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 1220/10פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 

 18:00שעה  – 2/3/21, תשפ"אה  אדר י"ט מיום

 

 .בית הקשיש חצור הגלילית: מקום הישיבה

 

 : במניין חוקי ישיבהב  נכחו

 .דירקטוריוןהיו"ר  –מר שמעון סויסה 

 .דירקטוריון תחבר – סופי מאור גב'

 .חבר דירקטוריון – בן פורתאבי  מר

 .חבר דירקטוריון – רפאל שטריתמר 

 חברת דירקטוריון. –גב' תהילה טהר 

 חבר דירקטוריון. –גב' ילנה סטפנוב 

 חבר דירקטוריון. –מר שגב עייש 

 נעדרו מהישיבה:

 חבר דירקטוריון. –מר מיכאל קבסה 

 .חבר דירקטוריון – שאול כמיסהמר 

 :בישיבה פוהשתת

 .מנכ"ל החברה הכלכלית –י דרביש שלוממר 

 יועמ"ש החברה )באמצעות אפליקציית "זום"(. –עו"ד אבי ממן 

 ש המועצה."יועמ –עו"ד אבי גבאי 

 

 נושאים על סדר היום: .1

 המלצות מוועדות הדירקטוריון ודיונים קודמים.אישור  .א

 שימוע ליועמ"ש החברה לאור חוו"ד יועמ"ש המועצה בנושא ניגוד עניינים. .ב

 ונים כלליים.עדכ .ג

 

 החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום: .2

 המלצות מוועדות הדירקטוריון ודיונים קודמים:אישור  .א

  ן ( מאז ישיבת הדירקטוריוםרלוונטייציין כי לא התקיימו ועדות דירקטוריון )בנושאים מנכ"ל החברה

 האחרונה וע"כ אין עדכונים בנושא.

 600רקטוריון האחרונה אושרה משיכת דיבידנד ע"י המועצה בסך מנכ"ל החברה ציין כי בישיבת הדי 

אלש"ח, מכיוון שהמועצה קיבלה הלוואה כפי שביקשה לא היה צורך במשיכת הדיבידנד וע"כ בוטלה 

 ההחלטה בנושא.

  הדירקטוריון הבהיר כי לא בוצעה משיכת דיבידנד וזה יאפשר לחברה לקחת הלוואה לטובת יו"ר

 החלטה בנושא תובא לאישור הדירקטוריון בעת הצורך. –בניית מתחם הקארדו 
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 שימוע ליועמ"ש החברה לאור חוו"ד יועמ"ש המועצה בנושא ניגוד עניינים: .ב

  שמעון הציג את חוות הדעת שניתנה ע"י יועמ"ש המועצה ולפיה קיים ניגוד עניינים של יועמ"ש

 מאבי להתייחס לחוות הדעת.תו במשרד המייצג את מועצת ראש פינה. מבקש והחברה לאור שותפ

  מבקש מהחברים לעיין בחוות הדעת ששלחתי בה משיב עו"ד עופר שפיר לכל הטענות שעלו  –אבי ממן

להעביר חומרים, כלל החומרים שנדרשו  סירבתימעבר לכך אין כוונה להתייחס, כופר בטענות לפיהן 

א ביצעתי בקשה של שמעון והוחלט כל הטענות כלפיי כעת הינן רק בגלל של הועברו לעו"ד אבי גבאי.

 .כךטובה ללסיים את ההתקשרות רק שהעילה אינה 

  תם  ובחוזרי מנכ"ל המפרטים חמספר סעיפים בהקשר ניגוד העניינים במכרז, בהסכם שנ העלהשמעון

 .וביקש התייחסות לכך את סוגיית ניגוד העניינים

  לבחור בי לתפקיד כולל חתימה של יו"ר כלל הטענות הובהרו לוועדה המקצועית שהחליטה  –אבי ממן

נמצאות בחוות לכל השאלות שנשאלו הדירקטוריון על המלצתם ועל הסכם העבודה. כלל התשובות 

 הדעת ששלחתי.

