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מדינת ישראל
משרד הביטחון
תאריך

02.08.18

אישור ותיאום העברת טובין לרצועת עזה

כללי:
 .1במסגרת המדיניות האזרחית הישראלית כלפי רצועת עזה ,מותרת ,ככלל ,העברתם
לרצועה של כל סוגי הטובין אשר לא הוגבלו בחקיקה ועל-פי נהלי הרשויות
המוסמכות .טובין אשר העברתם לרצועה הוגבלה כאמור מצריכים רישיון פרטני
להעברתם לרצועה מידי הרשות המוסמכת.
 .2יחד עם זאת ,העברת כל טובין לרצועת עזה מתאפשרת על-פי יכולת הספיקה של
מעברי הסחורות לרצועת עזה ,ובכפוף לתיאום פרטני של העברת הטובין לרצועת
עזה.
 .3יובהר ,כי נוהל זה אינו עוסק בתחומים הבאים:
 .1בתחום אישור הפרויקטים ברצועת עזה (הכולל גם אישור העברת טובין).
 .2בעולם העבודה מול ארגונים בינלאומיים בתחומים אלו.
 .3בתחום

העברת

פריטים

בהתאם

ל-

Reconstruction

Gaza

.Mechanism
 .4במתן רישיון או תיאום של העברת ציוד הנתון לאחריות אפ"י (כמפורט
בהמשך).
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מטרת נוהל זה ,היא לפרט ולהסביר את תהליך העברת הטובין מישראל לרצועת עזה בהתאם
לבקשות פרטניות ,החל משלב הגשת הבקשה ועד לשלב העברת הטובין לרצועת עזה בפועל.
סיווג טובין המצריכים רישיון פרטני להעברה לרצועה:
 .1סעיף  20לחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני ,תשס"ז( 2007-להלן" :חוק הפיקוח")
קובע כי טובין דו-שימושיים מפוקחים מצריכים רישיון פרטני לשם העברתם
לרצועת עזה.
טובין דו-שימושיים מפוקחים הם טובין המנויים בצו הפיקוח על יצוא ביטחוני
(ציוד דו-שימושי מפוקח המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית),
תשס"ט( 2008-להלן" :צו הפיקוח") .עוד יצוין ,כי בנוסף לצו הפיקוח ,ישנם שני
צווים נוספים המונים ציוד לחימה וציוד טילים שאסורים בהעברה לרצועת עזה
ולאיו"ש ,ללא אישור אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (צו הפיקוח על יצוא
ביטחוני (ציוד לחימה) ,התשס"ח ;2008-צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד
טילים) ,התשס"ח .)2008-צווים אלו נתונים לאחריות אפ"י (להלן" :הצווים
הנוספים").
 .2בנוסף לכך ,למתאם פעולות הממשלה בשטחים ישנה סמכות להוציא הנחיות
הקובעות כי פריטים מסוימים שאינם מנויים בצו הפיקוח מצריכים גם הם רישיון
פרטני לשם העברה לרצועת עזה .זאת ,מכוח סמכותו של המתפ"ש ליישום
המדיניות האזרחית כלפי רצועת עזה ,ומכוח החלטת ועדת השרים לביטחון
לאומי ב 44/מיום ( 20.6.10להלן" :הנחיות המתאם") .ככל שתופעל הסמכות,
הנחיות המתאם ,העשויות להשתנות מעת לעת ,יפורסמו באתר המתפ"ש.
 .3כל הטובין המנויים בצו הפיקוח או בהנחיות המתאם – הם טובין דו-שימושיים
מפוקחים ,המצריכים רישיון פרטני לצורך העברה לרצועת עזה .כל יתר הטובין,
כל עוד אינם מנויים בצווים הנוספים ,אינם מצריכים רישיון פרטני מראש .
 .4דגשים:
 .1יש להגיש בקשה לאישור העברת טובין כאשר מדובר בטובין אשר בעניינם
קיים ספק אם הם עונים להגדרות הקבועות בצו הפיקוח או בהנחיות המתאם
(למשל ,מוצרים אלקטרוניים מורכבים) וגם כאשר מדובר בטובין המכילים
