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המשפטיםהיחידה לחופש 

 המידע

 164827סמוכין: 24/07/2019תאריך:  (1998 –בקשה לקבלת מידע )לפי חוק חופש המידע התשנ"ח 

 סוג המידע המבוקש

 הבקשה לקבלת מידע הינה:

מר

 

 
 כן  
 לא  

 מען

 פרטי המבקש  

 מעמד   המבקש
 אזרח   או   תושב

 תואר

 משפחה   שם
 נמרוד

 פרטי   שם
 רייס

   זיהוי מספר
308060573 

 טלפון רישוי מספר  
054-6862622 

 פקס

 דואר   אלקטרוני
nreiss21@gmail.com 

 ישוב
 תל   אביב  -  יפו

 רחוב
 וייז   ג ' ורג '

 מספר בית  
40 

 מיקוד
6139002 

 דואר   תא
39080 

 האם   אתה   מייצג   אדם   או   גוף   אחר

     עמותה   י ע   המבוקש   מידע חברתי   ארגון   או "

   ע   המבוקש   מידע גוף   מחקר     י " אקדמי

   י מקבל   מידע קצבה     המבוקש   ע "

   מידע   אישי

     חייב   בפרסום מידע

     בתשלום מידע

 לצרף   אישור   ניהול   תקין   בתוקף   מאת   הרשם   המוסמך יש  
jpg . 2019   אישור   ניהול   תקין 
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 פרטי הבקשה

 

 

 (1999-תשלום אגרת בקשה )לפי תקנות חופש המידע )אגרות(, התשנ"ט

 ש"ח 150הריני מתחייב לשאת בעלות אגרת טיפול ואגרת הפקה, ככל שיידרש לשם טיפול בבקשתי, עד לסכום של 

בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחדמסמך זה טופס זה מנוסח 

 מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות

   המידע   מתבקש הרשות ממנה   הציבורית  

 שם     הציבורית הרשות
 ומורשת   לירושלים   המשרד  

 הממונה שם  
 שרית   גולדשטיין

 הממונה דוא " ל  
Hofesh-meida.jermoreshet@pmo.gov.il 

 הממונה   טלפון
02-6587110 

 נושא   הבקשה
 החלטת   ממשלה   1483

 הבקשה   תיאור
 שלום , רב  

 מוניטור ממשלה   במסגרת   תכנית  "   "  של   המרכז   להעצמת האזרח   מתבצע   מעקב   אחר   החלטת   1483 ויישום   ההחלטה   ( להלן ,  תכנית   היובל ).  נשמח   לקבל   את   הפרטים   באשר   לפעילות   המשרד    
   המצורף . בהתאם   לקובץ

 הפעולה .   תודה   על   שיתוך
 נמרוד   רייס

 המרכז   להעצמת   האזרח

 צירוף   קובץ
pdf היובל משרד   ירושלים -  מעקב   אחר   תכנית   . 

 יהיו תיערך   אליו   פניה אינני   מסכים   שפרטי   הבקשה     גלויים   לצד   ג '  אם  
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.pdfמעקב אחר תכנית היובל -משרד ירושלים 

     
              
  

    2019יולי 

  

  

  לכבוד: 

 גולדשטיין גברת שרית 

מנכ"לית משרד ירושלים ומורשת 

   באמצעות דוא״ל:

  שלום רב,

 זהמרכ ) תכנית היובל לפיתוחה כלכלי של ירושלים1483הנדון: מעקב אחר החלטת הממשלה( 

הינה עמותה הפועלת בתחומי הממשל, ועוסקת באפקטיביות המגזר הציבורי וביישום  חאזרה תהעצמל

התחייבויות הרשות המבצעת. המרכז מתמקד בקיום התחייבויות הממשל לאזרחים, יישום מדיניות 

שורים לתפקוד הממשל ויכולתו לממש ולהוביל שינויים לטובת הציבור .בתוך כך, ובהיבטים שונים הק

מפעיל המרכז את מיזם "המוניטור", במסגרתו מבצע המרכז מעקב וניטור אזרחי אחר יישום החלטות 

 ממשלה, חוקים ותקנות   . 

