ישיבת דירקטוריון 01/20
החברה הכלכלית חבל ים המלח בע"מ
לשנת 2020

02.01.2020

סדר יום
אישור פרוטוקולים קודמים:
 .1אישור פרוטוקול  03/19מיום .16.09.2019
 .2אשרור שינוי מורשי חתימה – ניר ונגר ,שירי בן שחר ,יובל מסילתי ועידן שילמן.

נושאים להצגה ולדיון:
 .1דיווח מנכ"לית  -סיכום ביצוע שנת .2019
 .2הצגה ואישור תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת .2020
 .3אישור תקציב לשנת .2020
 .4שונות.

ביצוע לשנת 2019
ראיה כוללת של מרחב המועצה
עם ספציפיקציה לאשכולות:
 .1אשכול דרומי – יישובי הכיכר ,מי"ה ושער הערבה
 .2אשכול מרכז  -עין בוקק ,נווה זהר
 .3אשכול צפוני – מצדה ,עין גדי

 .4אשכול מערבי (תעשייה) – מישור רותם

ביצוע  -אשכול דרומי וצפוני
ביצוע שנת  - 2019דרומי
 10יחידות דיור בניה להשכרה בנאות הכיכר ועין תמר:
התקבל טופס גמר לכלל הבתים
מתבצעים תיקוני שנת בדק באופן שוטף
היערכות לתיקוני גמר סופיים בינואר 2020
בחינת מיקומים להקמת קו אומגה בצומת הערבה וליווי יזמים אופציונליים.

ביצוע שנת  – 2019צפוני
תכנון  4יחידות דיור בעין גדי – התקבל היתר.

ביצוע  -אשכול צפוני –
מנחת מצדה
ביצוע בשנת 2019
מנחת פעיל  6ימים בשבוע בשעות מוגדרות מראש ,מאויש על ידי עובד החכ"ל – מנחית מוסמך.
קיימים חוזים עם חברות ביטחוניות וחברות מסחריות המשכירות את השטח לפעילות החברות באמצ"ש –
חודשי ויומי.
מו"מ עם חברות המתעתדות להיכנס לפעילות קבועה בשנת .2020
נבנתה תכנית פיתוח כולל למנחת – לטובת גיוס משאבים ותכנון ארוך טווח.
קידום ותכנון הרחבת תשתיות בסיס למנחת (חשמל ,מים ,תקשורת).
הידוק קשרים עם רשות התעופה האזרחית ושיתופם בתוכניות פיתוח המנחת.
פתיחת מועדון צניחה במנחת – הטבות למקומיים.
מקודמת תכנית להיתר שימוש חורג בהתאם לצרכי הלקוחות.
התכנית לשדה תעופה בינלאומי מטופלת ומקודמת בהובלת אגף הנדסה ,בשיתוף החכ"ל.
בחינת אפשרות להפעלת קו סדיר למטרות תיירותיות.
פעילות שוטפת – ביקורות ואישורי הפעלת מנחת מרשות תעופה אזרחית.
כתיבת נהלי מנחת מוסדרים.
קיום אירוע דאונים ,ניתנה הטבה למקומיים.

ביצוע – אשכול מרכז –
סולריום
ביצוע שנת 2019
סולריום פעיל במתכונת שוטפת ,תוך תחזוקה מינימלית לאור מצב תשתיות מיושן.
נקלטה עובדת קבועה למתן שירותים בסולריום.
רווחיות נמוכה (צפי  130,000ש"ח) לאור תחרות עם גגות בתי המלון.
גובש מכרז להפעלת קמפינג במתחם הסולריום .התקיימו סיורים עם מפעילים מקומיים פוטנציאליים.
בחינת שיתופי פעולה עם יזם למבשלת בירה ויזם להקמת מרכז טיולים.

ביצוע  -אשכול מרכז –
שירותים שונים לבאי החוף והטיילת
ביצוע שנת 2019
זכיין שירותי חוף של השכרת ציוד פועל באופן יומיומי בחופים הציבוריים .נערכה בקרה על טיב השירות.
החוזה הסתיים בתחילת  ,2020המועצה נכנסת לנעלי המפעיל.
הוארך הסכם הפעלת המזנון מול הזוכה במכרז שהתקיים ב.2018-
פרויקט שיפוץ מזנון חמי זוהר בתכנון ,נבחר צוות התכנון והפיקוח לפרויקט ואדריכל.

