מזכירות הממשלה

החלטה מספר נג 36/של ועדת השרי לפיתוח הנגב והגליל מיו  14.05.2012אשר צורפה
לפרוטוקול החלטות הממשלה וקבלה תוק! של החלטת ממשלה ביו  31.05.2012ומספרה הוא
)4705נג.(36/

)4705נג.(36/

חיזוק שיתו! הפעולה הכלכלי ע ממלכת ירד& ' פארק תעשייה ותעסוקה
שער הירד&

מחליטי,
 .1בהמש( לחוזה השלו בי& מדינת ישראל לבי& הממלכה הירדנית
ההאשמית ,מיו  26באוקטובר  ,1994וההסכ בדבר אזורי
תעשייה מוכרי מיו  16בנובמבר  (Q.I.Z) 1997אשר נחת
בהמש( אליו ובהמש( לחתימה על פרוטוקול מתק& להסכ בדבר
אזורי תעשייה מוכרי מיו  31בינואר ) 1998להל& :הפרוטוקול
המתק&( ,אשר אושר ע"י ממשלת ארה"ב ביו  15במר1999 .
לפעול להקמת פארק תעשייה ותעסוקה ,ישראלי– ירדני ,שער
הירד& בשטח המועצה האזורית עמק המעיינות.
 .2פארק התעשייה והתעסוקה יוק על פי העקרונות הבאי:
)א( תותר כניסת אנשי וכלי רכב מישראל לפארק ויציאת
ממנו אל הצד הישראלי ,בהתא לדיני ונהלי המכס של
ישראל ,דיני היבוא והיצוא ,בכפו! להסדרי המעבר
והביטחו& שייקבעו בהסכמה בי& ישראל ובי& ירד& ,ובכפו!
לחוק הכניסה לישראל ,תשי"ב' ,1952ולהוראות פרק ד'
לחוק איסור הלבנת הו& ,התש"ס') 2000להל& – חוק איסור
הלבנת הו&(.
)ב( כניסת אנשי וכלי רכב לפארק ויציאת ממנו תותר
לישראלי מ& הצד הישראלי ואליו ,ולירדני מ& הצד הירדני
ואליו.
)ג( מעבר אנשי ,רכבי וטובי& יותר באמצעות גשר ,א( ורק
בי& שני חלקי הפארק )הישראלי והירדני( ,ללא יציאה
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מגבולות הפארק אל המדינה השכנה בכפו! לקבוע בסעיפי
ג' ו'ד' להל& ,ויתאפשר ,בי& היתר ,בכפו! לפיקוח ואישור
הגופי האחראי לנושא לפי כל די& והחלטות ממשלה
בעניי&.
)ד( הכנסה של טובי& מישראל לשטח הפארק והוצאת ממנו אל
הצד הישראלי ,ייחשבו כיבוא ויצוא של טובי& וייעשו בכפו!
לדיני המכס ,כללי חוקיות היבוא החלי בישראל ,והוראות
פרק ד' לחוק איסור הלבנת הו&.
)ה( יציאה של טובי& משטח הפארק לישראל לא תתאפשר אלא
א עברו בתחומי הפארק ,עיבוד ותהלי( ייצור שייקבע
)להל& "תהלי( עיבוד מספק"( .טובי& שנכנסו מאחד הצדדי
לשטח הפארק ולא עברו תהלי( עיבוד מספק ,לא ייצאו
משטח הפארק אלא למדינה ממנה הגיעו .יציאה כאמור
למדינה אשר ממנה הגיעו הטובי& ,לא תיחשב כיבוא.
)ו( למע& הסר ספק יובהר כי אי& הפארק ישמש כמסו! גבול
יבשתי בי& מדינת ישראל וירד& או מדינות שלישיות ,לכניסה
או להוצאת סחורות ,כלי רכב או אנשי.
)ז( החוק הישראלי יחול בחלק הישראלי של הפארק וסמכויות
משרדי הממשלה בחלק הישראלי של הפארק תישמרנה לפי
כל די& .בכלל זה ,יחולו בתו( חלקו הישראלי של הפארק ,כל
דיני העבודה הנהוגי בישראל .אי& באמור כדי למנוע
התאמות של הדי& הישראלי ושל סמכויות משרדי הממשלה
לעניי& השטח ,הנדרשות לצור( הפעלת הפארק ,או לצור(
תיאו ושיתו! פעולה ע הצד הירדני.
 .3להקי ועדת היגוי בי&'משרדית בראשות מנכ"לית המשרד
לשיתו! פעולה אזורי ,ובהשתתפות נציגי משרד הביטחו& ,צה"ל,
משרד התחבורה ,התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכי ,רשות
שדות התעופה ,רשות המסי ,משרד האוצר ,המשרד להגנת
הסביבה ,מינהל מקרקעי ישראל ,משרד החו ,.משטרת ישראל,
משרד הפני ,משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה ,משרד
המשפטי ,שירות הביטחו& הכללי והמטה ללוחמה בטרור.
הוועדה תנסח המלצה למתווה כולל להפעלת הפארק ,אשר תכלול
סקר היתכנות למתווה המוצע .במסגרת תפקידה ,תדו& הוועדה
ותגבש המלצות ,בי& היתר ,בנושאי הבאי (1) :הסדרי וכללי
מפורטי בעניי& מעבר בתו( תחומי הפארק; ) (2אופ& בחירת
הגור המפעיל של הצד הישראלי ,תפקידיו ,חובותיו וזכויותיו;
) (3אופ& תקצוב המשרדי בנושאי תשתיות נדרשות וכ& תשומות
הנדרשות להפעלת הפארק ע"י גופי ציבוריי רלוונטיי )כגו&
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מנהל המכס( ,בתיאו ובהסכמה ע אג! התקציבי ומשרדי
הממשלה הרלוונטיי; ) (4זהות הגופי האחראיי להפעלת
הפארק ,הגופי הציבוריי אשר יהיו בעלי סמכות לביצוע
הוראות לפי כל די& בתחומי הפארק ,לרבות ייחוד שטח לשימוש
הגופי האמורי )כגו& רשות שדות התעופה ומנהל המכס( ,וכ&
תיאו בי& משרדי הממשלה ומכלול הגורמי ביחס לפעילות
המתבצעת בפארק; ) (5בחינת אפשרויות לפיתוח הפארק באופ&
שייטיב ע השוק הישראלי בכלל וע עידוד תעסוקה של בני
מיעוטי בפרט; ) (6תיקוני החקיקה הנדרשי לצור( הפעלת
הפארק.
 .4מתווה הפעלת הפארק יתוא ע ממשלת ירד& באמצעות משרד
החו .בצינורות המקובלי ,ובאמצעות ועדת הגבולות ,כקבוע
בהסכ השלו בי& ישראל לירד& .גורמי הביטחו& הישראלי
יתאמו ע גורמי הביטחו& הירדני את סידורי הביטחו& שיחולו
בשטח הפארק ובסביבתו.
 .5המלצות הוועדה ,ההסדרי והמתווה להפעלת הפארק ,אשר
יומלצו על ידה ,יובאו בפני הממשלה בתו(  120יו ממועד קבלת
החלטה זו ,לאישור ולקבלת החלטה בדבר מתווה מפורט להקמת
הפארק.
 .6ההסדרי והמתווה שייקבעו ישמשו בסיס לחתימת הסכ מפורט
ע ממשלת ירד&.
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