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באמצעות פקס03-6975177 :

שלום רב,
הנדון :רשימת החומרים הדו-שימושיים האסורים לכניסה לרצועת עזה
 .1ב 4.3.2015-פורסם ברשומות תיקון לצו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח
המועבר לשטחי האחריות האזרחית הפלשתינית) ,תשס"ט .2008-התיקון מוסיף תוספת
שנייה לצו הנוגעת לציוד דו-שימושי שיהיה מפוקח לעניין העברה לשטחי רצועת עזה בלבד.
זאת ,בנוסף לציוד המפורט בתוספת הראשונה ,אשר יהיה מפוקח לעניין העברה לשטחי הגדה
המערבית ורצועת עזה .סך הכל מדובר ב 104-פריטים האסורים להכנסה לשטחי הרשות
הפלסטינית ,אלא לאחר קבלת היתר פרטני.
 .2הריני פונה אליך בבקשה לפרסם את דבר תיקונו של הצו ואת רשימת הציוד המנויה בתוספת
השנייה ,באתר האינטרנט של המתפ"ש ,באופן שיהיה נגיש לציבור הרחב ובמיוחד לציבור
אשר לו נגיעה בדבר-סוחרים ומשווקים מרצועת עזה ועובדי ארגונים בינלאומיים
ודיפלומטים .לשם כך ,מתבקש פרסום הן בשפה הערבית והן בשפה האנגלית .מפאת
חשיבות הנושא ,לא ניתן להסתפק בפרסום הצו ברשומות הישראליות בעברית ,ויש לדאוג
לפרסום המידע באופן שקוף ופומבי באתרכם וכן באתר המיועד לארב"ל
( .)http://www.clagaza.orgנזכיר שבעבר הלא-רחוק פרסמתם באנגלית את רשימת הציוד
האסור לכניסה לעזה (.)http://www.cogat.idf.il/Sip_Storage/FILES/4/4014.pdf

 .3כידוע לכם ,מאז פרסום התיקון לצו ,עודכנה רשימת הציוד הדו-שימושי המפוקח ונוסף לה
למשל האיסור על הכנסת לוחות עץ בעובי  5ס"מ ,רוחב  20/25ס"מ .הנחיה זו נחתמה על ידי
המתאם עצמו ופורסמה באתרכם ללא תאריך ,בעברית .לפיכך ,נבקשכם לפרסם את
הרשימה המעודכנת ביותר של הציוד הדו-שימושי המפוקח על ידי רשויות ישראל לכניסה
לרצועת עזה ,הכוללת הן את הפריטים המנויים בתוספת השנייה לצו והן כל תוספת
שנעשתה לאחר מכן .כמו כן ,נבקש כי תדאגו לפרסם עדכון של הרשימה מכאן ולהבא כל
אימת שיעלה הצורך בכך.
 .4ובאותו עניין ,בימים האחרונים פורסם באמצעי התקשורת כי לבקשת ראש הוועדה הקטרית
לשיקום עזה אישר המתפ"ש הכנסת חומרים דו-שימושיים לעזה ,לצורכי שיקום מבנים .נודה
לאימות מידע זה וכן לקבלת מידע באשר לסוג החומרים שאושרה כעת כניסתם לרצועה,
במסגרת אישור זה.
בברכה,
מיכל לופט ,עו"ד

