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 אג"מ                                   ענף 

 תיאום      מדור
 קובץ פקודות קבע 

 
 לרצועה רפואי וציוד תרופות העברת נוהל

 כללי  .1

  להעברת  דומה  במתכונת מתבצעת לרצועה  ותרופות  רפואי ציוד העברת  ככלל, .א

 . "שלום כרם" מעבר דרך  ,לרצועה   טובין

 לצורך נוהל זה יוגדרו תרופות וציוד רפואי כ"טובין רפואי".  .ב

מת"ק עזה,   :הם לרצועה רפואיטובין  תיאום ב העוסקים  המרכזיים  הגורמים  .ג

  סחורות  תיאום משרד ,טיניהפלס הבריאות משרד ,אליהישר  בריאותה מתאם

 . השונים ל" הבינ  והארגונים  טיניהפלס 

הטובין   העברת  תיאוםל עדיפות תינתן ,טובין רפואי העברת חשיבות לאור .ד

 שניתן.   ככל קצר ז"בלו  הרפואי

 המטרה  .2

טובין   העברת של ואישור תיאום אופן  את ולמסד להגדיר  היא זה נוהל מטרת

 . ש"ומאיו   מישראל לרצועה רפואי

 השיטה  .3

  להעברת  הנדרשים לאישורים  בכפוף תתאפשר  עזה  לרצועת טובין רפואי  העברת  .א

 .עזה לרצועת  הסחורות מעברי של הספיקה   ליכולת  בהתאם ו 1לרצועה  טובין

  למעט  שלום", "כרם מעבר דרך תתבצע עזה לרצועת טובין רפואי העברת ככלל, .ב

 נקודתי.  באופן ויתואמו  יסוכמו אשר חריגים  מקרים

 מאיו"ש, מישראל ומחו"ל.  :מקורות העברת הטובין הרפואי לרצועה .ג

 מרכזיים:  צירים בשני יתואם  "שמאיו  רפואי טובין   העברת .ד

 הפלסטיני.  הבריאות  משרד  מטעם -רשמי ציר (1

 פרטיים.  מרקחת  ובתי תרופות חברות מטעם   – פרטי/עסקי  ציר (2

 מהרצועה   טובין רפואי  הוצאת .ה

  גזים מילוי צורךל )למעט מרצ"עטובין רפואי  הוצאתלא מתאפשרת  ככלל, (1

   רפואיים(.

 פרטני. באופן הרלוונטיים הגורמים  מול המת"ק  ע"י ייבחנו  חריגים  מקרים (2

 פירוט  - השיטה .4

 
 "עזה לרצועת טובין העברת ותיאום אישור נוהלבהתאם ל" 1



 בלמ"ס 
 

 
 
 
 

 

 2019יולי  -2-
 043פקודה מס' 

 עמודים 2מתוך  2עמוד מס' 
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 קובץ פקודות קבע 

 
 הבאים:   הפרטים את תכלול  רפואי  טובין הכנסת לתיאום  בקשה  כל .א

   .הרפואי הטובין סוג   מפורט בה ,מקורית חשבונית   משלוח/ תעודת  (1

 המועבר  הטובין  היקף (2

 ולח ש  גורם (3

 ברצועה  משלוחה  יעד (4

   הישראלי.  מהצד  המגיעים  והמשאית הנהג  -השינוע  פרטי (5

 המתאם:  לגורם בהתאם הרלוונטי  לגורם  יוגש הבקשה תיאום  .ב

 הערות הבקשה  תוגש אליו גורם מתאם  גורם

  טובין

ציר   -מאיו"ש

 רשמי ופרטי 

 סחורות תיאום משרד

   ברצועה  הרש"פ של

  מתאםמחייב אישור  התיאום

   במנהא"ז. הישראלי   הבריאות

  תיאום  במסגרתיוגש  האישור

 הבקשה. 

משרד תיאום סחורות  ספק ישראלי 

 של הרש"פ ברצועה  

 

ארגונים  

 בינלאומיים 

  מדור ארב"ל מת"ק עזה 

 

  ותיאום "אישור  לנוהל  בהתאם יעשה עזה  מת"ק  למול הטובין תיאום ככלל, .ג

 . "עזה לרצועת טובין   העברת

 דגשים  .5

 . לרצועה סחורות בהעברת לעדיפות זוכה טובין רפואי  העברת .א

  גורמי והנחיות שבמעברים הבידוק לנוהלי התאםיעשה ב טובין רפואי העברת .ב

   .הביטחון

 . פרטני באופן יבוצע  בקירור ותרופות   חיסונים העברת תיאום  .ג