ביצוע  -אשכול מרכז –
פיתוח תוכן פנאי ואטרקציות
ביצוע שנת 2019
בחינת תכניות לאטרקציות שנכתבו בעבר לפעילויות במרחב בתי המלון.
הגשת קולות קוראים לגיוס משאבים להקמת מרחבי פנאי ובילוי בסביבות בתי המלון – פיתוח מבואת נחל
חימר ופיתוח מכלול שימושים נחל זהר.
יציאה לסקר יציבות קרקע למתחם אירועים בטבע – נחל זהר ,בדיקת היתכנות.

ביצוע  -אשכול מרכז –
לינה אלטרנטיבית והסעדה בים המלח
ביצוע שנת 2019
כתיבת מכרז קמפינג בסולריום.
בחינת תכניות קמפינג בים המלח – קמפינג צפוני ,קמפינג נווה זהר.
ליווי כתיבת פרוגרמה למתחם "בית היוצר" בנווה זהר בשת"פ עם הנדסה ותיירות.
בחירת זוכה במכרז להקמה והפעלת בר-מסעדה בחוף עין בוקק (בצמוד לסולריום) – זכיין של מסעדת אגאדיר.

ביצוע  -אשכול מערבי –
תעשייה
ביצוע שנת 2019
פרסום מכרז למנהל פרויקטים בתעשייה.
ריכוז סל שירותי המועצה לתעשייה במסגרת תהליך כתיבת אמנת שירות למפעלים.
ליווי כתיבת מסמך אפיון ותכנית אב למישור רותם שבוצעה על ידי מוסד שמואל נאמן של הטכניון.

ביצוע  -מיזמים פיננסיים
ביצוע שנת 2019
תחילת סקר לאיתור מבנים ושטחים פוטנציאליים להקמת מערכות לניצול אנרגיה סולארית.
סיום מכרז להפעלת שטחי פרסום מסחרי (נכשל) ומעבר להפעלה עצמית.
גיבוש מדיניות להגדלת שטחי פרסום מסחרי.
בחינת מיקומים אופציונליים וקידום הקמת תחנת מיחזור פסולת בנין ומפעל בטון.

ביצוע  -צוות ומנהלה
ביצוע שנת 2019
גיבוש תחומי אחריות ,מטרות וחזון החברה.
בניית תכניות עבודה לטווח קצר וארוך ותקציב בהתאם.
הטמעת מיתוג חדש לחברה.
פתיחת ערוצי מדיה חברתית וקידומם.
גיבוש צוות החכ"ל כפורום עבודה וחשיבה.

סיכום  -ביצוע לשנת 2019
ביצוע שנת 2019
סה"כ ביצוע תקציב הנהלה וכלליות הצטמצם בכ 450 -אש"ח (.)36%
כספים שהתקבלו בעבר מנוהלים באופן מסודר ומבוקר ע"י יועצי השקעות והניבו כחצי מלש"ח בשנת .2019
מזנון חמי זהר מניב כ 250 -אש"ח וצפוי להכניס סכום גבוה יותר לאחר שיפוצו.
מנחת מצדה הכפיל את רווחיו משנת  2018לשנת  130( 2019אש"ח לעומת  260אש"ח בהתאמה).
הביצוע המצרפי לפני השקעות וללא חלק אפעה עמד על רווח של  1.1מלש"ח בשנת  2018לעומת  1.3מלש"ח
בשנת  - 2019עליה של כ 15%-ברווחים.
סך השקעות בסך כ 1 -מלש"ח.

