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        ::::רקערקערקערקע

שהועבר מתחום שיפוט המועצה האזורית עמק יזרעאל  איכסאל התעשיהאזור 
נוהל מיום הקמתו ומנוהל שווק ו, פותח, לתחום שיפוט מועצה מקומית איכסאל

  .עאלכיום על ידי החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזר

הוסכם להקים חברה , במסגרת הסכם שנחתם בין שתי הרשויות לשיתוף פעולה
שתנהל את האזור הקיים ותטפל בהרחבתו בהתאם ) מינהלת אזור תעשיה(משותפת 

כתחליף לחברה , ניתנה על ידי מינהל מקרקעי ישראללהרשאה לתכנון ופיתוח ש
  .הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

 ביחד עם ם ומפעיל מינהלות לאזורי תעשייהמשרד התעשייה והמסחר מקי
  .בתחומן נמצאים אזורי התעשייה, המקומיות הרשויות

אזורי : בישראל מינהלות אזורי התעשייה פתחו נדבך חדש בניהול התעשייה
לגורמים  הן ליזם והן, הנכללים בתכנית זוכים לכתובת מקצועית מרכזית התעשייה

 ת מהווה כלי ניהול חדשני ומודרני שלהמינהל. הפועלים בתחום זה המוסמכים
 כל מאמציו ופעילותו מופנים לקידום אזור התעשייה והמפעלים אשר, אזורי תעשיה

  .הפועלים בו

        

        קידום יעדי האזורקידום יעדי האזורקידום יעדי האזורקידום יעדי האזורבבבבתפקידי החברה תפקידי החברה תפקידי החברה תפקידי החברה 

פעילותיה המתוכננות של החברה והשתלבותה בפרויקטים הפוטנציאליים 
ת ויעדי הפיתוח של המועצה תשרתנה את המטרו, המפורטים להלן על בסיס עסקי

  .האזורית עמק יזרעאל והמועצה המקומית איכסאל

  

נפרד  תאגיד ההווות ,אחת מהמינהלות שהוקמו תהיה "איכסאל יזרעאל" מינהלת 
 50%לפחות  יכלול הדירקטוריון שלה, ההמקומיות המרכיבות אות מהרשויות

 ,מדעי הסביבה, ייתיחיצוניים לרשויות מתחומי הניהול תעש דירקטורים מקצועיים

באזור  את נציג המפעלים, הדירקטוריון יכלולכמו כן .וניהול עסקי, כלכלה, תכנון
 .התעשיה

. ולהקנות יתרון לגודל מטרת הקמת המינהלת להביא למימוש הפוטנציאל המרחבי
מועצה מועצה אזורית עמק יזרעאל ו, השותפות מעמידה לרשויות המקומיות יאה

 לפיתוח ניצול, לפיתוח תשתיות כלכליות כשיר כלכלימ ,  מקומית איכסאל

בכך תורמת המינהלת לצמיחה  .הזדמנויות עסקיות ולהרחבת היזמות העסקית
והתעסוקה ולשיפור איכות  ותעסוקתית באזור להרחבת מקורות הפרנסה כלכלית

 .האזור החיים של תושבי



הבירוקרטיים ההליכים  המינהלת מקנה ליזמים ליווי מקצועי צמוד המקצר את

איכותי ה תעשי לרשותם אזורוהיא מעמידה , עסקיםל "מסלול ירוק" בבחינת

   .בסטנדרטים גבוהים המותאמים לצרכי שנות האלפיים ןהמתוכנ

ולרמת תחזוקה גבוהה , חיים וסביבה זוכים המפעלים לאיכות אזור התעשיהב
קוח וליווי החל מפי, התעשייה אחראית על כל המתרחש באזור המינהלת. במיוחד

  . לסיוע ליזם הפועל באזור ועד, תכנון האזור והקמתו

 :המינהלת כולליםהמינהלת כולליםהמינהלת כולליםהמינהלת כוללים תפקידיתפקידיתפקידיתפקידי

התעשייה לרבות  אחריות לליווי התכנון הניהול ההפעלה והאחזקה של אזור 1 .

 .'גינון וכו, גידור ,שילוט, תאורה, טיפול בפסולת, שמירה, נקיון, בתחזוקה  טיפול

המלצה לגורמים האחראיים , ות מיון המפעליםלרב איכלוס אזור התעשייה 2 .

 .או לרשיון עסק אישור בקשות להיתר בניה לקראת

 .שיווק אזור התעשייה ליזמים 3 .

 באזור התעשייה ועד סיוע ליזמים וליווי פעילותם החל מקבלת הבקשה להכלל.  4

 ליזמים הפועלים המינהלת משמשת ככתובת מרכזית - , לשלב הפעילות באזור    

 .באזור    

 הסמכת הרשויות פיתוח וביצוע שרותי חובה מוניציפאליים על פי, תכנון 5. 

