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 1220/20פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית מס' 

 :0017שעה  – 12/01/17, בתשפ"ה  חשוון א"י מיום

 

 .משרד ראש המועצה חצור הגלילית: מקום הישיבה

 

 : במניין חוקי ישיבהב  נכחו

 .דירקטוריוןהיו"ר  –מר שמעון סויסה 

 ן.חבר דירקטוריו –גב' ילנה סטפנוב 

 .דירקטוריון תחבר – סופי מאור גב'

 .חבר דירקטוריון –מר שגב עייש 

 .חבר דירקטוריון – אבי בן פורת מר

 .חבר דירקטוריון – רפאל שטריתמר 

 חברת דירקטוריון. –גב' תהילה טהר 

 נעדרו מהישיבה:

 . חבר דירקטוריון – שאול כמיסהמר 

 חבר דירקטוריון. –מר מיכאל קבסה 

 

 :בהבישי פוהשתת

 .מנכ"ל החברה הכלכלית –שלומי דרביש מר 

 יועמ"ש החברה. –עו"ד מוטי גל 

 פרויקטים בחברה. מנהל – אביאל כהןמר 

 

 נושאים על סדר היום: .1

 הצגת יועמ"ש החברה והיכרות כללית עם תחילת תפקידו. .א

 עדכון ועדות החברה והדירקטוריון. .ב

 לבניית מתחם הקארדו. דיון ראשוני ואישור עקרוני להתקדמות בבקשת הלוואה .ג

 עדכון שכר מנכ"ל בהתאם למדרגות משרד הפנים. .ד

 עדכון שכר מנהלת לשכה בהתאם להנחיות החדשות. .ה

 עדכון שכר חודשי הנהלת חשבונות ורו"ח. .ו

 2022הכוונה כללית ויעדים לתוכנית העבודה בשנת  .ז

 היערכות לקיום שמירה לילית באזור התעשייה .ח

 ר מרכז מדעיםאישור הקצאת תקציב למימון עבו .ט

 עדכונים כלליים על פעילות החברה. .י
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 החלטות הדירקטוריון לנושאים שעל סדר היום: .2

 :כללי .א

  בפתיחת הישיבה בוצעה היכרות בין חברי הדירקטוריון ויועמ"ש החברה החדש, עו"ד מוטי גל, שהציג

 את עצמו ואת פעילותו. יו"ר הדירקטוריון בירך את מוטי ואיחל הצלחה בתפקיד.

 ו"ר הדירקטוריון ביקש לקיים ישיבות דירקטוריון בתדירות גבוהה יותר וביקש לתכנן מראש י

 מועדים קבועים לישיבות.

 :עדכון ועדות החברה והדירקטוריון .ב

  פירט את הרכב הועדות כמפורט להלן:מנכ"ל החברה 

 ועדת הנהלה, כספים וכ"א:  -

 יו"ר הועדה –שמעון סויסה 

 שאול כמיסה   

 שגב עייש   

 סופי מאור   

 אבי בן פורת   

 מנכ"ל החברה   

 ועדת ביקורת:  -

 יו"ר הועדה –רפאל שטרית 

 אבי בן פורת   

 תהילה טהר   

 ועדת מכרזים: -

 יו"ר הועדה –מיכאל קבסה 

 שגב עייש

 תהילה טהר

 אבי בן פורת

 רפאל שטרית

 ועדת התקשרויות: -

 יו"ר הועדה –מנכ"ל החברה 

 יועמ"ש החברה   

 אביאל כהן –ויקטים מנהל פר   

 ועדת רכש:  -

 יו"ר הועדה –מנכ"ל החברה 

 אורטל אברהם –מנהלת פרויקטים    

 אביאל כהן –מנהל פרויקטים    

 מביא את הרכב הועדות הנ"ל לאישור בהצבעה. :יו"ר הדירקטוריון 

 (.פה אחד) 7 –בעד   :הצבעה

 רט לעיל ע"י מנכ"ל החברה.הרכב ועדות החברה כפי שפודירקטוריון החברה מאשר את  :החלטה
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 :אישור תהליך לקיחת הלוואה למתחם הקארדו הגלילי: .ג

