
 

מערכת ניהול    –שער עולמי 
 לישראלסחר החוץ חדשה 

 

 :כנס לקוחות

 התאחדות התעשיינים בישראל



 לאווירעלייה  -"שער עולמי"

שקבע בין  , בקבינט הכלכלי חברתיהמערכת הובאה לדיון הקמת 
מערכת מידע אסטרטגית  מערכת סחר חוץ דור חדש היא : "השאר

,  המערכת תביא לייעול. של ישראלוחיונית לניהול סחר החוץ 
,  פישוט והוזלה של תהליכים הקשורים בניהול סחר החוץ של טובין

 (2005אפריל ". )ובמקביל תתרום לשיפור ברמת האכיפה
 
 

עברה בקריאה ראשונה " שער עולמי"חוק הצעת 
 .26/7/2017במליאת הכנסת ב  

   





 "שער עולמי"מטרות מערכת 

לשרת את כל הגורמים המעורבים בהליכי סחר החוץ של ישראל במערכת  •
 .   מרכזית אחת

 .ניהול הכנסה והוצאה של סחורות לישראל•

 ,תחבורה, ביטחון : וחוקיות יבואותקינה רישויי , אכיפת דינים •

 ..בריאות וכד   

 .גבייה יעילה ומדויקת של מיסי יבוא•

 .הוזלה. תחרותיות. פישוט והקלה של תהליכי הסחר•

שיפור מערך ההגנה של המדינה מפני טרור ומניעת ייבוא של חומרים  •
 .מסוכנים

 אבטחת מידע•

 ל"התאמה למדדים הבינ•

 

   



   2018ינואר 14  –עלייה לאוויר 
 יבוא בסיסי   –' שלב א

 

 לאוירעליה 

14.01.18 



 לאוירז לקראת עלייה "לו

 ".שער עולמי"למערכת " סחר חוץ"הסבות ממערכת <  10.12 – 6.12.17•

                                    

 

 הסבות חזרה גנרלית<   7.01.18 – 3.01.18•

 

                                          

 "     סחר חוץ"סגירת מערכת <  19:00  10.01.14•

                                                

 

 GO/ NO GO: החלטה <  ש "מוצ 13.01.18•

 

                                 

   10:00שעה  14.01.18          

 "שער עולמי"תחילת עבודה במערכת           







  –מטרת הפיילוט 
הבאת קהיליית סחר החוץ ברמה התהליכית והטכנולוגית למוכנות  

באמצעות  , לקראת הפעלה מבצעית של מערכת שער עולמי מירבית
 .ביצוע תרחישי אמת מבוססים רשימוני יבוא במערכת קיימת

 

בדיקת המוכנות והשלכות 
והטמעת השינויים הנדרשים  

 יחידות המכסעל  

בדיקת המוכנות והשלכות 
והטמעת השינויים הנדרשים  

 קהילת הסחרעל 

בדיקת מוכנות תשתיות  
המערכת  טכנולוגיות של

 ותפקודה המבצעי

 היעדים להשגת המטרה  



פיילוט  
 חובה  

 חדר מצב
מוקד  
 תמיכה

שולחנות 
 עגולים

 2015החל ממאי  –תקופת הפיילוט 

 משתתפים פעילים בפיילוט

 .הפיילוט מתבצע עם כלל קהילת הסחר ובמגוון התהליכים השונים•

 ל"בלדרים ומשלחים בינ, סוכני מכס  100מעל •

 .  חברות תעופה ותובלה, מעברים יבשתיים, נמלים•

 יבואני ומחסני רכב•

 .ומסופים רשוייםמחסנים •

 

 .בתי מכס ויחידות המכס השונות, הנהלה: המכס מינהלכל עובדי •

 משרדי ממשלה ורשויות ממשלתיות•

 

 



 שיטהה     

 אמיתיותתרחישי אמת מבוססים על עבודת הסוכנים בהצהרות יבוא קהילת הסחר תבצע 

(X  כמות מוגדרת מראש לפי גודל וסוג הסוכן/ אחוז מכלל הרשימונים.) 

התרחישים אמורים לכסות את מרבית תהליכי העבודה המבוצעים בבית במכס. 

 של כל המשתתפים והטמעותהדרכות. 

 אוירימצהר , מצהר ימי –בדיקת תהליכים שלמים ... 

           

 
 מצב  זהה למצב אמת, במידת האפשר, לדמותנדרש. 

 (.האמיתיבהלימה למצב )התרת הצהרות בזמן הקצר ביותר 

 בפילוטתרחישים שיוגדרו /בהתאם ליעדים( מגוון וכמות)טיפול בכלל המשימות. 

 המערכתשל  מירבייםהכרה ותפעול , המכס לרמת מקצועיותכל עובדי הבאת. 



