרת עובדי 
חכ"א ואישור 

המבנה הארגוני

רגולציה - 
הממונה על 

התאגידים 
העירוניים

בניית קשרי 
עבודה ויחסי אמון 
מול צוות הממונה 

על התאגידים 
העירוניים והעומד 

בראשם

פגישת  אבי, שירלי 4050
היכרות אצל 

הממונה וסיור 
במשרדים 

- הצגת 
חכ"א ותחומי 

פעילותה

הזמנה לביקור 
גומלין באילת - 
סיור פרויקטים 

והצגת עבודתה 
של חכ"א בפני 
הממונה וצוותו

מכרז ניקיון באזור שחורת
שחורת

עריכת מפרט שירלי 4086
עם מורן 

וטיראן וקבלת 
אומדן

כתיבת מכרז 
ופרסום או 

פניה לספקים 
)מכרז זוטא(

הכרזת זוכה

סכום כולל
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תחום כספים

תחום הכספים אמון על כלל התחומים הכספיים של החברה וכולל בתוכו את חשב החברה וכן  את 
הנהח"ש של החברה. תחום הכספים עובד בסנכרון מלא ובשיתוף פעולה עם כל יחידות  החברה 

וכן עם האגפים השונים בעיריית אילת. 

משימות התחום הינן: 
ניהול חשבונות הבנק של החברה. 	 

ביצוע התאמות בנק, שערוך יתרות ומעקב יומיומי על התנהלות החשבונות. 	 

בניית התקציב השנתי של החברה, עריכת תקציב מול ביצוע אחת לרבעון ומעקב  שוטף על 	 
התקציב. 

ניהול גיליונות ממוחשבים על פרויקטים בביצוע. 	 

ביצוע התאמת כרטסות מול עיריית אילת. 	 

ריכוז נתונים ומסמכים והעברתם לרו"ח לצורך הפקת דו"ח חציון, דוחות כספיים  שנתיים ומאזן. 	 

קליטת חשבונות, הפקת תשלומים לספקים וכן הפקת חשבוניות מס וקבלות ללקוחות  החברה. 	 

ונלוות שכר  מידי 	  קליטת פקודות שכר, מילוי דוחות ודיווח למס הכנסה, ביטוח לאומי, קפ"ג 
חודש. 

עבודה שוטפת מול מחלקות העירייה: הנדסה, גזברות, הנהח"ש והנהלת העירייה. 	 

המשימות החשובות לשנת 2016: 
ספקי  ומקבלי 	  לכל  ואיכותי  מקצועי  מענה  ומתן  המחלקה  של  השוטפת  הפעילות  המשך 

השירות של החברה. 

העברת כל מערך התשלומים של החברה מתשלום באמצעות המחאות לתשלום  באמצעות 	 
העברות בנקאיות וזאת באמצעות מערכת סליקה בנקאית )מס"ב(. 

משה זיסו,
חשב החברה
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תחום מינהלת אזורי תעשיה

החברה הכלכלית מנהלת ומפעילה את  פארק התעשייה שחורת עבור עיריית אילת, וכן  משמשת 
כחברה המפתחת עבור רשות מקרקעי ישראל. 

פארק התעשייה שחורת הממוקם צפונית לאילת הפך בימים אלו למיקום מועדף למפעלי  תעשייה 
בשל מיקומו האסטרטגי בין היתר בשל קרבת שדה התעופה הבינלאומי "רמון"   המוקם בימים אלו. 

הפארק נפרס על פני שטח של 600 דונם ברוטו ומחולק לשני אזורים:  שחורת א' ושחורת ב'. 
המינהלת אמונה על השירותים המוניציפאליים הדרושים ללקוחות הפארק וכן לאספקת כל  צרכי 
ההפעלה והאחזקה השוטפת של מתחם הפארק. זאת לצד ליווי מקצועי ליזמים ובעלי  המגרשים 

במטרה לסייע להם בקידום ההליכים הבירוקרטיים והתשתיתיים עד להקמת  המיזם. 

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2016: 
נוספים  ושדרוג 	  כבישים  בניית  הכולל   בפארק  התשתיות  פיתוח  עבודות  תנופת  את  נמשיך 

הקיימים , ריצוף מדרכות, שילוט ותאורה, וכן פיתוח וגינון בשטחי הפארק. 

