
 

הקמת חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילון

מזכירות הממשלה

 

 20.11.2005.של הממשלה מיום  4416. החלטה מס

 אריאל שרון 30 -הממשלה ה 

הקמת חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילון:נושא ההחלטה 
 :מחליטים 

  ולאישור 20.4.2005  מיום  3562  .מס  הממשלה  להחלטת  בהמשך
הצוות   ובהמשך להמלצת,  /3/5מ"תמ -תוכנית המתאר המחוזית 

להקים , ל"להחלטה הנ'  סעיף ב  פי-המקצועי הבינמשרדי שהוקם על
, חברה ממשלתית לתועלת הציבור בבעלות מלאה של המדינה

לתאם ולתחזק את פארק איילון , לנהל, לפתח, שתפקידה לתכנן
 :כמפורט להלן

 שם החברה  .1
 ;מ"פארק איילון בע: בעברית
 :בערבית; LTD. PARK AYALON: באנגלית

שם דומה שיאושר   -ידי רשם החברות -אם שם זה לא יאושר על  או
 .ידו-על
 מטרות החברה  .2

  המטרות הציבוריות   השגת  לצורך  היא   החברה   הקמת. 2.1
 .לשם השאת רווחים  ולא, להלן בלבד  המפורטות

פארק   של  בניהול ואחזקה,  בהקמה,  בפיתוח,  בתכנון   לעסוק  2.2
   :להלן(  3/5  מ"ובתמ   ל"הנ   3562בהחלטה   איילון כמשמעותו

ריאה "ו) פ"שצ(פתוח   ציבורי  כשטח  ישמש  אשר,   )פארק איילון
  למטרות  כלל הציבור  לתועלת  וייועד, אביב-במטרופולין תל" ירוקה

בהתאם לתוכניות שיחולו  -בהווה כמו גם לדורות הבאים , פנאי ונופש
 .על שטח הפארק מעת לעת

, המהווה שטח ציבורי פתוח  איילון כפארק  פארק  את  לשמר  2.3
ולנקוט אמצעים למניעת פעילות או שימושים העלולים לפגוע בייעודו 

 .ובמטרות שעמדו ביסוד הקמתו
  את,  )אשפה  תברואה וסילוק(  דן  אזור  ערים  איגוד  עם  לתאם  2.4

במרחב   שילובו  ואת  איילון  פארק   המיחזור בתחום  מרכז  פיתוח
 .הפארק

 . ולשילובו במיתחם הפארק  לשיקום הר הפסולת חירייה  לפעול  2.5
לשיקום נחל , פי דין-על  בתיאום עם הגורמים המוסמכים  לפעול  2.6

 .איילון ונחל שפירים
  של  העוסקים בפיתוחו   הרלוונטיים  הגורמים  עם   לתאם  2.7

 .פיתוחו ושילובו בפיתוח פארק איילון  המשך  בגין את  פארק
את פיתוח שטחי " מקווה ישראל"הספר החקלאי -לתאם עם בית  2.8

 .מקווה ישראל
ידי כלל הציבור -לעידוד השימוש בפארק איילון על  לפעול  2.9

לקיים ולעודד פעילויות בתחום ,  ליזום, ובכלל זה, ולהפיכתו לנגיש לכל
הפארק מעת לעת   לתוכניות החלות על  בכפוף,  פארק איילון

 .פיהן-ולשימושים שהותרו על
מול  3/5מ "הכלולים בתמ  הזכויות במקרקעין  להסדרת  לפעול 2.10

 .הגורמים הרלוונטיים
 .החברה לא תפעל למטרות נוספות 2.11
לה   פעולה הדרושה  רשאית ליזום ולבצע כל  תהיה  החברה 2.12

 .בכפוף לכל דין, לביצוע המטרות שלעיל והן בלבד
 מבנה ההון של החברה  .3

  החברות   מנהל רשות  ידי-על  של החברה ייקבע  ההון  מבנה  3.1
על התקציבים במשרד   עם הממונה   בהתייעצות  הממשלתיות

בהתחשב בתנאים שיסוכמו בין השר לאיכות הסביבה ושר ,  האוצר
לעניין שווי הנכסים שיועברו ,  הפנים  עם שר  בהתייעצות,  האוצר

