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                                     פתש" ז' ניסן תאריך:
 2020  אפרילב  1 

 5מכ/ תיק:
 678556 סימוכין:

 
 

 לכבוד

 הבינלאומיים והמשלחים המכס סוכני של התאגידים ארגון ר"יו ,שני אמיר מר

 חיפה ,הבינלאומיים והמשלחים המכס סוכני לשכת נשיא גדי כהן,  מר

 א"ת הבינלאומיים והמשלחים המכס סוכני לשכת ר"וי ,סימגי רונן מר

 המכס סוכני של התאגידים ארגון ל"מנכ ,פינטוב ברי מר

 הבינלאומית הבלדרות חברות חטיבת ר"יו ,ביטון יאיר מר

 מר רז הילמן, מנהל אגף יבוא, מכס ותקינה 

 מר נמרוד הגלילי, מנהל תחום בלדרות, לשכת המסחר

 נהלת תחום ענפיגב' מירב וולדמן, עו"ד, מ

 03-6976158פקס  , חטיבת השינוע, שרד הביטחוןמ

 

 
 

 עת חירוםכתב הרשאה )ייפוי כוח( בשאימות הקלות בנוגע להנדון: 
    
 

הקל בתהליך זיהוי ואימות יבואן במסגרת "כתב , ובמגמה ללאור העבודה במתכונת חירום

סוכן מכס ת יבוא באמצעות המגישים הצהרוליבואנים  הוחלט לאשר ,ח(ופוי כיהרשאה" )י

ית ע"י זשלא להזדהות פי, ואין ברשותם כרטיס חכם ,המאושר בתכנית "גורם כלכלי מאושר"

או כל גורם מאמת אחר )פקיד רשוי, משלח בינלאומי, רואה  כאמור,גורם מאמת. סוכן מכס 

עפ"י  שברשותםחשבון או עורך דין( רשאים לשלוח את כתב ההרשאה באמצעות הכרטיס החכם 

 זי.למעט האימות הפי  ,הכללים הנדרשים

 

  כולל.  1/6/20-ועד לתאריך ה זו פרסום הודעהמיום  תקפה החל  הנ"ל הקלה היודגש כי , 
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 מעבר לכך, יובהר כי: 

 

י( נדרשים זובכללם קיומו של כתב ההרשאה )למעט אימות פי ,התנאים והכללים יתרכל  .1

 ותקפים.

 ."גורם כלכלי מאושר"שאושרו בתכנית לסוכני מכס  אך ורקיחסת יההקלה מת .2

י זהאימות הפיתהליך יינתן פרק זמן של חודשיים להשלמת  1/6/2020 -לאחר תאריך ה .3

 .מאמתהגורם הע"י 

 
 

    א היערכותכם בהתאם, ודאגו לעדכן את כל הגורמים הרלבנטיים מטעמכם. אנ

 

 

       

   ברכת בריאות איתנה ,ב        

 ישי עשהאל       

 נהל תחום בכיר תש"ר מ       

 

 

 
 העתק:   מר אבי ארדיטי, ראש מינהל המכס                 
 מר ליאון יצחק, מנהל תחום בכיר                       

 סגני הגובים בבתי המכס
 ממוני תש"ר בבתי המכס  

 מר עמיר קרון, מנהל תחום 
  יפית חודדה מנהלת תחום   

 
 
 