נפעל בשיתוף פעולה עם כל זרועות העירייה, בעלי העסקים וכן נקיים פעילויות  אכיפה עם 	 
,פינוי אשפה  וסילוק גרוטאות  גינון  מחלקות הפיקוח העירוני, פיקוח ובקרה על קבלני נקיון, 

משטחי הפארק. 

נמשיך ונפעל לחיזוק קשרי העבודה ושיתוף הפעולה עם : רמ"י, משרד הכלכלה,  ומינהל איזורי 	 
פיתוח. 

בתחום השיווק החלה חכ"א בביצוע מיתוג לפארק התעשייה והכנת חומר פרסומי  שיכלול בין 	 
היתר את סל ההטבות וכן נבליט את היתרונות להקמת עסק בפארק  התעשייה שחורת. 

בשנה החולפת גברה ההתעניינות של יזמים בפארק התעשייה ורק לאחרונה פורסמו  מכרזים 	 
ל 4 מגרשים בשחורת א' ועל כן צופה החברה תנופה בשיווק המגרשים  הפנויים בשחורת א'. 

המשך קידום בנושא הקצאת כל שטח שחורת ב' לטובת הקמת מפעל לייצור סוכר  אשר עתיד 	 
לספק מאות מקומות עבודה. 

20
16

 |
ת 

מו
שי

מ
 |

ה 
שיי

ע
ת

רי 
זו

א
ת 

הל
ינ

מ

סמו סמוראי,
מנהל מינהלת איזורי תעשיה

32|חכ"א  2016



מטרת 
תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

פיתוח 
תשתיות

סלילת כבישים 
ומדרכות

למטרת שיפור 4011
תשתיות פארק 

התעשייה יש צורך 
בסלילת כבישים 

ומדרכות שחסרים וכן 
שיפור הקיימים כולל 

צביעת אבני שפה, 
מעברי חצייה וכן 

תמרור.

סמו סמוראי , יוחאי 
אברני

בהנחיית 
יוחאי יש 

צורך בביצוע 
סקר מקיף 

בשחורת של 
כלל עבודות 

 הפיתוח. 
דו"ח כאמור 

יוגש ע"י 
ולדימיר בתוך 

3 חודשים.

 יציאה לביצוע.

שימושים בשצ"פ 
במתחם הפארק.

דיון פנימי בנושא 4014
שצ"פ לקבלת 

החלטה על אופן 
השימושים.

בחינת סמו סמוראי
נושא הגינון 
בשצ"פ ו/או 

סלילת שבילי 
 אופניים.

קבלת 
החלטות.

בהתאם 
להחלטה 
שתקבע 

בנושא 
הקצאת 
מסגרת 

תקציבית 
וקביעת לו"ז 

לביצוע.

 

שער כניסה ראשי 
לפארק.

תכנון ועיצוב של שער 4013
ראשי בכניסה לפארק.

יש לדון ולקבל סמו סמוראי , הנדסה
החלטה 

בנוגע לאפיון 
וכן בחירת 

מתכנן לעיצוב 
 השער.

ובשלב הבא 
קביעת לו""ז 

לביצוע.

  

שיווק 
ומיתוג

מיתוג פארק 
התעשייה

הפקת סמו סמוראיהפקת חוברת מיתוג4019
החוברת 

נמצא בימים 
אלה בשלבי 

 סיום.
הפקת 

החוברת 
והפצתה 
לגורמים 

פוטנציאליים 
לשיווק.

בחינת רעיונות 
נוספים למיתוג 

הפארק.

 

בחירת מגרשים 4018שיווק מגרשים
ליציאה לשיווק.

דיון וקבלת סמו סמוראי
החלטה 

לגבי מס' 
המגרשים 

 לשיווק.
ביצוע מדידות 
והעברת חומר 

 לרמ"י.
תקציב יקבע 

בהתאם למס' 
המגרשים 

שיוחלט.
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תחום

מס' משימה
משימה

תוצר שלישון אחראיהסבר
1

תוצר שלישון 
2

תוצר שלישון 
3

תחזוקה 
שוטפת

הסדרת נוהל 
עבודה למול 
קבלני הנקיון 

והגינון בפארק.

