אימו המלצות הצוות המייע לסוגיית הסדר התפילה בכותל המערבי
הצעה להחלטה
מ ח ל י ט י :
.1

לייש את המלצות הצוות המייע לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי ,אשר
מונה על"ידי ראש הממשלה ביו  22במאי  ,2013בראשות מזכיר הממשלה ,וחבריו
ה :המשנה ליועמ"ש לממשלה )ייעו( ומר צבי האוזר ,וזאת בהתא למפורט
בדו"ח הצוות על כלל נספחיו ,המצורפי כנספח להחלטה זו )להל – המלצות
הצוות(.

.2

להטיל על השר לשירותי דת לפעול ,בתו(  30ימי ,בהתא לסמכותו לפי סעי) 4
לחוק השמירה על המקומות הקדושי ,תשכ"ז" ,1967לאחר התייעצות ע הרבני
הראשיי לישראל ובהסכמת שרת המשפטי ,לתיקו תקנות השמירה על מקומות
קדושי ליהודי ,התשמ"א" ,1981בהתא לנספח ג' להמלצות הצוות.

.3

תקציב חד פעמי ,לצור( הכשרת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה לאתר
הכותל המערבי ,כאמור בנספח ד' להמלצות הצוות ,בס( של  35מיליוני  ,0יתוקצב
כהרשאה להתחייב במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה בשנת  .2016מקורות
המימו עבור ההרשאה להתחייב יאוגמו במסגרת תקציב משרד ראש הממשלה
מהמקורות הבאי ,ובהתא לפריסה הבאה:

משרד
משרד ראש הממשלה

2016
)מיליוני ש"ח(

2017
)מיליוני ש"ח(

2.5

2.5

5

5

5

משרד התפוצות
משרד האוצר

סה"כ

5

5
7.5

סה"כ
)מיליוני ש"ח(

7.5

15

הממשלה רושמת לפניה את הודעת הסוכנות היהודית לאר ישראל שלפיה היא
תעמיד תקציב בס( של  10מיליוני ש"ח 5 ,מיליוני ש"ח בכל אחת מהשני  2016ו"
 ,2017לצור( הכשרת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה לאתר הכותל
המערבי.
הממונה על התקציבי במשרד האוצר ,בתיאו ע מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
יחליט בתו(  30ימי על מקורות מימו נוספי ,בס( של  10מיליוני ש"ח בשנת
 ,2016לצור( מימו יתרת התקציב נשוא סעי) זה.
נספח 218
)נוסח מתוק שלישי(
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תקציב שוט) עבור ניהול רחבת התפילה הדרומית ,יידו בי משרד ראש הממשלה
לבי משרד האוצר במסגרת דיוני התקציב לשנת  .2017ככל שיהיה צור( בתקצוב,
חלקי או מלא ,עבור סעי) זה לשנת  ,2016יינת פתרו על ידי משרד ראש הממשלה
ומשרד האוצר.

.5

להנחות את שר התיירות לבחו  ,בתו(  60ימי ,בשיתו) ע המשרד לביטחו פני
ומשרד המשפטי ,פתרונות שוני אשר יאפשרו להתמודד ע העומס בכניסה להר
הבית דר( שער המוגרבי ,בהתא להמלצות הצוות.

.6

להטיל על מזכיר הממשלה לפעול בהקד לש יישומ המלא של המלצות הצוות
המייע כאמור בסעי)  1לעיל.