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בתוכם חומרים אשר עונים להגדרות הקבועות בצו הפיקוח או בהנחיות
המתאם.
 .2בעניין חומרים כימיים קיים ספק אינהרנטי לאור טיב החומרים ומורכבותם,
ולכן בעניינם יש להקפיד על הגשת בקשה לאישור העברת הטובין בכל
מקרה.
 .3העברת כלל הטובין הקשורים לתחבורה מצריכים קבלת רישיון מראש לאחר
בדיקת משרד מתאמת התחבורה.
גורמים המוסמכים לאשר העברת טובין דו-שימושיים:
 .5על-פי חוק הפיקוח ,הרשות המוסמכת להעניק רישיונות להעברת טובין לשטחי
רצועת עזה היא מי שהוסמך על-ידי מנכ"ל משרד הביטחון או ראש אפ"י.
 .6לפי ההסמכה שניתנה כדין (פורסם בילקוט הפרסומים מס'  7533מיום ה' בתמוז
התשע"ז ( ,)29.6.17עמ'  ,)7116להלן הגורמים המוסמכים לאשר העברת טובין
דו-שימושיים המנויים בצו הפיקוח לרצועת עזה:
 .1רמת"ק עזה ,רמ"ח אג"מ מתפ"ש ורמ"ד כלכלה מת"ק עזה – כלל הטובין המנויים
בצו הפיקוח.
 .2קמ"ט איכה"ס – טובין  1עד  25וכן  55לתוספת הראשונה ,טובין  1עד 10 ,5 ,3
עד  54 ,43 ,30,29 ,17עד  59וכן  62לתוספת השנייה.
 .3קמ"ט תקשורת – טובין  27עד  29וכן  55לתוספת הראשונה ,טובין  50 ,35וכן
 52לתוספת השנייה.
 .4מתאם מסו"ת כלכלה ותעשייה מת"ק עזה – טובין  26וכן  30עד  56לתוספת
הראשונה ,טובין  5עד  17 ,9עד  36 ,33עד  51 ,49וכן  61לתוספת השנייה.
 .7טובין המנויים בהנחיות המתאם ,יאושרו על-ידי רמת"ק עזה או מי מטעמו – כפי
שייקבע בהנחיות.
 .8הסמכות לדון בהשגה על החלטה שלא לאשר העברת טובין נתונה למתאם
פעולות הממשלה בשטחים וכן לרמ"ח אזרחית (ילקוט הפרסומים  ,7545כ"ג
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בתמוז התשע"ז , 17.7.17 ,עמ'  )7634להסבר נרחב בעניין תהליך ההשגה –
ראו להלן ,בחלק הדן בנושא זה בנוהל.
 .9יובהר ,כי הגורמים המקצועיים המוסמכים לאשר העברת טובין דו-שימושיים ,הם
הגורמים המוסמכים לקבוע אם טובין מסוימים עונים או שאינם עונים להגדרה
הקבועה במספר פריט מסוים בצו הפיקוח ,או בהנחיות המתאם.
הגשת בקשה לקבלת רישיון להעברת טובין דו-שימושיים:
 .10להלן יפורט אופן ההגשה של בקשות להעברת טובין דו-שימושיים לרצועת עזה,
לידי גורמי המקצוע שתפקידם לרכז ולבחון את הבקשות .כמובן ,על כל בקשה
לכלול את כל הפרטים הדרושים לבחינתה.
.11ציוד תקשורת :כל ציוד תקשורת ,ציוד תומך תקשורת או ציוד המכיל פונקציות
של תקשורת (מחשוב ,אלקטרוניקה וחשמל) ,ציוד העלול לגרום להפרעות
לרשתות תקשורת תוך כדי הפעלתו וציוד תשתית לרשתות תקשורת (ראו
פריטים  27עד  29לתוספת הראשונה לצו הפיקוח) ,לרבות ציוד אופטי וסוגי
מצלמות (פריט  35לתוספת השנייה לצו הפיקוח) ,רכיבי ( UPSפריט  50לתוספת
השנייה לצו הפיקוח) וגלאים מסוגים שונים (ראו גם פריט  52לתוספת השנייה
לצו הפיקוח) ,יש להגיש למשרדי קמ"ט תקשורת במנהל האזרחי באיו"ש.
הוראות להגשת הבקשה:
 .1במקרה שהמזמין ברצועת עזה ומייבא את הטובין – תוגש הבקשה ,באמצעות
"מערכת סטטוס לרישיונות ואישורים לייבואן"( מסלו"ל) ,על גבי טופס אלקטרוני
ייעודי במערכת .יובהר ,כי יש לציין במפורש מיהו הגורם המיועד לקבל את
הסחורה ברצועת עזה.
 .2בקשות להעברת הטובין מישראל או מאיו"ש לרצועה ,תוגשנה על-ידי הספק
המעביר