גיבוש נוהל סמו סמוראי 4017
המסדיר את 
עבודת קבלן 
הנקיון וקבלן 

הגינון ואת 
אופן הפיקוח 

של חכא 
על עבודתם 

בשטח.
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תקציב החברה לשנת 2016 

חלק שני 
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תקציב חכ"א - 2016

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

9% 2,035,023  1,751,130  1,865,397  2,131,051 חכ"א

32% 100,342,105  47,838,206  75,843,400  36,150,090 חכ"א פרוייקטים

0% 11,122,500  12,911,035  11,122,500  11,264,360 ילכ"א

16% 3,689,640  3,050,475  3,167,800  2,735,782 מרינה

0% 500,000  500,000  500,000  500,000 מנ' שחורת

27% 117,689,268  66,050,846  92,499,097  52,781,283 סה"כ הכנסות

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

25% 4,900,414  3,814,627  3,917,233  3,331,527 חכ"א

31% 95,607,977  44,905,221  73,175,200  33,791,797 חכ"א פרוייקטים

6% 10,427,860  11,938,773  9,806,200  10,208,032 ילכ"א

7% 3,230,000  2,596,876  3,016,000  2,606,317 מרינה

0% 490,000  505,209  489,400  409,479 מנ' שחורת

27% 114,656,252  63,760,706  90,404,033  50,347,152 סה"כ הוצאות

20
16

 |
ם 

בי
צי

ק
ת

 |
א 

כ"
ח

הכנסות - חכ"א כללי

הוצאות - חכ"א כללי
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תקציב חכ"א - 2016

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

60%- 100,000  36,556  250,000  426,277 מימון

70% 465,800  468,825  274,000  264,520 מאחרים

 79,200  79,304  81,700  53,552 אורח חיים בריא

 -  16,500  49,500  53,625 תעשיית הייטק

 -  -  -  - חיסכון באנרגיה

 254,826  241,954  264,000  253,709 עיר חכמה

20% 1,135,197  907,992  946,197  1,079,368 שילוט חוצות

9% 2,035,023  1,751,130  1,865,397  2,131,051 סה"כ הכנסות
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הכנסות - חכ"א הנהלה

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

35% 2,242,300  1,397,868  1,665,500  1,188,206 שכר

40% 70,060  69,900  50,000  89,092 טיסות/אח' רכב

שרותים מקצועיים:

110% 167,750  80,000  80,000  80,000 בקורת רו"ח

משפטיות/
הנדסיות

 33,737  12,500  21,493  - -100%

150% 80,000  -  32,000  - בקורת פנים

59% 30,000  36,343  18,850  18,833 יעוץ ביטוח

סה"כ  
ש.מקצועיים

 132,570  143,350  137,835  277,750 94%

14% 40,000  28,329  35,000  34,234 דאר+טל'

הוצאות - חכ"א הנהלה
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תקציב חכ"א - 2016
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שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

שכ"ד ואחזקה:

0% 29,000  24,381  29,000  29,014 אחזקה משרד

10% 120,000  108,666  109,000  109,118 שכ"ד משרד

0% 10,000  7,937  10,000  9,563 חשמל

סה"כ שכ"ד 
ואח'

 147,695  148,000  140,984  159,000 7%

משרדיות וכבודים:

שי לעובד/רווחת 
עובד/טיול וכו'

 51,398  50,000  61,798  80,000 60%

67% 20,000  21,373  12,000  14,693 משרדיות

38% 11,000  10,441  8,000  10,199 כיבודים

ארוחות עובדים

סה"כ משרדיות 
וכיבוד

 76,290  70,000  93,612  111,000 59%

37% 21,970  19,508  16,016  13,937 שרותי מחשב

0% 12,000  689  12,000  12,922 פרסום

ביטוחים, מיסים ושונות:

0% 7,500  5,833  7,500  6,080 דירקטוריון

ביטוח 
דירקטורים

 14,100  14,000  14,158  15,000 7%

ביטוח צד 
ג'+מבנה

 14,653  17,600  17,013  22,660 29%

מיסים,מים 
ואגרות

 80,037  81,500  62,357  82,500 1%

השתלמויות/ 
ספרות ועתונות

 5,117  5,000  7,216  7,000 40%

יזמות/יחסי 
ציבור

 87,295  150,000  229,566  150,000 0%

הוצאות - חכ"א הנהלה
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תקציב חכ"א - 2016