 .לחברה והשקעות המדינה בה
ח ערך "ש 1  הרשום של החברה יורכב ממניות רגילות בנות  ההון  3.2

יהיה מורכב ממניות רגילות   ההון המונפק והנפרע. נקוב כל אחת
 .בידי מדינת ישראל  כולן  שיהיו, נקוב כל אחת  ערך  ח"ש 1  בנות
  בזכויותיהן  כל המניות תהיינה שוות: הנלוות למניות  הזכויות  3.3

  דירקטורים. הכללית  באסיפה  זכויות להצבעה  בעלות  ותהיינה
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 .להלן 6בחברה יתמנו כקבוע בסעיף 
  יועברו   בפירוק. מניותיה  לבעלי  רווחים  תחלק  לא  החברה  3.4

  ואם לא נמצאו מטרות, דומות  וישמשו למטרות,   למדינה  נכסיה
 . דומות למטרה ציבורית אחרת שתקבע הממשלה

  
 תקנון החברה  .4

    הוראות חוק  ההתאגדות של החברה יהיה תואם את  תקנון
ה"התשל,   החברות הממשלתיות    וחוק   -1999ט"התשנ,   החברות

  זו ויאושר בידי  בהחלטה  ההוראות הכלולות  את  יכלול,  -1975
 .החברות הממשלתיות לפני רישום החברה  רשות

 מקורות המימון של החברה  .5
שיתבסס על , סגור ונפרד  פארק איילון יתנהל כמשק כספי  תקציב  5.1

,  מתקציב המדינה  הקצבות,  מענקים, מתנות, עזבונות, תרומות
  וכן מהכנסות,  לתברואה  ערים דן  ומאיגוד  מרשויות מקומיות

המקום כפארק פתוח לציבור ואת מטרות   ההולמים את אופי  ממיזמים
 .בהתאם לתכניות החלות על שטח הפארק, החברה

תהיה אחראית   אשר, חבריו  יקים ועדה מבין  דירקטוריון החברה  5.2
 -להלן (מתנות ומענקים ,  עזבונות, על הטיפול בקבלת תרומות

יתייחס   אשר, החברה  עבודת הוועדה יוסדרו בתקנון  סדרי). תרומות
, נושא ניגוד העניינים,  לחובה לברר את זהות התורם, בין השאר

וכיוצא , הוועדה  עבודת  ושקיפות  התרומות  קביעת נהלים לבדיקת
 .באלה

 דירקטוריון החברה  .6
, דירקטורים) עשר-שנים(  12  ימנה  החברה   דירקטוריון  6.1

 :כדלקמן
עובדים של ) 2(שני : מדינה  דירקטורים עובדי) 5(  חמישה 6.1.1

של   )1(אחד   עובד, של משרד הפנים  )1(  עובד אחד, משרד האוצר
 .של משרד ראש הממשלה) 1(ועובד אחד   המשרד לאיכות הסביבה

נציגים של ) 2(שני   ובהם, ציבור  דירקטורים נציגי) 3(  שלושה 6.1.2
,  הסביבה  הגג של הגופים הציבוריים שעניינם בשמירת איכות  ארגון

מתוך רשימה של ארבעה מועמדים לפחות שיגיש   שיבחרו השרים
 .הארגון
  הרשויות  חמישה ראשי  מתוך  דירקטורים  )4(  ארבעה 6.1.3

או נציג אחר של הרשות שתקבע מועצת אותה ,  המקומיות הבאות
-תל: הרשות הבכירים  מבין עובדי  או  המועצה  חברי  מבין  רשות
  התמנה  לא   רשות שנציגה. ברק-חולון ובני, אזור, גן-רמת, יפו-אביב

 . הכהונה הבאה  נציגה יתמנה לתקופת, כהונה פלונית   בתקופת
  

 השרים האחראים  .7
 ).חלופה ראשונה(   הסביבה  לאיכות  והשר   שר הפנים   .א
 ).חלופה שנייה(השר לאיכות הסביבה    .ב
שרים כאמור בסעיף זה  2אם יתברר כי מסיבה כלשהי לא ניתן למנות (
חלופה (יהיה השר לאיכות הסביבה השר האחראי ) חלופה ראשונה(

