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באמצעות דוא"ל

שלום רב,
הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח – 1998-רשימות הציוד הדו-שימושי האסור
לכניסה לעזה אלא בהיתר פרטני ונהלים הנוגעים לעניין
 .1הריני פונה אלייך בבקשה על פי חוק חופש המידע ,תשנ"ח( 1998-להלן :חוק חופש המידע או
החוק) לקבלת מידע בנוגע לרשימות הציוד הדו-שימושי האסור לכניסה לעזה אלא בהיתר
פרטני ונהלי המתפ"ש הנוגעים לעניין .פנייה זו מבוצעת נוכח סמכותו של מתאם פעולות
הממשלה בשטחים לטפל בבקשות לקבלת רישיון העברת ציוד דו-שימושי לשטחי הרש"פ,
לאשרן ,לתאם ולפקח על הכנסת הציוד ,ונוכח פעילותו רבת השנים של מתפ"ש בתחום זה.
 .2למעלה מן הצורך ולמרות שעל-פי החוק אין המבקש מחויב לציין את הטעם שבפנייתו (סעיף
(7א) לחוק) ,אציין כי עמותת "גישה" פועלת לקידום ופיתוח החיים האזרחיים והכלכליים של
תושבי רצועת עזה ,בין היתר באמצעות הגברת תנועת הסחורות מרצועת עזה ואליה .במסגרת
זו "גישה" גם נמצאת בקשרים ומייצגת תושבים ברצועת עזה המעוניינים להכניס לרצועת
עזה סחורה אזרחית שעשויה להיות מוגדרת כ"ציוד דו-שימושי" .לפיכך ,מידע בנוגע לרשימת
הציוד הדו -שימושי האסור לכניסה לעזה והנהלים הנוגעים לעניין נחוץ לנו.
 .3רקע כללי לבקשה :בשנת  2007נחקק חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,הכולל הוראה לפיה
העברה לשטחי הרש"פ של ציוד המוגדר בצו כציוד "דו-שימושי מפוקח" תהיה כפופה לקבלת
רישיון מהרשות המוסמכת ,דהיינו מתפ"ש .בשנת  2008הותקן על-ידי שר הביטחון צו
הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית
הפלשתינית) (להלן :הצו) ובו רשימת הפריטים האסורים להעברה לשטחי הרש"פ אלא לאחר
קבלת היתר פרטני .בחודש מרץ  2015נוספה לצו תוספת שנייה ובה רשימת פריטים שכניסתם
אסורה לעזה בלבד .בנוסף ,בשנת  2010גיבש מתפ"ש נוהל "הכנסת טובין מפוקחים לרצועת
עזה" ,ובו מעוגנת הפרוצדורה להגשת בקשות לרישיון העברה של טובין מפוקח לעזה והטיפול
בהן (להלן :הנוהל) .בנוהל מופיעה רשימת ציוד האסור לכניסה לעזה (נספחים א' ו-ב') ,שאינה
מקבילה לרשימה המופיעה בצו .הנוהל נמסר לעמותת "גישה" בשנת  2011במסגרת מענה
לבקשת חופש מידע ,והוא אינו מפורסם באתר האינטרנט של מתפ"ש.

לנוחותכם ,העתק נוהל "הכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה" מיולי  2010מצ"ב ומסומן א'.
על רקע זה ,להלן המידע המבוקש בנושא ציוד דו-שימושי:

 .4חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני 2007 -וצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח
המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) 2008-
א .אלו קציני מטה במת"ק עזה מטפלים בבקשות לרישיון העברת ציוד דו-שימושי לרצועת
עזה ,המופיע בתוספת השנייה לצו? מהו תחום האחריות של כל אחד מהם? ככל שתחום
האחריות מושפע מסוג הציוד שהכנסתו מבוקשת ,נא לפרט בהתאם לרשימת הפריטים
המופיעים בצו נכון ליום המענה לבקשה.
ב .האם קציני מטה אלו הוסמכו כ"רשות מוסמכת" על ידי משרד הביטחון בהודעה
שפורסמה בקובץ ה"רשומות" ,כפי שהוסמכו המתפ"ש ושלושה קציני מטה מהמנהל
האזרחי בשנת ?2008

