
  
 מדינת ישראל

 משרד הביטחון
 מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 

- ס"בלמ-
1 

 

 
 



  
 מדינת ישראל

 משרד הביטחון
 מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 

- ס"בלמ-
2 

 

 

המדיניות הורחבה , (0202ביוני  02) בהתאם להחלטת וועדת השרים לביטחון לאומי

, הלהקל על האוכלוסייה האזרחית ברצועעזה במטרה  תהאזרחית אל מול רצוע

יכולים לשמש את מנוע הכנסת נשק וחומרים אחרים אשר לוהמשיך קביל למוב

 .באזרחי מדינת ישראללפגיעה ס "של החמאשלטון הטרור 

 

 

האזרחית מדיניות משמעויות הרחבת החוברת זו נועדה להביא לידיעתך את עיקרי 

על פי החלטת וועדת השרים לענייני ביטחון וזאת  ביחס להעברת טובין לרצועת עזה

 .לאומי

 

 

 והסברהדוברות 

 םיחטשב      הממשלה      פעולות       מתאם
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ירי רקטות וכל פעילות עוינת , דיניותה של ממשלת ישראל היא להגן על אזרחיה מפני טרורמ
 .אחרת מעזה

ובאותה עת להרחיב את אופן הכנסת , כדי למנוע הכנסת נשק ואמצעים תומכי לחימה לעזה
 :אל לבצע ללא דיחוי את המהלכים הבאיםהחליטה ישר, הסחורות האזרחיות לרצועה

אמצעים תומכי , רשימה זו תכלול רק נשק .לפרסם רשימה של פריטים אסורים לכניסה לעזה .0
יותר לכניסה  -ל "כל פריט שלא יופיע ברשימה הנ .שימושיים-לחימה ופריטים בעייתיים דו

 .לעזה
ושרו על ידי הרשות לאפשר ולהרחיב הכנסת חומרי בנייה דו שימושיים לפרויקטים שא .0

ואשר יש עליהם פיקוח , (וכדומה, תברואה, מים, מוסדות בריאות, בתי ספר)הפלסטינית 
 .ם בחאן יונס"וכן לפרויקטים של בנייה למגורים כגון זה שמבצע האו, בינלאומי

ישראל מתכוונת לזרז את אישורם של פרויקטים מסוג זה תוך שימוש בהליכים ובנהלים 
 .המקובלים

על מנת להגדיל משמעותית , יב את היקף הפעילות במעברים היבשתיים הפעילים כיוםלהרח .3
 .וכדי להרחיב את הפעילות הכלכלית, את נפח הסחורות שיעברו בהם

במידה שיתעורר צורך  .להגדיל באופן ניכר את הפעילות במעברים היבשתיים הפעילים כיום .4
ובלבד , עברים יבשתיים נוספיםישראל תיפתח מ -בהגדלה נוספת של קיבולת המעברים

 .שקודם לכן יתמלאו כל דרישותיה הביטחוניות
ושל עובדי , לייעל את מדיניות הכניסה והיציאה של אנשים מסיבות הומניטאריות ורפואיות .5

ישראל , ככל שישתפרו התנאים. ארגוני סיוע בינלאומיים המוכרים על ידי ממשלת ישראל
 .עת אנשים אל ומתוך עזהתשקול דרכים נוספות להקל על תנו

 .ישראל תמשיך לבדוק בנמל אשדוד ביעילות המרבית את הסחורות המיועדות לעזה .6

 

, ישראל מקדמת בברכה את שיתוף הפעולה והתיאום עם שותפיה בקהילה הבינלאומית ובאזור
 .ותמשיך לדון עימם בדרכים נוספות לקדמה, ביישום מדיניות זו

האיחוד , מדגישה שוב שיחד עם ארצות הברית  ישראל .ה יישמרמשטר הביטחון הנוכחי כלפי עז
הקהילה הבינלאומית חייבת לעמוד . היא רואה בחמאס ארגון טרור -האירופי ומדינות אחרות 

 .בנחישות על כך שימולאו כל תנאי הקוורטט ביחס לחמאס

ת נגד מדינת חמאס השתלט על רצועת עזה והפך אותה לשטח עוין המשמש לתכנון ולביצוע התקפו
ואמצעים , חומרי לחימה, נשק, ל ימשיך למנוע כניסת ויציאת פעילי טרור"צה. ישראל ואזרחיה

ישראל .שימושיים שמעצימים את היכולת הצבאית של חמאס וארגוני טרור אחרים בעזה-דו
 .קוראת לקהילה הבינלאומית לפעול להפסקת ההברחות של נשק וחומרים תומכי לחימה לעזה