את

הטובין

לרצועת

עזה,

באמצעות

הקישורhttps://www.gov.il/he/service/request_transfer_pa_wireless:
 .3לשם בירור סטאטוס הבקשות ניתן לפנות במייל kamatt@moc.gov.il :או
באמצעות הטלפון.02-9977777/8 :
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 .12בקשה לאישור חומרים (כגון :חומרי גלם ,צבעים ,חומרים לתעשיית הפלסטיקה,
דבקים ,שרפים פולימריים ,דשנים וכיו"ב) ,יש להגיש למשרדי קמ"ט איכות
הסביבה במנהל האזרחי באיו"ש .
הוראות להגשת בקשה:
 .1בקשות תוגשנה על-ידי הספק המעביר את הטובין לרצועת עזה.
 .2במקרה שהמזמין ברצועת עזה ומייבא את הטובין – יגיש עמיל המכס את הבקשה.
 .3בכלל הבקשות יש לציין במפורש מיהו הגורם המיועד לקבל את הסחורה ברצועת
עזה.
 .4בקשות

תוגשנה

למשרדי

קמ"ט

איכות

הסביבה

באימייל

-

samirh@sviva.gov.il.יש לוודא הגעה בטל' מספר 02-9977082. -
 .5בקשות תוגשנה על-גבי הטפסים המצורפים כנספח א' .יש לצרף כל מסמך הנדרש
כאמור בטפסים אלו ,ולציין את כלל הפרטים הנדרשים.
 .13כלי רכב וחלקי חילוף לכלי רכב :את כלל הבקשות להעברת כלי רכב וחלקי חילוף
לכלי רכב (בין אם מדובר בטובין דו-שימושיים ובין אם לאו) ,יש להגיש למשרד
מתאמת התחבורה במת"ק עזה.
להלן הוראות להגשת בקשה :
 .1כלל הבקשות תוגשנה על-ידי סוחר  /יבואן שמורשה בסחר בתחבורה ברצועת
עזה ,באמצעות משרד התחבורה ברש"פ.
 .2הבקשות תכלולנה פירוט הסחורה המבוקשת ,פרטים מלאים של הסוחר/יבואן
ברצועת עזה ,הגורם המספק את הסחורה (קבלות מפורטות עם פרטים מלאים של
המוכר).
 .3הבקשות תכלולנה מפרט מדויק של כלי הרכב המבוקשים להעברה לרצועת עזה,
בצירוף רישיון רכב מקורי ואישור משרד התחבורה ברש"פ.
 .4לשם בירור סטאטוס הבקשות ,ניתן לפנות ישירות למשרד מתאמת התחבורה
בטלפון  ;08-6741495פקס .08-6717896
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 .14בקשה להעברה לרצועת עזה של כל טובין שהם ,המהווים טובין דו-שימושיים (או
שקיים ספק אם הם מהווים טובין דו-שימושיים) ואשר אינם נכללים בהגדרות לעיל,
יוגשו למוקד אבחון דו"ש במת"ק עזה .
להלן הוראות להגשת הבקשה :
 .1כלל הבקשות תוגשנה על-ידי הגורם המזמין ברצועת עזה למוקד אבחון דו"ש
במת"ק עזה ,באמצעות הוועדה האזרחית הפלסטינית ברצועת עזה וגופי התשתית
הרלוונטיים.
 .2הבקשות תכלולנה פרטים מלאים של הגורם המזמין ברצועת עזה ושל הגורם
המספק את הטובין (שם  +ת.ז ,שם החברה ,מס' החברה ,טל' ליצירת קשר).
 .3הבקשות תכלולנה מפרט מדויק של הטובין המפוקחים המבוקשים להעברה
לרצועת עזה ,בצירוף טופס רש"פ ,חשבון ספק מקורי  +רשימון יבוא ו" Packing
( "Listאם מחו''ל) ,קטלוג מקורי ,מכתב הסבר של המבקש על שימושו וייעודו
של הציוד המבוקש .מסמכים נוספים עשויים להידרש לפי העניין הרלוונטי
לבקשה.
 .4לשם בירור סטטוס הבקשות ,ניתן לפנות ישירות למוקד אבחון דו"ש במת"ק עזה
בטלפון 08-6741476.
 .15יובהר כי לגורמים המוסמכים שמורה הזכות בכל עת לעדכן את הטפסים האמורים בנוהל זה,
תוך שיפעלו לפרסום העדכון במסגרתו של נוהל זה .למען הסר ספק יובהר כי תוקפו של עדכון
הטופס הוא מיידי ואינו תלוי פרסום במסגרת נוהל זה או כל פרסום אחר.