 )).שנייה
 אופי החברה  .8

מוקמת להשגת   החברה. תהיה פרטית מוגבלת במניות  החברה
תחלק רווחים   לא  והיא, לעיל 2המטרות הציבוריות המפורטות בסעיף 

 .המדינה תהיה בעלת מניות יחידה בחברה  .מניותיה  לבעלי
 מועצה  .9

 -או השר (ידי השרים -על  תהיה מועצה שתמונה  החברה  לדירקטוריון
    בחברות    כפי שמתמנים דירקטורים, )לעיל 7ראה סעיף 
  ואופן  תפקידיה,  והקמתה,   בשינויים המחוייבים,    הממשלתיות

 .יעוגנו בתקנון החברה, מינויה
 :הרכבה של המועצה יהיה כדלקמן 9.1

 :בעלי התפקידים הבאים 9.1.1
 ;אביב במשרד הפנים-על מחוז תל  התכנון או הממונה  מינהל  מנהל* 
אביב במשרד לאיכות -מחוז תל  מנהל  או  אגף  ראש,  ל"סמנכ* 

 ;הסביבה
 ;ל במשרד התיירות"סמנכ* 
 ;מנהל רשות הניקוז של איזור זה* 
ראש אגף מעקב ובקרה במשרד   לתכנון ולפיתוח או  האגף  ראש* 

 .ראש הממשלה
של כל   אחר  או נציג,  הבאים  ראשי הרשויות  )9(  תשעה 9.1.2
   מבין עובדי  או  המועצה  חברי  מבין  מועצת הרשות  שתקבע  רשות
רמת ,  אונו-קרית,  יהודה-אור,  ים-בת, גבעתיים   :הבכירים   הרשות
  הרשות  נציג  וכן,  נווה מונוסון-יהוד,  דגן-בית, עמק לוד,  אפעל

שנציגה אינו חבר באותה עת , 6.1.3המקומית המנויה בסעיף 
 ;בדירקטוריון

  דיקני  שהם,   מוסדות אקדמאים   מקרב  נציגים   )3(   שלושה 9.1.3
  ידי-שיומלצו על  שהם חברי סגל אקדמי  או נציגים   פקולטות
מדעי , תכנון נוף, תכנון  :מהתחומים הבאים  אשר באים, הדיקנים

הגנה על הטבע ושימור נוף ,  מדעי החברה, חקלאות,  הטבע והסביבה
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 .הארץ
שעניינם   הגופים הציבוריים   של   נציגים   )3(    שלושה 9.1.4

  שייבחרו מתוך רשימת מועמדים שתוכן,  איכות הסביבה  בשמירה על
 בשמירת  הציבוריים שעניינם  הגופים", לעניין זה. ידי גופים אלה-על

  לתוספת לחוק'  א  המפורטים בחלק  הגופים  -  "הסביבה  איכות
תיקוני (איכות הסביבה    בשמירת   שעניינם   גופים ציבוריים  ייצוג

 -2002;ג"התשס, )חקיקה
 ;ל"קק) 1(נציג  9.1.5
 .איגוד ערים דן לתברואה) 1(נציג  9.1.6
 .מינהל מקרקעי ישראל  )1(נציג  9.1.7
) לעיל 7ראה סעיף  -או השר (חברים שימנו השרים ) 3(שלושה  9.1.8

שהיתה להם תרומה מיוחדת ותפקיד מיוחד ביחס , לפי הצעת המועצה
 .הקמתו ופעילותו, לפארק

 .ראשה מבין חבריה-המועצה תבחר את יושב 9.2
למעט נציג , בדירקטוריון החברה  במקביל  לא יכהן  המועצה  חבר 9.3

 .רשות החברות הממשלתיות
  .החברה   המועצה באמצעות תיקון תקנון  לשנות את הרכב  ניתן 9.4
 .אישור הממשלה  טעון  כאמור  שינוי
כשל דירקטור בחברה   יהיה  המועצה  של חברי  הכהונה  תקופת 9.5

