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תכנית עבודה מחוברת תקציב: החברה הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון
תקציר מנהלים 

החברה הכלכלית אחראית לצמיחתה ושגשוגה הכלכלי של המועצה על ידי מימוש הפוטנציאל 
העסקי-כלכלי הגלום בנכסיה וקידום וחיזוק מיזמים מחוללי הכנסה ותעסוקה.

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

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

להלן עיקרי החידושים בתוכנית העבודה של החברה לשנת 2020:

תכנון ויישום תכנית אסטרטגית לחכ"ל �

פיתוח וקידום אזורי תעסוקה מרחביים ומועצתיים �

הקמת מערך מועצתי המאגד את כלל העסקים והיזמים ועוסק במתן מענה ומאגד את כל  �
המידע לבעלי עסקים במקום אחד 

בברכה,         
דרור קרואני         

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

מנכ"ל חכ"ל1אישור ברמ"יאישור הוצאות פיתוח רביע מזרחי

מנכ"ל חכ"ל1גמר הכנת תיק שיווק

מנכ"ל חכ"ל2תחילת שיווק

מנכ"ל חכ"ל1סיום בדיקת רשות העתיקות

מנכ"ל חכ"ל3יציאה למכרז עבודות פיתוח

מנכ"ל חכ"ל4עלייה לעבודות פיתוח

תכנון רביע מערבי
הגעה להסכמות עם עם 

המחוזית וקיבוץ להב
מנכ"ל חכ"ל2

ניהול המנהלת המשותפת
הפעלת צוות מצומצם- פגישה 

ברבעון
מנכ"ל חכ"לשנתי

מנכ"ל חכ"לשנתיקיום שתי פגישות ברבעוןהפעלת החברה המשותפת

העברת המשך פיתוח תשתיות מהחמ"ת 
למועצה/ חברה

מנכ"ל חכ"ל3הסכמה של רמ"י

מנכ"ל חכ"ל2שיווק 8 מגרשיםכניסה לשיווק פארק האטרקציות

מנכ"ל חכ"ל1השלמת הסכם יזם מנהלת

מנכ"ל חכ"ל1השלמת הסכם עם מי שבע

מנכ"ל חכ"ל2הפקדה בתנאיםהפקדת התכנית והשלמת תנאים

התחלת פעולות שיווק וגיוס כספים במשרדי 
ממשלה

גיוס כספים לביצוע ותמיכה של 
מ.התחבורה ומשרד הכלכלה

מנכ"ל חכ"ל2

מ.מ שגב שלום, עיריית 
באר שבע, משרדי 

ממשלה

עיריית באר שבע

מיתר, חורה, לקיה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

קידום אזורי תעסוקה 
מרחביים

עלייה לעבודות תשתית- רביע מזרחי

נגב פארק

מרלו"ג

צומת שוקת

שיווק מגרשים ראשונים- רביע מזרחי

השלמת הסכמים
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מנכ"ל חכ"ל2 שיווק 3 מגרשים ראשונים

מנכ"ל חכ"ל2כנס שיווקי

מנכ"ל חכ"ל2פרסום מכרזיציאה למכרז תשתיות

השלמת תכנון
הגשת התכנית לו.מחוזית ודיון 

להפקדה
מנכ"ל חכ"ל1

מנכ"ל חכ"ל1ביצוע הסקרתחילת סקר סביבתי

תאום עם משרד להגנת 
הסביבה

מנכ"ל חכ"לשנתי

מנכ"ל חכ"ל2משרד רוה"מ - תחליפי דלקים

מנכ"ל חכ"ל2דיון להפקדה בו.מחוזיתהשלמת תכנון

גיוס משאבים לפיתוח
השגת תמיכה כספית 

(חיצונית) לביצוע
מנכ"ל חכ"לשנתי

דרך גישה
תיאום והסכמות עם נת"י על 

דרכי הגישה למתחם
מנכ"ל חכ"ל2

השלמת תכנון
גמר תכנון מפורט (בינוי, נוף, 

תנועה וכבישים)
מנכ"ל חכ"ל2

תכנית עסקית
גיבוש תכנית עסקית ואישורה 

ע"י הדירקטוריון
מנכ"ל חכ"ל1

תיאום עם קק"ל
הצגת התכנית לקק"ל וקבלת 

תמיכתם
מנכ"ל חכ"ל1

גמר הסכמים
הסכם קרקע עם רמ"י + 

תשלום מועצה
מנכ"ל חכ"ל1

מנכ"ל חכ"ל2הפצת מכרז BOTהכנת טיוטת מכרז

הערה: התכנית מותנית 
בקיום דיון ראשוני 

בוועדה מחוזית

גבעות בר

פיתוח אזורי תעסוקה 
עבור המועצה

קיבוץ בית קמה
הערה: המשך פעילות 
על הפרויקט מותנית 
בהסכמות עם נת"י 

(264/293)

