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 התמנותך לתפקיד יו"ר הודעתך בעניין  - חברת אתו"ס הנדון 

   6/5/21מכתבך מיום  

 

 בשמו למכתבך שבנדון.מר יעקב פיינגולד ייפה את כוחי להתייחס 

בעניין לא טרחת לשוחח עימו  באופן שאינו פחות ממדהים,  לאחר שמרשי קיבל את מכתבך בהפתעה,  

 לפיה החלטת כי מעתה את תשמשי כיו"ר החברה במקומו.ודעתך בטרם משלוח ה

מבטא אי הבנה של הדין הרלוונטי והנו לכן חסר כל נפקות  מכתבך נכתב בחוסר סמכות,  כמפורט להלן,  

 משפטית. 

מועצת עיריית  על ידי  יושב הראש שלה  מר פיינגולד נבחר לתפקיד חבר דירקטוריון החברה וכידוע לך  

בתאגיד עירוני(, תקנות העיריות )נציגי העיריה  ל  )א( 2סעיף  לעניין זה בח סמכותה הקבועה  ו, מכחיפה

מועצת העיריה תמנה את נציגיה בגוף המנהל של  "הקובע כי  "(  תקנות המינוי)להלן "  2006-תשס"ו

 ."תאגיד עירוני

לסמכות סמכותה הנלווית  ח  ובחרה את מר פיינגולד לשמש כיו"ר הדירקטוריון, מכמועצת העירייה גם  

הסמכה  "המורה כי  "(  חוק הפרשנות)להלן "  1981 –לחוק הפרשנות, תשמ"א    16המינוי כקבוע בסעיף  

משמעה גם הסמכה למנות לו יושב ראש ולמנות ממלא מקום לכל חבר   -למנות גוף של מספר חברים 

  .".שלו

להתלות את תקפו,  משמעה גם הסמכה    - הסמכה לעשות מינוי  "לחוק הפרשנות    14בהתאם לסעיף  

 ."לבטלו, לפטר את מי שנתמנה או להשעותו מתפקידו
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משמעה גם    - הסמכה להתקין תקנות או ליתן הוראת מינהל   לחוק הפרשנות המורה כי "  15כך גם ס'  

 ".בדרך שהותקנו התקנות או ניתנה ההוראההסמכה לתקנן, לשנותן, להתלותן או לבטלן 

בטל את מינוי של מר פיינגולד לתפקיד יו"ר הדירקטוריון, כפי שהתיימר לעשות  הסמכות ל  ברי כי  משכך

 ך. ולא ל למועצת העירבמכתבך, מסורה 

 

הנורמטיבי להודעתך, מבלי להפנות לסעיף כלשהו או לצטט  לתקנון החברה כבסיס    במכתבך הפנית

 אשר נוסחו הנו כדלקמן :)ד( לתקנון  13אותו. אני מניח כי כוונתך להוראת סעיף 

 

 

החדשים שנוסחם מוכתב על ידי משרד    י התאגידיםבכל תקנונבנוסח זהה  מופיעה  הכאמור בהוראה זו )

 שלושה שולטת ב  אינההעירייה    אםמתוקף תפקידו  תמיד יכהן כיו"ר התאגיד  אכן  ראש העירייה  ,  הפנים(

בו העירייה שולטת  במצב )שכידוע לך מתקיים בעיריית חיפה(לעומת זאת . או יותר תאגידים עירוניים

דירקטוריון אחר, מהתאגיד    ריו"  לבחור   מועצת הרשותרשאית  , " או יותר  שלושה תאגידים עירונייםב

 .  "הרביעי והלאה

, על ראש העירייה )בכובעה עוד נקבע שם, כי משהחליטה מועצת הרשות לפעול כפי סמכותה האמורה

 , לפי החלטת המועצה.בעלת המניות( למנות את יושב הראשהעירייה כאסיפה כללית ונציגת 

)כפי שכידוע לך המצב בפועל(  בהינתן שעיריית חיפה שולטת ביותר משלושה תאגידים עירוניים  משכך,  

 . למועצת הרשותעל פי התקנון, גם מסורה לכן  החברה ןואת מי למנות כיו"ר דירקטוריוההחלטה אם 

 

בעת בחירת דירקטוריון  על ידי המועצה )להבנתי בהשתתפותך הפעילה(  כידוע לך, סמכות זו הופעלה  

 חברת אתו"ס ויושב הראש שלה, מר יעקב פיינגולד. 

גם  משכך יעקב  ,  מר  בחירת  את  ו/או  העירייה  ראש  שאינו  יו"ר  למנות  ההחלטה  את  לבטל  הסמכות 

 הדין למועצת העירייה בלבד.פיינגולד לתפקיד, מסורה, על פי 

למותר לציין כי כראש העירייה את יכולה כמובן להניח על סדר היום של המועצה הצעה בעניין זה,  לא  

אשר ברי כי תישקל על ידי חברי המועצה בכובד ראש, לאחר שישמעו ממך את נימוקייך להצעה, וכך 

 ירצה להתייחס להצעתך.  אולילראשונה גם מר פיינגולד עצמו, אשר 

 



 

 

חברי מועצה,    4חברים מהם    6החברה כולל כיום רק    ןאני מבין שדירקטוריובשולי הדברים אציין כי  

תקנות המינוי,  )ב( ל2תקנה  תשומת ליבך מופנית לכך שבהתאם לכאשר לשיטתך את תהפכי לחמישית.  

נציגי ציבור.    דירקטוריות החברה חייב לשמר יחס של שליש חברי מועצה, שליש עובדי עירייה ושליש

יחס זה אינו מתקיים כיום בחברה וסבורני כי חובתך כראש העירייה לפעול לתיקון תקלה זו בהקדם 

 האמור במכתבך יביא להחמרת בעיה זו.האפשרי. למותר לציין כי  

 

למכתבך אין כל נפקות  לעמדת מרשי, לפי ייעוץ משפטי שקיבל,    , מובהר לך בזאת כי למען הסר כל ספק

עד להחלטה אחרת של מועצת עיריית חיפה, מר פיינגולד ממשיך לשמש כיו"ר  אחרת וכי    משפטית או

 החברה.
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