הוראות כלליות באשר למשך הזמן לטיפול בבקשה:
 .16תקנות הפיקוח על היצוא הביטחוני )רישיונות) ,תשס"ח 2008-קובעות כי יינתן מענה
לבקשה בתוך  45יום מעת הגשתה.
 .17גורמי המקצוע האמונים על הטיפול בבקשות ,רשאים לבקש כל מידע נוסף הנדרש
לצורך הכרעה בבקשה 45 .ימי הטיפול ייספרו מחדש מיום קבלת המידע הנדרש.
 .18אם עולה צורך להשלמת הבדיקה הביטחונית ,בטרם מתן עמדה סופית על הבקשה
(להליך האישור הביטחוני – ראו להלן) ,יעביר גורם המקצוע המטפל בפנייה דרישה
לזימון לתחקור תוך  14ימי עבודה מקבלת ההחלטה ,בערוצים בהם התקבלה הבקשה.
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 45ימי הטיפול ייספרו מחדש מיום ביצוע התחקור הנדרש .במקרה בו המוזמן לא
יגיע לשני מועדי תחקור שיתואמו – הבקשה תיסגר ולא יימשך הטיפול בה .יובהר גם
כי ככל שהמוזמן הגיש או יגיש בקשות נוספות לקבלת רישיון להעברת טובין דו-
שימושיים ,אלו לא יטופלו עד אשר יתייצב לתחקור וכי חידוש הטיפול בכלל בקשותיו
של המוזמן יותנה בהתייצבותו לתחקור כנדרש.
אופן הטיפול בבקשות  -תהליך האישור:
 .19ככלל ,בקשות להעברת טובין אשר לאחר בדיקת המסמכים התברר כי אינם דו-
שימושיים (קרי ,אינם עונים לאחד הפריטים בצו הפיקוח או להנחיות המתאם) –
יאושרו להעברה לרצועת עזה בכפוף לביצוע התיאום כמפורט בהמשך.
 .20טובין אשר על-פי הנתונים שצורפו לבקשה ,הם טובין דו-שימושיים ,ייבחנו על-ידי
גורמי המקצוע האמונים על הטיפול בבקשה (קרי ,הגורמים אליהם הוגשה הבקשה),
בצירוף גורמי מקצוע ומפקדים ממת"ק עזה ומהמתפ"ש וכן גורמי ביטחון ,על-פי
הצורך.
 .21הקריטריונים המנחים לבחינת הבקשות :סעיף  8לחוק הפיקוח ,קובע קריטריונים
מנחים אשר רשאי הגורם המוסמך לשקול ,בבואו לאשר את הבקשה:

ת המוסמכת רשאית לסרב לתת רישיון לפי פרק זה או להתנות את מתן הרישיון בתנאים ,בהתחשב,
בין השאר ,בשיקולים אלה:
עברו הפלילי של המבקש;
הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה או תנאי מתנאי רישיון שניתן לפי
פרק זה או הפרת הוראה שבדין או תנאי שבהיתר לפני תחילתו של חוק
זה הנוגעים לפעולה המוסדרת לפי חוק זה ,על ידי המבקש;
אי-עמידה בכללים שקבע השר בתקנות;
לעניין מבקש שהוא תאגיד  -שיקול מהשיקולים המפורטים בפסקאות ()1
עד ( )3לגבי בעל שליטה ,בעל עניין או נושא משרה בתאגיד; לעניין זה,
"בעל עניין"" ,נושא משרה" – כהגדרתם בחוק החברות ,התשנ"ט;1999-
עמידתו של המשתמש הסופי בהתחייבויות שניתנו לפי סעיף (6ב);
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שיקולים הנוגעים לסוג הציוד הביטחוני ,הידע הביטחוני או השירות
הביטחוני שלגביהם מתבקש הרישיון;
שיקולים הנוגעים למשתמש הסופי או לשימוש הסופי;
 .22מבלי לגרוע מן האמור לעיל יצוין ,כי בחינת בקשות להעברת טובין דו-שימושיים
לרצועת עזה ,נעשית בין היתר ,על-פי רמת הסיכון הביטחוני הנובעת מהעברת הטובין
הדו-שימושיים לרצועת עזה ,כנלמד בין היתר מטיב החומר; הגורם המקבל; הגורם
המעביר; וגורמים נוספים ב"שרשרת" ההעברה.
הודעת האישור או הסירוב לפונה :
 .23החלטה על אישור  /סירוב הבקשה להעברת טובין המצריכים אישור לרצועת עזה,
תועבר לידי הפונה באותו אופן בו התקבלה הפנייה (קרי – ישירות ,או באמצעות
הוועדה האזרחית הפלסטינית ,כמפורט לעיל בדרכי הגשת הבקשה) .כל החלטה
תימסר בכתב.
 .24יודגש ,כי קבלת רישיון להעברת טובין דו-שימושיים ,אינה פוטרת מהחובה לבצע
תיאום פרטני להעברת הסחורה.
.25החלטות לסירוב הבקשה ,תימסרנה בכתב ,תוך פירוט (ככל הניתן מבחינה ביטחונית)
של סיבת הסירוב.
 .26המבקש רשאי להגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטת הסירוב ,באותה הדרך בה הגיש את
הבקשה המקורית .בקשה לעיון מחדש ,תכלול טעמים נוספים – שלא נכללו בבקשה
המקורית – הרלוונטיים לבקשה ויש בהם לדעת המבקש כדי לשנות מהבקשה .יובהר,
כי בקשה ללא הנמקה המצדיקה בחינה מחודשת ,לא תיבחן לגופה.
 .27בקשה לעיון מחדש תיבחן בהתאם לתהליך הבחינה של בקשה חדשה ,לרבות העברה
חוזרת לאבחון גורמי הביטחון ,ובהתאם לקבועי הזמן הנדרשים לבחינת בקשה חדשה.
הגשת השגה על סירוב ,וטיפול בה :
 .28נמסרה למבקש החלטה לסרב את העברת הטובין הדו-שימושיים המבוקשים לרצועת
עזה – רשאי המבקש לפנות בהשגה על החלטת הגורם המוסמך.
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 .29השגות על סירוב תוגשנה לקצין פניות הציבור של המתפ"ש ,בצירוף כלל הנתונים
אשר הועברו במסגרת הבקשה הקודמת ,וכן הודעת סירוב שנמסרה לפונה ,והנמקה
מפורטת של הסיבה הנטענת לשינוי החלטת הסירוב.
 .30יובהר ,כי בקשה להשגה אשר תכלול מידע חדש שלא הובא בפני הגורם שקיבל את
ההחלטה ,לא תטופל כהשגה ,ותועבר לגורם המוסמך שקיבל את החלטת הסירוב,
כבקשת עיון מחדש (ראו לעיל).
 .31אם יתברר כי אכן מדובר בהשגה בהתאם לכתוב לעיל ,קצין פניות הציבור יביאה
להחלטה בפני הגורם המוסמך לדון בה.
 .32הקריטריונים המנחים לבחינת השגה ,זהים לקריטריונים המנחים לבחינת הבקשה
עצמה ,כאמור לעיל.
 .33ככל שהכרעת הגורם המוסמך לדון בהשגה תהא לאשר את הבקשה – יש לעדכן בדבר
את הפונה ,וכן את הגורם המקצועי אשר יפעל להוצאת אישור לבקשה כאמור לעיל.
 .34פרטי התקשרות ושעות פעילות של משרד קפ"ץ מתפ"ש:
דרכי התקשרות:
מס' טלפון – 03-697-7957
מס' פקס03-697-5177 :
דוא"לcogat.pnz@gmail.com :
שעות פעילות :ימים א' – ה' בשעות  08:00-12:00ו13:00-17:00 -