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

סה"כ ביטוחים, 
מיסים ושונות 

 207,282  275,600  336,144  284,6603%

20% 964,917  789,493  804,267  917,462 שילוט חוצות

75%- 2,000  2,191  8,000  960 אתר אינטרנט

14% 80,000  47,000  70,000  62,500 תרומות

 -  356,502  200,000  34,373 שפוץ משרדים

 50,213 פחת

רהוט וציוד/
שפוץ מטבח

 -  60,000  43,854  35,000 -42%

 72,000  72,093  74,500  48,752 אורח חיים בריא

קידום תעשיית 
הייטק

 48,750  45,000  22,500  - 

 231,660  234,809  240,000  266,289 עיר חכמה

רכ' מערכת 
לניהול פרויקטים

 17,700  251,597 

הטמעת ת' 
לניהול ובקרת 
תכנית עבודה

 32,500 

 -  -  -  - חיסכון באנרגיה

 12,000  21,318  -  - חניון חוף אלמוג

25% 4,900,414  3,814,627  3,917,233  3,331,527 סה"כ הוצאות
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תקציב פרויקטים הנדסיים

צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

60%- 6,000,000  8,794,371  10,600,000  7,062,828 כביש -90 דרך מצרים

HUB 70% 24,192  56,649  -  - שכ"ד

 -  -  2,500,000  - מכון להתפתחות הילד

 276,552 שכ"ד+דמ"נ התפ' הילד

 -  8,596,083  12,860,000  9,458,937 המרכז לגיל הרך

שיפוצי קיץ במוסדות 
חינוך

 4,837,274  5,500,000  -  - 

 בית כנסת
רובע 9

 881,000  1,925,000  2,049,679  - 20%

שיווק מגרשים- 
שחורת

 5,519,476  3,000,000  219,304  4,000,000 9%

 100,000  4,097  2,200,000  59,320 בית העיריה

 1,600,000  613,935  2,600,000  - מרכז צעירים בפארק

 500,000  9,035,873  6,000,000 מרכז תיירות 

 1,000,000 מרכז תיירות- שלב ב'

 -  -  798,917 כביש גישה ע. עברונה

 4,300,000  -  2,671,200  - מעונות יום - רובע 10

 4,600,000  -  2,671,200  - מעונות יום - רובע 9

 4,600,000 מעון יום אפון

 4,600,000 מעון יום דפנה/תורמוס

 - מעון יום מלכת שבא

קרית הספורט/ מגרשי 
אימונים )שלב א'( 

 -  13,200,000  1,093,128  10,000,000 

 100,000  -  660,000  - קרית הספורט/ארנה
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תקציב פרויקטים הנדסיים
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צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

 124,000  -  66,000  - מתנ"ס קולייר

 5,000,000  -  5,500,000  - שדרוג רחובות- שלב ד'

 4,000,000 רחוב המלאכה

 1,850,000  -  1,800,000  - תחנת מעבר לפסולת

שביל כבאיות פארק 
מרכזי

 -  1,100,000  -  1,000,000 

 1,500,000 מתחם הגולף

קו קולחין ראשי 
)סאבחה-מאגר 150(

 100,000 

 8,000,000 תיכון רובע 6

 8,000,000 ישיבה תיכונית

תכנון מפורט תשתיות- 
רובע 2

 2,000,000 

תכנון מפורט לשדה 
תעופה מתפנה

 2,000,000 

חיזוק מבנים- רעידות 
אדמה

 150,000 

 חכ"א חברה מנהלת-
רובע 11

 - 

 1,000,000  102,300 נזקי שטפונות

אולם בגין- הוספת 
יציעים

 -  990,000  198,322  500,000 

 -  2,307,356  -  4,059,336 שדרוג רחובות- שלב ג'

 -  -  -  157,460 עוטף לגונה- שלב ב'

 -  -  -  - פיתוח לפארק הקרח

 -  -  -  - הקמת תחנת תדלוק

 -  -  -  179,255 מבנה שירותים

הכנסות
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צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