אבשלום
הקמת מבנה משרדים בשיתוף 

אבשלום

קידום נדל"ן מניב עבור 
המועצה

שיווק מגרשים ראשונים
קיבוץ בית קמה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

מרכז אזורי בני-שמעון

פארק אנרגיה דודאים

אזור תיירות ומסחר בכניסה לגבעות 
בר

הקמת שוק איכרים - שוקמה

תיאום והצגת התכנית למשרדי הממשלה
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גיבוש מתווה רעיוני למול תל-שבע
הפצת מסמך מוסכם ע"י 2 

המועצות
מנכ"ל חכ"ל1

מנכ"ל חכ"ל2גיוס כספים חיצוניים לרשותאיגום משאבים לפרוגרמה/ תכנון

מנכ"ל חכ"ל3הכנת פרוגרמההכנת פרוגרמה

גיבוש מתווה רעיוני למול השותפים
הפצת מסמך עקרונות מוסכם 

של השותפים
מנכ"ל חכ"ל2

הכנת פרוגרמה לצורך גיוס מקורות מימון
הכנת פרוגרמה והגע להסכמה 
עם השותפים על מימון התכנון

מנכ"ל חכ"ל3

מנכ"ל חכ"לשנתיארבע פגישות בשנהניהול פורום מנכ"לים

תעדוף פרויקטים לפיתוח כלכלי ביישובים
בחירת פרויקט לקידום והגעה 

להסכמות עם היישוב
מנכ"ל חכ"ל2

הרחבת פארק מוטורי
גמר תכנון תב"ע + תכנית בינוי 

506 דונם
מנכ"ל חכ"ל2

מסלול מוטוקרוס
הנעת תכנון ובחירת חלופה 

שוקת/חצרים
מנכ"ל חכ"ל2

קידום נדל"ן מניב עבור 
המועצה

השלמת תכנוןחורבת זעק
הגשת התכנית לו.מחוזית ודיון 

להפקדה
קק"למנכ"ל חכ"ל2

הכנת תכניות עסקית לחכ"ל החדשה
הכנת תכניות עסקיות לחכ"ל החדשה לצרכי 

גיוס ממון והלוואות
מנכ"ל חכ"לשנתיגיבוש 3 תכניות עסקיות

עבודה בחכ"ל לפי תכנית אסטרטגית 
רב שנתית

גמר הכנת תכנית אסטרטגית רב שנתית
תכנית מוכנה לרבות תיעדוף 

פרויקטים
דלויטמנכ"ל חכ"ל1

תכנית אסטרטגית לתחום האנרגיה 
במועצה

גיבוש מסמך היתכנות לפרויקטים בתחום 
האנרגיה (גז) במועצה

הצגת התוצר במליאת 
המועצה ובדירקטוריון החכ"ל

אבירם עדותמנכ"ל חכ"ל3

תכנון אסטרטגי

מ.מ תל שבע
הערה: המשך קידום 

התוכנית מותנה באישור 
ועדה מחוזית

פיתוח כלכלי של 
המועצה

קידום אזורי תעסוקה 
מרחביים

פיתוח כלכלי ביישובי 
המועצה

אזור תעסוקה גילת

שותפות כלכלית עם עסקים ויישובים 
במועצה

ספורט מוטורי

מרחבים, קק"ל, משרד 
החקלאות

טלי לוי- מעברים מפעלים

קידום אזורי תעסוקה 
מרחביים

פיתוח כלכלי של 
המועצה

פיתוח כלכלי של 
המועצה

אזור תעסוקה משותף עם תל-שבע
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10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 1010   הגדלת הכנסות המועצה | 10110   מועצה | 101110   מועצה
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 62,986                  157,464               157,464              1דמי ניהול מים וביוב60001
 26,439                  66,096                  66,096                 1דמי ניהול קרקעות60002
 10,576                  26,440                  26,440                 1דמי ניהול תירות ויזמות60003
   -                            150,000                 -                           1הקצבה מהמועצה60004

