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 2 - 6תקנה 

  :בנה ארגוני הרשות לפיתוח ירושליםמ
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 2 - 6תקנה 

 :תיאור תחומי האחריות של הרשות לפיתוח ירושלים

ופועל שלא , 1911שהוקם על פי חוק בשנת , היא תאגיד סטטוטורי( י"הרל)הרשות לפיתוח ירושלים 
לתאם ולספק מידע הקשור ליזמות , לתכנן, לעודד, ליזום: בין תפקידיה של הרשות .למטרות רווח

  .ולמפעלים כלכליים בירושלים

חותו הרשות מקפידה על שילוב בין המגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי ועל יצירת תנאים מיטביים להתפת
 .של המגזר הפרטי

הרשות לפיתוח ירושלים פועלת לקידום ירושלים כעיר בינלאומית ומובילה בתחום הכלכלי ובאיכות 
  .החיים במרחב הציבורי

תוך מתן דגש על תפיסה , הרשות היא גוף יוזם ומוביל בתכנון ובפיתוח העיר ופועלת לחולל שינוי משמעותי
  .על מקצוענות ועל יצירתיות, עסקית

מובילה תהליכי תכנון רבים עבור והרשות לפיתוח ירושלים פועלת ליצירת תשתית כלכלית לפיתוח העיר 
, המגורים, התעסוקה: במגוון תחומים וביניהם, מינהל מקרקעי ישראל וגופים נוספים, עיריית ירושלים

שר הצע תכנוני אפל מטרת התכנוןב ועוד, םיחודייפרויקטים י, ים בעיראיכות החי, התחדשות עירונית
  .אפשר יישומו וביצועומאושר וזמין אשר י

 

 :עדן' חבתיאור תחומי האחריות של 

מניות החברה הינן בעלות מלאה של הרשות . 4111לנובמבר  41 -התאגדה ונרשמה על פי חוק ב חברת עדן
 .לפיתוח ירושלים

 . ולהתחדשותו קדם את התכנית להחייאת מרכז העירהוקמה במטרה ל" עדן"חברת 

 : בין היעדים המרכזיים בתוכנית להחייאת מרכז העיר

החזרת , השטחים הבנויים גדלתה, יצירת נגישות גבוהה אל המרכז, שיקום חזות רחובות, שדרוג תשתיות
שדרוג  ,ן ובנייה של שטחי ציבור איכותייםתכנו, סטודנטים ומוסדות השכלה גבוהה אל מרכז העיר

 .סקי במרכז העיר ועידוד פעילות התרבות בוהפעילות והתמהיל הע

המאפשרות , דמת תכניות סטטוטוריותהחברה מק, בצד ההיצע: החברה פועלת בשני מישורים עיקריים
החברה מתמקדת בשדרוג , בצד הביקוש. בנוי לצד שימור מבנים היסטורייםציפוף והתחדשות השטח ה

 .לכליתהמרחב הציבורי וביצירת עוגנים לצמיחת הפעילות הכ
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 3 - 6תקנה 

 :ודרכי ההתקשרות עימה הבת' וחב מענה של הרשות לפיתוח ירושלים

 ענת צור ממונה על יישום הוראות חוק חופש המידע' ל ברשות לפיתוח ירושלים גב"משנה למנכ
 . 1991ח "התשנ, לחוק חופש המידע 3לפי סעיף 

 :להלן פרטי התקשרות

 .ירושלים 91344מיקוד ,  34442ד .ת 4כיכר ספרא : כתובת דואר

 .anat@jda.gov.il: ל"כתובת דוא

 .14-2497219: טלפון

 

 4 - 6תקנה 

 :עדן' וחב ירושליםמיקום היחידות ברשות לפיתוח 

 .ירושלים 4ממוקמות בכיכר ספרא  עדן' הרשות לפיתוח ירושלים וחב

 

 6,6 – 6תקנה 

 : עיקרי פעילות הרשות לפיתוח ירושלים בשנה החולפת ובשנה הנוכחיתסקירת 

 :להלןכד מיקוד תחומי הפעילות של הרשות לפיתוח ירושלים

 :אגן העיר העתיקה .1
פיתוח המרחב : בכלל זה, פיתוח ואחזקת אגן העיר העתיקה, שימור, שיקום: מטרות התכנית הן

 .התיירותי ושיפור רמת הניקיון והתחזוקהפיתוח המוצר  ,שיקום ושימור אתרים, הציבורי

 :פארק ירושלים .4
הקמת אזורי משחק נופש , שיקום אפיקי נחלים ומעיינות, קידום סטאטוטורי: פעילויות מרכזיות

 .ופנאי ופיתוח שביל אופניים

 :תעסוקה ותעשייה .3
להקים , להעתיק, חברות ומפעלי תעשייה, ת יזמים ואנשי עסקיםמעודד הרשות לפיתוח ירושלים

