
1

 | כבוד לאחר | מצוינות | מעורבות | חוסן קהילתי  |

| בית קמה | ברוש | גבעות בר | דביר | חצרים | כרמים | להב | משמר הנגב | נבטים | שובל | שומריה | תאשור | תדהר | תכנית עבודה מחוברת תקציב 2019

 תכנית עבודה מחוברת תקציב: 
החברה הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון         תקציר מנהלים 
על  המועצה  של  הכלכלי  ושגשוגה  לצמיחתה  אחראית   הכלכלית  החברה 
וחיזוק מיזמים  וקידום  ידי מימוש הפוטנציאל העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה 

מחוללי הכנסה ותעסוקה.

יוזמות  מובילה  המועצה,  בשטח  כלכלית  פעילות  ומקדמת  יוזמת  החברה 
ביצועית,  עצמאות  למועצה  לאפשר  במטרה  משאבים  מגייסת  כלכליות, 

לרווחת כלל התושבים.

החברה מחויבת לפעול על מנת להבטיח איכות ביצוע, לו"ז מוסכם ומסגרת 
תקציב לכל פרויקט ופרויקט.

להלן עיקרי תכנית העבודה של האגף לשנת 2019:
תכנית  � עבודה,  נהלי  ארגוני,  מבנה  הגדרת  החדשה,  החברה  ביסוס 

אסטרטגית  וקשרי גומלין.
שוקת,  � צומת  קמה,  צומת   – ותעסוקה  תעשייה  מתחמי  קידום  המשך 

מתחם לוגיסטי נבטים, נגב פארק, שוקמה

בחינה ובחירה של מיזם עסקי נוסף למועצה �

בחינת פוטנציאל הגדלת הכנסות מאנרגיה מתחדשת �

תקציב החכ"ל לייזום ופיתוח בני שמעון נערך בימים אלה ואינו כלול בספר 
התקציב הנוכחי. 

תקציב חכ"ל דודאים אינו כלול בספר וייערך כמדי שנה לקראת סוף השנה.
בברכה,       

דרור קרואני       
מנכ"ל החברה הכלכלית       
לייזום ופיתוח בני-שמעון       
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שותפיםאחראירבעון לביצועמדד תוצאה כמותימשימותיעדיםמטרהמטרת על

אישור תב"ע רביע מזרחי
מתן תוקף ברשומות 

התנגדויות) )
מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל1

מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל1גמר הכנת תיק שיווק

מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל1תחילת שיווק

מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל1סיום בדיקת רשות העתיקות

גמר ביצוע עבודות פיתוח- 
כבישים

מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל2

תחילת ביצוע תשתיות ראש 
שטח

מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל2

מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"ל1דיון להפקדה בתנאיםגמר תכנון חלק מערבי

ניהול המנהלת המשותפת
הפעלת צוות מצומצם- 

פגישה ברבעון
מיתר, חורה, לקיהמנכ"ל חכ"לשנתי

עיריית באר שבעמנכ"ל חכ"לשנתיקיום שתי פגישות ברבעוןהפעלת החברה המשותפת

גמר ביצוע תשתיות
השלמת ביצוע תשתיות 

באמצעות קבלן
עיריית באר שבעמנכ"ל חכ"ל1

המשך גיוס משאבים לפיתוח 
פיתוח  +

עיריית באר שבעמנכ"ל חכ"ל1מגרשים ראשונים 8

עיריית באר שבעמנכ"ל חכ"ל1גמר תכנון מפורט 500 דונםהמשך תכנון

מנכ"ל חכ"ל1חתימת הסכם שותפים הסכם שותפות
מ שגב שלום  מ.
עיריית באר שבע

מנכ"ל חכ"ל1דיון להפקדה בתנאיםהגשה לועדה מחוזית
מ שגב שלום  מ.
עיריית באר שבע

מנכ"ל חכ"ל3השלמת תנאי ועדה מחוזיתהשלמת תכנון
מ שגב שלום  מ.
עיריית באר שבע

קידום אזורי תעסוקה 
מרחביים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

עלייה לעבודות תשתית- 
רביע מזרחי

נגב פארק

מרלו"ג

צומת שוקת

שיווק מגרשים ראשונים- 
רביע מזרחי
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סיום תכנון
גמר תכנון מפורט והגעה 

להוצאות פיתוח
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל1

שיווק מגרשים ראשונים
י ויציאה לשיווק  אישור רמ"