 ייעודו והסביר כי עלות הבניה עד כה ניתנה ע"יו: פירט את תהליך בניית המבנה יו"ר הדירקטוריון 

 .לקהל הרחב ופתיחתו המבנה להשלמתמלש"ח  7 –נדרשים עוד כ כעת משרדי הממשלה והמועצה ו

 הלוואה יפורט ע"י מנכ"ל החברה.תהליך לקיחת ה -

 :מנכ"ל החברה 

הניתוח העסקי מבוצע ע"י חברת רציונל, הקונספט למבנה אושר ע"י המועצה והחברה כעת מכינה  -

את התמהיל העסקי והתוכנית הכלכלית ללקיחת ההלוואה כולל ניתוח עלויות והחזרים צפויים 

 מהפעלת השוק.

 רציונל עד ללקיחת ההלוואה.ליווי מול הבנקים יבוצע באמצעות חברת  -

 לטובת ההלוואה. נוימושכ מקרקעיןהייתכן ויידרש שבמידת הצורך  -

 הפעלת המתחם תבוצע ע"י החברה  וכלל ההכנסות מהפעלת המבנה יהיו של החברה. -

בתקופת ההלוואה המועצה לא תמשוך דיבידנד מרווחי החברה אלא בהתאם ליכולת החזר  -

 ההלוואה וקיום החברה.

 .שיעבודובכלל זה  שור מליאת המועצה לנושאים הנ"ל הקשורים במועצהנדרש אי -

 נדרש אישור משרד הפנים בהתאם לתהליך המוגדר ע"י ענף תאגידים. -

 .ר את כלל הנושאים הנ"לילפני לקיחת ההלוואה ייחתם הסכם בין החברה למועצה שיסד -

 מועצהצורכי ההתקיים דיון כללי בין חברי הדירקטוריון על אופי התמהיל הנדרש ו. 

 נקיים הצבעה לאישור התהליך שהוצג ללקיחת הלוואה עבור השלמת בניית רקטוריוןייו"ר הד :

 מתחם הקארדו הגלילי.

 (.פה אחד) 7 –בעד : הצבעה    

לקיחת הלוואה בסך של שבעה מלש"ח אישור והתהליך לדירקטוריון החברה מאשר את : החלטה

הלוואה והניתוח הכלכלי יובאו לאישור לאחר גמר העבודה להשלמת בניית הקארדו הגלילי. תנאי ה

 והניתוח הכלכלי.

 

 :עדכון שכר מנכ"ל .ד

 :מנכ"ל החברה 

 שכר המנכ"ל נגזר משכר מנכ"ל הרשות בהתאם לטבלה של משרד הפנים בנושא. -

מלש"ח  8-12בטבלה לפי נפח פעילות של  3משכר מנכ"ל הרשות ברמה  80%השכר הנוכחי הינו  -

 בשנה.

 מלש"ח בשנה. 20 –עילות של החברה בשנים האחרונות הינו למעלה מ נפח הפ -

 משכר מנכ"ל הרשות. 85%נדרשת עלייה לסך של  -

 משכר מנכ"ל  85%הצבעה לאישור העלאת מדרגת שכר של מנכ"ל החברה לסך של  :רקטוריוןייו"ר הד

 המועצה.

 (.פה אחד) 7 –בעד : הצבעה

משכר מנכ"ל  85%שכר מנכ"ל החברה למדרגה של העלאת דירקטוריון החברה מאשר את : החלטה

 המועצה.
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 עדכון שכר מנהלת לשכה והנהלת חשבונות: .ה

 :מנכ"ל החברה 

מנהלת הלשכה עוסקת בהנהלת חשבונות של החברה, בריכוז שכר העובדים, בתשלומי ספקים  -

 ובתחומים שונים נוספים בניהול לשכת המנכ"ל.

ם שאינם בכירים בתאגידים ובתוך כך שכר שונה ישנן הגדרות מעודכנות לשכר בעלי תפקידי -

 .לחודש(₪  7000-9000להנהלת חשבונות ועוזר מנכ"ל )מדרגה של 

 לחודש.₪  8,000הוא  המבוקשמור מבצעת תפקידה בצורה טובה ויעילה והשכר  -

 האישור הנדרש לכך הינו באישור הדירקטוריון ובהתאם ליכולות החברה. -

 בהתאם לנוהל שהוגדר לכך. ייחתם הסכם בין החברה לעובדת -

 למנהלת ₪  000,8אם אין למישהו התייחסות נקיים הצבעה לאישור שכר של  :רקטוריוןייו"ר הד

 הלשכה והחשבונות בחברה.