גורמים "מנועי סחר":
.35בהתאם לחוות-דעת ביטחוניות של גורמי הביטחון ,ישנם גורמים אשר מטעמים של
ביטחון המדינה יש מקום למנוע מהם מלהעביר ו/או לקבל ,בין אם ישירות על-ידם
ובין אם בדרך של העברה באמצעות אחר ,סחורות לרצועת עזה באופן גורף .זאת ,בין
אם מדובר בסחורות שהן דו-שימושיות ובין אם לאו.
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 .36מי שיש בעניינו מידע ביטחוני ,יכול רמת"ק עזה להחליט כי נכון להטיל עליו מניעה
מוחלטת מלהעביר טובין לרצועת עזה ו/או לקבל טובין ברצועת עזה.
 .37גורם עליו תוטל מניעה מוחלטת כאמור לעיל תסורב כל בקשה שלו לאישור העברת
טובין; תסורב כל בקשה לכלול טובין המיועדים לו או קשורים אליו במסגרת רשימת
התיאום היומית; ותסורב העברה של כל טובין אשר יתגלה "בזמן אמת" בעת ההעברה
כי הם קשורים אליו ,לרצועת עזה.
 .38גורם המבקש לערער על המניעה המוחלטת שהוטלה עליו יפנה לקצין פניות הציבור
של מת"ק עזה ,בצירוף הנמקה וכלל המידע הרלוונטי לבחינת הפנייה.
תיאום העברת סחורות לרצועת עזה:
 .39ככלל ,העברת סחורות לרצועת עזה תתבצע דרך מעבר "כרם שלום" ,למעט מקרים
חריגים אשר יסוכמו ויתואמו באופן נקודתי .
 .40רשימת התיאום היומית תגובש עד לערב יום העבודה הקודם ליום התיאום על-ידי
מוקד תיאום כלכלה במת"ק עזה .
 .41מת"ק עזה רשאי לקבוע כי סוגי טובין מסוימים יועברו בימים מסוימים (וכך אכן
נקבע ,נכון למועד פרסום הנוהל ,לגבי ציוד תקשורת) ,בהתאם לזמינות הנציגים
המקצועיים הרלוונטיים ,והדבר ייעשה בשיח עם הוועדה האזרחית הפלסטינית
ובתיאום עמה.
 .42במקרה שבו מספר גורמים מבקשים להעביר טובין על-גבי משאית אחת – יש לוודא
כי ניתן לשייך בבירור בין הטובין המבוקשים להעברה לבין כל גורם הרלוונטי להם,
וכי הם ארוזים בנפרד ומסומנים בהתאם .במקרה שבו מדובר בתיאום להעברת טובין
דו-שימושיים כל סוחר נדרש לבצע תיאום נפרד.
 .43רמ"ד כלכלה ,או מי מטעמו ,יאשרו את רשימת התיאום לאחר שבחנו את הדברים
הבאים:
 .1כי על הגורמים המעורבים בהעברה אינה מוטלת מניעה מוחלטת ,כמוגדר לעיל.
 .2כי הטובין המיועדים להעברה ,והם טובין המצריכים אישור מראש  -אכן אושרו
מראש.
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 .3כי טובין דו-שימושיים שמקורם בישראל תואמו אל מול מוקד תיאום הסחורות.
כל העברה אשר מבקשים להכלילה ברשימת התיאום היומית ,ואשר לא תענה על
התנאים הללו ,תימחק מרשימת התיאום היומית.
יובהר כי אין באמור לעיל באשר לבדיקות אשר יבוצעו על-ידי רמ"ד כלכלה או מי
