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 יש לתכנן יותר סיורים בפרויקטים במשך השנה לחברי הדירקטוריון.  –גבי ורדי  הערת


 .מאושרבהעדר הערות0 הפרוטוקול  – החלטה
 

 
 (פינקלשטייןגיל)מועצההסעותלביצועכלכליתהיתכנותבחינת .7

 
(. הנושא  הניתוח .) מצורף לפרוטוקול טיוטת התוכנית הכלכלית ד"ר גיל פינקלשטיין הכין את עבודת -אלמוג יוני 

 0 ומאזניםנתוניםנה עפ"י חומר0 הגיע לטיפול בעקבות פניה של ניב ויזל ובני אלירז לבחינת העניין . כל התחשיב נב
ת לפרויקט זה מאוד קשיחות0 ואנו נצטרך לעמוד 0 ועפ"י מודל קיים להסעות. הדרישושקיימים במחלקת תחבורה

 בכל הקריטריונים.
 

 :התוכנית את מציג  - פינקלשטיין גיל
0 החברה הכלכלית לפיתוח מטה יהודה בע"מ0 מקדמת בשיתוף עם המועצה האזורית מטה 0617נכון ליוני  – רקע

 יהודה0 מיזם של רכישת אוטובוסים והפעלת מערך הסעות תלמידים במרחב המועצה על בסיס החברה הכלכלית.
 

טובוסים וחבילת אחזקה כפי שנמסר מהנהלת החברה והמועצה0 יש בידי החברה שלוש הצעות מחיר לרכישת האו
 לתקופה של חמש שנים.

 
היא לבחון האם קיימת היתכנות כלכלית בפרויקט ומי מבין החלופות מטרת העבודה  – ומסגרתההעבודהמטרת

 מגלמת את הערך הכלכלי הגבוה ביותר עבור החברה הכלכלית.
 

תחזית הוצאות אחזקה0 תחזית הכנסות העבודה בוצעה על בסיס הצעות מחיר ונתונים נוספים שהתקבלו0 לרבות 
 ועוד.

 
בשלושת החלופות נמצאה היתכנות כלכלית לפרויקט0 כאשר חלופת גולדן דרגון נמצאה החלופה המגלמת  –סיכום

 את הערך הכלכלי הגבוה ביותר.
 
 

יש לקחת בחשבון הקמת מחלקה נפרדת0 ולהבטיח מנגנון ניהולי שלא יאכל את כל הרווחים. אסור לפספס  – דוד בני
 עסקה כזו. האם התחשיב מבוסס על עובדי חברה בלבד?

 
אוטובוסים ומנגנון שעובד. אנו מלבישים עליו  06אנו מתיישבים על מנגנון קיים במועצה. למועצה יש  – אלמוג יוני

 ים כגיבוי למערך הסעות קיים. הנהגים שייכים לחברה הכלכלית ומקבלים משכורת מהחברה.אוטובוס 3עוד 
שנים  3בהחלטה יש לקחת בחשבון את מלא הסיכונים. הכוונה לקחת רק את הנסיעות האטרקטיביות0 ולמשך 

 המחיר יהיה קבוע0 כך שאם תהיה סטייה במחירי הדלק0 צריך לצפות לפחות רווחים.
 ת חברות להסעות כי הן רווחיות. הייחוד שלנו הוא השירות.בסך הכל קיימו

 
 לבדוק דגמים של חברות כלכליות אחרות המקיימות מערך הסעות. –שלהבת 

 
שנים0 מאחר ולא נכנסו פרמטרים רבים שיכולים להשפיע על הכדאיות0 כגון  3 -מבקש לנתח ולפלח ל –צחי ששון 

 של נהגים0 תקלות רבות של האוטובוסים הסינים ועוד. תיקון תקלות והחלפת אוטובוסים0 ימי מחלה
 

שנים0 לא כדאי מראש להיכנס לזה. אין בעיה לעשות  3 -אם הנחת העבודה שהפרויקט יהיה רק ל –פינקלשטיין  גיל
 שנים. 3 -גם פילוח ל

 
פה הוצגו נתונים לא אופטימי לגבי הפרויקט בנתונים הנוכחים. אני רואה את הנתונים בזמן אמת0 ו –משה אוחיון 

 אופטימליים אך לא תמיד מציאותיים.
 

