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לסוחרים   BMG (Business Man Gazaהנפקת תיעוד )נוהל 

 ברצועת עזה

 :כללי .5

מעיצוב וכחלק  לשיפור והנעת הכלכלה הפלסטינית ברצ"עבמסגרת הצעדים  .א

( 41.9.41, אישר שר הביטחון )המצב הביטחוני ברצועה באמצעות ייצוב הכלכלה

 את הצעת המתפ"ש בנוגע למדיניות אזרחית כלפי רצועת עזה.

לאנשי  תיעוד ייחודימרכיבי ה"חבילה האזרחית" שאושרה הינו הנפקת אחד  .ב

מתן הקלות משמעותיות בתנועת  שמטרתו( BMG)העסקים הבכירים בעזה 

 .לישראל ולאיו"שמעזה )דגש על הסקטור הפרטי( הסוחרים ואנשי העסקים 

בהקשר זה יצוין, כי ההקלות המוענקות לבעל הכרטיס הינן דומות להקלות  .ג

 .BMGות לסוחר תושב איו"ש הנושא תיעוד המוענק

תבוצע בהתאם למכסה שאושרה עקרונית )ושתופץ  BMG -הנפקת תיעוד ה .ד

 במסגרת סטאטוס הרשאות מתפ"ש(, כדלקמן:

 .מותנה בסיום העמ"ט -כרטיסים 005 -(0.45שלב א' )עד  (5

 .גידול נוסף -(54.4.40שלב ב' )עד  (2

 .הרחבה נוספת –( 54.7.40שלב ג' )עד  (3

ופירוט  BMG -ה הגדרת הקריטריונים המחייבים לקבלת תיעוד :המסמך מטרת .2

 ההקלות למחזיק התיעוד.

 :BMGרשימת זכויות / הקלות שינתנו למחזיקי תיעוד  .3

 מתן היתרים לתקופה של חצי שנה. .א

לינה באיו"ש ) , לישראל ואיו"ש55:55 – 55:55 -מתן היתרים בטווח שעות  .ב

 (.בלבד

, בדומה לנושאי על גבי רכב ישראלי עם נהג ישראלי רכוב במעברי איו"ש,מעבר  .ג

 .באיו"שBMC תיעוד 
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 חריגות בלבדבקשות , 1בנוהל אח"מ,  לאחר תיאום בגשר אלנבי, למעבר לחו" .ד

 ליציאה דרך נתב"ג תיבחנה באופן פרטני ובכפוף לאבחון. 

מוזנת מניעה ביטחונית/ משטרתית בעת היותו מחזיק  BMGבמידה ולבעל תיעוד  .ה

ר, יתבצע אבחון מיידי )תוך שבעה ימים לכל המאוחר( לבחינת מעמדו בהית

 ותועבר התייחסות הגורם המונע למת"ק עזה.

בסמכות רמת"ק עזה ובהתאם  היתרים עתיים לבנות זוגאישור להנפקת  .ו

 .0541ספטמבר  41ע"י שהב"ט החל מתאריך  לקריטריונים שאושרו

 GBMשיטת מתן תיעוד  .4

 תועבר למת"ק על ידי הועדה האזרחית בלבד., BMGבקשה למתן תיעוד  .א

יגובש ע"י ענף כלכלה מת"ק עזה פרופיל של איש לאחר קבלת בקשה לתיעוד,  .ב

בהתאם  העסקים והבקשה תידון ע"י ענף כלכלה בשיתוף המתאם הרלוונטי

כן בשלב זה תיק הסוחר יועבר לשב"כ -'(. כמובנספח א פירוט )ראה לקריטריונים

 .לקבלת התייחסות 095

ועדה יבוצע דיון של קריטריונים, הלאחר סיום תהליך איסוף החומרים ובחינת  .ג

בהרכב: רמת"ק עזה, רע"ן אג"ם, רע"ן כלכלה, מתאם  ייעודית במסגרת המת"ק

רלוונטי, יועמ"ש ורמ"ד תיאום כלכלי )מזכיר הועדה( שתפקידה יהיה לבחון את 

 תיק הסוחר ובהתאם לכך לאשר/ לשלול את מתן התיעוד.