ה הכלכלי :"תכנית היובל לפיתוח1483במסגרת הפרויקט, אנו עוקבים אחר יישום החלטת הממשלה 

 2019-2016.  נבקש לקבל מידע אודות התקדמות התכנית בשנים 2021-2016של ירושלים" לשנים 

בארבעת הצירים המרכזיים שנכללו בתכנית (תיירות, תעסוקה, אקדמיה ואיכות חיים) הן מבחינה 

 תקציבית והן מבחינת ביצוע התכנית בפועל. 

. באשר לכל אחד מתחומי פעולה אלו 1ציב התכנוןבהתאם לכל תחום נקבעו מספר אפיקי פעולה בתק

), וכן 2019-2017,נבקש לקבל את פריסת התקציב ומקורותיו לאורך כל אחת משנות התכנית עד כה( 

 מידע אודות הפעילות שנעשתה . 

   פירוט התחומים בהתאם לסעיפי ההחלטה: .1

 תחום התיירות בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה: 

  שיווק ומיתוג ירושלים כבירת תיירות? האם גובשה תכנית ל ●

  האם התכנית יצאה לפועל ואם יש מדדים למעקב אחר הצלחתה? ●

האם עריית ירושלים העמידה את המשאבים הנדרשים לגיבוש תכנית  ●
  השיווק והמיתוג?

  האם גובשה תכנית למשיכת כנסים בינלאומיים לעיר ירושלים? ●

ומוצרי עוגן תיירותיים  האם גובשה תכנית לפיתוח תשתיות תיירות ●
  בבירה?

 באם כל אחד מסעיפים אלו לא יושם, מה הם החסמים שהביאו לכך ?  ●
  

 תחום התעסוקה בהתאם לאמור בהחלטת הממשלה: 

  האם גובשה תכנית לעידוד יזמות טכנולוגיות וחברות צומחות? ●

האם נעשו צעדים לצורך משיכת חברות עוגן ועידוד חברות צומחות לפעול  ●
  ושלים?ביר
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 : מתוך קבצים נלווים להחלטה , 2018תקציב תכנון לשנת  1
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 האם נעשו צעדים ליצירת תוכן ממוחשב? 

  תעבורה איכותית במגזר החרדי? האם גובשה תכנית לקידום ●

  האם הוקם מרכז למחקר רפואי בירושלים? ●

 באם כל אחד מסעיפים אלו לא יושם, מה הם החסמים שהביאו לכך ?  ●
   

 בתחום האקדמיה על פי האמור בהחלטת הממשלה: 

  האם הופעלה תכנית להגדלת מספר הסטודנטים והבוגרים האקדמאים בעיר? ●

  לשיפור וחיזוק התשתיות במוסדות הקיימים?האם פותחו תכניות  ●

  האם ננקטו צעדים לעידוד וגיוון של תחומי הלימוד הנלמדים בירושלים? ●

  האם ננקטו צעדים על מנת לקדם שיתופי פעולה בין המוסדות הקיימים? ●

  באם כל אחד מסעיפים אלו לא יושם, מה הם החסמים שהביאו לכך ? ●

 בתחום איכות החיים: 

  תכניות עבור יצירת פרויקטים לפיתוח העיר ירושלים ? האם גובשו ●

  האם יש תכניות שיצאו לפועל במסגרת זו ? ●

 באם כל אחד מסעיפים אלו לא יושם, מה הם החסמים שהביאו לכך ?  ●
  

בהחלטת הממשלה, נקבע כי יש להקים וועדת היגוי ברשות משרד  3בנוסף, ובהתאם לסעיף  .2

 ירושלים ומורשת.   

 הוועדה?    האם הוקמה ●

 האם ישנה אפשרות לקבל גישה למתווה שהוחלט בוועדה?  ●

 באם לא מה הם החסמים העומדים בפני הקמת הועדה ?  ●
  

בהחלטת הממשלה, נקבע כי משרד ירושלים ומורשת בתאום עם עיריית  4בהתאם לסעיף  .3

 ירושלים יבצע מחקר, הערכה ומדידה ליישום התכנית באופן שותף . 

 מתקיים ? האם מחקר זה  ●

 האם ישנה גישה לממצאיו ?  ●

 באם לא מתקיים מחקר זה מה הם החסמים העומדים בפני קיומו?  ●
נשמח להרחיב בנושא במידת הצורך   

 ואף להסביר את עשייתנו. 

  
  



 

 בברכה, 

 נמרוד וייס ומעיין ענבר  

 תחקירנים בתכנית ה"מוניטור " 

 המרכז להעצמת האזרח 

  

  

    
 