העתק הסמכת המתפ"ש ושלושה קמ"טים במנהל האזרחי כ"רשות מוסמכת" לצורך
סעיף  20לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז ,2007-מצ"ב ומסומן ב'.
 .5נוהל "הכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה"2010 -
א .האם ישנה גרסה מעודכנת של נוהל "הכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה" שנכתב ביולי
 ?2010אם כן ,נא לצרפה למענה ולפעול לפרסומה בציבור ובאתר האינטרנט של מתפ"ש
בהקדם האפשרי .אם לא ,האם נוהל זה הוא עדיין הנוהל התקף מבחינת מתפ"ש בכל
הנוגע להכנסת ציוד דו-שימושי לעזה?
בהנחה שהנוהל עודנו בתוקף ,מלבד הצורך בפרסומו הדחוף בציבור ובאתר האינטרנט של
המתפ"ש ,להלן שאלות נוספות באשר לפרוצדורה הכתובה בו ואופן יישומה בפועל (נא
להשיב אף אם הנוהל עודכן ,על פי השינויים המתחייבים מהעדכון):
פרוצדורה להגשת בקשות להכנסת טובין מפוקחים לעזה
ב .מי רשאי לפנות בבקשה להכנסת טובין מפוקחים לעזה (המזמין הפלסטיני; ספק ישראלי
או בינלאומי; ארב"ל; מוביל)?
ג .אם מדובר בפונה ישראלי או זר ,האם ביכולתו להגיש את הבקשה ישירות למת"ק עזה?
ד .האם יש מוקד במת"ק עזה או גורם אחד המרכז את כל הבקשות? מהם דרכי ההתקשרות
עימו? אם אין ,לאילו קציני מטה או מדורים במת"ק יש לפנות ומהם דרכי ההתקשרות
עמם? ככל שהגורם הרלוונטי משתנה בהתאם לסוג הטובין המבוקש להכנסה לעזה ,נא
להשיב תוך התייחסות לכל אחד מן הפריטים המופיעים בתוספת השנייה בצו נכון ליום
המענה לבקשה.
ה .על פי "נוהל תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה" מחודש יוני  ,2015למדים אנו כי במת"ק
פועל מוקד כלכלי .מתי הוקם המוקד הכלכלי במת"ק עזה ומהם דרכי ההתקשרות עימו?
את מי הוא משרת ומהם תפקידיו?
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ו .אם מדובר בבקשה להכנסת חומר כימי המופיע ברשימה ,האם יש לפנות לקמ"ט איכות
הסביבה במנהל האזרחי או לקמ"ט אחר במת"ק עזה? מכוח מה מוסמך קמ"ט איכות
הסביבה במנהל האזרחי לטפל בבקשות להכנסת טובין מפוקחים לעזה? היכן מעוגנת
הסמכה זו? מהי הפרוצדורה להגשת בקשות לקמ"ט זה ולהעבירן למת"ק עזה?
ז .אם מדובר בבקשה להכנסת ציוד תקשורת המופיע ברשימה ,האם יש לפנות לקמ"ט
תקשורת במנהל האזרחי או לקמ"ט אחר במת"ק עזה? מכוח מה מוסמך קמ"ט תקשורת
במנהל האזרחי לטפל בבקשות להכנסת טובין מפוקחים לעזה? היכן מעוגנת הסמכה זו?
מהי הפרוצדורה להגשת בקשות לקמ"ט זה ולהעבירן למת"ק עזה?
ח .כיצד יש להגיש את הבקשות? על פי סעיף (5ג) לנוהל ,נספח ג' הינו טופס הגשת בקשה
שצריך להיחתם על ידי הסוחר הישראלי והמזמין הפלסטיני .אולם ,נספח זה לא נשלח
לעמותת "גישה" במועד העברת הנוהל גופא ולכן נבקש לקבל עותק ממנו .כמו כן יש
לפעול לפרסומו של טופס הבקשה בציבור ובאינטרנט בהקדם האפשרי.
ט .האם טופס הבקשה רלוונטי לכל הבקשות (מבחינת סוגי הפריטים) או שמא יש טפסים
שונים בהתאם לסוג הפריט? אם יש טפסים שונים ,נא לצרפם למענה ולפעול לפרסומם
בציבור ובאתר האינטרנט של מתפ"ש בהקדם האפשרי.
י .מעבר למפורט בסעיף (5ד) לנוהל ,אלו פרטים צריכים להיות כלולים בבקשה ואלו
מסמכים יש לצרף ? אלו הנחיות קיימות בנוגע לאופן פירוט סוג הטובין והרכבו במסגרת
הבקשה? היכן מפורסמות הנחיות אלו?
הליך בחינת הבקשה ואישורה
יא .מהו זמן הטיפול בבקשה להכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה? האם זמן זה משתנה
בהתאם לסוג הפריט המבוקש? אם כן ,נא לפרט מהו זמן הטיפול ביחס לכל סוג וסוג.
יב .מהם הקריטריונים לאישור בקשות להכנסת טובין מפוקחים לרצועת עזה? האם
הקריטריונים המופיעים בסעיף (6ב) לנוהל עודם עדכניים ורלוונטיים? האם ישנם
שיקולים נוספים שהמת"ק שוקל בעת בחינת הבקשה?
יג .חרף האמור בסעיף (6ג) לנוהל ,האם אושרו בעבר בקשות גם אם לא עמדו באף אחד
מהקריטריונים? נא לפרט.
יד .מה המשמעות של הקריטריון "זהות הלקוח של הטובין ברצועה" (סעיף (6ב)( )4לנוהל)?
טו .מה המשמעות של הקריטריון "זהות הגורם המעביר את הטובין" (סעיף (6ב)( )5לנוהל)?
טז .מה המשמעות של הקריטריון "אינטרס ישראלי לאישור הבקשה" (סעיף (6ב)( )7לנוהל)?
יז .בהתאם לסעיף (6ד) ,אילו תנאים ומגבלות יכולים להיות מוצבים כתנאי להכנסת טובין