ותוזן הערה  טיניתועבר ההחלטה לוועדה האזרחית הפלסתלאחר הכרעת הועדה  .ד

 במערכת "אבן מתגלגלת".

לאישור פרטני של כל אדם שהומלץ למעמד  תלע תהועדה תתכנס מעיצוין, כי  .ה

BMG ,לאחר שהענף  כלכלה, בסיוע המתאם הרלוונטי הכין תיק פרופיל סדור ,

 לצד טיעונים לאישור המעמד. 

 ישנה סמכות, איננו עומד באחד הקריטריונים BMG -והמועמד ל הבמיד .ו

מהמכסה  1% -)לא יותר מ באופן חריגתו, ורמת"ק עזה לאשר את מועמדל

עמדות הגורמים המקצועיים במת"ק, עמדת שב"כ לאחר קבלת  זאת המאושרת(

)התייחסות להיבטי מדיניות ויכולת "הגנה" למול גורמים  ועמדת אג"ם מתפ"ש

 .מהווה גורם משמעותי בכלכלת הרצועהם( ובתנאי והסוחר משפטיי

                                                 
לה בתהליך הרישום )האח"ם ממתין קבגשר+ ה הביטחוני בבידוק ההקל -מדובר ב"הקלה כפולה" –נוהל אח"ם  1

 הפנים(.ונציג לשכת הקישור מבצע את הליך ביקורות הגבולות מול נציג משרד  VIP-בחדר ה
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בהקשר זה יודגש, כי החלטתו המנומקת של רמת"ק עזה תצורף לסיכום הוועדה  .ז

 הרלוונטית.

ויתועד בצורה  (רמ"ד תיאום כלכלימזכיר הועדה )פרוטוקול הועדה ינוהל ע"י  .ח

 סדורה במערכת הממ"ח ובתיק יעודי שישמר במשרדי ענף הכלכלה. 
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 (:GBMקריטריונים מצטברים לקבלת מעמד ) -ספח א' נ

 בעלי עסקים/ מפעלים: .5

)דוחות כספיים לשלוש השנים   BMG-של המועמד ל ₪מיליוני  0מחזור עסקי שנתי של  .א

 האחרונות ואישור שלטונות המס הפלסטינים(. 

 עובדים ויותר במסגרת העסק/מפעל. 05, העסקת בנוסף .ב

 הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל. .ג

 הוכחת חברות באיגוד מקצועי. .ד

 אבחון ביטחוני/משטרתי )במידת הצורך(. .ה

)מנהל המפעל  לעסק/ מפעל BMGתעודות  2לאחר עמידה בקריטריונים אלו יינתנו עד  .ו

 סמנכ"ל, מנהל רכש וכו'( -ועובד נוסף בדרג ניהולי מטעמו

 -טק וכיו"ב( -ים )ייעוץ, פרסום, הייאנשי עסקים בענף השירותים ונשות עסק .2

 .₪מיליוני  0מחזור עסקי שנתי של  .א

 עובדים ויותר במסגרת העסק. 0בנוסף העסקת  .ב

 הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל. .ג

 הוכחת חברות באיגוד מקצועי. .ד

 אבחון ביטחוני/משטרתי )במידת הצורך(. .ה

 -יבואנים .3

 .₪מיליוני  0מחזור עסקי שנתי של  .א

 עובדים ויותר במסגרת העסק. 0בנוסף העסקת  .ב

 הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל. .ג

 הוכחת חברות באיגוד מקצועי. .ד

 אבחון ביטחוני/משטרתי )במידת הצורך(. .ה

  -תאגיד/קונצרן או בנק  .4

 .₪מיליוני  05מחזור עסקי שנתי של מעל  .א

 עובדים ויותר. 05העסקת  .ב

לתאגיד, בעבור ממלאי  BMGתעודות  1עד לאחר עמידה בקריטריונים אלו, יינתן  .ג

 סמנכ"לים/ בכירים אחרים . 0יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל,  -התפקידים הבאים 


