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 באמצעות דוא"ל  
  

 שלום רב,

 לסוחרים ברצועת עזה BMGנוהל הנפקת תיעוד הנדון: 

באתר האינטרנט של  2015הריני פונה אליך בעניין הנוהל שבנדון, אשר פורסם בפברואר  .1

על פי הנוהל, במסגרת הצעדים לשיפור והנעת הכלכלה הפלסטינית ברצועת עזה, המתפ"ש. 

וכחלק מ"עיצוב המצב הביטחוני ברצועה באמצעות ייצוב הכלכלה", הוחלט בחודש ספטמבר 

ייחודי לאנשי  פי רצועת עזה הכוללת בין היתר הנפקת תיעודעל "חבילה אזרחית" כל 2014

יעניק למחזיקים  , כך נכתב,(. תיעוד זהBMG- Business Man Gazaבכירים בעזה )עסקים 

ההקלות תהיינה דומות  הקלות משמעותיות בתנועה מעזה לישראל ולגדה המערבית.בו 

.ג לנוהל 1)בסעיף  BMCעוד לאלו המוענקות לסוחרים תושבי הגדה המערבית הנושאים תי

 (.BMGנפלה טעות ונכתב בשוגג 

לאחר שחלפו עשרה חודשים מאז הוחלט על המדיניות האזרחית הכוללת הנפקת כרטיסי  .2

BMG  וכמעט ששה חודשים מאז פורסם הנוהל בעניין, ובעקבות פניות שהתקבלו במשרדנו

אבקש לברר כיצד הנוהל , קשיים בקבלת הכרטיסים ומיצוי ההטבות הגלומות בהםבנוגע ל

התייחסותך לאמור להלן  מיושם הלכה למעשה וכן לבקש מספר הבהרות בנוגע לאמור בו.

למטרת שיקום כלכלת עזה וחיזוק ריך את מידת התרומה של אמצעי זה תסייע לנו להע

 לאחר מבצע "צוק איתן".  לוסיה האזרחית בה, מטרה עליה הצהיר המתפ"שהאוכ

כרטיסים,  250היו אמורים להיות מונפקים  5.10.2014על פי הנוהל, בשלב ראשון ועד מכסות:  .3

 31.7.2015היה צפוי גידול נוסף במכסה ועד  31.1.2015בכפוף לסיום עבודת המטה בנושא. עד 

, עודנה 2015הרחבה נוספת. למרות זאת, במסמך "סטטוס הרשאות" האחרון מחודש יוני 

שהיא כאמור המכסה  ,BMGאנשים הזכאים להחזיק תיעוד  250קבועה מכסה של 

מבירור שערכנו עלה כי הצד הפלסטיני עודכן זאת ועוד, . הראשונית והמינימאלית ביותר

אנשים, נתון שאינו מופיע במסמכי המתפ"ש. נודה על  450על  המאושרת עומדתשהמכסה 

והאם יש צפי  BMGקבלת הבהרה מהי המכסה המאושרת נכון להיום להנפקת תיעוד 

 להרחיבה בקרוב.

הכרטיסים  250 המכסה האמורה של מתוךעל פי המידע שברשותנו,  הנפקת כרטיסים: .4

לאישור נתון זה או נודה . 2015, וגם זאת רק בחודש יוני כרטיסים 180הונפקו בפועל סך של 

מאז  ע"י המת"ק הכרטיסים שהונפקומספר של  המצוי ברשותכםהעברת הנתון חילופין לל

מתוך נתון זה, נודה על  בכמה "פעימות" התבצעה ההנפקה.כן ועד היום, ו 2014ספטמבר 

קבלת פילוח לפי סוגי אנשי העסקים )ארבע הקבוצות המופיעות בנספח א' לנוהל( וכן נבקש 
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כמו מתוך הסך הכללי.  בכירות ו/או נשות עסקיםנשים להונפקו  BMGלדעת כמה כרטיסי 

תלויות ועומדות בשלב זה וכמה סורבו,  BMGבקשות לקבלת כרטיסי כן, נבקש לדעת כמה 

ואם כן, מתי. בהזדמנות זו נבקש  BMGוכן אם צפויות "פעימות" נוספות להנפקת כרטיסי 

, BMGלדעת כמה פעמים התכנסה הוועדה הייעודית במסגרת המת"ק לאישור מתן כרטיסי 

  ועד היום. 2014מאז ספטמבר 

היא להעניק "הקלות משמעותיות בתנועת  BMGהנפקת תיעוד מטרת  הקלות בבידוק: .5

.ב לנוהל(. משום שהדבר אינו 1הסוחרים ואנשי העסקים מעזה לישראל ולאיו"ש" )סעיף 

מקבלים מי אשר הקלות באשר לסוג המספיק ברור מעיון בנוהל עצמו, נודה להבהרה 

המערבית, הן במעבר גדה תוך ההן במעבר ארז, הן במעברים ב, BMGשמחזיקים בתעודות 

אנא פרטו את היקף ההקלות מבחינת הצורך לתאם את  אלנבי והן ביציאה לחו"ל דרך נתב"ג.

; הצורך להציג תיעוד מזהה ולעבור ביקורת גם בהלוך וגם ובחזור - המעבר מבעוד מועד

 בכל אחד מן המעברים. דרכונים; עמידה בתורים; בידוק גופני וכבודה וכו', 

ליציאה דרך נתב"ג תיבחנה באופן פרטני  לפי הנוהל, בקשות חריגותיציאה דרך נתב"ג:  .6

לשם יציאה דרך נתב"ג?  BMGובכפוף לאבחון. האם התקבלו במת"ק בקשות לקבלת תיעוד 

 אם כן, נודה לקבלת נתונים לגבי מספר הבקשות שאושרו ומספר הבקשות שסורבו. 

מעניקים הטבה כלשהיא לבני או בנות הזוג של  MGBהאם כרטיסי בני/בנות זוג וילדים:  .7

בהם נדרשים המלווים  המחזיקים בכרטיס ולילדיהם? אם כן, האם יש מכסה/תנאים כלשהם

זכאי שבן/בת זוגו וילדיו יעברו יחד עימו ויזכו  BMGבכרטיס  כל מחזיקאו שמא  לעמוד

וג והילדים אשר קיבלו מספר בני/בנות הזנודה אם תוכלו לספק את לאותן הקלות בתנועה? 

 .BMGהיתרים כנלווים למחזיקי 

אנשי עסקים  קבוצות של על פי נספח א' לנוהל, ישנן ארבע :BMGקריטריונים לקבלת מעמד  .8

: בעלי עסקים/מפעלים; אנשי עסקים בענף השירותים; BMGשיכולם לבקש לקבל מעמד 

וד להוכיח כי הוא מקיים , על מבקש התיעותאגיד/בנק. בשלוש הקבוצות הראשונות יבואנים

המבקש אם קשר עסקי עם ישראל או חו"ל. האם מדובר בתנאי הכרחי לבחינת הבקשה? 

ולא עם ישראל או חו"ל, האם  הגדה המערביתקשרים עסקיים וכלכליים עם למשל מקיים 

עובדה זו אינה מספיקה לבחינת הבקשה )לצד עמידה בשאר הקריטריונים(? כמו כן נשמח 

ן הכרחי לבחינת בקשה לקבלת הוכחת חברות באיגוד מקצועי הינה קריטריו להבין מדוע

  טק, פרסום וכו'.-במיוחד כשמדובר באנשי עסקים פרטיים שעוסקים למשל בהיי ,מעמד

 אודה לקבלת התייחסותך בהקדם האפשרי. .9

 בברכה, 

 , עו"דמיכל לופט


