
  מ"חברת איכסאל יזרעאל בע

 02.04.08המועצה האזורית עמק יזרעאל והמועצה המקומית איכסאל התקשרו ביום  .1

עקרונות ההסכם אושרו על ידי המועצה . לנהל את אזור התעשייה איכסאל, בהסכם

  .האזורית עמק יזרעאל בעבר

דונם ונמצא בתחום השיפוט של המועצה  125אזור התעשייה משתרע על שטח של  .2

אזור התעשייה יכלול בעתיד שטח הנמצא בתחום המועצה האזורית . המקומית איכסאל

שטח ההרחבה המתוכנן  .דונם 100ע להרחבה בשטח של "וזאת עם אישור תב, עמק יזרעאל

  .יישאר בתחום שיפוטה של המועצה האזורית עמק יזרעאל ובמרחב תכנון יזרעאלים

מ "איכסאל יזרעאל בעבשם  ,אזור התעשייה ינוהל באמצעות חברה פרטית .3

באמצעות המינהלת יפעלו . אשר תשמש כמינהלת לאזור התעשייה, ")המינהלת("

כמו כן תטפל המינהלת . ניהולו וקידומו, פיתוחו, הרשויות בכל הקשור לאזור התעשייה

באזור בין כפר איכסאל , אשר יוקם בצדו של כביש הכניסה לאיכסאל, בכל פרויקט עתידי

  .הקמת החברה כפופה לאישור משרד הפנים. 60' סלבין כביש מ

אשר תעמיד לרשות , יהיה במועצה האזורית עמק יזרעאל מקום מושבה של המינהלת .4

  .המינהלת משרד ושירותים משרדיים בתשלום

  : ההנהלה .5

, דירקטורים מכל רשות מקומית 3: דירקטורים 7 - דירקטוריון המינהלת יורכב מ .5.1

  ).ת"התמ(המסחר והתעסוקה , ידי משרד התעשייהוהדירקטור השביעי ימונה על 

ראש המועצה המקומית  - ר הדירקטוריון של המינהלת יכהן מר עבד דראושה "כיו .5.2

ל החברה "מנכ, ימונה מר אברהם ברקן - ל המינהלת "ולתפקיד מנכ, איכסאל

יתר בעלי התפקידים במינהלת ימונו על ידי . הכלכלית לפיתוח עמק יזרעאל

  .נהלתדירקטוריון המי

הון המניות הנפרע יהיה  . ח"ש 34,020הון המניות הרשום של המינהלת יהיה : מניות .6

. ח כל אחת"ש 10ושתי מניות הנהלה בנות , ח כל אחת"ש 10מניות רגילות בנות  3,400

    . המניות יתחלקו שווה בשווה בין שתי הרשויות כנגד תשלום הערך הנקוב של המניות

והמניות הרגילות , הזכות למנות דירקטורים לדירקטוריוןמניות ההנהלה יעניקו את 

יעניקו את הזכות לרווחים ואת הזכות לקבל את החלק היחסי בעודפי רכוש של המינהלת 

     .במקרה של פירוק

אלא אם מדובר בהעברה , לא ניתן יהיה להעביר מניות ללא הסכמת הרשות השניה

  .לתאגידים אשר בשליטת אותה רשות מקומית

תקבולי הארנונה , תקציבה של המינהלת יורכב מכספי סיוע  של משרדי הממשלה: בתקצי .7

  .הלוואות והכנסות עצמיות, שייגבו מהמפעלים הנמצאים באזור התעשייה



, הארנונה באזור התעשייה תיגבה על ידי המועצה המקומית איכסאל 2008בשנת  .7.1

ונה כנגד עמלה יסמיכו הרשויות את המינהלת לגבות את הארנ 2009והחל משנת 

י המינהלת "השירותים המוניציפאליים שיינתנו לאזור התעשייה ייקבעו ע. מוסכמת

  .ויסופקו על ידה

כל רשות מקומית , היה ובשנה מסוימת הוצאותיה של המינהלת יעלו על הכנסותיה .7.2

  .  תעמיד לרשות המינהלת מחצית המימון הנדרש לכיסוי הוצאותיה או גירעונה

יחולקו ההכנסות העודפות , של המינהלת עלו על הוצאותיה במקרה והכנסותיה .7.3

למועצה אזורית עמק  -  10% - למועצה מקומית איכסאל ו -  90%מארנונה ביחס של 

ע יחולקו ההכנסות "מיום אישור התב. ע אזור ההרחבה"וזאת עד אישור תב, יזרעאל

הרשויות יתר ההכנסות העודפות יחולקו בין שתי . לכל רשות 50%ביחס שווה של 

  .באופן שווה –המקומיות 

ולמנות כדירקטורים " מ"איכסאל יזרעאל בע"המליאה מתבקשת לאשר את הקמת החברה  .8

  .'מיטל פרידג, דן עייק, אייל בצר: ה"מטעם המועצה האזורית עמק יזרעאל בחברה את ה

  

  

  

  

 5/05/2008אג  / ינ /חת/חת  1479/3 710-1