.7

להטיל על השר לשירותי דת לפעול ,בתו(  30ימי ,לתיקו תקנות השמירה על
מקומות קדושי ליהודי ,התשמ"א" ,1981כ( שבתוספת הראשונה יירש" :מירו
" קבר רבי שמעו בר"יוחאי ,ובכלל זה חלקה  12בגוש  13676בשלמות וחלקה 70
בגוש  13688בשלמות" במקו "מירו " קבר רבי שמעו בר"יוחאי".
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דברי הסבר
רקע כללי
ביו  ,22.5.2013מינה ראש הממשלה צוות מייע לסוגיית הסדרי התפילה בכותל המערבי.
על"פי כתב המינוי ,תפקידו של הצוות היה לבחו את ההסדרי הקיימי ,וכ את הצור(
בשינויי והדרכי לבצע .לחברי הצוות מונו ד"ר אביחי מנדלבליט ,מזכיר הממשלה )יו"ר(,
עו"ד דינה זילבר ,המשנה ליועמ"ש לממשלה )ייעו( ,ועו"ד צבי האוזר.
לאחר שבח את הסוגיה על מכלול היבטיה ,החליט הצוות להמלי על מתווה כמתואר בדו"ח
הצוות הנספח להחלטה זו.
מוצע כי הממשלה תייש את המתווה האמור ,בהתא למפורט בדו"ח הצוות ובנספחיו,
ותטיל על השר לשירותי דת לפעול ,בתו(  30ימי ,בהתא לסמכותו לפי סעי)  4לחוק
השמירה על המקומות הקדושי ,תשכ"ז" ,1967לאחר התייעצות ע הרבני הראשיי
לישראל ובהסכמת שרת המשפטי ,לתיקו תקנות השמירה על מקומות קדושי ליהודי,
התשמ"א" ,1981בהתא לנספח ג' להמלצות הצוות.
כ מוצע שהתקציב החד פעמי הנדרש לצור( הכשרת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה
לאתר הכותל ,כאמור בנספח ד' להמלצות הצוות ,בס(  35מלש"ח ,יוקצה בהתא למפורט
בסעי)  3להצעת המחליטי.
התקציב השוט) הדרוש לצור( ניהול רחבת התפילה הדרומית ייקבע במסגרת דיוני התקציב
לשנת  2017אלא א הקמת רחבת התפילה הדרומית והסדרי הגישה אליה ,לרבות שער
הכניסה החדש ,תושל עוד בשנת  ,2016אז יפעלו משרד ראש הממשלה בשיתו) משרד
האוצר לצור( מת מענה עבור שנת .2016
בנוס) ,מוצע להנחות את שר התיירות לבחו  ,בתו(  60ימי ,בשיתו) ע המשרד לביטחו
פני ומשרד המשפטי ,פתרונות שוני אשר יאפשרו להתמודד ע העומס בכניסה להר
הבית דר( שער המוגרבי.
מימוש המלצות הצוות מחייב עמידה בקשר שוט) ע הצדדי המעורבי בגיבוש ההסכמות
על המלצות הצוות ותיאו הדוק עימ .בשי לב לתחומי האחריות של מזכיר הממשלה
לנושא אתר הכותל המערבי והקשר ע התפוצות ,מוצע להטיל על מזכיר הממשלה לפעול
ליישומ המלא של המלצות הצוות המייע להסדרי התפילה בכותל המערבי.
לבסו) ,מוצע להטיל על השר לשירותי דת לפעול ,בתו(  30ימי ,אגב התיקו לתקנות
השמירה על המקומות הקדושי ליהודי ,התשמ"א" ,1981לתק את פריט ) (4לתוספת
לתקנות ,באופ שמבהיר את תחולת התקנות ביחס לקבר רבי שמעו בר יוחאי.
נתוני" כלכליי" וההשפעה על משק המדינה
לא רלוונטי.

-4תקציב
כמפורט בגו) ההצעה.
השפעת ההצעה על מצבת כוח האד"
לא רלוונטי.

עמדת שרי" אחרי" שההצעה נוגעת לתחו" סמכות"
השר לשירותי דת – טר התקבלה עמדתו
שר האוצר – תומ(
שר ירושלי ומורשת – תומ(
שר התפוצות – תומ(
שר התיירות – תומ(
השר לביטחו הפני – טר התקבלה עמדתו
שרת המשפטי – טר התקבלה עמדתה

החלטות קודמות של הממשלה בנושא
לא רלוונטי.

עמדת היוע המשפטי של המשרד יוז" ההצעה
רצ"ב.

מוגש על ידי ראש הממשלה
י"ט בשבט התשע"ו
 29בינואר 2016