 ).שנים 3(
החברות   לחוק 27  תתכנס לפחות פעמיים בשנה וסעיף  המועצה 9.6

בשינויים , יחול על ישיבות המועצה, -1975ה"התשל, הממשלתיות
 . המחוייבים

  
 סמכויות המועצה 9.7

בכל העניינים , לפי בקשתו, המועצה תייעץ לדירקטוריון החברה 9.7.1
  קידום, פיתוח ואחזקה של פארק איילון, שימור, הקשורים לניהול
  בהחלטת שליש מחבריה  המועצה רשאית להתכנס. וביצוע מטרותיה
את   לפארק ולהעביר  לדון בנושאים הנוגעים  מנת-המכהנים על

 .העמדות שהוצגו בה לידיעת דירקטוריון החברה
  חייב  החברה  יהיה דירקטוריון    להלן   המפורטים    בעניינים 9.7.2

  את  לאחר שקיים,  הדירקטוריון  החליט   .להתייעץ עם המועצה
כולה או , שלא לקבל את המלצת המועצה  או  לקבל, ההתייעצות

כך תימסר -בהחלטתו את נימוקיו לכך והודעה על  יפרט, חלקה
 :למועצה
 .תוכניות פיתוח ומתאר 9.7.2.1
 .שנתיות-פעולה שנתית ותוכניות רב  תוכנית, שנתי  תקציב 9.7.2.2
פארק   של  במקרקעין  נגיעה לזכויות   להם   שיש    נושאים 9.7.2.3

 .איילון ומתן זכויות כאמור
   בשטח  הפעלה   למתן זכויות  שיש להם נגיעה  נושאים 9.7.2.4

 .פארק איילון ומתן זכויות כאמור
פי תוכנית להקמת -על  או חלקה המיועדת/שינוי ייעוד הקרקע ו 9.7.2.5
 .הפארק

לדון     החברה    יתכנס דירקטוריון     המועצה      לבקשת 9.7.2.6
 .ידי המועצה-בהם על  לדון  שיתבקש   בנושאים

ח המפרט "דו  הדירקטוריון למועצה   יגיש  שנה  לחצי   אחת 9.7.3
   לפי תוכניות  לרבות עמידה ביעדים, זו  החברה בתקופה  את פעילות
וכל ,   החברה  בדירקטוריון   מהותיות שהתקבלו  והחלטות,  הפעולה
 .המועצה ולמילוי תפקידיה  לעבודת  המהותי  אחר   עניין

תהיה המועצה רשאית , עמדתה  המועצה וגיבוש  דיוני  לצורך 9.7.4
בנוסף . הרלבנטיים   המסמכים  לקבלת   לפנות לדירקטוריון החברה

 . חות הכספיים של החברה"יועברו לחברי המועצה עותקים של הדו
הוצאות בגין   גמול והחזר  לקבל  יהיה זכאי  המועצה  ר"יו 9.7.5

  ככל שאינו מקבל גמול או החזר הוצאות, השתתפותו בישיבות המועצה
  שייקבע בתיאום עם רשות  לפי הסדר  וזאת, ממקור אחר  כאמור

 .החברות הממשלתיות ויעוגן בתקנון החברה
  התחייב בחתימתו  אדם לחבר המועצה אלא אם  יתמנה  לא 9.8

לרבות , מניגוד עניינים  להימנע, בהתאם לנוסח שייקבע בתקנון החברה
  עיסוקיו וענייניו  תפקידו במועצה לבין  בין  מניגוד עניינים  חשש

לשמור על , מבלי לפגוע במעמדו כנציג הגוף אותו הוא מייצג, האחרים
  עלול לפגוע  המגיע לידיו אשר פרסומו  העניין  סודיות מידע לפי
, משוא פנים  וללא  לנהוג במסגרת תפקידו בהגינות, בפעילות החברה

כתב ההתחייבות יימסר . מניצול לרעה של מעמדו במועצה  ולהימנע
 .הממשלתיות ולחברה  החברות  רשות  באמצעות   למדינה

 פקיעת הכהונה 9.9
לחוק החברות הממשלתיות יוחל בשינויים  22האמור בסעיף 

 .המחוייבים על כהונת חברי המועצה
 הוראות מיוחדות ומשוריינות בתקנון. 10

החברה ייקבע איסור על החברה לפעול לשינוי ייעוד   בתקנון 10.1
, כפי שיהיו מעת לעת, מקרקעי הפארק בהתאם לתוכניות החלות עליו