 (.פה אחד) 7 –בעד : הצבעה

₪  000,8והחשבונות לסך של  שכרה של מנהלת הלשכהעדכון דירקטוריון החברה מאשר את : החלטה

 ת לעובדים שאינם בכירים בתאגידים.בחודש בהתאם להגדרו

 

 עדכון שכר רואת החשבון: .ו

 :מנכ"ל החברה 

 היקף הפעילות של החברה גדל משנה לשנה הן במחזור ההכנסות והן בכמות העובדים. -

תלושי השכר וניהול חשבונות החברה עבודתה כולל מבצעת את  ,שמרית קבילו פלס ,רואת החשבון -

 למול הרשויות השונות.

עבור בקרת דו"ח שנתי ₪  6,600בחודש ולסך של ₪  1,500נדרשת העלאת השכר החודשי לסך של  -

 ובתוספת מע"מ כחוק. 

 נקיים הצבעה לאישור התוספת המבוקשת לרואת החשבון. :רקטוריוןייו"ר הד 

 (.פה אחד) 7 –בעד : הצבעה

בחודש וכן ₪  500,1תוספת לשכרה של רואת החשבון לסך של דירקטוריון החברה מאשר : החלטה

 עבור בקרת הדו"ח השנתי.₪  6,600

 

 היערכות לקיום שמירה לילית באזור התעשייה:אישור  .ז

 וןרקטוריייו"ר הד: 

סקר את תמונת המצב באזור התעשיה והדגיש את האירועים האחרונים שאירעו כנגד תעשיינים  -

דיעו על כך שלא יבטחו ואף במקרה מסוים הובאזור וכן שחברות הביטוח מצמצמות את הביטוחים 

ועשוי להביא לבריחת עסקים  עלי העסקים שבאזור התעשייהבמהווה פגיעה בה את המפעל, דבר

 .מתחום המועצה ואף לנזק כלכלי משמעותי למועצה 

ע"י החברה הכלכלית עם רווח חודשי קבוע  שתתבצעהכוונה הינה להכין תוכנית שמירה ואבטחה  -

 לחברה.

 שתכלול שערים, מצלמות תאורה וסיורים.ו בעלות השמירה והאבטחה כלל בעלי העסקים ישתתפ -
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 המצב הנוכחי מהווה פגיעה כספית גם במועצה בצמצום הכנסות ושווה מאוד להשקיע בכך. :סופי 

 :ניתן לבצע גידור היקפי ושמירה במתכונת המבוצעת באזה"ת דלתון. רפאל 

 :כן לרכוש את השירות של החכ"ל? האם ניתן בעל עסק שאינו מו יהיה לגבימבקשת להבין מה  תהילה

 ?לחייב אותו? האם לא חושף את החברה לתביעות

 הנושא יבוצע רק בתיאום ובשיתוף פעולה מלא. :רקטוריוןייו"ר הד 

 ש:"יועמ 

בתחום  אחריות על שמירה ואבטחה תנדרשת פניה למשרד הפנים לבחינת הסמכות של החברה לקבל -

כלכלי במימון תשתיות אבטחה לאזור פנים ולבקש סיוע  לביטחון דלפנות למשר גם. ניתן  המועצה

התעשיה וכן קידום נושא שיטור עירוני, תוך שנביא בפני משרדי הממשלה את הנסיבות החריגות 

 .שתוארו על ידי יו"ר הדירקטוריון

 צלת סמכויות המועצה לחכ"ל.אוההעזר לפעול בהתאם לחוק לבחון את חוק העזר שמירה ונדרש  -

 לדעתי ניתן לחלק את הביצוע לשני תחומים, תשתיות שיבוצעו ע"י החכ"ל וגוף שמירה שיוקם  :שגב

 ע"י התעשיינים עצמם.