מפוקח לרצועת עזה? נא לתת דוגמאות לתנאים שהוצבו בעבר.
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יח .לפי סעיף (6ו) לנוהל ,ככלל לא תאושר הכנסת ציוד מכל סוג שהוא אשר מקורו ממדינות
סיכון ,כהגדרתן בסעיף (2ו) לנוהל .האם הוראה זו עודנה תקפה? אם כן ,מהיכן לקוחה
ההגדרה ל"מדינות סיכון" המופיעה בנוהל? האם רשימת המדינות עודנה רלוונטית
ועודנה כוללת מדינות כגון עיראק ,כווית ,סעודיה ואיחוד האמירויות הערביות?
יט .לאחר שמתקבל אישור להכנסת הטובין ,למי מעביר המת"ק עדכון בדבר האישור ,ישירות
לפונה או לגורם מתווך כגון הרשות הפלסטינית? האם הודעה על אישור נשלחת בכתב?
כ .לכמה זמן תקף אישור להכנסת טובין? האם התקופה של  120יום המצוינת על גבי טופס
ההיתר המצורף כנספח ד' לנוהל היא התקופה העדכנית? ככל שתוקף האישור משתנה לפי
סוג הטובין ,נא לפרט מהם סוגי ההיתרים שניתנים ותוקפם.
כא .האם ישנה אפשרות להאריך היתר שניתן? אם כן ,מהי הפרוצדורה להגשת הבקשות
ואישורן?
כב .מהו "מנגנון הבקרה" המתואר בסעיף (2ט) לנוהל? מי מנהל את המנגנון? מהם הנתונים
שעולים ממנגנון הבקרה בנוגע לקצב השימוש בפריטים שהוכנסו לעזה בשבע השנים
האחרונות?
סירוב בקשות וטיפול בהשגות
כג .ככל שמתקבל סירוב להכנסת הטובין ,האם מועברת תשובה ישירות לפונה או לגורם
מתווך כלשהו כגון הרשות הפלסטינית? האם התשובה מועברת בכתב וכוללת נימוק
סיבת הסירוב?
כד .האם ישנה אפשרות להגיש בקשה מחודשת להכנסת הטובין כעבור זמן מה ממועד קבלת
הסירוב?
כה .האם ישנה אפשרות להגיש השגה על סירוב להכנסת טובין מפוקחים לעזה? אם כן ,בפני
מי? תוך כמה זמן תיבחן ההשגה? היכן מפורסמת או מעוגנת הפרוצדורה להגשת השגה?
כו .האם ישנן השלכות נוספות על החלטה לסרב בקשה להכנסת טובין מפוקחים לעזה (הסרה
מרשימות מקבלי היתרי סוחר וכיו"ב)?
טיפול בטובין מפוקחים המגיעים למעבר ללא היתר
כז .האם הצעדים הקבועים בסעיף (7ב)(-ג) לנוהל ,שיינקטו כנגד מי שניסה להעביר טובין
מפוקחים ללא היתר ,עודם רלוונטיים ועדכניים? האם צעדים אלו מעוגנים בחוק או צו
ישראלי?
כח .האם קיימים צעדים נוספים שיינקטו אשר אינם מופיעים בנוהל האמור ,צעדים כגון
החרמת הטובין ,הטלת מניעה ביטחונית ,שלילת היתרי סוחר? מה הם והיכן הם
מעוגנים?
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כט .כנגד מי יכולים להיות מופעלים אחד מן הצעדים הקבועים בסעיף (7ב)(-ג) וצעדים נוספים
ככל שישנם כאלו? האם הם יופעלו רק נגד הקונה/מזמין העזתי או גם נגד המוכר/ספק
הפלסטיני המתגורר בגדה ,הספק הישראלי ,הגורם הזר או המוביל?
ל .האם במקרה של ניסיון העברה של טובין מפוקחים ללא היתר יכולים להיות מופעלים
צעדים כלפי יותר מגורם רלוונטי אחד ,קרי למשל כלפי המזמין והמוכר יחדיו?
לא .מיהו ה"גורם המוסמך" לעריכת שימוע כאמור בסעיף (7ב) לנוהל?
לב .האם הוצב שלט אזהרה בכניסה למעבר כרם שלום המזהיר מפני העברת טובין מפוקחים
ללא היתר כאמור בסעיף (7ח) לנוהל? האם פורסמה הודעה בעניין באתר האינטרנט של
המתפ"ש? אם כן ,נא לצרף עותק ממנה.
רשימת הטובין המפוקחים -נספחים א' וב' לנוהל
לג .ככל שישנן סתירות בין רשימת הטובין המופיעה בנספחים א' וב' לנוהל לבין רשימת
הציוד הדו-שימושי הקבועה בצו נכון למועד המענה לבקשה זו ,איזו רשימה גוברת?
לד .האם המתפ"ש פרסם את הרשימה המעודכנת והנכונה ביותר בקרב הציבור הרלוונטי
(ספקים ישראלים וזרים ,מייבאים וסוחרים פלסטינים)? אם כן ,היכן? האם הרשימה
מתורגמת לערבית?
לה .האם ישנה כוונה לתקן את הנוהל לאור חלוף הזמן והשינויים ברשימת הציוד הדו-
שימושי?
 .6כללי :האם ישנם נהלים נוספים של המתפ"ש ו/או הנחיות ו/או מסמכי מדיניות המסדירים
את סוגיית הכנסת הציוד הדו-שימושי לרצועת עזה בכלל או את סוגיית הכנסתם של חומרים
ספציפיים? אם כן ,נא לצרפם למענה ולפעול לפרסומם בהקדם האפשרי בציבור ובאתר
האינטרנט של מתפ"ש .נא לצרף רשימה של כלל הנהלים הנוגעים לעניין ותאריך פרסומם.
 .7יוזכר כי בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה רשומה
פטורה מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול.
 .8לאור האמור לעיל ,אבקשך בזאת להעביר לידינו בהקדם האפשרי ,ולא יאוחר מן התקופה
הקבועה בחוק ,את המידע הנדרש בבקשה זו.

