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 לחבריםון עדכ –חתימה על הסכם להארכת הפעילות במטמנה 

 

 לחברים שלום

 .1.1.2019יום החל מ ,שנה 15-נחתם ההסכם להארכת הפעילות במטמנה ל (,2.9.2019) היום

 

 רקע: 

והמו"מ לחידושו )או לסיומו( , 2020-עמד להסתיים בבין נען לבין מפעילי המטמנה ההסכם הנוכחי 

 התקיים בשנתיים האחרונות.

 ,המפעילים הקיימיםשנים במידה ולא מחדשים אותו עם  5-ההסכם הנוכחי כלל סעיף אי תחרות ל

( כתוצאה מעיכובים 2025שנים )עד  5וכן סעיף המאפשר )לטענת המפעילים( לדחות סיומו בעוד 

 סעיפים אלה הקשו מאוד על ניהול המו"מ. .מנהליים

₪ מיליון  19.2=  שנה קדימה 15-)בחישוב ל לחודש₪  106,600-התשלום הנוכחי עמד על כ

 במחירים שוטפים(.

כאשר ההצעה הראשונית של מפעילי המטמנה עמדה על  ,חל כבר לפני כשנתייםכאמור, המו"מ ה

 (.במחירים שוטפים שנה 15-ל₪ מיליון  41.4-כלחודש )₪  230,000-הגדלת הסכום לכ

נערכה בדיקה כלכלית מקיפה בסיוע יועצים חיצונים,  .קיבלה את ההצעה לאההנהלה הכלכלית 

בחינת מכרזים דומים באזור, מגעים עם חברות מתחרות שבעקבותיהם הודענו למפעילים הקיימים 

והתשלום לרמ"י באחריותם או שהם צריכים להיערך לסיום ₪ מיליון  75-שאנחנו דורשים העלאה לכ

 ההסכם.

כנגד הקיבוץ ₪ מיליון  50שלהם בדבר תביעה בסך של  בעקבות ההצעה נשלח מכתב מטעם עוה"ד

 על הפסדים שנגרמו להם כתוצאה מעיכובים ברמ"י שלטענתם נגרמו עקב שימושים חורגים בקיבוץ.

 לום הנוכחימהתש 2בשלב הזה עמדו בפנינו שתי אפשרויות: לקבל ההצעה )שהיא יותר מפי 

 .או לצאת למאבק משפטי ועסקי (לקבלה חלופה שהסתמן לחץ בקיבוץ - ולהימנע מסכסוך משפטי

בשנה לנושא, ₪  500,000שכרנו משרד עו"ד המתמחה בליטיגציה )ארדינסט(, הקצנו תקציב של 

 נערכנו לתביעת פינוי ושלחנו את תגובתנו, כולל הסכמה ללכת לבוררות.

 לאחר שהצד השני הבין שאנחנו רציניים חזרו לשולחן המו"מ ונחתם ההסכם החדש.

 

 י ההסכם החדש:עיקר

 .שנים 15ונחתם ל  1.1.2019מתחיל ב  .1

 .שנים 5סעיף אי התחרות ל  בוטל .2

 .שנים 2.5הסעיף המאפשר הארכת ההסכם עקב עיכוב מנהלי ל  קוצר .3



לאפשר  כדיוזאת  מהשטח,סעיף הנותן לקיבוץ אופציה בעתיד לדרוש אי מילוי חלק  התווסף .4

 לתב"ע להישאר תקפה גם אחרי סיום ההסכם.

 התשלומים החודשים כדלקמן: הוגדלו .5

מאשר הצעתם  יותר₪ מיליון  28-כ₪ ) מיליון  70-סה"כ התשלומים יסתכמו בכ .5.1

 הראשונית(

 קבלת השובר מרמ"י( לאחר) הסכומים יועלו בהדרגה .5.2

 –מענק חתימה ₪ מיליון  2)כולל ₪ מיליון  3.8-אנחנו צפויים לקבל כ 2019בשנת  .5.2.1

 בהתאם למועד קבלת השובר מרמ"י( 2020יתכן והמענק ידחה ל 

 ₪מיליון  3.85-אנחנו צפויים לקבל מידי שנה כ 30.6.2026ועד  2020משנת  .5.2.2

 בשנה.₪ מיליון  5.2ועד תום ההסכם אנחנו צפויים לקבל כ  1.7.2026-מ .5.2.3

 ים.המפעיל ל ידיהתשלום לרמ"י יעשה ע .6

 

 חשוב להדגיש

הם  העיקריים ביצוע ההסכם והעברת התשלומים הם בהנחה שאין תקלות בהמשך הדרך. הסיכונים

שינוי  ;הפרויקט ללא כדאיאת שעלול להפוך  מה - בהרבה מהצפוי הגבוה מרמ"י תשלוםדרישת 

 ;המועצה האזורית ל ידיעיכובים ע ;אופן ספירת הדונמים כך שתימנע מנען המשך הפעלת המטמנה

שינויים טכנולוגים שייתרו שטחי הטמנה  ;שינויים רגולטורים בנוגע למדיניות ההטמנה ומחזור פסולת

 ועוד.

 

 תודות

, שהייתה אחראית עירית שיפריסברצוני להודות לכל המעורבים בניהול המו"מ: בראש ובראשונה ל

, איתן ורדי שליוו את התהליך, ללהערכות כבר לפני כשנתיים, לעורכי הדין ממשרד חגי שבתא

את שסייע בהשלמת המו"מ ולכל שאר היועצים ועורכי הדין שליוו  רונן ניבמנהלת הכספים, ל

 .המהלך

 

 . 052-3573713בשאלות בנושא ניתן לפנות אליי בטלפון 

 

 

 

 בברכה, 

 

 אילן פלטו

 יו"ר הדירקטוריון העסקי

 