 100,001               400,000               250,000              סה"כ

10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 1010   הגדלת הכנסות המועצה | 10120   אזורי תעשייה מרחביים | 101210   אזורי תעשייה מרחביים
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 140,400               120,000               120,000              1אזורי תעשיה מרחביים - הכנסות א.ת. שוקת801101
 30,000                    -                            120,000              1אזורי תעשיה מרחביים801102
 75,000                  88,000                  180,000              1פארק לוגיסטי801103

 245,400               208,000               420,000              סה"כ

10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 1010   הגדלת הכנסות המועצה | 10130   אזורי תעשייה מועצה | 101310  אזורי תעשייה מועצה
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 60,000                  27,937                    -                           1אזורי תעשיה מועצה - קמה802101
 75,000                  131,893                 -                           1אזורי תעשיה מועצה802102

 135,000               159,830                 -                           סה"כ

10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 1010   הגדלת הכנסות המועצה | 10140   שונות | 101410  שונות
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 300,000                 -                              -                           1שונות702103
 247,343               228,884                 -                           1איזון תקציבי702104

 547,343               228,884                 -                           סה"כ

10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010   ניהול שוטף | 20110   תפעול | 201110  תפעול
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(30,000)               (11,700)               (11,700)               1הוצאות תפעול80001
   -                           (46,800)               (20,000)               1תוכנית אסטרטגית80002

(30,000)               (58,500)               (31,700)               סה"כ

תקציב
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10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010   ניהול שוטף | 20120   הנהלה וכלליות | 201210  הנהלה וכלליות

מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס
(777,744)            (715,000)            (877,844)            1הוצאות שכר ונלוות הנהלה וכלליות70001
(70,200)               (50,000)               (70,200)               1יעוץ משפטי70010
(42,000)               (42,000)               (42,000)               1הנהלת חשבונות70011
(8,000)                 (8,000)                 (8,000)                 1ביקורת70012
(8,000)                    -                           (8,000)                 1ביקורת פנים70013
(1,000)                 (1,500)                 (1,000)                 1ציוד משרדי70014
(5,000)                 (6,000)                 (5,000)                 1כיבוד70015
(5,000)                 (5,000)                 (5,000)                 1השתלמויות70016
(74,400)               (27,428)               (30,000)               1רכב דרור קראוני70017
(500)                     (1,053)                 (1,200)                 1טלפון נייד70018
(2,400)                 (3,605)                 (3,255)                 1מתנות70019
(7,000)                 (7,000)                 (7,000)                 1ביטוח70020
(45,000)                  -                           (45,000)               1שכ"ד70021
   -                           (23,619)                  -                           1הקמת אתר אינטרנט70023
   -                           (1,133)                 (1,133)                 1מיסים ואגרות70024
   -                           (45,614)               (45,600)               1רכב ערן אמזלג70025
   -                           (19,130)                  -                           1הפקת סרט תדמית70026
   -                           (782)                     (782)                     1דמי חבר70027
   -                              -                           (12,000)               1נסיעה לחו"ל70029
   -                           (20,500)                  -                           1השתתפות בשכר70030

   -                           (99,736)               1שכר מנהלת תחום יזמות

(1,046,244)        (977,364)            (1,262,750)        סה"כ

10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010   ניהול שוטף | 20130   מימון | 201310  מימון
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

(1,500)                 (1,500)                 (1,500)                 1עמלות והוצ' בנק70022
   -                              -                           (300,400)            1רזרבה70031

(1,500)                 (1,500)                 (301,900)            סה"כ
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10000   בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ | 2010   ניהול שוטף | 20140   פרוייקטים | 201410  פרוייקט
מקור 2019סופי 2019תקציב 2020תמחירשם כרטיסכרטיס

 1,000,000             -                         7,557,000          1אזור תעשיה קמה - רמ"י803201
(950,000)               -                        (6,600,000)        1אזור תעשיה קמה - הקמה וביצוע803202
   -                            105,000                 -                           1הכנסות חממה טכנולוגית805102
   -                           (64,350)               (30,650)               1הוצאות חממה טכנולוגית805202

 1,000,000           105,000               7,557,000          הכנסות
(950,000)            (64,350)               (6,630,650)        הוצאות
 50,000                  40,650                  926,350              סה"כ

         2,027,744         1,101,714         8,227,000הכנסות
        (2,027,744)        (1,101,714)        (8,227,000)הוצאות
   -                              -                              -                           סה"כ חכ"ל לייזום ופיתוח בני שמעון



זהו עמוד ריק

זהו עמוד ריק