חשוב מאוד לחברה הכלכלית פעם אחת לעשות את הבדיקה הזו לגבי כדאיותו של הפרויקט. יש לשאוף  –ניב ויזל 
שהחברה הכלכלית תיתן את שירות ההסעות למועצה0 כי מבחינת השירות זה הכי טוב למועצה. העבודה שעשה גיל 

מבחינתי לא מושלמת. יש לעשות השוואת מחירים מול מכרזים שמשתתפים בהן חברות חיצוניות כדי היא טובה0 אך 
לקבל תמונה רחבה ושלמה יותר0 ובנוסף גם השוואות עם סוגי אוטובוסים אחרים כגון סקניה. באופן עקרוני תומך 

 ים.מאוד שהעבודה תהיה בחברה הכלכלית. מבקש להביא לדירקטוריון הבא נתונים נוספ
 

גיל פינקלשטיין יביא לישיבת הדירקטוריון הבאה0 את הנתונים הנוספים החסרים0 בשיתוף פעולה עם  :החלטה
 חשב החברה. –אמנון מקסימוב 

 
 



   

 
 

 
 
 
 
 

  :שוטפיםעדכונים .1
 

 ממוצע למגרש.₪  106030666 -מציעים בממוצע על כל מגרש. כ 11שיווק מאוד מוצלח.  – מגרשיםשיווק
במכרז האחרון בשטח המוניציפלי של בית שמש. עד היום נכנס לחשבון ייעודי לפיתוח אזור התעשייה כל המגרשים 

 דונם. 166השיווק הבא יהיה בסדר גודל של מעל ₪.  006660666 -0 כבבנק לאומי
 

אכלוס בכל רחוב יתקיים פיתוח  06%החברה נערכת כרגע לפיתוח חלקי הכולל כבישים0 תאורה ומדרכות. אחרי 
 לא.מ
 

יש קושי משפטי בהכנסת נושא ערבות בנקאית. אפשר להחתים את בעלי המגרשים רק על כתב התחייבות ושיפוי. זהו 
 הסיכון היחידי בעבודות הפיתוח.

 
ישנו שיתוף פעולה יפה ושותף. צוות מקצועי מבית שמש נפגש אחת לחודש עם נציגי  – שמשביתעםפעולהשיתוף

 נו0 וישנו מעקב אחר נושאים לטיפול.החכ"ל והועדה המקומית של
 

(. מקווים בזמן הקרוב לעבור את הועדה 136%בנוסף0 מתוכננת תב"ע חדשה עם הרחבת שימושים והרחבת זכויות ) 
 .המחוזית

 
תהיה גמורה כדי שנוכל  מבקש לשים דגש ומלוא המשקל לקידום התב"ע הזו. יש לעשות הכל שהתב"ע – ויזל ניב

 להכניס כסף נוסף מאזור התעשייה למטה יהודה. בפגישה הבאה בנושא מבקש לתחום ללוחות זמנים מסודרים.
 

ישנה התחשבנות שנמצאת בבדיקה0 על פערים של כמה מיליונים. אנו מצפים לקבל את  – המועצהמולהתחשבנות
 הכסף מהמועצה.

 
 ישנם שני מגרשיםמעמיקה של בדיקות0 תחשיבים0 וסיכומים עם משרד התמ"ת לאחר עבודה  – פיתוחכספיהחזרת

  :נוספים שהגישו בקשות להחזר כספי פיתוח
 

 7660666 של החזר            – כהן מוטי ₪. 

 1300960 של החזר – אברהם פרופילי ₪. 
 
 

  – חברהתקנון                
                 
 אנו פועלים חודשים ארוכים להשלים את הליך ההסדרה מול משרד הפנים. הגשנו הצעה  - סדינסקי"ד עדי עו                
 אחרונה  שתקועה במשרד הפנים בענייני בירוקרטיה.                

 
 התקנון החדש הוא עניין פורמלי כלל ארצי שאנו מחויבים לעשות0 מתוקף תקנה שיצאה ממשרד הפנים על   – ויזל ניב                
 מנת לא "לנצל" את החברות הכלכליות. כיום אי אפשר להקים שום עמותה או חלץ עד להסדרת התקנון החדש של                 
 החברה מול משרד הפנים.                

 
 בברצלונהחכמותעריםכנס ..

 
ראשי רשויות מכל הארץ0 מנכ"לים של חברות גם השנה מתקיים הכנס הנ"ל בברצלונה0 בו משתתפים   -אלמוג  יוני

 ₪. 160666כלכליות וגזברים. לאחר שיחה עם ניב מבקש אישור להשתתפות כללית לכל משתתפי הכנס של 
 

לאחר דיון בעניין0 ולאור הסבירות שהעלויות להשתתפות בכנס הנ"ל הן מראש גבוהות0 הוחלט על מימון  :החלטה
 לכלל המשתתפים.₪  130666של עד 

 
ויזלניב-סיכוםדברי .5

מבקש להסב את תשומת הלב שהחברה נשענת על שני עובדים יקרים ומסורים אך פנסיונרים... יש להתחיל לחשוב 
עלות את הנושא בישיבת הדירקטוריון הבאה. באחריות יוני להביא לישיבה הגדרות תפקיד של קדימה. מבקש לה

 אברמלה ליטמן ומשה ליאון0 על מנת לתת רקע לחברי הדירקטוריון.
 
 
 

ויזלניב
החברהר"יומ"מ

 





