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הודעה לעתונות
בכביש חוצה ישראל מתחדשים:
לוגו חדש ומשכן חדש
החברה עוברת השבוע למשרדיה החדשים במרכז עזריאלי בחולון
דן שנבך ,מנכ"ל החברה ":החברה עברה כברת דרך ארוכה בשנתיים האחרונות והיא משנה
פניה ומתאימה את פעילותה לאתגרים החדשים המצויים בזירת תשתיות התחבורה.
המיקוד והגיוון בפעילותה של החברה בצד הניסיון המקצועי הרב והידע הנצבר ,ימקסמו את
תרומתה למדינה בהובלה וייזום של פרויקטים לאומיים".
יו"ר הדירקטוריון ,חוסאם בשארה ":תהליך השינוי הארגוני אשר מלווה בתהליך מיתוג
תואם ,משקף נכונה את יכולותיה ופעילותה של החברה .החברה תשמח להרחיב את
פעילותה ולקבל לאחריותה פרויקטים נוספים אשר יבוצעו בלוח זמנים מהיר ובאיכות
גבוהה".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------חברת כביש חוצה ישראל עוברת בשבוע הקרוב ( )28.7למשכנה החדש במרכז העסקים
עזריאלי חולון .החברה שכרה במרכז כ 2,500 -מ"ר של שטחי משרדים ,לתקופה של  10שנים.
המעבר למשרדים החדשים הינו צורך אשר נולד כתוצאה מגידול מאסיבי בכוח האדם של
החברה אשר הכפילה את מספר העובדים שלה והיא מעסיקה כיום כ 80 -עובדים.
הגידול בכח האדם בחברה ,התבקש כחלק מתהליך שינוי ארגוני שהיא עברה בשנתיים
האחרונות ,במסגרתו הרחיבה החברה את פעילותה אשר במקור התמקדה בפרויקט אחד (כביש
 – 6כביש חוצה ישראל ) לניהול פרויקטים מורכבים בפריסה ארצית .בנוסף הורחבו וגוונו סוגי
הפרויקטים עליהם אחראית החברה ,המשמשת זרוע ביצוע של משרד התחבורה ,וכיום היא
מתמקדת בארבעה תחומים :כבישי אגרה ,היסעי המונים ,רכבות וכבישים.
בין הפרויקטים עליהם אחראית החברה ניתן למנות את פרויקט הרכבת הקלה חיפה –נצרת,
המשך פיתוחו של כביש  ,6הוספת נת"צים על כבישים  444ו  ,471הרחבת חניון הנתיב המהיר
ועוד .בנוסף משמשת החברה משנת  2010כרשות ממונה על כבישי האגרה ובכלל זה :הנתיב
המהיר ,כביש  6ומנהרות הכרמל.

השינוי הארגוני והמיקוד העסקי הולידו צורך במיתוג מחדש של החברה .במסגרת זו החליטה
הנהלת החברה לשנות את שמה ל:חוצה ישראל ,כשאל השם מתלווה התג ליין :תשתיות ומיזמי
תחבורה לאומיים .השם החדש שומר על המסורת וההיסטוריה של החברה בתחום התשתיות
ומותאם לפעילותה העכשווית .שינוי השם אושר ע"י הדירקטוריון והוא מחייב אישור במסגרת
החלטת ממשלה.
כמו כן נבחר לוגו חדש לחברה ,אשר מבטא את תדמיתה החדשה וגובשה שפה תקשורתית
חדשה .הלוגו והשפה החדשים גובשו עי המעצב ישראל יוסף והם ילוו את החברה מעתה בכל
מסמכיה וכליה השיווקיים.
עקב המעבר למשרדים החדשים ינותקו מערכות המחשב והטלפוניה בחברה החל מיום ד' 24.7
בשעות אחה"צ ועד ליום א'  28.7.19בשעות הצהריים .בימים אלה ינתן מענה רק במקרים
דחופים ,במרכזיית החברה ,בטלפון הבא.03-6255888 :
דן שנבך מנכ"ל החברה אמר היום" :החברה עברה כברת דרך ארוכה בשנתיים האחרונות והיא
משנה פניה ומתאימה את פעילותה לאתגרים החדשים המצויים בזירת תשתיות התחבורה.
המיקוד והגיוון בפעילותה של החברה בצד הניסיון המקצועי הרב והידע הנצבר ,ימקסמו את
תרומתה למדינה בהובלה וייזום של פרויקטים לאומיים ".
יו"ר הדירקטוריון ,חוסאם בשארה" :תהליך השינוי הארגוני אשר לווה בתהליך מיתוג תואם,
משקף נכונה את יכולותיה ופעילותה של החברה .החברה תשמח להרחיב את פעילותה ולקבל
לאחריותה פרויקטים נוספים אשר יבוצעו בלוח זמנים מהיר ובאיכות גבוהה".
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מצ"ב הלוגו החדש של החברה