תכנית עבודה לשנת 2020
ראיה כוללת של מרחב המועצה
עם ספציפיקציה לאשכולות:
 .1אשכול דרומי – יישובי הכיכר ,מי"ה ושער הערבה
 .2אשכול מרכז  -עין בוקק ,נווה זהר
 .3אשכול צפוני – מצדה ,עין גדי

 .4אשכול מערבי (תעשייה) – מישור רותם

בהמשך –
בדיקה של פעילויות החברה באזור מבואות ערד והר עמשא

תכנית עבודה  -אשכול דרומי
תכנית עבודה לשנת 2020
קו אומגה באזור צומת הערבה – הגשת פרוגרמה לתב"ע.
פיתוח מרחב המעיינות במליחת סדום – גיבוש שותפים וצוות היגוי ,גיוס מתכננים וכתיבת פרוגרמה מוסכמת
לפיתוח פארק המעיינות הדרומי.
פארק מלח ייחודי – בחינת פרוגרמה ,מיקום והיתכנות בשת"פ מי"ה .קבלת החלטה על המשך הפרויקט.
חיפוש מקום להקמת מתחם רוח ויוגה.
בחינת שותפות ב"האב" ביישובים.

תכנית עבודה  -אשכול מרכז –
שירותים שונים לבאי החוף והטיילת
תכנית עבודה שנת 2020
תכנון וביצוע שיפוץ קיוסק חמי זהר כ"אב טיפוס" לשירותי מזון תחת מותג "ארץ ים המלח".
בחינת מיקומים נוספים וכלכליות להקמת מבני שירותי מזון תחת מותג "ארץ ים המלח" בחופים הציבוריים
המתאימים.
בחינת היתכנות להצבת מכונות לממכר בוץ בחופים.

תכנית עבודה  -אשכול מרכז –
פיתוח תוכן פנאי ואטרקציות
תכנית עבודה לשנת 2020
מטרה  -עיבוי המוצר התיירותי של ארץ ים המלח ומשיכת קהלי יעד נוספים לאזור.
מבואת נחל חימר  -גיבוש תכניות לביצוע מבואת נחל חימר בהתאם לגיוס המימון ,כניסה לביצוע חלקי
לעבודות בשטח.
מתחם אירועים בנחל זהר  -קבלת סקר יציבות קרקע ובחינת אפשרויות לפתיחת המתחם.
מכלול  ODTבנחל זהר  -תכנון מפורט לשני פרויקטים ובחינת גיוס מימון לביצוע.
מבנה עתיקות הפקת בושם האפרסמון  -תכנון כללי לשיקום ופיתוח לאטרקציה ייחודית.
מרכז להסברה וחוויה של שיטפונות במדבר  -תכנון ראשוני ויצירת תיק פרויקט לגיוס תקציב בשת"פ רשות
ניקוז.

תכנית עבודה  -אשכול מרכז –
לינה אלטרנטיבית והסעדה בים המלח
תכנית עבודה לשנת 2020
כתיבת פרוגרמה לקמפינג ים המלח בדגש מוצר מגוון.
קידום עסקאות עם רמ"י על שטחי חוף נווה זהר – לאחר פיתוח.
בחינת פרוגרמה כלכלית לקבלת מתחם הקמפינג הצפוני להפעלת החכ"ל.
כתיבת מכרז להקמה והפעלה של "בית היוצר" כמתחם לינה – עם התקדמות התב"ע.
פתיחת מסעדת אגאדיר וליווי בנושאי שיווק ואירועים בהתאם למכרז.

תכנית עבודה – אשכול מרכז –
סולריום
תכנית עבודה לשנת 2020
מיצוי הפוטנציאל הכלכלי-תיירותי של המתחם במתכונת הנוכחית.
הפיכת הסולריום למקום תיירותי שוקק חיים ומושך קהל יעד צעיר.
הפעלת מתחם קמפינג במקביל לפעילות הסולריום.
פרסום קול קורא וכניסת יזמים להסעדה ,אטרקציה ,תוכן וטיול במבנה הסולריום.
הכפלת רווחים מהסולריום בהשוואה לשנת ( 2019צפי .)₪ 330,000
בחינת תכניות בניה שנכתבו לפיתוח עתידי לסולריום וזאת לאור מגמות עכשוויות.