מגרשים במכרזים
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל2

הסכם עם יזמים
גיבוש טיוטת הסכם יזם-

מנהלת
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל1

מנכ"ל חכ"ל2גמר תכנון מפורט

הגשת התכנית לו.מחוזית 
ודיון להפקדה בתנאים

מנכ"ל חכ"ל3

מנכ"ל חכ"ל2ביצוע הסקרגמר סקר סביבתי

תיאום והצגת התכנית 
למשרדי הממשלה

תאום עם משרד להגנת 
הסביבה

מנכ"ל חכ"ל1

גבעות ברמנכ"ל חכ"ל3גמר תכנון מפורטהשלמת תכנון

גיוס משאבים לפיתוח
השגת תמיכה כספית 

חיצונית) לביצוע )
גבעות ברמנכ"ל חכ"ל1

דרך גישה
תיאום והסכמות עם נת"י על 

דרכי הגישה למתחם
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל2

השלמת תכנון
בינוי, נוף,  גמר תכנון מפורט (

תנועה וכבישים)
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל2

תכנית עסקית
גיבוש תכנית עסקית 

י הדירקטוריון ואישורה ע"
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל1

תיאום עם קק"ל
הצגת התכנית לקק"ל וקבלת 

תמיכתם
קיבוץ בית קמהמנכ"ל חכ"ל1

פיתוח אזורי תעסוקה 
עבור המועצה

אזור תיירות ומסחר בכניסה 
לגבעות בר

שוק איכרים
ן מניב  קידום נדל"

עבור המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

השלמת תכנון

מרכז אזורי בני-שמעון
פיתוח אזורי תעסוקה 

עבור המועצה

פארק אנרגיה דודאים
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אבשלוםמנכ"ל חכ"ל1רישום ברמ"יהסדרת זכויות בקרקע

יצירת חלופות להקמה 
ותפעול המבנה

אבשלוםמנכ"ל חכ"ל1הצגת החלופות

אבשלוםמנכ"ל חכ"ל1גמר פרוגרמה ותכנית עסקיתהחלטה על חלופה

אבשלוםמנכ"ל חכ"ל1בחירת יועצים ומתכנניםקידום החלופה הנבחרת

קבלת הכרה של רמ"י באזור 
התעסוקה

מ.מ תל שבעמנכ"ל חכ"ל2

קבלת הכרה של משרד 
הכלכלה באזור התעסוקה

מ.מ תל שבעמנכ"ל חכ"ל2

מ.מ תל שבעמנכ"ל חכ"ל1הכנת פרוגרמההכנת פרוגרמה

פיתוח כלכלי ביישובי 
המועצה

שותפות כלכלית עם יישובי 
מועצה

שותפות כלכלית עם יישובי 
מועצה

בחירת פרויקט לקידום והגעה 
להסכמות עם היישוב

יישובי המועצהמנכ"ל חכ"ל1

מיפוי מגרשים ציבוריים של 
המועצה

יישובי המועצהמנכ"ל חכ"ל1

יישובי המועצהמנכ"ל חכ"ל2מיפוי מגרשים ביישובים

יישובי המועצהמנכ"ל חכ"ל1קבלת הסכמים ועדכונם

יישובי המועצהמנכ"ל חכ"ל1גיבוש מסמך המלצות

הנחת תשתית 
לפיתוח תעסוקה, 

כלכלה ותיירות
כניסה לפרויקט כלכלי חדש

בחירת פרויקט כלכלי חדש 
גריטת מכוניות/ מוטוקרוס) )

גמר הכנת פרוגרמה וקבלת 
החלטה על הפרויקט

יישובי המועצהמנכ"ל חכ"ל1

אזור תעסוקה משותף עם תל-
שבע

קידום אזורי תעסוקה 
מרחביים

ן מניב  קידום נדל"
עבור המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

בחינת פוטנציאל שותפות 
עם יזם פרטי

פרויקט גגות סולארי התייעלות אנרגטית פיתוח כלכלי של 
המועצה

הצגת הפרויקט למשרדי 
הממשלה

הקמת מבנה משרדים - מגרש 
403
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הקמת מערך הנהלת 
חשבונות

מנכ"ל חכ"ל1הסכמות למול המועצה
אגף תאגידים 

עירוניים במשרד 
הפנים

פתיחת דף פייסבוק עסקי
מיסוד דף פייסבוק והגעה ל-

300 חברים
מנכ"ל חכ"ל1

הפעלת דירקטוריון החברה
כינוס ישיבת דירקטוריון פעם 

בחודש
מנכ"ל חכ"לשנתי

תכנון אסטרטגי
אשרור תכנית עסקית לחכ"ל 

החדשה

אשרור תכניות עסקיות 
ל החדשה לצרכי גיוס  לחכ"

ממון והלוואות

אשרור תכנית עסקית לחכ"ל 
החדשה

רו"ח חיים וורמברנטמנכ"ל חכ"ל1

פיתוח כלכלי של 
המועצה

הפעלת החברה הכלכלית החדשה
הנחת תשתית 

לפיתוח תעסוקה, 
כלכלה ותיירות



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


