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    ו  נוכחים:
  ראש המועצה  -   סיגל מורן           

  נציג דביר  -        יאיר לוין    
  נציג שומריה  -  זבולון כלפה    
  נציג נבטים  -  נחמיה שחף    
  נציג תאשור  -  אריק זכריה    
  נציג כרמים  - מוטי כוג'סטה    
  נציג בית קמה  -איתי זיידנברג    
  נציג גבעות בר  -  אילן קציר    
  נציג משמר הנגב  -       סיני פסל    
  נציג שובל   -  טובי שור      
  נציגת חצרים   -  בתיה דויטש    

  
    : נעדרים
  נציג תדהר  - איציק אבוטבול           

  נציג להב  -  ניר זמיר    
  נציג ברוש  - דוד קדוש    

  
    משתתפים:

  מנהל יחידה לפיתוח כלכלי  -       דרור קרואני          
  של המועצה יועץ משפטי  -  צביקי גבר         
  יועצת משפטית של המועצה  -       אורית הלוי    
  מבקרת המועצה   -  נירית שרייבר    
  מזכירת המועצה   -  הדרה גורפינקל    
  גזברית המועצה  -            נועה לוין    
  דירקטור בחכ"ל  -           דודי רייש    
  עו"ד משרד שקל  -            יניב שקל    
  ד שקלעו"ד משר  -  יניב הרשקוביץ    
  יועץ כלכלי לפרוייקט  -       גדי רוזנטל    
  יועץ משפטי חכ"ל  -       חי חיימסון    
  הנהלת דודאים  -  נמרוד חלמיש    
  משמר הנגב  -               יורי    
  מהנדס המועצה  -  ולדימיר פיצ'קר    
  מנכ"ל דודאים  -עידו רובינשטיין     
      רו"ח  חכ"ל  -  הילל רוזנשטוק    

  

  

  

  

  

  

  



  

  ם.הפרדה ומיון באתר דודאילמפעל ההקמת נושא המובא לדיון היום הוא סיגל מורן: ה

הנהלת דודאים ליוותה את התהליך לאורך כל הדרך. בשלב מסוים צרפנו את דירקטוריון החכ"ל (דודי 
  מובאת לכאן היום ההצעה בהמלצת הדירקטוריון.   רייש וכרמית דורון) וקיימנו ישיבה ארוכה ועמוקה. 

  לקבל היום :ההחלטות שנבקש 

 אישור  ליציאה למכרז לשותף. .1

 מינוי הצוות על בסיס המסמכים והעקרונות להתקדם בתהליך המכרז והמו"מ.   .2

במקביל מתקדמים עם משרד הפנים  (ההחלטות מותנות וחייבות לעבור אישור משרד הפנים). אנו פועלים 
מאוד מתקדמים. הכוונה לצאת  במקביל, עוד אין לנו את האישור הסופי אבל אנחנו נמצאים בשלבים

  .  2013למכרז ברבעון הראשון של 

  עידו: הצגת מצגת והסבר. 

  טובי: מבקש לברר מה היו הדילמות שהובילו להחלטה לבחור שותף. 

  אילן: האם מתקבל גם מענק לקומפוסט למתקן הקומפוסט הזמני?.

לטנו להתקדם בכל זאת, תוך חישוב סיגל: לגבי המתקן הזמני, עדיין לא קיבלנו אישור לתמיכה אבל הח
הסיכויים לעומת הסיכונים. אנו סבורים שההשקעה נכונה לטווח הארוך, גם אם בסופו של דבר לא יתקבל 

  המענק.

עידו: המחשבה על שותף מתחילה מהצורך במימון, צריך להשלים הרבה כסף.  על פי החלטה של המועצה 
תחילים לחשוב מיהו אותו גורם מימון.  ואז מגיעים לא מוציאים כסף על רכישת המתקן. בנוסף  מ

  למסקנה שמה שנכון למועצה הוא שותף אסטרטגי המצוי בתחום מכמה סיבות :

 יבין את הערך שיש בפרוייקט שלא כמו בנק.