 יו"ר הדירקטוריון: 

 החברה הכלכלית תכין תוכנית לאבטחת המקום עם כימות לעלויות צפויות. -

 המועצה תיערך להשקיע בתשתיות באזור התעשיה. -

      אחריות מנכ"ל    –ולבקש אישור מיוחד וקדימות לשיטור עירוני  פנים לביטחון דנדרש לפנות למשר -

 המועצה.

 אחריות מנכ"ל המועצה. –לקדם חוק עזר עירוני לשמירה  לפנות למשרד הפנים נדרש  -

 

 אישור הקצאת תקציב לתכנון מרכז מדעים: .ח

 יו"ר הדירקטוריון: 

את כלל תחומי המצוינות והחלל פירט את הכוונה להקים בניין של כארבע קומות שירכז בתוכו  -

 במקום אחד.

 מהשטח כשטחי מסחר שיתופעלו ע"י החברה הכלכלית. 20%בבניין יוגדרו  -

אלש"ח והשתתפות  300החברה הכלכלית תבצע תכנון המבנה עד לקבלת היתר בניה בעלות של  -

 נוספת ע"י המועצה מעבר לסכום הנ"ל.

 מגדיר את התנאים והמשמעויות לכך.: נדרש לערוך הסכם בין החברה למועצה היועמ"ש 

 אלש"ח ע"י החכ"ל בתמורה  300ביצוע התכנון בסך של  נקיים הצבעה לאישור :יו"ר הדירקטוריון

 .לקבלת שטחי המסחר במבנה שיוקם

 (.פה אחד) 7 –בעד : הצבעה

אלש"ח ובכפוף להסכם  300לבצע תכנון מרכז מדעים בעלות של דירקטוריון החברה מאשר : החלטה

 חתם עם המועצה להקצאת שטחי המסחר במבנה לתפעול ע"י החברה.ישי
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 :2022אישור מטרות החברה לתוכנית העבודה בשנת  .ט

  2022מנכ"ל החברה הציג את מטרות החברה לשנת: 

 לפתיחתו והפעלתו. גמר בניית מתחם הקארדו הגלילי, שיווק והיערכות -

 מוגדר תוך שיפור והתייעלות מתמדת.ביצוע כלל הפרויקטים הקיימים בהתאם ללוח הזמנים ה -

ייזום ודחיפה לביצוע פרויקטים נוספים על ידי החברה תוך הרחבתם לתחומי פעילות נוספים,  -

 בהתאם לחזון החברה.

 שיפור המקצועיות וההתייעלות בעבודת החברה. -

 שוב.הרחבת כמות ותחומי העבודה בתפעול עובדי הניקיון והגינון לטובת שיפור המענה וחזות היי -

 שנתית ולא לאישור שנתי ממליץ שמטרות החברה יהיו בתוכנית רב: אבי. 

 מטרות החברה מקובלות, יש לדייק בין מטרות ויעדים להשגתם שיהיו תחומים : יו"ר הדירקטוריון

 בזמן ובמדדים לביצוע.

 (.פה אחד) 7 –בעד : הצבעה

שהוצגו לעיל ע"י מנכ"ל  כפי 2022את מטרות החברה לשנת דירקטוריון החברה מאשר : החלטה

 החברה.

 

 עדכונים כלליים: .י

 :סקר את כלל הפרויקטים המתבצעים ע"י החברה וסטטוס ביצועם. מנכ"ל החברה 

 :בהתאם להזמנות שיינתנו ע"י  מבקש להכניס לתוכניות החברה את הפרויקטים הבאים שמעון

 :המועצה

o  מעודכן הכין אומדןיש ל – 'שער לחצור'מרכזי )שלב ג'( בתוכנית המקטע הביצוע. 

o .תכנון תב"ע לאזה"ת הותיק והרחבת השימושים 

o .תכנון מקווה בשכונת הבוסתן 

o  בתי כנסת נוספים בבוסתן. 2תכנון בניית 

 

 .תוכן הישיבה הוקלט ושמור במשרדי החברה .3

 

 

 בכבוד רב,                                                                          

 

 

 , ן סויסהשמעו

 החברה הכלכלית יו"ר 

 לפיתוח חצור הגלילית בע"מ
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 :העתקים

 חברי הדירקטוריון

 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

 ענף תאגידים במשרד הפנים –מוחמד גאליה 

 ק פרוטוקול ישיבות דירקטוריוןתי