על הקהילה הבינלאומית להצטרף לישראל  .יט נמצא כמעט ארבע שנים בשבי החמאסגלעד של
 .ועליה להעצים מאוד את המאמצים לשחרורו המיידי, בגינוי חריף של שוביו
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כך הורחב מגוון הסחורות למגזר הפרטי , החלה ישראל בהרחבת המדיניות 2010מתחילת שנת 

כך . פרוייקטים הומניטאריים במימון בינלאומי 9והוקם מנגנון תיאום ופיקוח למימושם של 
-שיקום בית החולים אל, סאן יונ'יחידות דיור בח 151השלמת א ל"יקט אונרפרוקודם  ,אדוגמל

 .קודס במימון ממשלת צרפת והקמת מתקני טיהור שפכים

החלה עבודת מטה סדורה ליישום  במסגרת הרחבת המדיניות האזרחית כלפי רצועת עזה
בהובלת יחידת תיאום פעולות הממשלה בשטחים בשיתוף גורמי הביטחון ומשרדי  ,המדיניות

 .הממשלה השונים

 :עדת השרים לענייני ביטחון לאומיהחלה מיד עם החלטת וו, הרחבת פעילות המעברים היבשתיים

 .להעברת סחורות בין ישראל ורצועת עזההעיקרי המעבר  -מעבר כרם שלום

 

 .מש להעברת אגרגטים ומזון מגורעןהמסוע מש -מסוע ליד קרני

 

לרשות וישראל לבמסגרת הרחבת פעילות המעברים היבשתיים הוקמו צוותים משותפים 
מבוצע תהליך הרחבה  ,כך. ים לשיפור וייעול פעילות המעבריםהפלסטינית וכן ננקטו צעדים מידי

אדם של רשות כוח הוהורחב היקף הורחבו שעות הפעילות , בשני צידי המעברתשתיות של ה
 . מנהלת המעברים היבשתיים של משרד הביטחון



  
 מדינת ישראל

 משרד הביטחון
 מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 

- ס"בלמ-
5 

 

 
שעיקרם היכולת של ארגוני , רשימת הפריטים המפוקחים מתבססת על שיקולים ביטחוניים בלבד

פיתוח ייצור ושדרוג יכולות רקטיות ומטעני נפץ ,  ור לעשות בהם שימוש לצורכי טרורהטר
לשיקולים בהתאם מה תעודכן מעת לעת הרשי .המופנים לפגיעה באזרחי מדינת ישראל

 .הביטחוניים

 :רשימת הפריטים המפוקחים מורכבת משתי קבוצות

 :שימושיים -אמצעי לחימה האסורים להעברה וכן חומרים אזרחיים דו .1

 

תשומות בנייה שהכנסתם תאושר לפרויקטים שיאושרו על ידי הרשות הפלסטינית  .2
 .במימון ופיקוח בינלאומי
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 רצועת כלפי ישראל מדיניות לגבי הודעההו 44/ב לאומי לביטחון השרים ועדת להחלטת בהתאם
 אסורים פריטים רשימת להלן, שלה ויעיל מיידי יישום לאפשר מנת ועל 20.6.10 -ה מיום עזה

  .פרטני באישור אלא, לעזה לכניסה

, עזה תרצוע לא האזרחיות הסחורות הכנסת הרחבת את לאפשר כדי, גובשה הרשימה כי, יודגש
 על ולהגן לעזה שימושיים -דו ופרטים לחימה תומכי אמצעים, נשק הכנסת למנוע עת ובאותה

 אשר, ס"החמא ארגון י"ע נשלטת עזה שרצועת בכך ובהתחשב, טרור מפני ישראל מדינת אזרחי
 .טרור ארגון מהווה

 

 :הפריטים המפוקחיםרשימת 

 :ציוד לחימה וציוד טילים .1

 -ח"התשס, (טילים ציוד) ביטחוני יצוא על הפיקוח צובכלל הפריטים המפורטים  .א
2008  

- ח"התשס( לחימה ציוד) ביטחוני יצוא על הפיקוח צוכלל הפריטים המפורטים ב .ב
2008. 

 :שימושי-ציוד דו .2

, (מפוקח שימושי דו ציוד) ביטחוני יצוא על הפיקוח צוכלל הפריטים המפורטים ב .א
 .2008 -ח"התשס

 מפוקח שימושי דו ציוד) ביטחוני יצוא על הפיקוח צוכלל הפריטים המפורטים ב .ב
 .2008 -ט"התשס, (הפלשתינית האזרחית האחריות לשטחי המועבר

 . להודעה זו' המנויים בנספח א, שימושיים-כלל הפריטים הדו .ג

 לטובת, הציוד הכלול ברשימה זו הכנסת תותר, ככלל) לפרויקטיםמפוקח  שימושי -ציוד דו .3
 –( לאומי בין פיקוח עליהם יש ואשר הפלסטינית  הרשות ידי -על אושרו אשר פרויקטים

