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 נוהל תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה
 

 :כללי .1

במסגרת המדיניות האזרחית כלפי רצועת עזה, ככלל, מותרת כניסתם לרצועה  .א

 של כל הטובין אשר לא הוגבלו על פי נהלי הרשויות המוסמכות והחקיקה

 הישראלית.

עם זאת, הכנסת הטובין לרצועה תתאפשר על פי יכולת הספיקה של מעברי יחד  .ב

הסחורות לרצועה ובכפוף להגשת בקשה לתיאום הכנסת הסחורות ע"י הצד 

 הפלס'.

 :המטרה .2

 הגדרת נוהל להכנסת סחורות לרצועת עזה בהתאם למדיניות הקיימת.

 המשימה:  .3

 תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום.

 שיטה: .4

וע"י הארב"ל )תשומות  הפלס' נקבעת ע"י הצד רשימת הסחורות המתואמות .א

 )ענף כלכלה(לשם אישור סופי. לפרויקטים( .ומועברת למת"ק

רשימה הכוללת  לשם תאום הכנסת סחורות לרצועת עזה יעבירו הפלס' והארב"ל .ב

פרטי הגורם המקבל בצד הפלס', מוביל  מקורה, בתוכה את סוג הסחורה,

 י.ישראל

רע"ן/רמ"ד כלכלה יווסת )במידת הצורך ובתיאום עם הצד השני( את החלוקה בין  .ג

ציוד תשתית( על מנת להסדיר את  הגופים השונים )תרומות וארב"ל, חקלאות,

 הדרישה היומית בהתאם.
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 :פירוט –השיטה  .5

יעביר לידי רמ"ד  ברצועת עזה נטי של משרד הכלכלה הפלסטיניווהנציג הרל .א

ת לרצועה, לפחות יום ות להיות מועברומשאיות סחורה הנדרש כלכלה רשימת

 לפני מועד ההעברה )בהתאם לנסיבות( על פי פורמט המתואם בין הצדדים.אחד 

נטי לאישור ציוד חריג וונציג משרד הכלכלה הפלסטיני יפעל מראש מול מתאם רל .ב

רמ"ד  לאחר מכן אשר מצריך בחינה פרטנית באשר להיותו/אי היותו ציוד מפוקח.

כלכלה יעדכן הצד הפלס' בדבר האישור / סירוב ובהתאם לאישור יבוצע תיאום 

 פרטני להכנסת הטובין.

מתאם חקלאות פלס' יכין ויעביר לידי מדור כלכלה במת"ק רשימת משאיות  .ג

לפני מועד ההעברה )בהתאם אחד סחורה חקלאית )תוצרת ותשומות( לפחות יום 

 לנסיבות(.

יות יעבירו לידי מדור כלכלה במת"ק את רשימת משאיות מדור ארב"ל וקצין תשת .ד

הסחורה של הארגונים הבינלאומיים הנדרשות להיות מועברות לרצועה,  לפחות 

לפני מועד ההעברה )בהתאם לנסיבות(.לגבי סחורה החורגת מרשימת אחד יום 

הסחורות המאושרת ואשר אושרה פרטנית על ידי מתפ"ש יוצגו למפקד המוקד 

 יווח המאשרים את הסחורה החריגה.המסמך/הד

דורש  בדיקה כי המוצר המבוקש אינו מפקד המוקד הכלכלי יבצע ברשימות .ה

רש אישורים נוספים להכנסה, לא ואישורים מיוחדים נוספים. במידה והמוצר ד

תתאפשר תיאום הכנסת משאית הסחורה המבוקשת, אלא בכפוף לאישור פרטני 

 שיתקבל לכך.

ידי רמ"ד כלכלה, יצא דיווח עם הרשימות המסוכמות לחמ"ל הרשימות יאושרו על  .ו

 המת"ק, לענף כלכלה תפ"ש ולחמ"ל מתפ"ש.

בעת הגעת המשאית למעבר יבדוק נציג המת"ק )נציגות דרומית( במעבר את  .ז

 הדברים הבאים:

 התאמת פרטי המשאית, הנהג והסחורה למופיע ברשימת התאום. (1

 תאום כלכלי*    כל שאלה/בירור יתבצעו מול מדור 

בסוף יום הפעילות תפיץ הנציגות הדרומית דו"ח פעילות במעברים שתכלול  .ח

 נתונים על מעבר הסחורות בפועל מול התכנון.
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 דגשים .6 

יודגש, כי ענף כלכלה אינו מתאם הכנסת סחורות לרצועת עזה למול גורמים  .א

 ישראליים אלא למול הצד הפלסטיני בלבד.

כי התאום של העברת טובין וסחורות שאינן יודגש, כי נוהל זה מפרט את תהלי .ב

דרושות בהיתר/אישור מיוחד טרם הכנסתם לרצועה או של העברת טובין 

וסחורות אשר דרושות לכך, לאחר שכבר קיבלו את האישורים הנדרשים על פי 

נהלי המתפ"ש או החקיקה הישראלית )כגון חוק הפיקוח על הייצוא הביטחוני, 

 (.2007-תשס"ז

 

 

 

 

 

 

 

 
 המכסה המותרת


