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נוהל הנפקת היתרי מסחר לישראל
.1

כללי:

א.
.2

במסגרת ההרשאות לאוכלוסייה
בהתאם לחקיקה הישראלית ותחיקת הביטחון ו
הפלסטינית ,מאושרת יציאת סוחרים תושבי איו"ש לישראל ואזח"ע בהתאם לקריטריונים
שנקבעו ובכפוף למכסה מאושרת.

מטרה:
הגדרת הקריטריונים המחייבים ו סדר הפעולות להנפקת היתרי כניסה לישראל ולרצועת עזה
לסוחרים פלסטינים תושבי איו"ש.

.3

.4

הגדרות:

א.

"משווק ישיר"  -בעל עסק מסחרי שמוכר ישירות לצרכן ישראלי.

ב.

"בעל קשרים עסקיים קבועים עם חברות בישראל"  -אלו סוחרים שנמצאים בקשר קבוע
עם בעלי עסקים ישראליים על בסיס חוזי מסחר ,מכר או קנייה לאור סוג העיסוק.

ג.

"בעל קשרים עסקיים זמניים עם חברות בישראל"  -אלו סוחרים שאינם נמצאים בקשר
קבוע עם בעלי עסקים ישראליים לאור סוג העיסוק (כגון ,סוחרי ירקות ,חלקי חילוף לרכב,
בגדים ,צעצועים).

ד.

"עסק ישראלי" – חברה הרשומה בישראל ,אנשי עסקים עצמאיים הפועלים בישראל,
חברות בינלאומיות הפועלות בישראל ,וכיו"ב.

השיטה:

א.

זהות מגיש הבקשה למת"ק הגזרתי הישראלי ואופן הגשתה:
קבלת בקשות לקבלת היתר יציאה לישראל בצד הישראלי תתבצע באמצעות אחד מן
הגורמים הבאים (להלן":המבקש"):

ב.

ג.

)1

נציג הקישור הפלסטיני (בכפוף למדיניות הקשר בין הרשויות)  -רשאי להגיש את
הבקשה למת"ק הגזרתי.

)2

התושב אשר מבקש את ההיתר  -רשאי להגיש את הבקשה ישירות במת"ק -במסגרת
פגישות עם סוחרים.

)3

נציג לשכת המסחר הפלסטיני  -רשאי להגיש את הבקשה למת"ק הגזרתי.

)4

ראשי עיריות או נציג מטעמם  -רשאי להגיש את הבקשה למת"ק הגזרתי.

)5

נציגי משרד ממשלתי/ארגון/נציגי חברות  -רשאי להגיש את הבקשה לענף כלכלה,
באמצעות הקמ"ט הרלוונטי עימו הוא עובד.

אופן הגשת הבקשה:

)1

סוחר רגיל ,אשר אינו מוכר למת"ק ,יגיש את הבקשה עם כלל המסמכים הרלוונטיים
כפי שמופיע בסעיף ה .מטה.

)2

סוחר גדול  ,מוכר למת"ק שמקבל היתרים מתחדשים -יגיש את בקשתו ע"ב טבלה
(מצ"ב הטבלה)

תשלום אגרה:

)1

תשלום אגרה בגובה של  ₪ 10עבור כל בקשה להיתר מסחר בישראל.

)2

כל בקשה תחויב באגרה ללא תלות ל החלטת הגורם המוסמך בדבר אישור ההיתר או
סירובו ומשך תקופת ההיתר (התשלום פר בקשה).
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ד.

אופן תשלום האגרה:

א)

תשלום האגרה יבוצע באמצעות בולי הכנסה בלבד.

ב)

בולי ההכנסה יודבקו ע"ג ההעתק הראשון של בקשת ההיתר המוגשת ע"י
המבקש /בטבלה המוגשת למת"ק (מצ"ב הטבלה).

בדיקת הבולים:

א)
ב)
ה.

ו.
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)3

2014

תתבצע בדיקה לגבי אמיתות הבולים (באמצעות מכשיר גילוי זיוף).
יבוצע ביטול לבולים באמצעות החותמת "מבוטל" –
מחויבת בבולים.

גם בקשה מסורבת

אימות הבקשה עפ"י סטאטוס הרשאות:

)1

בדיקת אימות נתונים במערכת מידע על תושב כולל עמידה בקריטריונים שנקבעו
להנפקת היתר סוחר (גיל ,מין וכו') -בכפוף לסטאטוס ההרשאות העדכני.

)2

בדיקת קיום כרטיס נלווה בתוקף.

)3

אימות היעדר מניעה להנפקת היתר:

א)

בדיקת מניעה ביטחונית ומשטרתית במערכת "אבן מתגלגלת".

ב)

באם קיימת מניעה ביטחונית /משטרתית הבקשה לקבלת היתר מסחר תסורב.

אימות מסמכי הבקשה:
עם קבלת הבקשה יוודא מקבל הבקשה
האפשרויות:

את סוג הבקשה ,ויפעל על-פי

אחת משתי

)1

בקשה לחידוש היתר – המבקש מחזיק בהיתר מסחר בתוקף ,או החזיק בהיתר מסחר
בתוקף בעבר (בין  4-5היתרים) ,המבקש מוכר למת"ק ,אין צורך בתיעוד נוסף לטופס
הבקשה בצירוף הבול.

