_________
(לוח תפוצה)
הנדון :דוח הממונה על ביצוע חוק חופש המידע בחרת פארק אריאל שרון לשנת 2015

חוק חופש המידע קובע כי לכל אזרח ישראל או תושב ,הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם
להוראות החוק.
תכלית חוק זה היא להנהיג במדינת ישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות
הציבוריות; החוק מכיר בזכותם החוקית של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מהרשויות מידע בעל
אופי ציבורי .חוק זה מהווה נדבך לחופש הביטוי ומרכיב של זכות הציבור לדעת שכן ,על מנת
להביע דעות ולפרסם מידע ,חייבת להתקיים בפני הציבור הזכות לגישה למקורות מידע הנמצאים
בידי הרשויות .ללא זרימה חופשית של מידע ,לא יוכל הממשל הדמוקרטי במדינה לשמור על
צביונו.
פרק א'  :תיאור פעילותה של החברה ותחומי עיסוקה העיקריים
רקע
חברת פארק אריאל שרון בע"מ הינה חברה ממשלתית שהוקמה בעקבות החלטות ממשלה מספר
 3562מתאריך  20.4.2005והחלטת ממשלה  4416מתאריך .20.11.2005
החברה הפועלת תחת המשרד להגנת הסביבה ואמונה על תכנון ,הקמה ,תחזוקה וניהול של הפארק
המטרופוליני הגדול ביותר במדינת ישראל והנגשתו לכלל תושבי המדינה .פעילותה כוללת שיקום
סביבתי מאסיבי של הר הפסולת "חירייה" אשר שימש כאתר להשלכת פסולת עד לשנת 1988
ולאורך השנים נקברו בו  20מיליון מטרים מעוקבים של פסולת.
פארק אריאל שרון הינו אחד מהפרוייקטים הגדולים בעולם בתחום השיקום הסביבתי וייחודו
בהפיכת תא שטח שחלקו זוהם ,לפארק מטרופוליני .הפארק מיועד לשרת את תושבי מדינת ישראל
בכלל ואת תושבי הערים הסמוכות בפרט ,המונות כ 3 -מיליון תושבים .הפארק כולל את שטחי
מקווה ישראל ,הר הפסולת חירייה ואת השטחים בין כביש מס'  ,1כביש  461וכביש מס'  .4בשנת
 , 2005לאחר שנים של מאבק ציבורי ,החליט ראש הממשלה דאז ,אריאל שרון לבטל את תוכניות
הבינוי ולשמר את המתחם כריאה ירוקה.
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חזון
הקמת פארק אריאל שרון משולבת בתכנית הלאומית של המשרד להגנת הסביבה להקמת רצף
פארקים מטרופוליניים בישראל .בצוות התכנון שותפים מיטב המתכננים והאדריכלים מהארץ
ומהעולם ובתכנית מוטמעים עקרונות של קיימות ופיתוח בר קיימא והיא כוללת הקמת
אמפיתיאטרון ,אגם ,טיילת ובתי קפה ,מתקני ספורט ,מוקד ארכיאולוגי ,אתרי מורשת ,מרכז
צפרות ,נחלים ואגני מים ירוקים.

תחומי העיסוק העיקריים
▪

לעסוק בתכנון ,בפיתוח ,בהקמה ,בניהול ואחזקה של פארק אריאל שרון (איילון) כמשמעו
בהחלטות  3562ו 4416 -ובתמ"מ  , 3/5אשר ישמש כשטח ציבורי פתוח (שצ"פ) ו"ריאה
ירוקה" במטרופולין של תל אביב ,וייועד לתועלת כלל הציבור למטרות פנאי ונופש ,בהווה
כמו גם לדורות הבאים.

▪

לשמר את פארק אריאל שרון כפארק המהווה שטח ציבורי פתוח ,ולנקוט אמצעים למניעת
פעילות או שימושים העלולים לפגוע בייעודו ובמטרות שעמדו ביסוד הקמתו.

▪

לתאם עם איגוד ערים אזור דן (תברואה וסילוק אשפה) ,את פיתוח מרכז המיחזור בתחום
פארק אריאל שרון ואת שילובו במרחב הפארק.

▪

לפעול לשיקום הר הפסולת חיריה ולשילובו במתחם הפארק.

▪

לפעול עם הגורמים המוסמכים על פי דין לשיקום נחל איילון ונחל שפירים.

▪

לתאם עם הגורמים הרלוונטים העוסקים בפיתוחו של "פארק מנחם בגין" את המשך
פיתוחו ושילובו בפיתוח פארק אריאל שרון.

▪

לתאם עם בית הספר "מקווה ישראל" את פיתוח שטחי מקווה ישראל.
פרק ב'  :דירקטוריון חברת פארק אריאל שרון

יו"ר דירקטוריון  -עופר לינצ'בסקי
מר פיני יצחקי -דירקטור ,מועד סיום כהונה 30.12.16
מר ראובן לדיאנסקי  -דירקטור ,סיום כהונה 1.3.19
מר גדעון מזור – דירקטור ,סיום כהונה 11.11.18
מר קושה פקמן  -דירקטור ,מועד סיום כהונה 26.5.19
גב' חגית שמאי -דירקטורית ,סיום כהונה 26.5.19
הנהלת חברי פארק אריאל שרון
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גב' שרון רז -מנכ"לית (בפועל)
הגב' נועה כהנא ,אדר'  -סמנכ"לית תכנון וביצוע
הגב' מיכל זלכה ,עו"ד -יועמ"ש ומזכירת חברה
הגב' אסתר בקליניק ,רו"ח -חשבת החברה
מר יהודה הרוש -מנהל האתר
הגב' עינת גפן  -מנהלת פיתוח עסקי ומ"מ מנהלת מחלקת שיווק ,אירועים וקשרי קהילה
מבנה ארגוני – יש לצרף מבנה חדש – באחריות יעל

פרק ג'  :יעדים מרכזיים של החברה לשנת 2016
▪

המשך שיקום הר הפסולת "חיריה" ופיתוח נופי ואקולוגי

▪

פיתוח דרך עליה נופית להר הפסולת חיריה

▪

פיתוח מתחם הכניסה הראשי של הפארק – מתחם אקולוגי וציר כניסה ראשי

▪

פיתוח שבילי אופניים

▪

המשך הנגשת הפארק

סיכום מס' הפניות לשנת העבודה 2014
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פרטי ההתקשרות עם הממונה על יישום חוק חופש המידע
א .שם הממונה על יישום החוק

הגב' מיכל זלכה ,יועמ"ש ומזכירת חברה

ב .מספר טלפון של הממונה

03-7398999

ג .מספר פקס של הממונה

03-7398181

ד .כתובת למשלוח פניות בדואר

דרך חיים בר לב  298ת"א (חוות שלם)

ה .כתובת למשלוח פניות בדוא"ל

michal@parksharon.co.il

ו .כתובת אתר אינטרנט

www.parksharon.co.il

בברכה,
עו"ד מיכל זלכה יועצת משפטית ומזכירת חברה
ממונה חוק חופש המידע
חברת פארק אריאל שרון

לוח תפוצה:
חברי הדירקטוריון ,חברת פארק אריאל שרון
המנהל הכללי ,חברת פארק אריאל שרון
פורום הנהלה ,חברת פארק אריאל שרון.
אתר האינטרנט  www.parksharon.co.ilחברת פארק אריאל שרון.
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