 אלות לגבי חוות הדעת הנגדית שנמסרה לחברי הדירקטוריון רק במהלך הישיבה, אבי נשאלו מספר ש

 התייחס לשאלות וביקש מהם לקרוא את חוות הדעת ולקבל שם תשובות לכל השאלות.

  אם אין לאבי מה להוסיף אנו נקיים דיון על כך שלא בנוכחותו של אבי. –שמעון 

  תודה רבה לכולם. –אבי ממן 

 רו של אבי ממן:המשך דיון בהעד 

א הייתי בטוח שחוות הדעת הנגדית תוצג בדיון אך לצערי לא הגיע נציג היועמ"ש לדיון ול –שמעון  -

 דעת כלל.ההוצגה חוות 

התקיים שיח בין חברי הדירקטוריון ושאלות לעו"ד אבי גבאי בהקשר של חוות הדעת שהוציא  -

 והנגדית.וחוות הדעת 

 וון להמשך:אמר והכינשמעון רוצה לסכם את אשר  -

 .ניתן לעו"ד ממן זמן של כשנה וחצי להגיב לחוות הדעת אך לא התקבלה תגובה 

  הייתה ציפייה שתוצג היום עמדה ויתקיים דו שיח בהקשר של חוות הדעת אך עו"ד ממן בחר

 זית ושלא לענות על שאלות אלא להפנות לחוות הדעת הנגדית ששלח.ישלא להגיע פ

 "אלו שיבוצעו בעתיד שיש בהם כודונם(  320)כמו י החברה כעת ישנם פרוייקטים המבוצעים ע

 ניגוד עניינים למול ראש פינה וע"כ נדרש לוודא כי אין לחברה ייצוג בניגוד העניינים.

  לדעתי נהגנו בידיים נקיות ובתום לב, במשך כשנה וחצי לא היו ויכוחים עם היועמ"ש אך

 למרות זאת לא הגיב לחוות הדעת.

 קשרות ניתן לסיים את ההעסקה בתנאים הרשומים בו.לפי הסכם ההת 

אם הכוונה לסיים את ההעסקה עם היועמ"ש איני מבין מדוע לעשות זאת בדרך של ניגוד  –שלומי  -

עניינים, ניתן להגיע להסכמה בין הצדדים ולעשות זאת בדרך טובה וללא סיכונים משפטיים 

 עתידיים.

ה נדרשת סיבה טובה ומוטב להגיע לכך בהבנה בין מסכים עם שלומי, לסיום העסק –אבי גבאי  -

 הצדדים.
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לסיכום, אם ביכולת המנכ"ל להגיע להסכם אנו נמתין עם ההצבעה על הנושא וניתן  –שמעון  -

 למנכ"ל את הזמן להגיע להסדר עם היועמ"ש )תוך כשבוע(.

ש על סיום לאפשר למנכ"ל להגיע להבנה עם היועמ")פה אחד( : דירקטוריון החברה החליט החלטה

 ההתקשרות במידה ולא תהיה הצלחה בנושא יתקיים דיון המשך לגבי השימוע וההחלטה בנושא.

 

 

 

 יעודכן בישיבה הבאה. –לא הוצגו עדכונים כלליים עקב תום זמן הישיבה  .ג

 

 חומרי הקלטת ישיבת הזום ויתר הדיון שמורים במשרדי החברה. .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                          

 

 

 

 , שמעון סויסה

 החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מיו"ר 

 

 

 

 

 

 

 :העתקים

 חברי הדירקטוריון

 מנכ"ל החברה –שלומי דרביש 

 יועמ"ש החברה - אבי ממןעו"ד 

 יועמ"ש המועצה –עו"ד אבי גבאי 

 פרויקטים ימנהל -+ אורטל אברהם  אביאל כהן

 תיק פרוטוקול ישיבות דירקטוריון