מטעמו ,כדי להעביר את הנטל או להסיר ממידת האחריות המוטלת בהתאם לדין על
המבקש להעביר טובין דו-שימושיים לרצועת עזה.
 .44בנוסף לאמור לעיל 48 ,שעות לפני העברה מתוכננת של טובין דו-שימושיים אשר
אושרו להעברה לרצועת עזה ,נדרש הגורם המספק את הטובין לרצועת עזה ,לתאם
פרטנית את העברת הטובין הדו-שימושיים המאושרים.
להלן הוראות הנוגעות לתיאום זה:
 .1את התיאום יש לבצע באמצעות דואר אלקטרוני .Erez.Kalkala@gmail.com
בדוא"ל יש לציין את הפרטים הבאים :פרטי הספק (שם ,טל' ,דוא"ל ,מס' ח.פ,.
שם איש הקשר); פרטי הלקוח ברצ"ע (שם ,ת.ז ,.מס' טל'); פרטי המוביל (ל.ז.
משאית  ,שם הנהג ,מס' טל').
 .1כמו כן ,יש לצרף את הרישיון שניתן להעברת הטובין ,וכן את תעודת המשלוח
אשר תפרט את סוג הסחורה ואת הכמויות.
 .2לאחר "סגירת" רשימת התיאום היומית ,יעדכן מוקד כלכלה את הפונה בדבר
מספר התיאום אשר הוקצה לבקשתו.
מעבר הטובין בפועל:
 .45בעת המעבר במעבר "כרם שלום" ,יוודא נציג המת"ק במעבר "כרם שלום" את
ההתאמה בין רשימת התיאום היומית ובין המעבר בפועל .כמו כן ,באשר לטובין
המצריכים רישיון ,יוודא נציג המת"ק את קיומו של רישיון כתוב .בנוסף ,במקרה שבו
מספר גורמים מבקשים להעביר טובין על-גבי משאית אחת יוודא נציג המת"ק כי ניתן
לשייך בבירור את הטובין השונים לגורמים השונים.
 .46כל משלוח אשר תימצא אי התאמה בינו ובין האמור ברשימת התיאום ו/או ברישיון
העברת הטובין ו/או לא יתאפשר שיוך ברור של הטובין השונים לגורמים השונים
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כאמור לעיל – תסורב העברתו לרצועת עזה .שיקול הדעת בעניין מסור לנציגי
המת"ק.
 .47בנוסף לאמור לעיל ,אם מתגלה במהלך הטיפול בטובין במעבר כי טובין המועברים
לרצועת עזה ,קשורים למעשה לאחד מן האנשים עליהם הוטלה המניעה המוחלטת
כמפורט לעיל במישרין או בעקיפין ,למרות שהדבר לא אותר במהלך הכנת רשימת
התיאום היומית – יסורב מעבר הסחורה לרצועת עזה ,על-ידי נציג המת"ק.
 .48יובהר ,כי אין בתיאום מעבר הטובין או במתן הרישיון מעין יצירת התחייבות שהטובין
יועברו לרצועת עזה במקרה שבו יימצאו חריגות מהתיאום ,מהרישיון או בכל הפרת
דין אחרת או אי-עמידה בתנאי הנוהל או במקרה שבו יתעוררו שיקולים רלוונטיים
(לרבות שיקולים ביטחוניים) בעת טיפול ובחינת הטובין במעבר.
משמעויות העברת טובין דו-שימושיים ללא תיאום ורישיון:
 .49סעיף (56ה) לחוק המאבק בטרור ,התשע"ו 2016 -קובע כי:

()1

()2

" )56ה) לעניין סעיף זה –
חזקה שרכוש שנתפס במעבר גבול בין ישראל לחבל עזה ,שלא דווח והיתה חובה
לדווח עליו ,בלא היתר שנדרש או שהיה ניסיון להסתירו ולהבריחו ,הוא
רכוש כאמור בסעיף זה ,אלא אם כן הוכח אחרת;
חזקה שרכוש שבאמצעותו הועבר או הוסתר רכוש כאמור בפסקה ( ,)1שימש
במישרין לביצוע עבירת טרור חמורה ,אלא אם כן הוכיח מי שהרכוש
נמצא בבעלותו ,בחזקתו או בשליטתו כי לא ידע שבאמצעות רכושו
יועבר או יוסתר רכוש כאמור בפסקה (";)1

 .50טובין אשר נעשה ניסיון להעבירם למרות שלא קיבלו רישיון כנדרש ו/או לא תואמו
כנדרש – ניתן למנוע את העברתם לרצועת עזה ,לפי שיקול דעת נציג המת"ק במעבר.
 .51על כלל הגורמים המעורבים בשרשרת העברת הטובין לרצועת עזה (כדוגמת:
הסוחרים ,גורמי ההובלה וכיו"ב) לוודא כי המשלוחים ,על הטובין הכלולים בהם ועל
המשאית אשר מובילה אותם ,לא משמשים להעברת טובין אשר לא קיבלו רישיון
כנדרש.
 .52ניסיון להעביר טובין בניגוד לדין ולנהלים המחייבים עשוי לחשוף את האחראים לכך
להליכים פליליים.
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 .53בנוסף ,שתי השלכות נוספות אשר אפשר שיופעלו נגד ניסיונות להעברה אסורה של
טובין דו-שימושיים לרצועת עזה:
 .1כל טובין המצריכים רישיון (קרי ,מנויים בצו הפיקוח או בהנחיות המתאם או
בצווים הנוספים) ,אשר נעשה ניסיון להעבירם לרצועת עזה בלי רישיון כנדרש –
עשויים להיתפס ,זאת על-פי הוראות החוק .גורמי מת"ק עזה מוסמכים לתפוס את
הטובין אשר נעשה ניסיון להעבירם ללא רישיון כנדרש ,וכן את כל הטובין שהיו
על המשאית (גם אם לחלקם ניתן רישיון כנדרש וגם אם לא נדרשו ברישיון כלל),
ולרבות המשאית עצמה .
 .2בכל ניסיון העברה אסורה של טובין דו-שימושיים המצריכים רישיון כאמור,
אפשר לבחון הטלת קנס אזרחי בהתאם לחוק הפיקוח .לעניין זה ,יפעלו גורמי
מת"ק עזה בהתאם לנוהל הרלוונטי (נוהל הטלת קנסות על מעבירי טובין דו-
שימושיים לרצועת עזה שלא כדין) ,המפורסם לציבור.
 .54האמור אינו גורע מכל אמצעי חוקי אחר אשר כל רשות מנהלית של מדינת ישראל
רשאית ,על-פי חוק ,לנקוט נגד כל אדם או סחורה הקשורים בניסיון להעברת טובין
לרצועת עזה (למשל ,סמכויות רשות המיסים; סמכויות משטרת ישראל; וכיו"ב).
.55מצ"ב נספח.

נספח  -טופס הגשת בקשה להעברת טובין דו-שימושיים לקמ"ט איכות הסביבה
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טופס הגשת בקשה להעברת טובין דו-שימושיים לקמ"ט איכות הסביבה
נחזור ונדגיש כי את טבלת "פירוט הרכב החומרים המבוקשים להעברה לעזה" יש
להקפיד למלא עפ"י הכללים הבאים:
בקשה שתישלח ללא טבלה מלאה לפי ההסברים כמפורט במכתב זה ,לא תקבל
התייחסות.
 .1על הטבלה להכיל את כל הרכיבים בשמם הכימי דהיינו שם המולקולה.
לדוגמא :פיגמנט שחור שיש בו  iron oxiedייכתב בשמו המולקולרי  , Fe2O3ולא
תחת המילה "פיגמנט" וכנ"ל שאר החומרים בפיגמנט (היה ויש).
דוגמא נוספת:
בחומר  BXPb drierיש  3מרכיבים .הכרחי לפרט את המרכיבים
בשפה הכימית:
Hydrotreated heavy naphtha .1
2-ethylhexanoate .2
2-Ethylhexanoic acid .3
 .2לכל אחד מהשמות הכימיים יוסף מספר  CASבעמודה המתאימה.
 .3לכל מרכיב יש לפרט את האחוז מכלל החומר ,יש לפרט  100%רכיבים.
 .4יש להקפיד לכתוב לכל שם מסחרי מבוקש טבלה נפרדת לדוגמא:
חברה הרוצה להעביר את החומרים ששמותיהם המסחריים  :ורניש לעץ ,צבע
מט ופריימר אויל ,תמלא עבור כל אחד מהחומרים הנ"ל טבלה נפרדת שתמוספר
במס' סידורי (.)1,2,3
 .5בראש הטבלה חובה לציין:
● מס' סידורי כמפורט בסעיף לעיל
● שם מסחרי
מחלקת אג"ם – בחזית העשייה
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● כמות מבוקשת בק"ג
● שימוש החומר
 .6בתחתית הטבלה נמצאת הצהרה על כך שיש פירוט על כל הרכיבים בחומר
האמור (דהיינו  ,)100%יש לחתום על כל אחת מהטבלאות.
 .7כמו כן יש למלא הצהרה על אמיתות המידע שניתן לגבי החומרים.

טבלת פירוט הרכב החומרים המבוקשים להעברה לעזה:

מספר סידורי:
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שם מסחרי:
כמות מבוקשת בק"ג:
שם המרכיב(פולימר/רזין יש לציין את היחידה
החוזרת)

מספר CAS

COPONENT-chemical name or

CAS NUMBER

moleculary name

אחוז מכלל
התערובת/תמיסה
%
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שימוש החומר (איטום/בידוד טרמי/אספלט/אחר):

אני מצהיר בזאת כי הפרטים בטבלה מלאים ונכונים ,ומכיל מידע מלא על 100%
מרכיבי החומר.

חתימה___________________ :
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