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 2220/10פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 

 00:81שעה  – 13/2/22, בתשפ"הי"ב אדר א'  מיום

 

 "זום".אפליקציית באמצעות ועידה חזותית : מקום הישיבה

 

 : במניין חוקי ישיבהב  נכחו

 .דירקטוריוןהיו"ר  –מר שמעון סויסה 

 קטוריון.חבר דיר –מר מיכאל קבסה 

 .דירקטוריון תחבר – סופי מאור גב'

 .חבר דירקטוריון –מר שגב עייש 

 .חבר דירקטוריון – אבי בן פורת מר

 .חבר דירקטוריון – רפאל שטריתמר 

 . חבר דירקטוריון – שאול כמיסהמר 

 חבר דירקטוריון. –גב' ילנה סטפנוב 

 נעדרו מהישיבה:

 

 :בישיבה פוהשתת

 .ל החברה הכלכליתמנכ" –שלומי דרביש מר 

 פרויקטים בחברה. מנהל – אביאל כהןמר 

 .מנהלת פרויקטים בחברה – אורטל אברהםגב' 

 יועמ"ש החברה. – מוטי גלעו"ד 

 

 

 

 נושאים על סדר היום: .1

 הצגת סטטוס ביצוע משימות מישיבות קודמות. .א

 .2022אישור תוכנית העבודה והתקציב לשנת  .ב

 בניית מתחם הקארדו הגלילי. אישור תוכנית לקיחת הלוואה להשלמת .ג

 עדכונים כלליים על פעילות החברה. .ד

 הצגת סטטוס ביצוע פרויקטים. .ה
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 החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום:והנושאים שהועלו בדיון להלן  .2

 הצגת סטטוס ביצוע החלטות מישיבות קודמות: .א

  עפ"י המצגת המצ"ב.מנכ"ל החברה הציג את סטטוס ביצוע ההחלטות מישיבות קודמות 

  13/2/22במועדים הבאים:  2022מועדי ישיבות דירקטוריון נקבעו אחת לחודשיים במשך כל שנת ,

10/4/22 ,12/6/22 ,14/8/22 ,9/10/22 ,11/12/22. 

 

 :2022אישור תוכנית העבודה והתקציב לשנת  .ב

  עפ"י המצגת המצ"ב. 2022פירוט תוכנית העבודה לשנת מנכ"ל החברה הציג את 

  מנכ"ל החברה הציג כי קיימת ירידה בנפח הפרוייקטים המבוצעים ע"י החברה ולאור זאת ירידה

 .2022במחזור ההכנסות השנתי והרווח המצטבר, ירידה זו צפויה גם בשנת 

 :יו"ר הדירקטוריון  

 תוכנית העבודה כפי שהוצגה ע"י המנכ"ל הינה תוכנית מגוונת ועשירה. -

ע תכנון לשכונות חדשות ובכך נוכל להגדיל את היקף הפעילות בשנה הקרובה החברה תחל ביצו -

 וההכנסות של החברה.

המועצה תיבחן אפשרויות ומשמעויות להעברת פרויקטים נוספים לביצוע ע"י החברה להגדלת  -

 מחזור ההכנסות והרווחים.

 :מגמת הרווחיות בעייתית ומדאיגה, נדרש להעביר לחכ"ל פרוייקטים נוספים לביצוע. סופי 

 :הכנסות החברה בירידה מדאיגה שמחייבת מענה. מיכאל 

 :להצבעה: 2022מביא את תוכנית העבודה והתקציב לשנת  יו"ר הדירקטוריון 

 )כלל המשתתפים(. 8 –בעד  הצבעה:

בהתאם למשימות,  2202דירקטוריון החברה מאשר את תוכנית העבודה והתקציב לשנת  החלטה:

 החברה )מצ"ב(. ליעדים ולתקציב שהוצגו ע"י מנכ"ל

 

 

 אישור תוכנית לקיחת הלוואה להשלמת בניית מתחם הקארדו הגלילי: .ג

  אורטל מנהלת הפרויקט הציגה את העבודה שבוצעה בשיתוף חברת רציונל לקביעת הקונספט למתחם

 והתוכנית הכלכלית בהתאם למצגת המצ"ב.