 פלטפורמה עתידית והרחבה בתחום המחזור. .1

 שותף שמצא בתחום והיה לו אינטרס שתגיע אשפה לאתר. יוסיף לידע שלנו.  .2

  ובי: צריך לזכור לא לשכוח את החסרונות שיש עם שותף ולקחת את הנושא       ט

הוא ירצה להרוויח יותר  100%ברצינות, ולהביא את הקשיים לידי ביטוי בהסכמים . מכל מקום שהוא 
                                                    ולכן חייבים לקבוע בכל היכולת את הבעיות בהסכמים.  50% -מהמקומות שהוא שותף ב

  עלות בכניסה ועלות ביציאה נקבעו במכרז וטופלו. –עידו : המחירים והעסקות הגדולות          

  מנגנונים נוספים במכרז.  ובנוסף אכן דאגנו ליצירת  60%י: אנחנו דואגים להשאר בעלים של ח

  די: מציג את המודל העסקי של המיזם. ג

העובדה שאנחנו לא משקיעים, אכן הסיכון קטן, אפילו ברמה התפעולית יש סיכון טובי: בנושא הסיכונים, 
  שיהיו הפסדים. השאלה מה קורה אם יש הפסדים, האם נופל על המועצה?

  סיגל: הפעילות היא בחכ"ל.

  החדשה.  עו"ד יניב: מדובר על חברת בת חדשה שהמטרה הפרדת הפעילות, הצגת החברה 

לגבי המימון והתפעול עלול להיות יותר מידי מסובך, יודעים איך נכנסים אבל אילן: לדעתי משקיע נוסף 
  לא יודעים איך יוצאים. 



  סיגל: אנחנו מציעים את המתווה הזה לאחר מאות שעות של עבודה. 

  נמרוד: חשוב לדבר על הסיכונים בתמצית ובמרוכז.

את הפרוייקט  הדבר המרכזי שנפסיד  עידו: להערכתנו הסיכון המרכזי באי הליכה לפרוייקט. אם לא נקים
  הוא המשך ההטמנה,  אתרי הטמנה שלא רשום לצידם מפעל  נסגרים. 

המורכב הוא  סיגל: הפרוייקט כולו מתחלק לשניים : במתקן המיון נכנסת פסולת ויוצאת. החלק 
דאיות כלכלית, הקומפוסט מכמה סיבות, הפתרונות שהיום המשרד תומך בהם הם פתרון שאין לו כ

  ממתקן סגור ועד פתרונות אחרים שקשורים במחירי החשמל.  הסיכון שקיים יושב בחומר האורגני. 

  י: שתי הצעות החלטה : ח

 הסמכת הצוות מטעם המועצה שמלווה את הפרוייקט מתחילתו לגבש את הנוסח הסופי. .1

 יאה. אור ירוק לפרסום המכרז והתקשרות עם זוכה ע"ס הסכמים שהוסברו במל .2

טובי: לא רואה איך יש לנו יכולת להתעמק בחומר ולהגיע למצב שניתן להגיב ולתת  ביקורת נותן אמון 
  ברמה העקרונית.

הסיכונים קטנים,   הדבר העקרוני שחסר לי הוא נושא הסיכונים, אז נכון שבגלל שאין כאן השקעה אז 
  ן יכולים להעריך. אבל אני חושב שיש צורך  לרכז את הסיכונים כי אותם אנחנו כ

  קבוצות של סיכונים :  3גדי: 

הפרמטרים הכלכליים ישתנו. לפי הבדיקות שערכנו הפרוייקט מסכן את המועצה לאחר הרבה  .1
 סיכונים ביחד. 

 לא יהיו משקיעים הולמים, לא נעים אבל לא קרה כלום.. –המכרז לא יצליח  .2

תדר יש מנגנונים שעוזרים לזה וצריכים יהיה מכרז + שותף  ומסיבות כאלה ואחרות לא נצליח להס .3
 לתת פתרון בהסכמים אבל תמיד יש סיכון. 