 .המקומיות הנוגעות בדבר   

 .פיקוח על כל הפעילות באזור התעשייה.  6

 .ניהול לרבות תשלומי חובה ודמי, גביית תשלומים מהמפעלים.  7

   

        נתוני אזור תעשיה קייםנתוני אזור תעשיה קייםנתוני אזור תעשיה קייםנתוני אזור תעשיה קיים

  דונם 125 - שטח ברוטו

  דונם 78 -שיהשטח נטו לתע

  שווקו  כל השטחים

, מסגריות, נגריות, מוסך וולוו מרכזי, מכון תערובת -סוגי תעשיה קיימים
  .בתי בד, מבנים להשכרה,אלומיניום

  .ר"מ 50,000 -כ שטח בנוי פוטנציאלי"סה

  .'אזור התעשיה מוגדר כאזור עדיפות לאומית א

  .איכסאל. מ.תחום שיפוט מ



        נתנתנתנתההרחבה המתוכנההרחבה המתוכנההרחבה המתוכנההרחבה המתוכננתוני נתוני נתוני נתוני רקע ורקע ורקע ורקע ו

הובלת , ת"במימון משרד התמ) ע"תב(צוות מתכננים מכין את התוכנית המפורטת 
עד הקמת , הפרוייקט  בשלב זה על ידי החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

  .המינהלת המשותפת

  . 2010שנת  –אישור תוכנית ההרחבה מועד הערכת 

  דונם 100 - שטח ההרחבה המתוכנן ברוטו

  םדונ 70 -שטח נטו לתעשיה

  .קיימת רשימת מפעלים המעונינים להקים את מפעלם באזור התעשיה -שיווק

ת כנגד גביית הוצאות פיתוח מסובסדות "פיתוח התשתיות על חשבון משרד התמ
  .מהמפעלים

  .'אזור התעשיה מוגדר כאזור עדיפות לאומית א

  .ר"מ 45,000 -כ שטח בנוי פוטנציאלי"סה

  ).'חשמל וכד, מים, הור שפכיםמכון טי(התבססות על תשתיות קיימות 

  .עמק יזרעאל. א.תחום שיפוט מ

  תשריט שטח ההרחבה

  

  



        בדיקה כלכליתבדיקה כלכליתבדיקה כלכליתבדיקה כלכלית

  2013  2012  2011  2010  2009  2008  סעיף

  1,200,000  1,000,000  880,000  780,000  700,000  640,000  הכנסות ארנונה

              הכנסות אחרות

  1,200,000  1,000,000  880,000  780,000  700,000  640,000  כ הכנסות"סה

              הוצאות

  180,000  180,000  180,000  180,000  180,000  180,000  מזכירה+ל"ע מנכ"שכ

הנהלת חשבונות 
  וביקורת

25,000  25,000  25,000  25,000  25,000  25,000  

  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  משפטיות

  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  שונות/ציוד משרדי

  225,000  225,000  225,000  225,000  225,000  225,000  כ תקורות ניהול"סה

  40,000  40,000  30,000  20,000  20,000  20,000  חשמל 

  30,000  30,000  20,000  15,000  15,000  15,000  מי גינון

  40,000  40,000  35,000  25,000  25,000  25,000  אחזקת גינון

  20,000  20,000  15,000  10,000  10,000  10,000  תיעול/ניקוז/ביוב

  20,000  20,000  15,000  10,000  10,000  10,000  נקיון ופינוי אשפה

  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  אחזקת מכון שאיבה

  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  מ.צ.ב/אחרות

  40,000  40,000  30,000  20,000  20,000  20,000  קרן תשתיות

  210,000  210,000  165,000  120,000  120,000  120,000  כ הוצאות תיפעול"סה

  435,000  435,000  390,000  345,000  345,000  345,000  כ הוצאות"סה

  765,000  565,000  490,000  435,000  355,000  295,000  )גרעון/(עודף

  

  .על בסיס מצב קיים 2008 הנתונים בשנת: הערה

  



        ))))מינהלתמינהלתמינהלתמינהלת((((שיקולים בעד הקמת החברה שיקולים בעד הקמת החברה שיקולים בעד הקמת החברה שיקולים בעד הקמת החברה 

, תיכנס בנעליה של החברה הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל" איכסאל יזרעאל"חברת 
, שיווק, ניהול, לחברה יתרונות רבים על פני הרשויות המקומיות בנושאי תיפעול

  .'פיתוח וכד

נפרד על  ותפת ולא ניהוללאור תחומי השיפוט השונים מתחייבת הקמת חברה מש
  .לרבות שיתוף פעולה בין רשות יהודית ומיעוטית, ידי כל רשות בתחומה היא

תוך מגמה ברורה להשתמש בפוטנציאל הכלכלי , החברה תפעל משיקולים עסקיים
  .לרווחת תושבי האזור רשויותלפיתוח נוסף של שתי ה

של שתי מינהלות  בהקמה וניהולשנים למועצה אזורית עמק יזרעאל נסיון רב 
  .עם עיריית עפולה ועיריית מגדל העמק, לניהול אזורי תעשיה) חברות כלכליות(

לחברה אפשרות לגייס משקיעים חיצוניים אשר יוכלו לגייס כספים ורעיונות לקדם 
  .דבר שבמסגרת הרשויות המקומיות אינו בר ביצוע, נושאים מסויימים

לביצוע פרויקטים בנושאי תעשיה בהם למינהלת ולמשקיעים חיצוניים פוטנציאל 
יושכרו מבני תעשיה , בין היתר יתמכו במפעלים צעירים וילוו את שלבי צמחיתם

 .ועוד