	נוהל הנפקת תיעוד (BMG (Business Man Gaza  לסוחרים ברצועת עזה
	1. כללי:
	א. במסגרת הצעדים לשיפור והנעת הכלכלה הפלסטינית ברצ"ע וכחלק מעיצוב המצב הביטחוני ברצועה באמצעות ייצוב הכלכלה, אישר שר הביטחון (14.9.14) את הצעת המתפ"ש בנוגע למדיניות אזרחית כלפי רצועת עזה.
	ב. אחד מרכיבי ה"חבילה האזרחית" שאושרה הינו הנפקת תיעוד ייחודי לאנשי העסקים הבכירים בעזה (BMG) שמטרתו מתן הקלות משמעותיות בתנועת הסוחרים ואנשי העסקים (דגש על הסקטור הפרטי) מעזה לישראל ולאיו"ש.
	ג. בהקשר זה יצוין, כי ההקלות המוענקות לבעל הכרטיס הינן דומות להקלות המוענקות לסוחר תושב איו"ש הנושא תיעוד BMG.
	ד. הנפקת תיעוד ה- BMG תבוצע בהתאם למכסה שאושרה עקרונית (ושתופץ במסגרת סטאטוס הרשאות מתפ"ש), כדלקמן:
	1) שלב א' (עד 5.10)- 250 כרטיסים- מותנה בסיום העמ"ט.
	2) שלב ב' (עד 31.1.15)- גידול נוסף.
	3) שלב ג' (עד 31.7.15) – הרחבה נוספת.


	2. מטרת המסמך: הגדרת הקריטריונים המחייבים לקבלת תיעוד ה- BMG ופירוט ההקלות למחזיק התיעוד.
	3. רשימת זכויות / הקלות שינתנו למחזיקי תיעוד BMG:
	א. מתן היתרים לתקופה של חצי שנה.
	ב. מתן היתרים בטווח שעות - 00:00 – 00:00, לישראל ואיו"ש (לינה באיו"ש בלבד).
	ג. מעבר רכוב במעברי איו"ש, על גבי רכב ישראלי עם נהג ישראלי, בדומה לנושאי תיעוד  BMCבאיו"ש.
	ד. מעבר לחו"ל, לאחר תיאום בגשר אלנבי , בנוהל אח"מ , בקשות חריגות בלבד ליציאה דרך נתב"ג תיבחנה באופן פרטני ובכפוף לאבחון.
	ה. במידה ולבעל תיעוד BMG מוזנת מניעה ביטחונית/ משטרתית בעת היותו מחזיק בהיתר, יתבצע אבחון מיידי (תוך שבעה ימים לכל המאוחר) לבחינת מעמדו ותועבר התייחסות הגורם המונע למת"ק עזה.
	ו. אישור להנפקת היתרים עתיים לבנות זוג בסמכות רמת"ק עזה ובהתאם לקריטריונים שאושרו ע"י שהב"ט החל מתאריך 14 ספטמבר 2014.

	4. שיטת מתן תיעוד BMG
	א. בקשה למתן תיעוד BMG, תועבר למת"ק על ידי הועדה האזרחית בלבד.
	ב. לאחר קבלת בקשה לתיעוד, יגובש ע"י ענף כלכלה מת"ק עזה פרופיל של איש העסקים והבקשה תידון ע"י ענף כלכלה בשיתוף המתאם הרלוונטי בהתאם לקריטריונים (ראה פירוט בנספח א'). כמו-כן בשלב זה תיק הסוחר יועבר לשב"כ 890 לקבלת התייחסות.
	ג. לאחר סיום תהליך איסוף החומרים ובחינת הקריטריונים, יבוצע דיון של ועדה ייעודית במסגרת המת"ק בהרכב: רמת"ק עזה, רע"ן אג"ם, רע"ן כלכלה, מתאם רלוונטי, יועמ"ש ורמ"ד תיאום כלכלי (מזכיר הועדה) שתפקידה יהיה לבחון את תיק הסוחר ובהתאם לכך לאשר/ לשלול את מתן הת...
	ד. לאחר הכרעת הועדה תועבר ההחלטה לוועדה האזרחית הפלסטינית ותוזן הערה במערכת "אבן מתגלגלת".
	ה. יצוין, כי הועדה תתכנס מעת לעת לאישור פרטני של כל אדם שהומלץ למעמד BMG, לאחר שהענף  כלכלה, בסיוע המתאם הרלוונטי הכין תיק פרופיל סדור, לצד טיעונים לאישור המעמד.
	ו. במידה והמועמד ל- BMG איננו עומד באחד הקריטריונים, ישנה סמכות לרמת"ק עזה לאשר את מועמדותו, באופן חריג (לא יותר מ- 5% מהמכסה המאושרת) זאת לאחר קבלת עמדות הגורמים המקצועיים במת"ק, עמדת שב"כ ועמדת אג"ם מתפ"ש (התייחסות להיבטי מדיניות ויכולת "הגנה" למול ...
	ז. בהקשר זה יודגש, כי החלטתו המנומקת של רמת"ק עזה תצורף לסיכום הוועדה הרלוונטית.
	ח. פרוטוקול הועדה ינוהל ע"י מזכיר הועדה (רמ"ד תיאום כלכלי) ויתועד בצורה סדורה במערכת הממ"ח ובתיק יעודי שישמר במשרדי ענף הכלכלה.

	נספח א' - קריטריונים מצטברים לקבלת מעמד (BMG):
	1. בעלי עסקים/ מפעלים:
	א. מחזור עסקי שנתי של 5 מיליוני ₪ של המועמד ל-BMG  (דוחות כספיים לשלוש השנים האחרונות ואישור שלטונות המס הפלסטינים).
	ב. בנוסף, העסקת 20 עובדים ויותר במסגרת העסק/מפעל.
	ג. הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל.
	ד. הוכחת חברות באיגוד מקצועי.
	ה. אבחון ביטחוני/משטרתי (במידת הצורך).
	ו. לאחר עמידה בקריטריונים אלו יינתנו עד 2 תעודות BMG לעסק/ מפעל (מנהל המפעל ועובד נוסף בדרג ניהולי מטעמו- סמנכ"ל, מנהל רכש וכו')

	2. אנשי עסקים בענף השירותים ונשות עסקים (ייעוץ, פרסום, היי-טק וכיו"ב) -
	א. מחזור עסקי שנתי של 2 מיליוני ₪.
	ב. בנוסף העסקת 5 עובדים ויותר במסגרת העסק.
	ג. הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל.
	ד. הוכחת חברות באיגוד מקצועי.
	ה. אבחון ביטחוני/משטרתי (במידת הצורך).

	3. יבואנים-
	א. מחזור עסקי שנתי של 5 מיליוני ₪.
	ב. בנוסף העסקת 5 עובדים ויותר במסגרת העסק.
	ג. הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל.
	ד. הוכחת חברות באיגוד מקצועי.
	ה. אבחון ביטחוני/משטרתי (במידת הצורך).

	4. תאגיד/קונצרן או בנק -
	א. מחזור עסקי שנתי של מעל 50 מיליוני ₪.
	ב. העסקת 50 עובדים ויותר.
	ג. לאחר עמידה בקריטריונים אלו, יינתן עד 5 תעודות BMG לתאגיד, בעבור ממלאי התפקידים הבאים - יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל, 2 סמנכ"לים/ בכירים אחרים .