נוסף חשבנו על פיצול המכרז בין המקים למתפעל, אנחנו הולכים בדרך הזאת בגלל הערכה שאם נפריד ב
  נקבל שותף לא טוב כי רוב האנשים מעדיפים את התפעול.

ה לא ימשך הרבה זמן. אם לא נעשה מאמץ משמעותי יאיר: צריך להוסיף את הסיכון שבמתכונת הזאת ז
להקטין את כמות ההטמנה סביר שנפסיד הרבה יותר, אנחנו נכנסים בקטן, נעשה את הניסיונות ונראה 

  איך נצליח. 

סיני: מסכים עם יאיר. אבל לדעתו אין כאן שאלה של אמון יש לקיים דיון עומק בצד   הכלכלי לא רק 
  נימה למספרים. לכן מבקש לקיים עוד דיון. ברמת הכותרות ולהיכנס פ

לא תשתנה  ,איתי: כנציג ציבור נראה לי שבעוד ישיבה היכולת שלי לדעת אם הפרוייקט כלכלי או לא
בהרבה. לי נראה שניכר שהדבר נשקל בקפידה. לכל שאלה קיבלנו  תשובה לגבי התחום המקצועי, זה לא 

  נראה לי תפקידינו.

למסור למשקיע  יים אני דגלתי במשקיע פיננסי, אבל אז הבנתי שאין לנו מה נחמיה: בדיונים המקצוע
  כלכלי בכדי לדעת אם משתלם לו.  מהסוג הזה. אותו משקיע אסטרטגי יצטרך להשיג ולחפש מודל 

  נמרוד: לדעתי הסיכון העיקרי הוא דווקא בקבלת הצעה טובה מידי למועצה .

  סיכויים. ה  מצם את הסיכונים ולהגדיל את סיגל:  חושבת שהמבנה שמובא כאן משתדל לצ



  
  
  

  : מי בעד הצעת סיני לקיים דיון מקצועי נוסף ולדחות את קבלת ההחלטה לאחרי הדיון ?הצבעה ראשונה
  סיני –בעד  1    
  נגד – 8    

  
  :  בעד ההצעה כפי שהוצגה על ידי עו"ד חי חיימסון בנוסח הבא:הצבעה שנייה

  
 וה את הפרוייקט מתחילתו לגבש את הנוסח הסופי.הסמכת הצוות מטעם המועצה שמלו

 אור ירוק לפרסום המכרז והתקשרות עם זוכה ע"ס הסכמים שהוסברו במליאה. 

  
 

  נמנע 1בעד  8ההצעה מתקבלת 
  
  

  אישור ההסכם שבין המועצה לחברה הכלכלית בהקשר של מכרז השותף: הסעיף הבא:

 מנגנון השכירות של השטח -

 שערהתקשרות המועצה בהסכם ה -

 הקשר בין המועצה לחברה הכלכלית בין היתר בנוגע  למענק -

  
  מצורף ההסכם בין המועצה לחברה הכלכלית. 

        
  

  .אין מתנגדים –ההסכם אושר פה אחד 
  

  תיקון תקנון החברה הכלכלית:
רצינו ליצור ביטוח לנושאי המשרה בחברה הכלכלית שהצריך תיקון התקנון כאשר הגשנו את התיקון 

לכלית. משרד הפנים סרב לאשר אלא עם הכנסה של סעיפים נוספים שבהם משרד הפנים מחייב לחברה הכ
  הכנסה של סעיפים שדנים בנושא המכרזים. 

  
        

  .  אושר פה אחד –שינוי התקנון 
  

מניות בה יחד עם התקדמות הפרויקט והשקעת השותף  100%הקמת חברת הבת של החכ"ל תהיה בעלת 
  בהתאם להסכם. % 40 –שותף עד ל שיכנס יועברו מניות ל

  
  אין מתנגדים . –הקמת החברה אושרה פה אחד 

  

                    

  

  

  רשמה: הדרה גורפינקל 

  

  