הסדרת הגנה מפני 
שטפונות

 892,442  -  -  - 

 2,700,000 פיתוח מרכז החאן

 225,000  -  -  - מעלית- ים סוף

 -  2,334,276  -  599,940 מעון יום שיקומי

 הקמת גן ילדים-
רובע 6

 3,303,921 

עיצוב תכנים- בית יד 
לבנים

 263,250 

 5,043,589 שיפוצי קיץ 2015

 3,000,000 שיפוצי קיץ 2016

 992,361  - החלפת צ'ילרים

הקמת מזח צף 
במרינה דרומית

 229,494  -  -  - 

 -  146,707  -  6,596 מבוא אילת

 10,600,000  -  -  - אולם ספורט רובע 9

אולם ספורט- הרי 
אילת

 -  -  -  6,800,000 

 -  -  -  757,320 שדרוג מרכז תיירות

 -  -  -  210,929 מערכת תיעול עירונית

מרכז מידע - חוף 
נפטון

 -  -  300,000 

 -  11,346  -  337,266 איזור תעשיה צפוני

 301,000 מרכז תעסוקה שיקומי

הקמת אינט' אלחוטי 
wifi )שלב א'(

 -  765,320 

קוטג'ים גנים ב' )מר' 
מסחרי(

 -  1,500,000 

 - שדרוג מגרשי ספורט

 100,342,105  47,838,206  75,843,400  36,150,090 סה"כ הכנסות

תקציב פרויקטים הנדסיים
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תקציב פרויקטים הנדסיים

צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

60%- -  -  250,000 מ-6 - )לוזון+מגרש 61(

70% 2,000,000  512,632-  200,000  4,448,441 שחורת א' 

 95,238  4,097  2,000,000  59,320 בית העיריה

המעון להתפתחות 
הילד

 3,000,000  -  - 

אחזקה+הלוואה התפ' 
הילד

 -  -  -  713,628 

 1,509,434  613,935  2,300,000 מרכז צעירים בפארק

 5,660,377  8,296,577  10,000,000  6,663,045 כביש -90 דרך מצרים

 -  8,130,143  8,235,000  8,973,381 מרכז הגיל הרך

 471,698  8,524,409  5,450,000 מרכז תיירות

 943,396 מרכז תיירות- שלב ב'

שיפוצי קיץ במוסדות 
חינוך

 4,666,179  5,000,000  -  - 

 4,830,341 שיפוצי קיץ 2015

 2,830,189 שיפוצי קיץ 2016

קרית הספורט/מגרשי 
אימונים

 12,000,000  1,093,128  9,433,962 

 94,340  600,000 קרית הספורט/ארנה

 -  1,883,792  1,845,000  881,000 בית כנסת רובע 9

 -  -  80,000 מ-6 הרחבה

מגרש אנטנות- מרכז 
כנסים

 150,000  -  50,000 

 1,745,280  -  1,650,000 תחנת מעבר לפסולת

שביל כבאיות- פארק 
מרכזי

 1,000,000  -  943,396 

אולם בגין- הוספת 
יציעים

 900,000  198,322  471,698 

 4,716,981  -  5,000,000 שדרוג רחובות- שלב ד'

20
16

 |
ם 

בי
צי

ק
ת

 |
ם 

סיי
ד

הנ
ם 

טי
ק

רוי
פ

הוצאות

43|חכ"א  2016



תקציב פרויקטים הנדסיים
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צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

 3,773,585  - רחוב המלאכה

 116,981  -  60,000 מתנ"ס קולייר

 4,056,604  -  2,520,000 מעונות יום - רובע 10

 4,339,623  -  2,520,000  - מעונות יום- רובע 9

צ'ילרים- 
צאלים+אשכול פיס

 -  1,936,190 

מעון יום- דפנה/
תורמוס

 -  4,339,623 

 -  - מעון יום- מלכת שבא

 4,339,623  - מעון יום אפון

 1,415,094  - דרך למתחם הגולף

מתקני משחק וסככות 
הצללה

 588,946 

 - ב. דירתך שלב ב'

 - לגונה מזרחית

קו קולחין ראשי 
)סאבחה-מאגר 150(

 -  94,340 

פארק אופירה- מרכז 
החאן

 2,559,689 

 212,264 מעלית ים סוף

עוטף לגונה/טיילות 
שלב ב'