בברכה,
מיכל לופט ,עו"ד
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הרשאה
לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית )עדות(
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לפקודת הפורצדורה הפלילית
)עדות( ,1אני מרשה את עובדי יחידת הממונה על הביטחון
במערכת הביטחון שלהלן:
נעם גולן ,ת"ז 53894226
גד וטרמן ,ת"ז 030096705
יעקב נוימן מירב ,ת"ז 027957471
נח נדלר ,ת"ז 68634864
יצחק קרוייצר ,ת"ז 26946244
לחקור חשד לביצוע עבירות פליליות של חשודים
בעבירות כמפורט להלן ,אם החליטה כך על פי הנוהל הוועדה
המשותפת או נציג הפרקליטות העומד בראשה:
) (1עבירות שעבר בקשר למילוי תפקידו עובד משרד הביטחון
בדרג נמוך מדרג ראש אגף ,עובד יחידת סמך של משרד
הביטחון ,עובד הקריה למחקר גרעיני )קמ"ג( ,עובד המרכז
למחקר גרעיני )ממ"ג( ,עובד הוועדה לאנרגיה אטומית,
עובד המכון הביולוגי ,או עובד תעשיות ביטחוניות;
) (2עבירות שעבר ספק של אחד מהגופים המנויים בפסקה )(1
בקשר לקשריו עם אותו גוף.
בהרשאה זו:
"הנוהל"  -נוהל מיום ט"ו באייר התשס"ה ) 24במאי ,(2005
שקבע היועץ המשפטי לממשלה ,בנוסחו המעודכן מזמן
לזמן;
"ועדה משותפת"  -ועדה שמונתה על פי הנוהל בראשות
נציג פרקליטות המדינה;
"תעשיות ביטחוניות"  -התעשיה הצבאית בע"מ ,תעשיה
אווירית בע"מ ,רפא"ל  -רשות פיתוח אמצעי לחימה.
תוקפה של הרשאה זו עד ליום י"ד בטבת התש"ע
) 31בדצמבר  (2009וכל עוד מקבל ההרשאה משמש בתפקידו
האמור.
י"ח באדר ב' התשס"ח ) 25במרס (2008
)חמ (3—279
__________
 1חוקי א"י ,כרך א' ,עמ' .439