 . להודעה זו' כמפורט בנספח ב

 

 : דגשים

 .לרצועה לכניסה יותר המפוקחים הפריטים ברשימת מופיע אינו אשר פריט כל .1

 .לעת מעת תעודכן המפוקחים הפריטים רשימת .2

כפוף לקבלת היתר פריטים המפוקחים בהתאם להודעה זו ניתנים להכנסה לרצועת עזה ב .3
 .בעזה והקישור התיאום מנהלת לידי להעביר ישלקבלת היתר  בקשות. פרטני
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 שימושי מפוקח-ציוד דו -'נספח א

 .5%דשנים או כל תערובת המכילה אשלגן כלורי בריכוז העולה על  .1

 :לרבות( Carbon fibers, סיבי פחמן או סיבי גפריט)סיבים או בדים ארוגים המכילים פחמן  .2

 Chopped carbon fibers   .א

 Carbon roving  .ב

 Carbon strand .ג

 Carbon fibers tape .ד

 :לרבות, (GLASS FIBERS)חומר גלם על בסיס סיבי זכוכית  .3

 Chopped glass fibers  .א

 Glass roving        .ב

 Glass strand .ג

 Glass fibers tape .ד

 Glass -S .ה

 E- Glass         .ו

 .כלי שייט .4

 .Dyneemaהמוכרים גם בשם , (Polyethylene fibers)ליאתילן סיבים או בדים המכילים פו .5

 .אמצעי גילוי רטרו .6

 .מיכלי גז .7

 .ציוד קידוח .8

 .ציוד להפקת מים מקדוחים .9

 .Vinyl Esther resins –שרפים המכילים ויניל אסטר  .10

 .Epoxy resins–שרפים המכילים קבוצת אפוקסי  .11
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 :לרבות, או מסוג אמין  וג אמידמקשים עבור שרפי אפוקסי המכילים קבוצות כימיות מס .12

 DETA – Diethylenetriamine  .א

  TETA – Triethylenetramine    .ב

 AEP – Aminoethylpiperazine  .ג

 E-100-Ethyleneamine E-100 .ד

 Jeffamine T-403 .ה

 Catalyst 4,5, 6,22,23,105,140,145,150,179, 190, 240 .ו

    D.E.H 20,24,25,26,29,52,58,80,81,82,83,84,85,87 .ז

 XZ 92740.00 .ח

 :לרבות, מאיצים עבור ויניל אסטר .13

 DMA-Dimethylaniline .א

 Cobalt Octoate .ב

 Mekp- Methylethyl ketone peroxide .ג

 AAP- Acetyl acetone peroxide .ד

 Cuhp- Cumene hydroperoxide .ה

14. HTPB, Hydroxyl-terminated polybutadiene  מסוגM  אוH . 

 .11% -נסת תמיסות בריכוז של למעלה מיש לאסור הכ -חומרים לחיטוי מים .15
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 נספח ב'- ציוד דו-שימושי מפוקח לפרויקטים
 

 (.בתפזורת או בשקים או בחביות)סיד , צמנט פורטלנד .1

 .אגרגטים מחצבה וכל חומרי המצע לסוגיהם, אגרגטים טבעיים .2

 .בטון מוכן .3

 .או דרוך/או מוצרי בטון טרום ו/אלמנט ו .4

 .ה מפלדהאו מוצרי קונסטרוקצי/אלמנט ו .5

 (.כולל רשתות פלדה מרותכות)קוטר   ברזל ליסודות ועמודי בכל .6

 .כבלי פלדה בכל עובי .7

 .תבניות לאלמנט בנייה מפלסטיק או מפח מגולוון .8

 .תבניות מתועשות ליציקת בטון .9

 .מ ומעלה"מ 4קורות מחומרים מרוכבים או מפלסטיק בעלי עובי דופן  .10

 .או מוצרי בידוד טרמי/חומרי ו .11

 (.בכל עובי שהוא)גבס , איטונג או שווה ערך, סיליקט, ןבלוקי טו .12

 .או מוצרים לאיטום מבנים/חומרים ו .13

 .בתפזורת או במארזים מכל זוג שהוא( אמולסיה, ביטומן)אספלט ומרכיביו  .14

 .או מוצרי מסגרות מפלדה למבנים/אלמנטי ו .15

 .טרמ 1או מוצרים לתיעול וניקוז מבטון טרום בקוטר מעל /אלמנטים ו .16

 .או מכולות/ים ויביל .17

 .מ למעט כאלו המצויים במוצרים מוגמרים"ס 2קורות ולוחות עץ טבעי בעובי העולה על  .18

 .ה"ובכלל זאת כלי צמ(  4X4לא כולל)כלי רכב למעט כלי רכב פרטי  .19


