
בני שמעון יזום ופיתוח- תוכנית עבודה 

שותפיםרבעוןמדד תוצאהמשימותפרויקט/ מטרה

1פתיחת צוות תכנון

קיבוץ להב2פרה רולינג ועדה מקומית ועדה מחוזיתתכנון רביע מערבי צומת שוקתאזור תעסוקה צומת שוקת

4הגשת תכנית לועדה מקומית

מועצה מקומית מיתרשנתיסגירת הסכמים והתחשבנות כספית- מ מיתר .העברת הטיפול למפיתוח רביע מזרחי צומת שוקת

1מועצה אזורית בני שמעון והחברה הכלכלית, חתימה של רשות מקרקעי ישראל'חתימה על הסכם פיתוח לשלב ב

י"נת+ י "רמ+ באר שבע 3והתחלת עבודות, הוצאת היתר, בחירת קבלן זוכה, פרסום מכרז פומבי'יציאה למכרז עבודות פיתוח שלב ב

4וגיבוש תקציב ביצוע, גמר תכנון מפורט מול נתיבי ישראל25גמר תכנון מפורט צומת הגישה לפארק כביש פיתוח אזור תיירות ופנאי נגב פארק

1קיום כנס יזמיםכניסה לשיווק פארק האטרקציות

3ביצוע הטיפול הנופימכרז טיפול נופי של הכניסה עד הכיכר

מטה המועצה2הסדרה חוזית מול הגורם שיבחרמציאת גורם מתחזק בפארק

באר שבע+ משרד הספורט + י "רמ3ע ותכנית בינוי לועדה מחוזית"הגשת תבע להרחבת הפארק המוטורי"תכנון תב

באר שבע+ משרד הספורט + י "רמ1ח אקוסטי"הוצאת דוהגעה להסכמות בנושא רעשפיתוח מתחמי ספורט מוטורי

באר שבע+ משרד הספורט + י "רמ2ל החברה הכלכלית"הגשת תכנון ראשוני לאישור מנכ, פתיחת צוות תכנוןהכנה לקול קורא- תכנון מסלול מוטוקרוס 

משרדי ממשלה, באר שבע, שגב שלום1פרסום ברשומותמתן תוקף לתכנית

משרדי ממשלה, באר שבע, שגב שלום1הסכם חתום על ידי השותפיםל"הבנות בנוגע לשכר החכפיתוח מרכז לוגיסטי נבטים

משרדי ממשלה, באר שבע, שגב שלום1הקמת חברה עירוניתל"קבלת שירותים מהחכ/ הקמת חברת ניהול משותפת

משרדי ממשלה, באר שבע, שגב שלום3בחירת חברה מנהלתי"קבלת החלטה לתכנון מפורט באמצעות חברה מנהלת של רמ

רשות מקרקעי ישראל2התחלת עבודה'יציאה למכרז שלב ב

רשות מקרקעי ישראל3 מגרשים ליזמים6התחלת מסירת התחלת מסירת מגרשים ליזמים"קמה"פיתוח אזור תעסוקה חקלאי 

4לפחות ארבעה מגרשים- הוצאת היתר ליווי יזמים

1תשלום על הקרקעל"גמר רכישת הקרקע לחכ

4יציאה למכרז בהתאם להחלטה שתתקבלהכנסת שותף/ ל בדבר תפעול"קבלת החלטות במועצה ובדירקטוריון החכFOOD WEWORKקידום מתחם 

3הגשת התכנית לאישור הגורמים הרלוונטייםתכנית עסקית תקפה, גמר תכנית אדריכלית כללית

מועצה2אישור משרד הפנים ויציאה למכרזגמר קבלת החלטות למכרז קומבניציה בתמורותהקמת מבנה משרדים

רשות מקרקעי ישראל, מועצה1תשלום על הגדלת זכויות וייעוד הקרקעתשלום מועצה+ הסכם על המגרש מול רשות מקרקעי ישראלהקמת מבנה משרדים

מהנדסים. א.א4תכנון מפורט מוכן ומאושרסיום תכנון מפורט

אזור תיירות ומסחר בכניסה לגבעות 

61מגרש - בר 
4 מעלות הפיתוח50%גיוס גיוס משאבים לביצוע הפיתוח

מנהלת הנכסים במועצה1חוזה חתוםפ"רישום קרקע ציבורי ושצ

2קבלת החלטה והכנת הסכמים בהתאםקבלת החלטה על תפעול המקום

חברת חשמל ירוק3הגשת התכנית לוועדה המחוזית ודיון להפקדההשלמת תכנוןפיתוח פארק אנרגיה דודאים

חברת חשמל ירוק4ביצוע הסקרהשלמת סקר סביבתיפיתוח פארק אנרגיה דודאים

1המשך תכנון מפורטפתיחת צוות מתכננים והתחלת תכנון מפורט

פיתוח אונה דרומית של אזור תעשייה 

עידן הנגב
חברת עידן הנגב, להבים ורהט- רשויות שותפות 4חתימה על ההסכםקידום הסכם פיתוח מול רשות מקרקעי ישראל

2אישור פרוגרמה בדירקטוריוןהכנת פרוגרמה תכנונית ושיווקית למתחם

קיבוץ בית קמההחלטהקבלת החלטות למיקום שוק איכריםשוק איכרים

קיבוץ בית קמהי על דרכי הגישה למתחם וצומת בית קמה המחודש"תיאום והסכמות עם נתדרך גישהשוק איכרים

פרויקט כלכלי משותף עם אחד 

היישובים
בחינת ייזום פרויקט כלכלי תיירותי משותף עם אחד היישובים

וחתימה על הסכם עם היישוב על מסמך , תיעדופן, עות המוכנות האופצינאליות ביישובי המועצה"בחינת התב

ל ליישוב"שיתוף פעולה בין החכ
אחד מיישובי המועצה3

הקמת מחלקת הנדסה
, בקשה להצעות מחיר ולפרויקטי תכנון, כתיבת נהלי עבודה למחלקה, בנייה והגדלת מאגר היועצים של החברה

ביצוע ופיקוח
2

גזברות, ל"תקציבאית החכ1ל והאגף לידי התקציבאית" העברת האחריות הכספית לכלל פרויקטי החכמערכת תקציב והתקשרויותל"בניית מנגנון חכ

גזברות, רואה חשבון של החברה2בקרה תקציבית על פרויקטים רב שנתיים, הכנסת מערכת בקרת איכות לפרויקטים הנדסייםמערכת בקרה

1בניית תכנית ביקורת וסקר סיכונים ועבודה על פיוהפעלת ביקורת פנים

משרד הביטחון, רשות שדות התעופה, באר שבע1ח נוספים לצורך התכנון המפורט"גיוס סך של מיליון שגיוס יתרה תקציביתהרחבת מנחת שדה תימן

משרד הביטחון, רשות שדות התעופה, באר שבע2פתיחת חוזים- השלמת צוות יועצים מלא הקמת צוות תכנוןהרחבת מנחת שדה תימן