 150,327  -  -  - 

 -  1,624,887  -  4,000,177 שדרוג רחובות- שלב ג'

מזח זמני צף- מזח 
דרומי

 219,810  -  -  - 

הסדרת שטפונות- 
ביטוח

 -  -  - 

כביש גישה- עין 
עברונה

 749,237  -  9,515  - 

 -  -  -  - מב' שרותים- מגרש 40

א"ת צפוני- שלב ב' 
)רח' הסוור(

 337,266  -  -  - 

הוצאות
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תקציב פרויקטים הנדסיים
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צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

 -  -  -  850,213 הסדרת שטפונות

עב' תח' מערכת תיעול 
עירונית

 210,929  -  -  - 

 -  -  -  35,875 מ-6ב' אלין

 -  -  - חניוני מבואות אילת

 10,000,000  - אולם ספורט רובע 9

 6,415,094 אולם ספורט הרי אילת

 7,547,170  - ביה"ס ישיבה תיכונית

 -  -  -  7,833 קמפינג ביץ'

 -  -  -  - שד' א"ת ישן

מגרש -2 חניון 
קראוונים

 -  -  - 

 -  -  - הקמת מתקן קצה

 -  -  -  - בית הקשיש- ריצוף

 -  -  - שד' מרכז משל מערב

 -  11,346  - א.ת צפוני+אמת"ל

 - בית כנסת תימני- מ-6

תכנון מפורט 
לתשתיות- רובע 2

 -  1,886,792 

תכנון מפורט לש"ת 
מתפנה

 -  1,886,792 

 חברה מנהלת-
רובע 11

 - 

 7,547,170  - בית ספר תיכון- רובע 6

גן ילדים - רובע 6 
)מגרש 760(

 3,117,769 

 -  2,202,147  -  552,393 מעון יום שיקומי

 263,250 אנדרטה- בית יד לבנים

הוצאות

45|חכ"א  2016



תקציב פרויקטים הנדסיים
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צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

תיקון חוקי עזר 
לסלילה

 - 

 - התייעלות באנרגיה

 -  -  -  703,320 שדרוג מרכז תיירות

הקמת אינט' אלחוטי 
wifi )שלב א'(

 -  -  722,000  - 

 943,396  -  -  99,739 נזקי שטפונות

 -  -  -  173,090 מבנה שירותים

 -  -  -  - שד' מגרשי ספורט

 -  -  -  - שיקום כב' א"ת צפוני

 -  -  -  - פארק אופירה

 -  -  -  725 שער העיר )בזאר(

קוטג'ים - גנים ב' )מר' 
מסחרי(

 -  -  1,700,000 

 146,707  6,596 מבוא אילת

 -  -  -  2,901 שחורת ב'

 -  270,626  -  - מרכז תעסוקה שיקומי

 94,229,958  44,578,994  64,760,000  33,791,797 סה"כ ביניים

קידום מיזמים כלכליים

 283,019  12,500 מרכז מידע- חוף נפטון

מתחם קמפינג 
)הקרולינות(

 -  400,000  -  200,000 

)HUB( 595,000  86,958  750,000 פרויקט האב 

הוצאות
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תקציב פרויקטים הנדסיים
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צפי ביצוע תקציב 2015ביצוע 2014
2015

שינוי בין תקציב תקציב 2016
2015 ל-2016

פיתוח קשרי מסחר 
אילת עקבה

 150,000 

 -  22  -  - מרכז אומנויות

מחצבה/מתחם 
מלונאות

 - 

חזוק מבנים- רעידות 
אדמה

 150,000 

שדה תעופה רמון- 
בחינת שתו"פ

 - 

שער העיר- מגרש 
הבזאר

 - 

 - הרפסודה הלבנה

 1,378,019  99,480  1,150,000  - סה"כ ביניים

פרוייקטים מרינה:

 -  32,658  1,350,000 הקמת מתקן תדלוק

תכנון שדרוג  מזחים- 
לגונה

 500,000  86,265  - 

תח' שאיבה- מב' 
שרותים מר' מסחרית

 90,000  86,278  - 

שרותים 
ציבוריים+העתקת 

תחנת שאיבה בלגונה

 300,000  17,575  - 

שדרוג מרינה- 
)מזחים+שערים+ביצוע 

סקר(

 5,000,000  3,971  - 

סקר מצב מזחים 
ומתקנים קיים- מרינה

 25,200  - 

 -  226,747  7,265,200  - סה"כ פרוייק' מרינה

 95,607,977  44,905,221  73,175,200  33,791,797 סה"כ הוצאות

הוצאות
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תקציב המרינה העירונית

