
 

פארק איילון

מזכירות הממשלה

 

 20.04.2005..של הממשלה מיום  3562. החלטה מס

 אריאל שרון 30 -הממשלה ה 

פארק איילון:נושא ההחלטה 
  לאור ההכרה בחשיבות הלאומית הרבה שיש לשמירה על השטחים  .א:מחליטים 

מ "תמ  המחוזית  מברכת הממשלה על אישור תוכנית המתאר, הירוקים
  "ריאה ירוקה"כ  ישמש  אשר   פארק איילון  הקמת  שעניינה, 3/5

, וייועד לתועלת כלל הציבור למטרות פנאי ונופש  אביב-במטרופולין תל
 .לדור זה ולדורות הבאים

 
לית "של מנכ  משותפת  בראשות  בינמשרדי  צוות  על  להטיל  .ב

נציגי   ל משרד הפנים ובהשתתפות"המשרד לאיכות הסביבה ומנכ
,  הסביבה  לאיכות   המשרד, משרד הפנים, משרד ראש הממשלה

  נציג הקרן, מינהל מקרקעי ישראל,  משרד האוצר,  המשפטים  משרד
  מקרב הרשויות  יפו ונציג-אביב-עיריית תל  נציג,  הקיימת לישראל

  חודשים  שלושה  לממשלה בתוך  להמליץ, המקומיות שסביב הפארק
  מנהל  גוף  תפקידי  ובדבר  משפטי מתאים-ארגוני  מבנה  בדבר

ניהול ואחזקת , פיתוח, אשר יעסוק בתכנון") הגוף המנהל"  להלן(
המנהל לבין הרשויות   הגוף  בדבר הזיקה שתהא בין  וכן,  הפארק

 .המקומיות הנוגעות בדבר
 
באופן , להכין ולקדם תוכניות הדרושות להקמת פארק איילון ופיתוחו  .ג

שיקום הר , פנאי ונופש  שטחים פתוחים לפעילות, בין השאר, שיכללו
ונחל   איילון  ושיקום נחל  המיחזור  פארק  הקמת, הפסולת בחירייה

, הצפה  שטפונות למניעת  הסדרת ניקוזם ואיגום מי  תוך,  שפירים
ומשתלב בה תוך שיתוף פעולה עם , 3/5מ "באופן התואם את תמ

 .הגופים הקיימים
 
 :יהיו בין השאר,  לעיל' כאמור בסעיף ב, הגוף המנהל  תפקיד  .ד
 
באופן שיבטיח כי יהווה , את שטח פארק איילון כשטח פתוח  לשמר  .1
   ותושבי,  בכלל   ישראל   לרווחת תושבי מדינת" ריאה ירוקה"

  ולנקוט אמצעים למניעת פעילות או, אביב בפרט-מטרופולין תל
 ;ומטרות הקמתו  שימושים העלולים לפגוע בייעודו

 
  איילון בהתאם  לנהל ולשמר את פארק, להקים,  לתכנן  .2

 ;לתועלת כלל הציבור, ופנאי  לשם פעילות נופש 3/5  מ"לתמ
 
  

  שיתבסס,  לנהל את תקציב פארק איילון במשק כספים סגור ונפרד  .3
  מהכנסות ממיזמים  וכן  מתקציב המדינה  הקצבות, על תרומות
 3/5;מ "בהתאם לתמ, את אופי המקום כפארק פתוח  ההולמים

 
  ר מועצת מקרקעי ישראל להגיש לאישור המועצה"להטיל על יו  .ה

,  הפארק  הנדרשת לצורכי  הקרקע  החלטה בדבר הקצאת  הצעת
 3/5מ "למתחם הקבוע בתמ  בהתאם, הקמתו  עם  לניהול הגוף המנהל

 .מקווה ישראל  למעט שטחי
 
תקציב המדינה בפיתוח פארק איילון בחמש השנים   השתתפות  .ו

  לתקרה  עד  הקרובות תהייה ביחס של שקל תקציב מול שקל תרומה
  יהיו  הממשלה  השתתפות   המקורות למימון  .לשנה  ח"מלש 10של 

ל "מנכ  בין  בדבר על פי סיכום  הנוגעים  משרדי הממשלה  מתקציב
באישור הממונה על ,  לי המשרדים"ראש הממשלה לבין מנכ  משרד

 .התקציבים
 

 ."בתקנון לעבודת הממשלה 20ההחלטה התקבלה על פי סעיף 
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הנוסח . הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה
. המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות

הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה .החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי
 .הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות

 
. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי
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