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  . 06.06.2005 מיו� הממשלה של 3696 מספר  החלטה

  

  

  תכנית לחיזוקה של ירושלי�  .3696

  
 � ):אחד פה( � י ט י ל ח מ  

 

  ושגשוגה פיתוחה לקידו� הממשלה פעילויות  במסגרת.  1

  התכניות למגוו� ובנוס�, ישראל בירת, ירושלי� של

  הממשלה משרדי באמצעות, בירושלי� הממשלה שמפעילה

  צמיחה  תהלי! של להתנעתו להביא  ובמטרה  השוני�

  הרשות באמצעות, הממשלה תסייע, בירושלי�  כלכלית

  עיקריי� תחומי� בשלושה בטיפול, ירושלי�  לפיתוח

  לעידוד  התכנית  �  להל�( מיוחד  תקציב  באמצעות

 :להל� כמפורט), בירושלי� כלכלית צמיחה

 

  תעסוקה.  א

 

  בעיר  התעסוקה  להגברת פעולות  במימו�  סיוע

 :עיקריי� מרכיבי� בארבעה

 

  ותעשייה  בכלל  תעשייה  של  הקמתה  עידוד) 1

 .בפרט מתוחכמת

 

  בירושלי� המועסקי� עובדי� של מעבר  עידוד) 2

 .בירושלי� להתגורר

 

 , בירושלי�  עבודה  והמש!  לימודי�  עידוד) 3

  במחסור   הנמצאי�   האקדמיי�    במקצועות

 .בתעשייה
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  בירושלי� התעסוקה לפיתוח מרכזיות  פעולות) 4

 .היחסיי� יתרונותיה ניצול תו!

 

  מגורי�. ב

 

  את   הכוללת  מגורי�  תוכנית  להפעלת   סיוע

 :הבאי� המרכיבי�

 

  ברחבי למגורי� לבנייה התכניות מלאי הגדלת) 1

 .בפרט המבוני� ובאזורי� בכלל העיר

 

  ותרבות החיי� איכות לשיפור ציבורי  פיתוח) 2

 .הפנאי

 

  העיר מרכז החייאת) ג

 

  הנגישות  לשיפור  הקלה הרכבת  לתכנית  בהמש!

  התשתיות  מער!  לשיפור  והתכנית,  התחבורתית

 , שני� מספר מזה בביצוע הנמצאות, העיר  במרכז

  שתתמקד תכנית של ביצועה במימו� הממשלה תסייע

 :עיקריי� נושאי� בחמישה

 

  העיר במרכז ותרבותית עסקית פעילות  עידוד) 1

  במרכז  להתגורר  סטודנטי�  עידוד  ידי� על

 .העיר

 

  העיר במרכז והמסחר התעסוקה פעילות  חיזוק) 2

  העיר   לתושבי  הממשלתי  השירות   ושיפור

 , ממלשתיי� מוסדות העברת באמצעות  ירושלי�

 .העיר מרכז, המחוזית ברמה בעיקר

 

  מלונאות,  משרדי�  לשימוש  בנייה   עידוד) 3
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  בקרקעות  מאושרות  תכניות  פי� על   ומסחר

 .העיר במרכז פרטיות

 

  בחזיתות  וטיפול  הציבורי  במרחב   שיפור) 4

 .העיר במרכז המבני�

 

  על העיר במרכז משרדי� למיקו� העדפה יצירת) 5

  באמצעות,  לכ! מיועדי� שאינ� אזורי�  פני

 .העירוני המיסוי בתחו� פנימיי� שינויי�

 

 

2  .�  התכנית מימו

 

  למימו�  ח"ש  מיליו� 280 של כולל  סכו�  יתוקצב

  20,  בירושלי�  כלכלית  צמיחה  לעידוד  התוכנית

�  � 40ו,  � 2006ו 2005 מהשני� אחת בכל ח"ש  מיליו

� , 2012  עד  2007  מהשני� אחת  בכל  ח"ש  מיליו

 :להל� כמפורט

 

  מיו�,   2428.  מס  הממשלה   להחלטת   בהמש!) א

  ירושלי� של מעמדה חיזוק שעניינה,  15.8.2004

  מדי  יתקצב האוצר משרד, ישראל  מדינת  כבירת

  20  של סכו�, 2012�2005 התקציב  בשנות,  שנה

� .הממשלה ראש משרד תקציב בבסיס, ח"ש מיליו

 

 , 2012�2007  התקציב בשנות, שנה  מדי  יתוקצב) ב

  לאמור  בנוס�( ח"ש מיליו� 20 של  נוס�  סכו�

� , הממשלה  ראש משרד תקציב בבסיס)  ב/2  בסעי

  הממשלה  ממשרדי  משאבי�  מאיגו�  ימומ�  אשר

  יוני  חודש במהל! ייקבע הרכבו ואשר,  השוני�

 .2007 לשנת התקציב דיוני במסגרת, 2006

 

  משרד  ידי� על יועברו, לעיל כמפורט  התקציבי�) ג

  שתהיה,  ירושלי�  לפיתוח לרשות  הממשלה  ראש
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 .די� לכל בכפו�, התכנית לביצוע אחראית

 

  או/ו  ליחידי� הטבות הכוללי�  תכנית  מרכיבי) ד

 , ענייניי�  קריטריוני� פי� על  יינתנו  חברות

 .כאמור הטבה לכל שיקבעו, ושוויוניי� סבירי�

 

 , הממשלה ראש משרד ל"מנכ בראשות היגוי ועדת תוק�.  3

  הרשות  ומנהל ירושלי� עיריית  ל"מנכ  ובהשתתפות

  תלווה הוועדה. מטעמ� נציגי� או ירושלי�  לפיתוח

  יהיה  ובסמכותה,  שנתית� הרב התוכנית  ביצוע  את

  התקדמות  לקצב בהתא� התוכנית מרכיבי  את  לשנות

 .התוכנית ביצוע

 

  ההיגוי  לוועדת  תדווח  ירושלי�  לפיתוח  הרשות.  4

� .התכנית ביצוע התקדמות על שוט� באופ

 

  שיעסוק)  רשות( מתמחה גו� יוק�  התכנית  במסגרת.  5

 , התיירות  תשתיות וקידו� פיתוח, ריכוז,  בהפעלה

 .בירושלי� והספורט חו- קשרי,  התרבות

  

 


