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נוהל הנפקת תיעוד  BMGלסוחרים ברצועה
 .1כללי
א .במסגרת הצעדים לשיפור והנעת הכלכלה ברצועת עזה ,הוחלט על מתן
הקלות בתנועת הסוחרים ואנשי העסקים (דגש על הסקטור הפרטי) לישראל
ובין האזורים ,באמצעות הנפקת תיעוד ייחודי (.)BMG
ב .מכסת נושאי תיעוד ה –  BMGמאושרת ע"י הדרג המדיני ונבחנת באופן
עיתי.
ג .בדיקת בקשות והנפקת היתרי  BMGתתבצע בהתאם לסטאטוס ההרשאות
 .2מטרה
א .לקבוע אופן הטיפול ויישום הנפקת תיעוד והיתרי  ,BMGוחידושם.
 .3שיטה כללי
א .קבלת שמות אנשי עסקים מומלצים מהוועדה האזרחית הפלסטינית
ברצועת עזה ,בהתאם למכסה המאושרת במת"ק עזה.
ב .בחינת המועמדים למול עמידה בקריטריונים הנדרשים לקבלת מעמד BMG
ע"י מדור כלכלה.
ג .אבחון בטחוני והנפקת התיעוד (ראה נספח א') בהתאם לרשימות
המאושרות ומסירתו לצד הפלסטיני.
ד .כלל בעלי תיעוד והיתר ה BMG-יעברו בחינה מחודשת לעמידה
בקריטריונים אחת לשנתיים.
 .4קריטריונים לקבלת מעמד ()BMG
א .בעלי עסקים  /מפעלים
 )1מחזור עסקי שנתי של למעלה מ 2-מש"ח.
 )2העסקת  10עובדים ויותר במסגרת העסק/מפעל.
ב .אנשי עסקים בענף השירותים
 )1מחזור עסקי שנתי של למעלה מ 2-מש"ח.
 )2בנוסף העסקת  5עובדים ויותר במסגרת העסק.
ג .יבואנים
 )1מחזור עסקי שנתי של למעלה מ 2-מש"ח.
 )2בנוסף העסקת  5עובדים ויותר במסגרת העסק.
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ד .תאגיד/קונצרן או בנק
 )3מחזור עסקי שנתי של למעלה מ 15-מש"ח.
 )3העסקת  15עובדים ויותר.
 .5השיטה – פירוט
א .אחת לשנה ,מדור כלכלה יקבל את רשימת אנשי העסקים המומלצים
למעמד  BMCמהועדה האזרחית הפלסטינית בעזה .הבקשה תכלול את
הנתונים הבאים:
 )4טופס בקשה להיתר  +BMGהמלצה
 )5הוכחת קשר עסקי עם ישראל או חו"ל
 )6הוכחת חברות באיגוד מקצועי
 )7דוחות כספיים מהשנתיים האחרונות
 )8הגשת חשבוניות מס
 )9מסמך רשם חברות
 )10טופס /הצהרה על היקף מועסקים
ב .מדור כלכלה יבחן את הבקשות בהתאם לקריטריונים הבאים:
 )1מחזור עסקי של  2מש"ח או לחלופין תאגיד עם מחזור של  15מש"ח.
 )2גיל  25ומעלה.
 )3מס' מחזיקי תיעוד  BMGבחברה/תאגיד( .בהתאם לנחיצות)
ג .רמ"ד כלכלה ייבחן את הבקשה יקבל עמדת מתאם רלוונטי ויעביר את
המלצותיו ,למדור תיאום לאחר הזנת הערה במערכת אודות מעמד התושב
והוספתו לרשימת המעקב במדור כלכלה כשאר עותק מהטבלה מועבר
למדור תיאום.
ד .לאחר אישור הרשימה ,מדור תיאום יעביר את פרטי התושבים לאבחון
שב"כ.
ה .רמ"ד כלכלה ינפיק לתושבים המאושרים תיעוד (כרטיס)  BMGויזין להם
שיוך אוכלוסייה מתאים ,לרבות תת שיוך אוכלוסייה בהתאם לתחום
העיסוק.
ו .אחת לרבעון תבוצע הנפקת תעודות פלסטיק עבור המאושרים ל BMG-ע"י
מדור כלכלה.
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ז .אחת לשנתיים תבוצע בחינה של עמידה בקריטריונים בה כלל בעלי תיעוד
והיתר ה BMG-יעברו בחינה מחודשת לעמידה בקריטריונים.
ח .חידוש היתרי BMG
 )1בדיקת עדכניות העמידה בקריטריונים.
 )2העברת הבקשות למדור כלכלה לשם התייחסות מקצועית לרבות
התייחסות המתאמים הרלוונטיים בהתאם לצורך ולשיקול דעת מדור
תיאום.
 )3לאחר קבלת החלטה אודות כל בקשה ובקשה ,הבקשות יטופלו בהתאם
עפ"י סטאטוס הרשאות ומדיניות אישור/סירוב בקשות ל .BMG
 )4בקשות מאושרות שלא מצריכות אבחון ,הבקשה תאושר ,יונפק היתר
ויועבר עדכון לגורמי הוועדה האזרחית .
 )5בקשות מסורבות קריטריונים ,יסורבו במערכת בהתאם ותועבר
תשובה לגורמי הוועדה האזרחית.
 )6בקשות המצריכות אבחון ביטחוני ,יועברו לאבחון בהתאם במערכת,
לשם קידום .בהתאם להתייחסות האבחון ,יבוצע המשך טיפול בבקשה
ועדכון בהתאם את גורמי הוועדה האזרחית.
 .6אישור  BMGחריג
 )1במידה וישנם תושבים אשר אינם עומדים בקריטריונים לקבלת מעמד
 BMGאולם מומלצים על ידי רמ"ד כלכלה למתן מעמד ,הרמת"ק או
מי שהוסמך על ידו יכול לבחון ולאשר בהתאם לצורך על אלו למרות אי
עמידתם בקריטריונים.
 )2תושבים אלו ייבחנו בוועדת חריגים אשר מורכבת מ :רע"ן אג"מ ,נציג
מדור תיאום ,נציג מדור כלכלה ,קצין תיאום כלכלי (מזכיר וועדה)
והמתאם הרלוונטי (בהתאם לצורך).
 )3ערעור מצד רמ"ד כלכלה על החלטה שנתקבלה בהתאם לסטאטוס
הרשאות תבוצע בראשות הרמת"ק ובהשתתפות :נציג רע"ן אג"מ ,נציג
מדור כלכלה והמתאם הרלוונטי (בהתאם לצורך).