 מלש"ח, עיקרי  7ואה בסך מנכ"ל החברה הציג את המשמעויות ותוכניות המימון בהקשר לקיחת הלו

 המשמעויות כפי שהוצגו במצגת המצ"ב:

 שנה. 15 -לקיחת הלוואה ל -

 בצמוד למדד. 2%ריבית משוערת של  -

 משמעויות לניהול ישיר למול ניהול ע"י יזם. -

 סך ההכנסות למול סך ההוצאות באפשרויות השונות. -
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 :יו"ר הדירקטוריון 

לפי מלש"ח  12הממשלה שהחלה בעלות משוערת של בניית המתחם הינה פועל יוצא של החלטות  -

 .2014אומדן שבוצע בשנת 

האומדן הראשוני היה לשוק מקורה בלבד אך לאור הצורך בקביעת עוגנים ומוקדי משיכה קבועים  -

 דרשנו להגדיל את אופי המבנה.נבמתחם 

האומדנים ועלויות המחירים מאז ההחלטה השתנו מהותית ולאור כך המועצה גייסה תקציבים  -

 מלש"ח. 21 -נוספים עד לסך של כ

יכניס כסף למועצה הן בגביית  שגם זוהי הפעם הראשונה שיש למועצה נכס ששווה הרבה כסף -

 ארנונה והן מהכנסות הביצוע שיהיו ע"י החברה הכלכלית או ע"י יזם/זכיין.

 :ההחזר החודשי המוצג. מבקש  חושב שההלוואה מהווה סיכון לקיום החברה לאור יכולת מיכאל

 לדעת מדוע המועצה המקומית לא לוקחת את ההלוואה במקום להטיל זאת על החברה.

 :הצגת הנתונים בוצעה בצורה טובה ומרשימה אך צריך לקחת בחשבון את החשש שהמבנה  שאול

 ר העלויות הגבוהות של השכירות במבנה.יהפוך להיות "פיל לבן" לאו

 קשר ל החברה הציג את רשימת הנושאים לאישור שייכנסו להסכם בין המועצה לחכ"ל בה"מנכ

 להפעלת המתחם ולקיחת ההלוואה )מצ"ב במצגת(

 .התקיים דיון בנושאים הנ"ל שהועלו ע"י יו"ר הדירקטוריון 

 :יו"ר הדירקטוריון 

 הינה תחזית פסימית. התחזית שהוצגה ע"י מנכ"ל החברה -

לדעתי ניתן לצמצם את ההוצאות התפעוליות מצד אחד ומצד שני לקבל הלוואה בתנאים טובים  -

 יותר כפי שהמועצה המקומית מקבלת.

חברה להחזיר את ההלוואה מדי חודש תהיה גבוהה הציפיה הינה להכנסות גבוהות יותר ויכולת ה -

 יותר.

לאחר קבלת ההצעות לריביות שוב מימון ולהציג זאת מציע לעשות סבב נוסף לשיפור תוכנית ה -

 הההלוואמהבנקים השונים, גזברית המועצה תסייע לחברה בתהליך ובישיבה הבאה יוצגו נתוני 

 לאישור סופי.

 מביא להצבעה את ההחלטה לפנות לבנקים ולקיים דיון נוסף לאחר עדכון תוכנית המימון. -

 אה של שאול כמיסה מהדיון()כלל המשתתפים לאחר יצי 7 –בעד הצבעה: 

מלש"ח ועדכון תוכנית המימון  7נתוני הלוואה בסך של ת בחינ דירקטוריון החברה מאשרהחלטה: 

לשיפור יכולת ההחזר של ההלוואה. התוכנית המעודכנת תוצג בישיבה נוספת ולאחר מכן תתקיים 

 הצבעה על אישור ההלוואה.
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 טטוס פרויקטים:עדכונים כלליים על פעילות החברה וס .ד

  הציג את סטטוס הפרויקטים המבוצעים כעת וכן עדכונים כלליים על פעילות החברה.מנכ"ל החברה 

  אתר האינטרנט  שורות עבור 3-4מלל של בחברי הדירקטוריון מתבקשים לשלוח תמונה ותאור אישי

 של החברה.

 

 ה שמורה במשרדי החברה.ישיבת הדירקטוריון התקיימה באמצעות היישומון "זום" והקלטתה המלא .3

 

 רצ"ב תוכנית העבודה ותוכנית הלוואה כפי שהוצגו ע"י מנכ"ל החברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                          

 

 

 

 , שמעון סויסה

 "מהכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בעהחברה יו"ר 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 י הדירקטוריוןחבר

 מנכ"ל החברה –שלומי דרביש 

 יועמ"ש החברה - מוטי גלעו"ד 

 רו"ח החברה -רו"ח שימרית קבילו פלס 

 פרויקטים ימנהל -+ אורטל אברהם  אביאל כהן

 תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון


