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הנדון:אופן העברת כספים בין ישראל לרצועת עזה
באמצעות בלדרות מאובטחת
 .0כללי:
א.

ב.

ג.

במעבר ארז מבוצעת באופן שוטף העברת כספים בין ישראל לגורמים
שונים ברצועה,באמצעות בלדרות מאובטחת המבוצעת על ידי רשות
הדואר או גורמי אבטחה פרטיים כגון "ברינקס".
כספים אלו מיועדים להגיע לבנק ישראל ,או מבנק ישראל לבנקים
מוכרים הפועלים ברצ"ע בחסות ופיקוח הרש"פ ,או לטובת משכורות
אונר"א.
הסכומים העוברים הינם סכומי כסף גבוהים מאוד של מטבע ישראלי
ומטבע זר.

 .5מטרה:
נוהל זה יפרט אופן העברת הכספים תוך מתן אבטחה מקסימאלי בכפוף
להנחיות הביטחון באזור ובפיקוח לשכת הקישור ומעבר ארז.

 .3הגדרות לנוהל:
א.
א.
ב.

ג.

מעבר הכספים יבוצע דרך מעבר הרכב (ד') של מעבר ארז.
"רכב בלדרות"  -רכב משוריין המבצע את משלוח הכסף שבד"כ
מאויש על ידי נהג ומאבטח ישראלי (ברינקס למשל).
"רכב פלסטיני"  -רכב משוריין פלסטיני העוסק בהעברת הכסף
ליעדים ברצ"ע (לדוג'  -בנק פלסטין ,אונר"א ועוד).

 .4השיטה:
ב.
א.

ב.

5102

חברת הבלדרות הישראלית תתאם עם ענף כלכלה במת"ק לפחות 42
שעות מראש טרם הגעתם למעבר ארז.
ענף כלכלה יפעל לאישור תיאום מעבר הכספים מול תפ"ש ורמת"ק עזה,
לאחר קבלת האישור יועבר העתק דרך חמ"ל המת"ק לחפ"ק לשכת
הקישור והאחרון יתאם זאת מול גורמי מעבר ארז.
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לאחר קבלת תאום על מעבר כספים ,יוזרם רכב הכספים הישראלי לתוך
המעבר רכוב (עמדה ד').
בעת הגעת רכב הכספים הפלס' ל 555 -יועברו פרטיו לחפ"ק לשכת
הקישור לצורך אימות פרטים ולאחר מכן יוזרם למשטח גא"ג (מעבר
הרכב) ע"פ בקשת חפ"ק מעבר ארז.
בסיום ההעברה הרכב הישראלי ישוחרר לכיוון ישראל ויועבר דיווח
חמ"לי על ביצוע העברת הכספים.

 .5דגשים לנוהל:
א.

ב.

ג.

ד.

העברת כספים מחייבת תיאום פרטני לאחר אישור המתפ"ש ,רמת"ק,
אג"ם וענף כלכלה במת"ק .
יש לבדוק כי הנציגים הישראלים והפלס' (המקבלים 5המוסרים) את
הכספים מופעים בתיאום ,כל שינוי בפרטים מחייב תיאום ואישור חדש.
נוהל זה אינו עוסק בהיתרים מהותיים להעברת כספים ,ככל שאלו
נדרשים על פי כל דין ,אלא בשיטת ההעברה של משלוחים מתואמים
ומאושרים.
לאחר סיום העברת הכספים יועבר דיווח ע"י לשכת הקישור לחמ"ל
המת"ק.
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תרשים זרימה – העברת כספים
העברת כספים תתבצע לאחר קבלת דיווח מבצעי מענף
כלכלה  .ההעברה תתואם בהתאם מול מעבר ארז (יום
לפני)
לאחר הגעת הרכב הישראלי למעבר ,הרכב יוזרם
למעבר הרכוב (עמדה ד')

בעת הגעת הרכב הפלס' ל  , 252-פרטי הרכב
והנציגים הפלס' ייבדקו 5יאומתו ולאחר מכן
יוזרמו למעבר הרכב לעמדה ד' בתיאום מלא מול
חפ"ק מעבר ארז

הכסף מהרכב הישראלי יועמס ע"ג עגלות ע"י
העובדים של המעבר ויועבר לרכב הפלס'

בתום ההעברה  ,הרכב הפלס' יוחזר לרצועה ויצא
דיווח מבצעי בהתאם

