מזכירות הממשלה

החלטה מספר  4651של הממשלה מיו . 20.05.2012

.4651

פיתוח העיר ירושלי

מ ח ל י ט י  ,בהמש להחלטת הממשלה מס'  4090מיו 9.8.2005
)להל"" :החלטה  ("4090ובהתא לסעי 4 $לחוק יסוד :ירושלי בירת
ישראל ולמדיניות הממשלה לחזק ולפתח את המרחב הציבורי+תיירותי
בירושלי ,בנוס $למגוו" התכניות שמפעילה הממשלה בירושלי
מתקציבי ממשלתיי :
 .1לאשר תכנית המש לתכנית ,שאושרה בהחלטה  4090במטרה
להמשי ולפתח את המרחב הציבורי+תיירותי בירושלי ,שתבוצע בי"
השני ) 2019+2013להל"" :התכנית"(.
 .2התכנית תפעל לפיתוח המרחב הציבורי+תיירותי בירושלי ,בכלל זה,
גיבוש ויישו פתרונות תנועה וחנייה באזורי תיירות מרכזיי;
משיכת קהל מכלל גווני האוכלוסייה למרחב הציבורי ולאתרי
התיירות בירושלי; המש שיקו בית העלמי" היהודי העתיק בהר
הזיתי והגברת הפיקוח בסביבותיו ופעולות נוספות לשיפור תשתיות
חיוניות בעיר העתיקה ,לרווחת כלל תושביה והמבקרי הרבי
הפוקדי אותה.
 .3ס תקציב התכנית בי" השני  2019+2013יעמוד על  350מיליו" ,/
בהרשאה להתחייב בי" השני  .2019+2013פריסת המזומ" ליישו
התכנית תיקבע בי" משרד ראש הממשלה לבי" משרד האוצר במסגרת
דיוני תקציב  .2013תכנית עבודה תאושר על ידי ועדת ההיגוי,
כהגדרתה בסעי 5 $להחלטה זו.
 .4התכנית תבוצע על ידי הרשות לפיתוח ירושלי ,בהתא לאמור
בהחלטה זו ובכפו $לכל די".
 .5להקי ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה ובהשתתפות
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מזכירות הממשלה
הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,מנכ"ל משרד התיירות ,מנכ"ל
עיריית ירושלי ומנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלי ,או נציגיה )להל":
"ועדת ההיגוי"(.
א .ועדת ההיגוי תאשר ,בכפו $לחוק התקציב ,את התקציב
השנתי של התכנית ואת תכנית העבודה השנתית ,שתכלול בי"
היתר ,תקציב ,לוחות זמני ויעדי הצלחה.
ב .ועדת ההיגוי רשאית לשנות את מרכיבי התכנית ,להחליט על
תוספות לתכנית או על גריעת פרויקטי ממנה ,להסיט
תקציבי בי" רכיבי התכנית ,להסיט תקציבי משנה לשנה
ולאשר פרויקטי חדשי שייכללו בתכנית בכפו $למסגרת
התקציב הרב שנתית ובהתחשב בעמידה באבני הדר לתכנית
וביעדי שהוצבו לה .יובהר ,כי הסטות תקציב בי" סעיפי
התכנית ,תקצוב ואישור פרויקטי חדשי ופריסה תזרימית
רב שנתית ,מותנות באישור משרד ראש הממשלה ואג$
התקציבי במשרד האוצר.
ג .ועדת ההיגוי רשאית להסמי ועדות משנה.
ד .ועדת ההיגוי רשאית להתנות ביצוע של פרויקטי במסגרת
התכנית ,במימו" נוס) $מאצ'ינג( מצד גורמי נוספי .כמו כ",
רשאית הוועדה להתנות אישור פרויקטי הדורשי תחזוקה
עתידית שוטפת בקבלת התחייבות מעיריית ירושלי או
מגור אחר למימו" וביצוע התחזוקה השוטפת ,וזאת כתנאי
לאישור.
ה .הרשות לפיתוח ירושלי תדווח לוועדת ההיגוי באופ" שוט$
על התקדמות ביצוע התכנית.
 .6מבלי לגרוע מהוראות כל די" ,מרכיבי התכנית הכוללי הטבות
לגורמי חו 0ממשלתיי ,ובכלל זה ליחידי ,לחברות או למוסדות
ציבור ,א וככל שיהיו ,יינתנו על פי קריטריוני ענייניי ,סבירי,
שוויוניי ופומביי ,שייקבעו לכל הטבה כאמור ,באישור ועדת ההיגוי
והלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה.
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