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

22% 2,854,640  2,341,195  2,346,800  2,062,709 דמי עגינה

דמ"ש חשמל 
ומים

 475,006  520,000  514,093  520,000 0%

0% 165,000  162,660  165,000  162,708 שכירויות

82% 20,000  32,527  11,000  35,359 שרותים שונים

רווח מהכנסות 
בגין תדלוק

 125,000  130,000 4%

16% 3,689,640  3,050,475  3,167,800  2,735,782 סה"כ הכנסות

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

22% 950,000  814,735  780,000  793,893 שכר

אחזקה:

אח'+ביטוח 
אופנוע/עגלה

 11,852  9,000  2,305  - -100%

אח'+ביטוח 
סירה/בנימין

 20,743  10,000  13,080  10,000 0%

אח'+ב.רכב 
תפעולי/עגלה

 1,880  1,500  1,871  1,500 0%

אח'+ביטוח רכב 
משא

 9,390  9,000 !DIV/0#

0% 10,000  -  10,000  2,618 ביטוח צוללנים

23% 160,000  195,478  130,000  147,643 אחזקה מרינה

אח' חשמל- 
ה.ד.פ

 24,000  24,000  24,229  24,000 0%

אח' מבנה 
שרותים

 48,693  50,000  49,903  50,000 0%

29%- 10,000  6,330  14,000  13,234 שרותי מחשב

10% 274,500  302,587  248,500  270,663 סה"כ אחזקה
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תקציב המרינה העירונית
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שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

דמי הרשאה/
חכירת חנויות

 144,000  144,000  144,000  - -100%

חשמל ומים:

3-% 320,000  322,911  330,000  351,715 חשמל

13%- 130,000  112,000  150,000  107,370 צריכת מים

סה"כ חשמל 
ומים

 459,085  480,000  434,912  450,000 %-6

16% 580,000  565,334  500,000  489,398 שמירה

נסיעות וכיבודים:

0% 3,500  3,069  3,500  3,652 כיבודים

0% 1,500  1,352  1,500  622 טיסות/נסיעות

סה"כ 
נסיעות,כיבודים

 4,274  5,000  4,421  5,000 0%

פרסום ומשרדיות:

0% 5,000  1,036  5,000  880 פרסום

משרדיות/אח' 
משרד

 6,975  3,500  9,542  3,500 0%

0% 13,000  15,810  13,000  14,118 דאר+טל'

0% 4,000  3,593  4,000  3,553 אגרות ורשיונות

150% 5,000  -  2,000  662 השתלמויות

11% 30,500  29,982  27,500  26,188 סה"כ משרדיות

משפטיות/
הנדסיות

 89,390  55,000  57,074  70,000 27%

0% 5,000  -  5,000 רהוט וציוד

שפוץ מזחים - 
מרינה מסח'

 100,000 

שד' מע' מח' 
מרינה שלב א' 

 -  -  -  - 

הוצאות
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תקציב המרינה העירונית
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שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

מודול ממוחשב 
תע' עגינה

 8,140  5,000 

אח' 
טמ"ס+כריזה+ג' 

אש

 38,900  38,000  38,900  40,000 

שד' מ' טמ"ס- 
מרינה מסח'