  .ולהרחיב עסקיהם בעיר וליהנות ממגוון רחב של הטבות כלכליות

 :תיירות .2
, הרשות לפיתוח ירושלים פועלת לפיתוח תעשיית התיירות כמנוע צמיחה מרכזי של העיר ירושלים

 . הפוטנציאל הכלכלי של הענף וליצירת מקומות עבודה חדשים השאתל
  .תשתיות ושיווק התיירות, ייםתיירות-התכנית כוללת פיתוח של ״מוצרים״ תרבותיים

 :ביו ירושלים .6
מד תעשייתי -הרשות לפיתוח ירושלים פועלת לקידום תעשיית מדעי החיים בעיר וליצירת אשכול ביו

 . מוביל באמצעות קידום יצירת תשתיות פיזיות וסיוע לחברות ביוטכנולוגיה

 :תשתיות תרבות ופנאי .2
מגוון של פרויקטים העתידים לפתח מתחמי תרבות ובילוי חדשים  מובילה הרשות לפיתוח ירושלים

 .בעיר
 

 

mailto:anat@jda.gov.il


 
 

6 
 

 :מיזמים .7
  יזיה בעיר ולהעצים את ולפתח את תעשיית הקולנוע והטלו מיזם שמטרתו -קולנוע וטלוויזיה

  . הדימוי האנושי של ירושלים
  ה פועל במטרה להגדיל את מספר הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהמיזם ה –עיר אקדמיה

  בירושלים ולעודד צעירים להשתקע בעיר עם סיום לימודיהם
  במטרה להפוך , המרכז לעיצוב בירושלים הוקם על ידי הרשות לפיתוח ירושלים -המרכז לעיצוב

 . את ירושלים למוקד משיכה למעצבים ולפעילויות בתחום העיצוב
  באמצעות צע מגורים מטרת המיזם היא לייצר כלים להי -התחדשות עירונית ודיור בר השגה

  .וי ודיור בהישג ידנפינוי בי, התחדשות עירונית

 :תכנון וליווי גופים שונים .1
שות מקדמת תכנון פרויקטים עבור גופים שונים ובפרט עיריית ירושלים ור הרשות לפיתוח ירושלים

 .מקרקעי ישראל

 

 : בשנה החולפת ובשנה הנוכחית עדן' חבסקירת עיקרי פעילות 

ובתחום  ,במטרה להחיות את מרכז העירפיזי של המרחב הציבורי הפיתוח פועלת בתחומי ההחברה 

 מתמקדת לשנה הנוכחיתתכנית העבודה  .הפיתוח העסקי במטרה לעודד פעילות עסקית במרכז העיר

 .מרכז לכלל תושבי העיר והמשתמשיםאיכות ה שיפורפעילות העסקית והתיירותית ושדרוג הב
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 1-7 – 6תקנה 

 :תקציב הרשות לפיתוח ירושלים

 

 

 :עדן' תקציב חב
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 22 – 6תקנה 

 :בתה' וחב הנחיות מנהליות של הרשות לפיתוח ירושליםמיקום 

מעוגנות במערך נהלים המפורסם באתר האינטרנט של מנהליות של הרשות לפיתוח ירושלים הנחיות 

 . www.jda.gov.il: כתובת אתר האינטרנט, הרשות אשר מעודכן וזמין באופן שוטף

 

 22 – 6תקנה 

 .1911 -א"תשמ ם לפי חוק הגנת הפרטיותדע הרשומימי ת מאגרימנהל הרשות לפיתוח ירושלים

 :להלן תיאור המאגרים ומטרותיהם

 4112-4119 שקיבלו הלוואות מותנות בשנים המאגר מכיל פרטים על סטודנטים – מאגר סטודנטים .1
 .ירושלים לעיר סטודנטים שלמטרה לעודד הגירה חיובית ב

 מענקים שקיבלו הידע עתירת התעשייה םבתחו עובדים על פרטים מכיל המאגר – הייטק עובדי מאגר .4
 .4112-4114 שניםב בירושלים למגורים מעבר בגין מהרשות

 .1911 -א"תשמ דע הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיותמי חברת עדן אינה מנהלת מאגרי

 

 23 – 6תקנה 

 .ת קרנות ומלגותומממנ אינן הבת' וחב הרשות לפיתוח ירושלים

 

 24 – 6תקנה 

 :תמיכת הרשות לפיתוח ירושלים במוסדות ציבור

בגין הפקת ₪ ' א 31בסך " בן צבייד יצחק "במוסד הציבורי  4114הרשות לפיתוח ירושלים תמכה בשנת 
 ".ירושלים היהודית"הספר 

 

 7תקנה 

 .חוק חופש המידעמסגרת קבלת מידע בל בקשות נתקבלולא  4114בשנת 

 

 

 

 

 

 