תכנית עבודה  -אשכול צפוני –
מנחת מצדה
תכנית עבודה 2020
מיצוב המנחת כמוקד תיירותי בארץ ים המלח.
הפעלת המנחת  7ימים בשבוע :אמצ"ש  -תעשיה ,שבתות וחגים  -פעילויות תיירותיות .כניסה של פעילות
תיירותית קבועה נוספת על מועדון הצניחה.
גיבוש צוות עובדים הכוללים עובד קבוע (אבי בנישו) ומאגר עובדים מחליפים.
קבלת היתר למבנים קיימים ועתידיים.
פיתוח והכשרת תשתיות – שילוט ,חשמל ,גידור ,תאורה.
קיום  3-4אירועים בעלי עניין ציבורי בשנה.
מיצוי הכנסות מחברות ביטחוניות עסקיות וסגירת חוזים עם חברות תעשייה נוספות על שימוש במנחת (על
בסיס מקום פנוי).
הכפלת הכנסות המנחת מסך  860אש"ח לסך  1,750אש"ח.
המשך קידום תב"ע לשדה בנ"ל בהובלת אגף הנדסה.

תכנית עבודה  -אשכול צפוני –
יזמות נוספות
תכנית עבודה 2020

בחינת שטחים פוטנציאליים לניצול אנרגיה סולארית.
בחינת היתכנות לשותפות – פארק תעשייה קלה.
לבדיקה בהתאם לזמינות שטחים והיתכנות כלכלית.
בחינת היתכנות לקידום מיזם תיירותי באזור חמי עין גדי

תכנית עבודה  -אשכול מערבי –
תעשיה
תכנית עבודה לשנת 2020
שיפור השירות למפעלים הקיימים וחתימה על אמנת שירות.
קליטת רפראנט תעשיה בחברה הכלכלית.
הגשת תב"ע מפורטת לזכויות בניה ופיתוח מגרשים זמינים במישור רותם – בהובלת הנדסה.
שיווק תדמית חיובית למפעלי רותם – כתיבת תכנית לשיפור חזות האזור בדגש נצפות מכביש .25
גיבוש תכנית אסטרטגית לקידום תחום התעשייה במועצה.

תכנית עבודה  -מיזמים פיננסיים
תכנית עבודה לשנת 2020
השלמת סקר להקמת מערכות לניצול אנרגיה סולארית בשטחי המועצה.
תפוסה מלאה לשטחי הפרסום המסחרי הקיימים.
תכנון וביצוע הגדלת שטחי הפרסום המסחרי.
הוצאת מכרז ליזם להפעלת מפעל למתחם מיחזור פסולת בנין ומפעל בטון.
קידום תב"ע אזור התעסוקה בנווה זהר כאזור תומך תיירות – בהובלת הנדסה.

תכנית עבודה  -צוות ומנהלה
תכנית עבודה לשנת 2020
יצירת מרחב עבודה פונקציונלי לצוות החכ"ל – התאמת משרדים לצרכי החברה.
התאמת אופן העבודה למבנה החכ"ל – כתיבת נהלי חכ"ל.
גיבוש תכנית אסטרטגית לחכ"ל כמצפן לבחינת עתיד החברה.
עבודה תקציבית פרויקטלית – הטמעת עבודה עם פורמט תב"רים.

סיכום – תכנית עבודה לשנת 2020
יעדים פיננסיים  -בתכנית העבודה לשנת 2020
פרסום חוצות – הכפלת רווחי החברה.
סולריום – לראשונה זה תקופה ארוכה צפוי להכפיל את רווחיו ובהמשך להגדיל משמעותית את הכנסותיו.
מנחת מצדה – צפוי לשלש את רווחיו בהשוואה משנת  2019לשנת ( 2020פי  5משנת .)2018
הביצוע המצרפי לפני השקעות וללא חלק אפעה צפוי להיות כ 1.6 -מלש"ח (לעומת  1.3מלש"ח בשנת )2019
– עליה של כ 15%-נוספים ברווחים.
סך השקעות מתוכנן כ 7 -מלש"ח – עיקרו לתכנון ולמסעדה.

“הניצחון מושג על ידי השחקנים בזירת המשחק ,לא על ידי אלו שעיניהם דבוקות ללוח התוצאות”

תקציב לשנת 2020

תקציב מוצע לאישור דירקטוריון החברה לשנת 2020
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