)2

בקשה להיתר חדש – המבקש לא החזיק בעבר בהיתרי מסחר ,או אינו מוכר למת"ק
הגזרתי כסוחר גדול ,יש לבחון את סוג הסוחר ולטפל בו ,כדלקמן:

)3

א)

קבלת מסמכים המעידים על קיום עסק בישראל -רישיון עסק מידי הרשות
המקומית הישראלית במקום העסק ,או אישור רשות שלטונית ישראלית בדבר
קיום העסק.

ב)

בדיקת אמיתות המסמכים .ככל שהוגשו מסמכים מידי רשות ,יש לבחון באופן
אקראי אמיתותם מול הרשות החתומה על המסמך.

ג)

חוזה מסחרי עם עסק ישראלי ו/או תצהיר העסק הישראלי בדבר קיום קשרים
עסקיים עם המבקש.

ד)

אישור לשכת המסחר הפלסטינית בדבר קיום העסק.

ה)

חשבוניות  Iו/או חשבוניות  Pשל שלושה חודשים לפחות ,כשבכל חודש
קלנדרי יוצגו חשבוניות בסך  ₪ 10,000לפחות .יודגש כי אין לקבל חשבוניות
ו/או קבלות שאינן חשבוניות  Pאו .I

ו)

זמניים עם גורמים בישראל -בכפוף לעמידתו
בעל קשרים עסקיים
בקריטריונים הנוספים ,יקבל היתר זמני חד פעמי התקף לחודש בלבד .זאת,
לצורך מתן אפשרות להציג מסמכים המעידים על קשרים עסקיים עם גורמים
בישראל.

חריג לכך ,בעל קשרים עסקיים זמניים עם גורמים בישראל – יש לבדוק כל בקשה
שלו כבקשה חדשה.
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קריטריונים נוספים לקביעת משך ההיתר ומגבלותיו:

)1

סמכויות והרשאות הנפקת היתרי המסחר הינם בכפוף לסטאטוס ההרשאות
המתעדכן

)2

ככלל יונפקו ההיתרים מהשעה  07:00ועד השעה  ,00:00לכל היותר -אלא אם צוין
אחרת בסטאטוס ההרשאות או בהתאם לשיקול דעת קצין התיאום האזרחי
(במקרים של סוחרי עדרים ,סוחרי דגים ,פירות וירקות וכיו"ב).

)3

משך קבלת ההיתר יהיה עד לחצי שנה ובהתאם לשיקול דעתו של הקצין.

קבלת החלטה:

)1

במקרה בו אושרה הבקשה על-פי הדרישות לעיל ,יש לפעול באופן הבא:
א .להזין את הבקשה במערכת מידע על תושב כולל הזנת נתונים באשר
העיסוק של התושב וסוג המסחר.

לסוג

ב .תיוק הבקשה במת"ק בדו"ח ההיתרים ,כאשר בעת בדיקת הבקשה יש לבטל את
הבולים.

)2

במקרה בו הבקשה אינה עומדת בקריטריונים ובהרשאות שנקבעו (למעט ,קיומה של
מניעה ביטחונית או פלילית) ניתן להעלות את הבקשה כבמ"ס (בקשה מיוחדת בסגר)
אל ענף אג"מ להמשך טיפול.

)3

במקרה בו הבקשה מסורבת לאור קיומה של מניעה ביטחונית או פלילית ,יש לפעול
באופן הבא:
א .העתק הבקשה עם הבולים "המבוטלים" יתויק במת"ק.
ב .תשובה ונימוק הסירוב ירשמו על גביי טופס סירוב.

ג.
ט.
.5

.6

תשובה ונימוק הסירוב יועברו ברשימות למגיש.

סגר -היתר מסחר לישראל שמבוטל בזמני סגר בין אם באופן יזום ובין אם באופן אוט' (פג
תוקפו של היתר בזמן סגר) ,עם סיום הסגר יגיש התושב בקשה חדשה רגילה לכל דבר,
בצירוף בולי ההכנסה בסך .₪ 10

תיוק מעקב ובקרה:

א.

הנפקת ההיתר תתבצע בהתאם ל"נוהל הנפקת היתרי כניסה לישראל ".

ב.

המת"ק ינהל תיק סוחרים אשר בו יופיעו הסוחרים הגדולים והמשפיעים בגזרה ,אשר
מקבלים היתרים מתחדשים ונמצאים בקשרים עם המת"ק.

דגשים:

א.

יודגש כי אין להנפיק היתרי מסחר לפלס' שבקשותיהם הינן עבור העוסקים בסחר במסגרת
רוכלות ("אלטע -זאכן").

ב.

יצוין כי בעבודה של ענף הכלכלה אל מול מרכז ההיתרים יתקבלו הבקשות דרך הדואר
האלקטרוני ותיוק המסמכים הנדרשים (כגון בולים) יתבצע בענף הכלכלה.

ג.

חידוש זכאות -יש לערוך בדיקות אקראיות לפלס' אשר מקבלים היתרים מתחדשים ע"ב
הטבלה ולדרשו עבורם בקשה מלאה עם כלל המסמכים.
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נספח א':

רשימת סוחרים /قائمة التجار:

מס"ד

תאריך /التاريخ:

שם מלא :

ת.ז:

טלפון/פלאפון:

סוג הסחורה:

בדיקה:

االسم
الرباعي:

رقم بطاقة
الهوية:

هاتف ارضي –
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نوع البضاعة:

فحص:

החלטת
קצין:
قرار
الضابظ:

בול:
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