 .7ביטול תיעוד BMC
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א .סמכות ביטול תיעוד  ,BMGהינה של רמ"ד כלכלה ,תוך עדכון מדור תיאום
והזנת הערות במערכת בהתאם.
ב .ביטול תיעוד  BMGיתבצע במקרים הבאים:
 )1בקשה פלס' לביטול תיעוד ,ע"ר צמצום עסקים או אישום בעברה
פלילית/כלכלית .במקרים אלו ידרשו מסמכים מעידים ובקשה רשמית
מהוועדה האזרחית .
 )2ביצוע הברחות קבועות של בעל התיעוד במעברי נוסעים /סחורות.
נקיטת צעדים מול בעל התיעוד המבריח יתבצע באופן מדורג ,כאשר
ביטול התיעוד יבוצע בתיאום עם הועדה האזרחית הפלס' .
 .8דגשים:
א .כלל תהליך הטיפול בבקשות  BMGיתחיל ויסתיים במרכז היתרים במדור
תיאום.
ב .ההיתרים והתעודות יחודשו באופן שוטף בכפוף לאבחון בטחוני והמשך
עמידה בקריטריונים הנדרשים.
ג .חידוש/הנפקת תעודות  BMGיבוצע ע"י מדור כלכלה אחת לרבעון.
ד .הזנת שיוך אוכלוסין לכל מקבלי היתר ומעמד  BMGבמערכת מידע על תשוב
ע"י מדור כלכלה.
 .9נספחים:
א .נספח א' -תרשים זרימה
ב .נספח ב' -דוגמא לכרטיס .BMC

נספח א' -טיפול בבקשת  – BMCתרשים זרימה
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הגשת הבקשה ע"י הוועדה האזרחית עם כלל המסמכים
הדרושים למרכז ההיתרים
הבקשה עוברת לבחינה מקצועית במדור כלכלה ,גיבוש
רשימה ואישור רע"ן אג"מ
פתיחת הבקשה ובדיקה ראשונית במערכת אבן החכמים
ובחינה בהתאם לסטאטוס הרשאות
לא עומד
בקריטריון
כלכלי

עומד בקריטריון
כלכלי

העברת המלצת מדור כלכלה וכלל
הפרטים לרמת"ק /ממונה מטעמו

הוחלט לסרב

הוחלט לקדם
אבחון ביטחוני
במידת הצורך
החלטת מת"ק

מסורב
ביטחונית

מאושר
ביטחונית

סירוב הבקשה במערכת ומסירת
הודעה על סיבת הסירוב לוועדה
האזרחית

אישור הבקשה במערכת ,הנפקת
תיעוד ומסירת הודעת אישור
לוועדה האזרחית
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נספח ב' – כרטיס :BMC
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