 20,000 

משאבת כיבוי- 
בנימין

 90,000 

תחזוקת שבר- 
ספינות

 -  -  -  10,000 

דוח סקר+עב' 
נגישות 2016

 50,000 

שיפוץ מזחים + 
הנגשה לנכים

 -  200,000  17,054  235,000 

תב"ע מרינה 
)מוטי קפלן + 

תמיר פיקר(

 -  283,000  132,792  155,000 

שיקום תשתית 
חשמל

 150,000  150,000 

שיפור תאורה - 
מרינה מסחרית

 -  10,000 

 -  -  40,000  51,640 שיפוץ בינימין

ציוד כיבוי 
אש+משאבה

 - 

 251,140 פחת

שינוי בהפרשה 
לחובות 

מסופקים

 -12,254 

רכישת רכב 
תפעולי )מיול(

 60,000  46,946  - 

7% 3,230,000  2,596,876  3,016,000  2,606,317 סה"כ הוצאות

הוצאות

50|חכ"א  2016



תקציב ילכ"א - 2016

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

0% 9,600,000  11,225,949  9,600,000  9,728,860 שכר

0% 905,000  1,069,334  905,000  917,326 עמלה משכר

0% 617,000  615,347  617,000  617,869 מלשכת שרות

0% 500  405  500  305 מאחרים

0% 11,122,500  12,911,035  11,122,500  11,264,360 סה"כ הכנסות

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

0% 9,200,000  11,207,093  9,200,000  9,657,951 שכר גורמי חוץ

מתנות גורמי 
חוץ

 56,256  70,000  67,712  100,000 43%

14% 23,000  20,200  20,200  18,414 חבות מעבידים

104% 715,360  378,151  350,000  336,508 שכר עובדות

 80,000 רווחת העובד

משרדיות:

משרדיות/ 
ספרות ועתונות 

 11,715  12,000  20,090  16,000 33%

0% 13,500  11,849  13,500  10,805 אחזקה משרד

21% 8,500  7,141  7,000  4,613 הוצ' מחשב

הדרכות 
והשתלמויות 

ואגרות

 798  15,000  13,549  50,000 233%

0% 6,500  4,763  6,500  5,738 חשמל

75% 94,500  57,393  54,000  33,669 סה"כ משרדיות:
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הוצאות
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שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

23% 80,000  72,163  65,000  52,437 עבוד נתונים

0% 7,500  6,139  7,500  6,927 דאר+טל'

40%- 6,000  2,129  10,000  2,956 פרסום

150% 50,000  3,896  20,000  42,336 משפטיות

0% 1,500  3,440  1,500  578 נסיעות וטיסות

25% 10,000  1,200  8,000  - רהוט וציוד

מיזם הקמת 
שח"ר

 72,250  60,000 

מיזם העסקת 
ירדנים

 47,007 

6% 10,427,860  11,938,773  9,806,200  10,208,032 סה"כ הוצאות

תקציב ילכ"א - 2016
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תקציב מנהלת איזורי תעשייה

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

0% 500,000  500,000  500,000  500,000 מעיריה

מאחרים

0% 500,000  500,000  500,000  500,000 סה"כ הכנסות

שינוי בין תקציב תקציב 2016צפי ביצוע 2015תקציב 2015ביצוע 2014
2015 ל-2016

0% 185,000  231,917  185,500  205,165 שכר

הנהלה וכלליות:

משרדיות+אח' 
משרד

 6,529  6,200  7,609  6,500 5%

 5,000  -  185 השתלמויות

50% 3,000  3,926  2,000  1,910 דואר וטלפון

0% 2,000  2,883  2,000  1,500 הוצ' מחשב

29% 4,500  3,785  3,500  3,679 נסיעות וטיסות

90% 8,000  3,179  4,200  3,823 חשמל

חשמל- תאורת 
רחוב

 59,042  70,000  73,036  70,000 0%

0% 50,000  26,371  50,000  36,573 מים

8% 149,000  120,790  137,900  113,241 סה"כ הנהו"כ

 -  -  -  - משפטיות

 -  -  30,000  - יעוץ הנדסי

 - אחזקת טמ"ס

67% 50,000  59,300  30,000  - אחזקה+גינון

0% 100,000  92,002  100,000  91,073 נקיון

0% 6,000  1,200  6,000  - רהוט וציוד

0% 490,000  505,209  489,400  409,479 סה"כ הוצאות
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  פרויקטים מובילים

חלק שלישי 
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קריית הספורט
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חידוש האמפיתאטרון
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תיכון רובע 6 

בית העירייה
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המרכז לגיל הרך
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מעון יום שיקומי

המכון להתפתחות הילד
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פרויקט " HUB  העירוני"
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פרויקט מרכז התיירות

מרכז הצעירים
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טלפון 08-6315353 | פקס 08-6315454 | מבנה אמת"ל 2, ת.ד. 1582 אילת
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