של   קיומו  אחד עם  בשינוי ייעוד שאינו עולה בקנה  וכן ייאסר לתמוך
 .לטובת הציבור כולו" ירוקה  ריאה"כ  הפארק כולו
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כפי , חבריה  וזכויות וחובות  תפקידיה,  המועצה  בהרכב   שינוי 10.2
 .טעונים אישור הממשלה, שייקבעו בתקנון החברה

 הקצאת זכויות במקרקעין. 11
שטחים מתוך מקרקעי   לאיתור  ישראל יפעל  מקרקעי  מינהל 11.1

ואם לא ניתן   לחברה  הפארק בהם ניתן להקצות זכויות חכירה
   תוקצה זכות אחרת שיוחלט עליה שתומר מיד  זכויות חכירה  להקצות
ההקצאה ). מפה/לפי תשריט(  חכירה  לזכות  יתאפשר  כשהדבר

ההקצאה . תעשה לשם השגת מטרותיה של החברה ולשם כך בלבד
שייחתם בין החברה לבין מינהל מקרקעי ישראל   פי הסכם-תעשה על

שתתגלע   במקרה  .תוך שנה מיום הקמת החברה") ההסכם" -להלן (
של   בין הצדדים יובא הנושא להכרעתו  לתנאי ההסכם  מחלוקת באשר

 .ל משרד האוצר"מנכ
 -  להלן(  שנים 7  של ההסכם יהיה לתקופה ראשונה של  תוקפו 11.2

לתום התקופה הראשונה כי   התברר בסמוך;  ")התקופה הראשונה"
יאריך מינהל , החברה עמדה במטלות ובתנאים שנקבעו בהסכם

באופן שאורכו הכולל יהיה   ההסכם  את תוקפו של  ישראל  מקרקעי
 .שנים 49

  כל  תעמוד בתוקפה  פי ההסכם-לחברה על  הזכויות  הקצאת 11.3
או בוטלה /יעוד הקרקע ו  שונה. ציבורי  פארק  עוד השטח משמש

הכרזתו כפארק תבוטל ההקצאה והקרקע תשוב למינהל ללא צורך 
 .בהודעה נוספת

מקרקעי   אשר תוסדר הקצאת זכות החכירה לחברה על כל  עד 11.4
הרשאה לתכנון   לחברה  תינתן, לעיל  11.1הפארק כאמור בסעיף 

הקמת   הקרקע כפארק וכמפורט במטרות  בהתאם לייעוד  ופיתוח
הסכם הרשאה   פי-זאת על  כל  .שיפורט בהסכם  כפי  והכל  החברה

 .שייחתם בין החברה לבין מינהל מקרקעי ישראל,  לתכנון ופיתוח
  דמי  עבור שימושים ציבוריים שאינם מסחריים תשלם החברה 11.5

 .כנהוג במינהל  מהוונים  חכירה סמליים
ה"התשכ,  התכנון והבניה  פי חוק-מאושרת על  לתוכנית  בכפוף 11.6

  תיירותיים-מסחריים  מיזמים  רשאית להקים  תהיה החברה,  -1965
לתנאים   בהתאם. בפארק  עם אופי וחווית הביקור  אחד  העולים בקנה

יאפשרו שימושים שאינם   ככל שהתכניות המאושרות, שיקבעו בהסכם
  -1992ב"התשנ, מכרזים   חובת   חוק   להוראות    ובכפוף, ציבוריים
ליזמים מיזמים להקמה   רשאית להציע  תהיה החברה,  ולתקנות
 .ללא מסירת זכויות בקרקע,  ולהפעלה
חוזה חכירה או   המינהל לחברה  עם כל מיזם כאמור ייחתם בין  בקשר
על   .היזם ייחתם הסכם תיפעול  לבין  ובינה, העניין  לפי, הרשאה
או ההרשאה וחוזי   שתקים החברה ועל חוזי החכירה  המיזמים

 11.3.התיפעול יחול סעיף 
דמי חכירה   יהיו  דמי החכירה אשר ישולמו למינהל בגין מיזמים כאמור

 ." מסחריים אשר יהיו מקובלים במינהל באותה עת  לשימושים
  

 

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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