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 29.08.2019 תאריך: 
"העמותה לתכנון, פיתוח ושימור 

אורבני ירושלים (ער)" 
שם התאגיד: 

"העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני ירושלים 
(ער)" 

 

שם התאגיד: 

ירושלים  שם הרשות: 

נציגי הרשות לכהונה כדירקטורים  
מקרב עובדי הרשות ומקרב הציבור 

 

תפקיד בתאגיד: 

 29.08.2019 תאריך ישיבת הוועדה: 

מר רפאל אסרף עו"ד, יו"ר הוועדה  נוכחים: 

מר יעקב צבאג, נציג ציבור, חבר הוועדה   

עו"ד בינה רונן, המחלקה המשפטית, משרד הפנים 
 

גב' שרון סיני, מרכזת הוועדה לבדיקת כשירות מינויים 
 

גב' נטלי צרפתי, עוזרת למרכזת הוועדה 

 

  

החלטה: 

כללי: 
הרשות מבקשת לאשר את מועמדיה לכהונה כדירקטורים בתאגיד: "העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני 

(ע"ר)". 

על פי תקנון התאגיד, מספר הדירקטורים של החברה לא יפחת ___ולא יעלה על 18 חברים - חסר תקנון 

ההרכב יהיה 1/3 חברי המועצה, 1/3 עובדי המועצה; 1/3 נציגי ציבור.  

לפי נתוני העירייה מונו 7 חברים  ביחס הבא: 

4 חברי מועצה:  משה ליאון (יו"ר), דוד זוהר, אברהם בצלאל, אריה קינג 

3 עובדי מועצה: איציק לארי, אליהו זיטוק, ריטה לדז'ינסקי 

  נציגי ציבור:  

 

היחס בהתאם לתקנה 2(ב) לא מתקיים. 

ייצוג הולם לשני המינים 6 גברים ו  1 נשים  לא מתקיים. 
 

יחס הקבוע בתקנה 2(ב) מתקיים / לא מתקיים 
ייצוג הולם: 3 נשים, 3 גברים מתקיים / לא מתקיים 

 
 

הרשות מינתה / לא מינתה את נציגיה בדירקטוריון התאגיד העירוני באופן שנשמר היחס הקבוע בתקנה 2(ב) 

לתקנות העיריות, ולפיה הנציגים בתאגיד העירוני ימונו כך ששליש מהם מקרב נבחרי הציבור, שליש מקרב עובדי 

המועצה ושליש מקרב הציבור. 
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 29.08.2019 תאריך: 
"העמותה לתכנון, פיתוח ושימור 

אורבני ירושלים (ער)" 
שם התאגיד: 

לא ניתן / ניתן ייצוג הולם לשני המינים בקרב נציגי הרשות בדירקטוריון כאמור בתיקון מס' 96 לפקודת 

העיריות.  

תשומת לב הרשות, כי לא ימונו הנציגים לדירקטור מקרב הציבור ומקרב עובדי הרשות בדירקטוריון התאגיד, 

אלא אם הדבר יובא מראש לאישור הוועדה בהתאם לתקנה 2(ד) לתקנות העיריות.  

כמו כן, לא יכהן דירקטור מקרב הציבור ומקרב עובדי הרשות כיו"ר דירקטוריון התאגיד (לרבות כממלא מקום 

יו"ר), אלא אם הדבר יובא מראש לאישור הוועדה בהתאם לתקנה 3(ב) לתקנות העיריות. 

 

 

נציגים מקרב עובדי הרשות  

איציק לארי – מנכ"ל העירייה 

לאחר שקראנו את חומר הרקע שהוגש לנו, ובחנו את העובדות הצריכות לעניין כפי שעלו מהשאלון שמילא 

המועמד ומפניית הרשות, מצאנו שהמועמד עונה על תנאי הכשירות כפי שנקבעו במסגרת תקנה 3(א)(1) ו-(2) 

לתקנות העיריות, לאור השכלתו וניסיונו. על פי הצהרתו אינו מנוע מלכהן כדירקטור בהתאם לתקנה 4 לתקנות 

העיריות. 

לפיכך, החלטנו לאשר את מינויו של מר איציק לארי כדירקטור מקרב עובדי הרשות בתאגיד "העמותה לתכנון, 

פיתוח ושימור אורבני ירושלים (ער)". 

תשומת לב המועמד לחובת ההודעה על שינויים לאחר מינויו, כאמור בתקנה 5(ז) לתקנות העיריות 

 

 

 

 
 

   
יעקב צבאג 

נציג ציבור – חבר הוועדה 
עו"ד רפאל אסרף  

יו"ר הוועדה 
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