פרוטוקול האסיפה כללית של החברה הכלכלית לפיתוח מרחבים ובנותיה בע"מ
שהתקיימה ב 6/3/22 -בשעה  17:00באולם הישיבות
משתתפים:
שי חג'ג' ,ראש המועצה
ארמי פרג' ,סגן ראש המועצה
אילנה ברקת ,מנכ"לית המועצה
שמעון פרץ ,גזבר המועצה
עמוס ארלקי ,ניר משה
אילנית אסיף ,ניר עקיבא
אהרוני שבתאי ,מבועים
ציון מלכה ,קלחים
רונן אהרוני ,בטחה

סימה חסון ,פדויים
מוטי בוקובזה ,גילת
צביקה קורבשי ,פטיש
יואב נגדי ,פעמי תש"ז
יעקב כהן ,מסלול
יגאל כהן ,שדה צבי
מוטי בנימיני ,תלמי בילו
ברוך גנוט ,תפרח

חסרים:
אסי יונה ,אשבול

נושאים לסדר היום:
 .1הצגת תכנית עבודה לשנת .2022

דיון:
 .1הצגת תכנית עבודה לשנת .2022
החלטה:
אמנון ניב מנכ"ל החכ"ל סקר את פעילות ויעדי החברה לשנת .2022
החברה הכלכלית לפיתוח מרחבים הינה בבעלות מלאה של המועצה האזורית מרחבים.
החברה מהווה הזרוע היזמית והביצועית של המועצה לפרויקטים כלכליים מורכבים
ולהקמת והרחבת ישובים בשטח שיפוט המועצה.
החברה שמה לעצמה למטרה לפעול כמאיץ לקידום מיזמים מחוללי הכנסה ,ליזום ,ללוות
ולקדם מנועי צמיחה ופיתוח כלכלי מקומי.
הגדרה זו מבטאת את הצורך בפיתוח והקמת מיזמים כלכליים ליצירת מקומות עבודה
והכנסות.
עיקרי פעילות החברה מתמקדת בפיתוח מרחב המועצה ובמיזמים מקומיים
המועצה והחברה הגדירו בחזונם עצמאות כלכלית.
חזון החברה -הקמת והרחבת ישובים בשטח שיפוט המועצה.
יזום וביצוע פרויקטים כלכליים בתחום שיפוט המועצה לצורך הרחבת מעגל הפעילות
העסקית במרחב ,כל זאת במטרה לייצר הכנסות למועצה ולחברה הכלכלית ומקורות
תעסוקה לרווחת תושביה.
מטרות החברה-יצירת פעילות עסקית שתאפשר עצמאות כלכלית לחכ"ל ,פיתוח מנועי
צמיחה אזוריים ליצירת יתרונות יחסיים והרחבת הפעילות העסקית כמנוף ליצירת
מקומות עבודה והכנסות למועצה ותושביה.
יעדים  -2022בעקבות פיתוח המועצה וצפי גידול האוכלוסייה ,החברה הכלכלית
מתמודדת עם בניית ישוב חדש והרחבות בהיקפים של מאות יחידות דיור לשנים
הקרובות.
הקמת מיזמים כלכליים -הקמת מתקן אנארובי לטיפול בפרש פרות ,הקמת חברה
משותפת עם יזם פרטי להקמת מיזמי אנרגיה ירוקה ,הקמת חברה משותפת לאירועים
אזוריים מובילים ופריסת וחיבור סיבים אופטיים ביישובי המועצה.

מאשרים,

שי חג'ג'
ראש המועצה

אמנון ניב
מנכ"ל החכ"ל

