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 מרצועת עזה ושיווק סחורות ייצוא

 כללי .1

. מרבית התוצרת חו"לל ותסחורת וצאומייו"ש ואלישראל וחורות סת ומשווקרצועת עזה מ .א

 תוצרת תעשייתית וחקלאית. יאההיום  משווקת/המיוצאת

 בנושא, יתישראלהמדיניות כפוף לב מבוצע ,מעבר כרם שלום, דרך עזהרצועת מ והשיווק הייצוא .ב

 .של גורמי הביטחון נחיותלהובכפוף  הרלוונטיים ועפ"י הנחיות משרדי הממשלה

 מטרה .2

 .רצועת עזהמ והשיווק לות לתיאום תהליך הייצואהגדרת סדר פעו

 עקרונות .3

של הרש"פ מול  נציג משרד החקלאות/יבוצע ע"י מתאם הסחורות הפלסטיני השיווקתיאום  (1

 מת"ק עזה בלבד. 

ע"י מתאם הסחורות הפלסטיני, אשר יעביר את הרשימה המבוקשת הסחורה יקבע עדוף ית (2

 במת"ק עזה. כלכלהלתיאום למדור 

, ובהתאם לנוהלי שיווקיהיה בהתאם ליכולת הספיקה של מעבר כרם שלום ל שיווקה (3

 .הביטחון הקיימים

משרד רשות המכס והמיסים וכן הנהלים המקצועיים של הלי ונייצוא יעשה בהתאם ל/השיווק (4

 .בהתאם לסוג הסחורה משרד הבריאות /משרד הכלכלה החקלאות/

אשר בידוק ושינוע צורך בטחוני, יבוצע פיילוט בהתאם לבפעם הראשונה או  המועברתסחורה  (5

 .ויבוצע על ידי רמי"ם במעבר "כרם שלום"יתואם ע"י המת"ק 

בתחומי הבידוק הביטחוני והשינוע במעבר כרם שלום הינם זהים ללא ההנחיות המחייבות  (6

 הבדל בין יעד הסחורה. 

 שיטה .4

 כללי .א

 מדיניותבהתאם ל לחו"ל יצואיוהלישראל ויו"ש קדם את תהליכי השיווק י מת"ק עזה (1

 נושא. ב הממשלה

ברש"פ למדור  מתאם חקלאות /ם סחורותסחורה תועבר ע"י מתא שיווק/בקשה לייצוא (2

 במת"ק עזה. הכלכל

מתפ"ש/מנהא"ז כן את ו רמי"ם ומכס, - "רם שלוםכ"מת"ק עזה יעדכן הגורמים במעבר  (3

 .יעד הסחורהבהתאם ל

 .יעדהמוצא ובנמל ה נמלבבוצע בהתאם לנהלים הנהוגים י, שווקתהטיפול בסחורה המ (4
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 רמי"ם.יוגבל בהתאם להנחיות הביטחון של  -גובה משטח פלסטיני  (5

  יו"שאלישראל ושיווק סחורות  .ב

 באחריות הרש"פ לוודא כי לא קיים כיתוב כלשהו בעברית על גבי הקרטונים. (1

 מנהל המזון במשרד הבריאות. של חייב אישור משיווק מוצרי מזון  (2

 החקלאות. שרד ממחייב אישור  תיחקלאתוצרת שיווק  (3

חגורות ) תבוצע באמצעות שרינקיםאריזת הקרטונים על גבי המשטח  -בשיווק חקלאי  (4

הסחורה תיפתח לצרכי בידוק, המשטח אם . ("ניילון נצמד כחול") סרט הדבקה/(פלסטיק

 .ייסגר וייארז על ידי אנשי רמי"ם במעבר

, יעביר היצואן הפלס', באמצעות "כרם שלום"שעות טרם הגעת הסחורה למעבר  24לפחות 

( 'א, טפסי שליפת יצוא )נספח החקלאות הפלסטינימתאם הסחורות הפלסטיני/ מתאם 

  ( לגורמים הרלוונטיים בדגש לגורמי רשות המכס.'בוהצהרה יצואן על מקור טובין )נספח 

חיטוי לרבות  יטופלו ע"פ דרישות משרד החקלאות תחקלאיתוצרת משאיות הנושאות  (5

באחריות הן  הנחיות אלוקיום  .ושטיפת המשאיות לאחר פריקת הסחורה בטרם יציאתן

 .ונהג המשאית ובפיקוח נציג הגנת הצומח במשרד החקלאות מזמין ההובלה בצד הישראלי

 ייצוא סחורות מרצועת עזה לחו"ל .ג

בכל הנוגע  משרד הבריאותבהנחיות המכס ו הליובנעמידה ייצוא מוצרי מזון לחו"ל מחייב  (1

 שילוח. הלנמל  שינועה הישיר של הסחורה להבטחת

משרד החקלאות בהנחיות מכס והלי הובנ כפוף לעמידהת לחו"ל יחקלאתוצרת של  ייצוא (2

 .בנושא אריזה ושינועח "יחידת הפיצוובפרט, של 

נציג הוועדה האזרחית הפלסטינית ועל ידי נציג משרד מעקב אחר הייצוא יבוצע על ידי  (3

 .התמ"ת או משרד החקלאות, לפי העניין
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  -יצואמסמך שליפת  -' אנספח  
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 הצהרת יצואן על מקור הטובין -' בנספח 

 


