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                      לכבוד
  חברי מועצת המנהלי�

  
  ,  .נ.ג.א

  שינויי� מוצעי� במסמכי ההתאגדות של החברה :הנדו�
  

 
לצור� עדכונו של תקנו� ההתאגדות בהתא� להוראות הדי� וכ� להבטחת נוחות הפעלתה השוטפת 

י� לערו� שינויי� מסויימ �1לסעי& באישור עקרוני מוקד� של משרד הפני�  �מוצע , של החברה
  :כדלקמ�, בתקנו� ההתאגדות של החברה

  

1.  �  59סעי

 

 :נוסח קיי� .1.1
 מועצת המנהלי� רשאית מזמ� לזמ� לבחור אחד, דלהל� 97להוראות שבתקנה בכפו& "  

  ".וכ� לבטל את מינויו ולמנות אחר תחתיו, ר מועצת המנהלי�"בי� חבריה לשמש כיומ

 

 : התיקו� המוצע .1.2
 :הסעי& יימחק ובמקומו ייכתב

  .מועצת המנהלי� של החברה יכה� ראש העירייה ר"כיו"  )א(

ממלא מקו� לפרק , על פי המלצתו, ר המועצה"מועצת המנהלי� רשאית למנות ליו  )ב(
 ".כפי שייקבע בהחלטתה, זמ�

  
  .ככל שימונה, ר"ממלא מקו� היו, "ר"יו: "כל מקו� בתקנו� בו נכתב, כמו כ�

  
  : הסבר

וק& תפקידו כראש העירייה ועל מנת להבטיח ר הדירקטוריו� בת"נוכח עיסוקיו הרבי� של יו
הוראה שבדי�  נמצאהלא . ר"פעילות שוטפת של החברה יש צור� במינוי ממלא מקו� ליו

  . כאמור, האוסרת על מינוי
מתירות , 2006ו "התשס) מינוי נציגי העירייה בתאגיד עירוני(תקנות העיריות , יתירה מזאת

נציג ): "ב( 3בסעי& (הדירקטוריו� וכ� ה� קובעות ר "לכה� כיו, מלבד ראש העירייה, לאחר
עיריה מקרב עובדיה או נציג מקרב הציבור יהיה כשיר לכה� כיושב ראש הגו& המנהל של 

וכ� אחד התנאי� שבתקנת משנה ) 1)(א(בו התנאי שבתקנת משנה  תאגיד עירוני א� מתקיי�
קל וחומר שכממלא , עירייהר הדירקטוריו� רשאי לכה� מי שאינו ראש ה"כיו �א ".;)2)(א(

  . מקומו

 

2.  �  97סעי

 

 :נוסח קיי� .2.1
  הגבלות מיוחדות.97"           
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2

על א& האמור בתקנות אלה לא יהא תוק& לכל החלטה שקיבלה החברה בנושאי� 
  �: ידו כדי��אלא א� קיבלה אישור מאת שר הפני� או מי שימונה על, המנויי� להל�

  
  ;& לחברההקמת חברת בת לחברה או סני) א(  
  ;לקיחת חלק ביסוד או התמזגות ע� תאגיד אחר, ייסוד) ב(  
הגדלת הו� המניות הרשו� של החברה או שינוי בתזכיר ההתאגדות או בתקנות       ) ג(  

  ;ההתאגדות של החברה
תשלו� שכר או כל תמורה אחרת לחברי מועצת העיריה או לעובדיה אשר יכהנו ) ד(  

  ;בחברה כנציגי העיריה
  ;על ידי החברה �הספקת שירותי� שה� בסמכותה של העיריה  )ה(  
    ".שאינו ראש העיריה �ר למועצת המנהלי� של החברה "בחירה או מינוי של יו) ו(  

  

 :התיקו� המוצע .2.2
  ).ו(ק "יימחק ס 97בסעי& 

  
  : הסבר

מכפי& א� ורק החלטות  1980התש� ) הקמת תאגידי�(צו העיריות 
אי� , לפיכ�. לאישור שר הפני�) ה( –) א(ק "בנושאי� המנויי� בס

 .סיבה להוסי& על ההגבלות שבדי�

3.  � 46סעי

 

 :נוסח קיי� .3.1
מספר חברי מועצת המנהלי� של החברה לא יהא גדול ממספר החברי� אות� נית� "

והכל בהתא� לנובע מהוראות  �למנות מכח מניות ההנהלה המוצאות באותה עת בחברה 
  ".דלעיל) א( 3תקנה 

  

  :עהתיקו� המוצ .3.2
במועצת המנהלי� של החברה יכהנו לא פחות מחמישה : "הסעי& יימחק ובמקומו ייכתב

  ."לפי ההרכב המפורט להל�, ולא יותר מתשעה חברי�
  
   :הסבר

ומוחל ג� על  לגבי חברות עירוניות חדשות 2004מאי משרד הפני� חוזר מנכל בהתא� ל
  .קיימות
  

4.  �  )א( 47סעי
  

  : נוסח קיי�   .4.1
חברי מועצת , )נוסח חדש(דלהל� ובפקודת העיריות  97שבתקנה  בכפו& להוראות)א(

אלא יתמנו בכתב , לא יבחרו ולא יוסרו מתפקיד� באסיפות כלליות, המנהלי� לא ימונו
  ".ויוסרו מתפקיד� א� ורק בהתא� להוראות של תקנה זאת

  

  : התיקו� המוצע .4.2
יות נציגי העיריה ייכתב ותקנות העיר) נוסח חדש(ובפקודת העיריות : "לאחר המילי�
או עדכו� שייעשה בה� וכל הוראת די� אחרת /וכל תיקו� ו 2006התשסו ) בתאגיד עירוני

  "שתחול על החברה
  
  דכו� נדרש נוכח כניסת� לתוק& של התקנותהע: הסבר
  
  
  

  ,בכבוד רב  
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