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נט מיום הייתה בתוקף עד החלטת הקבימשקפת את המדיניות ש שהעברתם לרצועת עזה אסורה רשימת המוצרים

שימושיים וחומרי בנייה -דוכחומרים שמוגדרים  הכוללת, או אז הוחלט לגבש רשימת חומרים אסורים. 2010ביוני  20
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