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 לכבוד     לכבוד
 גב' אושרת גני גונן   מר יהודה בן חמו

                 מנכלית העירייה    ראש העיר
 
 

 ,א.ג.נ
 

לזימון ישיבה שלא מן המניין לצורך החלטה בדבר פקיעת דרישה הנדון: 
 כהונתו של יהודה בן חמו בחברה הכלכלית

 
דורשים בזאת לכנס ישיבה דחופה שלא מן המניין בהתאם לס'  ,חברי מועצת העיר 7 ,אנו הח"מ .1

 בות מועצה, זימונן והנוהל בהן.יא' לתקנון בדבר יש 9

 על סדר היום:

 צהכנציג המועלדון ולהצביע על פקיעת כהונתו של ראש העיר בחברה הכלכלית ומינוי נציג אחר  .2

 בחברה הכלכלית.

 רקע כללי

נעצר ראש העיר מר יהודה בן חמו עקב חשד לפלילים ומאז ועד ליום זה הוא מורחק  13/2/17ביום  .3

 מהעירייה.

 מר בן חמו מכהן כדירקטור בחברה הכלכלית בהתאם למינוי של מועצת העיר. .4

לא התייצב לשום ישיבה או דיון חודשים, מר בן חמו  11-מאז מעצרו ועד ליום זה, פרק זמן של כ .5

 של החברה הכלכלית והלכה למעשה דירקטוריון החברה הכלכלית מתנהלת בהרכב חסר עקב כך.

קובעת את התנאים לפקיעת  2006 - התשס"ו לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני( 8ס'  .6

  :כהונה של נציג העירייה

 בגוף המנהל של תאגיד עירוני יחדל לכהן בהתקיים אחת מאלה: נציג עיריה        

במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו או  –אם הוא חבר מועצת העיריה   (1)

 במועד סיום כהונתו כחבר מועצה, לפי המוקדם;

עם סיום עבודתו בעיריה או עם סיום תפקידו בה שבגינו  –אם הוא עובד העיריה   (2)

העיריה בגוף המנהל של התאגיד, לפי המוקדם; או אם החליטה מועצת מונה לנציג 

העיריה למנות עובד אחר תחתיו לאחר ששוכנעה שלא יהיה בכך כדי לפגוע 

 בתפקודו של התאגיד העירוני;

 אם הוא נציג מקרב הציבור בתום תקופת מינויו;  (3)

 התפטר במסירת כתב התפטרות לראש העירייה;  (4)

בע ישיבות רצופות של הגוף המנהל של התאגיד או משש ישיבות נעדר מאר  (5)

בתוך שנה, זולת אם המועצה קבעה שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות, לאחר קבלת 

 חוות דעתו של היועץ המשפטי לעיריה;



 

 

 2007-תק' תשס"ח

הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן   (6)

 של התאגיד העירוני; כנציג בגוף המנהל

 2007-תק' תשס"ח

נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מלכהן כנציג עיריה בגוף המנהל של   (7)

 תאגיד עירוני;

מועצת העיריה ראתה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו או שאינו ממלא את   (8)

 תפקידו כראוי, והחליטה על הפסקת כהונתו.

ת העיר ראתה שנבצר מנציג העירייה למלא את תפקידו או צע( קובעת כי כאשר מו8) 8תקנה  .7

 שאינו ממלא את תפקידו היא רשאית להורות על הפסקת כהונה.

הלכה למעשה, אין מחלוקת כי מר בן חמו אינו ממלא את תפקידו כדירקטור בחברה הכלכלית  .8

 ועל כן יש מקום לקבל החלטה על הפסקת כהונתו ומינוי נציג מועצה אחר.

יותנו כלפי הציבור וכלפי החברה הכלכלית שכן לא ניתן להותיר את דירקטוריון החברה זוהי אחר .9

 .תקופה כה ארוכה הכלכלית בהרכב חסר

ישיבות תוך  6-ישיבות רצופות או מ 4-( קובעת כי במידה ודירקטור נעדר מ5) 8זאת ועוד. תקנה  .10

ישיבות  6-ת רצופות וגם מישיבו 4-שנה כהונתו פוקעת ואין מחלוקת כי מר בן חמו נעדר גם מ

 במהלך השנה האחרונה.

היה מצופה ממר בן חמו כי לאור הנסיבות שנוצרו, היעדרויותיו הרבות הרצופות וחוסר יכולתו  .11

למלא את תפקידו הוא יגלה אחריות ציבורית כלפי התושבים והחברה הכלכלית, יעשה את 

 לקבל את ההחלטה המוצעת. המעשה הראוי ויפרוש אולם משלא עשה כן בעצמו אין מנוס מ

 הצעת החלטה 

 לאור האמור לעיל ומתוך אחריות ציבורית וכלכלית אנו מציעים הצעת החלטה כדלקמן: .12

ועצת העיר מחליטה על הפסקת כהונתו של יהודה בן חמו כדירקטור בחברה הכלכלית וממנה במקומו מ

 מן המניין תחליט./ה שהמועצה בישיבתה שלא את חבר המועצה ממה שיינפיין או כל חבר

 

 ,בכבוד רב
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