אבי דיכטר
השר לביטחון הפנים

הסמכת רשות מוסמכת
לפי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,התשס"ז2007-
בתוקף סמכותי לפי סעיף  2לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני,
התשס"ז) 12007-להלן  -החוק( ,אני מסמיך את מתאם פעולות
הממשלה בשטחים )להלן  -המתאם( או סגן המתאם לרשות
מוסמכת לעניין רישיון העברה לשטחי האחריות האזרחית
הפלסטינית כמשמעותו בסעיף  20לחוק וכל אחד מהמנויים
להלן לרשות מוסמכת כמפורט בצדו:

) (1קצין מטה להגנת הסביבה במינהלת התיאום והקישור
ליהודה ושומרון  -לעניין רישיונות להעברת פרטים  1עד
 26בתוספת לצו הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד דו–שימושי
מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלסטינית(
)הוראת שעה( )מס'  ,(3התשס"ח) 22008-להלן  -הצו(;
) (2קצין מטה לתקשורת במינהלת התיאום והקישור ליהודה
ושומרון  -לעניין רישיונות להעברת פרטים  27עד 29
בתוספת לצו;
) (3קצין מטה לתעשיה מסחר ותעסוקה במינהלת התיאום
והקישור ליהודה ושומרון במשרד התעשיה המסחר
והתעסוקה  -לעניין רישיונות להעברת פרטים  30עד 54
בתוספת לצו.
ה' בניסן התשס"ח ) 10באפריל (2008
)חמ (3—3791
__________
 2ק"ת התשס"ח ,עמ' .694

פינחס בוכריס
המנהל הכללי משרד הביטחון

הודעה על פתיחה בחקירה בעניין תלונה על יבוא בהיצף
לפי חוק היטלי סחר ,התשנ"א1991-
אני מודיע בזה ,כי בתוקף סמכותי לפי סעיף )24א( לחוק היטלי
סחר ,התשנ"א) 11991-להלן  -החוק( ,החלטתי לפתוח בחקירה
בעניין תלונת חברת מודגל מתכת  99בע"מ על יבוא בהיצף של
מחברים ואבזרים לחיבור צנרת בשיטת החירוץ מסין העממית
)להלן  -התלונה(.
נושא החקירה הוא טובין המסווגים בפרט המכס ,73.07.9920.2
לפי צו תעריך המכס והפטורים ומס קניה על הטובין ,התשס"ז-
.22007
בהתאם לסעיפים )26ד( ו–)27א( לחוק ,רשאי צד מעוניין
כהגדרתו בסעיף  4לחוק לבקש ,בתוך  7ימים מיום פרסום הודעה
זו ,לקבל העתק מהתלונה ומהחלטתי ,וכן הגיש לידי את תגובתו
בכתב לתלונה ,בתוך  30ימים מיום שהומצאו לו העתקים כאמור.
בהתאם לסעיף )30ג( לחוק ,רשאי צד מיודע ,כהגדרתו בסעיף
)28ג( לחוק ,לעיין בחומר החקירה ,למעט מידע אשר ייקבע כי הוא
חסוי.
לקבלת עותק גלוי מהתלונה ומההחלטה על פתיחה בחקירה,
להגשת תגובה או לכל בירור אחר ,ניתן לפנות לח"מ לפי המען:
משרד התעשיה המסחר והתעסוקה ,רח' בנק ישראל  ,5ירושלים
 ,91036טל'  ;02-6662621/2פקס' .02-6662939
י"ז באדר ב' התשס"ח ) 24במרס (2008
)חמ (3—383
ראובן פסח
ממונה על היטל היצף
והיטל משווה
__________
 1ס"ח התשנ"א ,עמ'  ,38התשס"ה ,עמ' .662
 2ק"ת שיעורי מק"ח ,התשס"ז ,עמ' .57

__________
 1ס"ח התשס"ז ,עמ' .298

ילקוט הפרסומים  ,5797י"א בניסן התשס"ח16.4.2008 ,
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