 תמונת מצב וטיפול בתקלות –פעילות הפיילוט 

 מרכזי ידע ותמיכה

 חדר מצב מוקד תמיכה לקהילה

 טיפול בתקלות ומיפוי תהליכים בעייתיים

 עבודה לפי תכנית מגוונת מפגשי שולחן עגול

 +100השתתפות סוכני מכס 

 בדיקת גיוון תהליכים

 תרחישים 1000מעל 
 60Kשידורי הצהרות 



   (כניסה למסכים)פעילות עובדים בפיילוט         
 2017אוגוסט  -יולי                                 
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מטה   ירושלים חיפה גשר אלנבי אשדוד אילת ורבין
 מעברים

 ג"נתב נהר הירדן מרכז מסוף ניצנה מינהל המכס

 יולי

 אוגוסט



 שיתוף פעולה עם הקהילה
   – הקהילה גורמי כל עם עדכון ופגישות מידע שיתופי•

  ,תעופה חברות ,ספנות ,ים ק"תס ,תוכנה בתי ,ומשלחים מכס סוכני  

 .יבואנים ,אחסון אתרי  

  ,טפסים ,מסמכים ,עדכונים – הקהילה לשרות פורטל הוקם•

 .ומצגות דיון סיכומי   

  משותף תרגול לצורך וסוכנים מכס עובדי  : עגול שולחן מפגשי•

 .למערכת משותפות עומסים בדיקות•

 .מכס סוכני עם סטטוס פגישות•

 .מכס לסוכני הדרכות•

 מכס סוכני תימרוץ•

 לקוחות/יבואנים כנסי•



 שער עולמי –שאילתות באתר המכס 

 שאילתות ללא זיהוי

•  *   שערי מטבע

•  טבלאות מערכת

•      *  ספקים ולקוחות

•    *  מצהרים

•  ספר המכס

•    *סטטוס הצהרה

 הודעות בוקר•

 שאילתות מזוהות

•  תקרת אשראי ומס"ב

•  *תצהירים

•  ליקויים

•  תדפיס הצהרה

•  *יבואנים יצואנים

•  תפ"ג

•  תשלומים

•  אחסנה גושים ויתרות

 

https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CurrencyRates
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CurrencyRates
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/SystemTables
http://https/shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/VendorSearch
http://https/shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/VendorSearch
http://https/shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/VendorSearch
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/Cargo
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/Cargo
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/Cargo
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/CustomsBook
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/DeclarationStatus
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/DeclarationStatus
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/DeclarationStatus
https://shaarolami-query.customs.mof.gov.il/CustomsPilotWeb/MorningMessages


 שאילתת סטטוס הצהרה –דוגמא 



 טפסים מקוונים –שער עולמי  –אתר המכס 
https://taxes.gov.il/customs 

 *  תקופתייבואן תצהיר  

 טופס בקשה ליבוא זמני של רכב מנועי

 יציאה ממעקב/בקשה להארכת מועד אחרון להוכחת שימוש

 מ"פטעדכון תיק /בקשה לפתיחת

 מטען לבדיקה בטרום תהליך/בקשה לפתיחת מכולה

 הישבוןטופס הגשת תביעת 

 (מסלול מס נדחה)  הישבוןעדכון תיק /טופס בקשה לפתיחה

 הישבוןטופס תחזית פעילות 

 בקשת ויתור או ביטול של החוב

 בקשה לפנייה לתיק תביעה

 הישבוןבקשה לבדיקת זכאות לפעילות 

 *(רשימון)תצהיר יבואן להצהרת יבוא 

 *ל "הארכת זכאות לעולה חדש עקב שהייה בחו

 *חוזרקביעת מעמד תושב -זכאות

 * (כתב הרשאה)כוח  יפויהסרת /בקשה להוספה

 טופס הגשת תביעה להחזר תשלום מיסים ביתר

 הצהרת ערך נמוך

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=SO1010@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=soce01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=soce01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=soce01@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=soce02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=soce02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=soce02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=soce02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=soce02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formtype=soce02@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOCheck01@taxes.gov.i
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOCheck01@taxes.gov.i
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOCheck01@taxes.gov.i
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb03@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb03@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb02@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb04@taxes.gov.il
https://publicsca.forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formtype=sodb04@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOrequestform@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOclaim02@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOdb01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOdb01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove02@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove02@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove02@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=sove02@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen902@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen902@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen902@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen901@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen901@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen901@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOen901@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOlo01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=SOclaim01@taxes.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=soCommercialLowValueDeclaration@taxes.gov.il


  י ראל   ינ  שער עולמי

 ר ו  ה י י   י ראל

 להאר     או  לעולה             ה
 1-800-200-560 :ל  י ה   ה   ל י  ור ל ה ירו י  וה י ע  א ר ר ו  ה  י   י ראל 

 

 40124: י ו י  

   General Information  ה  ר  ללי     

   

  אנא   ר א      ה ו  :

    

 עברית 
 

Hebrew  

 אנגלית 
 

English  
 

Please choose the language of the form: 

 

   

         

      

  

  

  

17
  

 

  

      

 

     

  

 
 

  

      

 

  Feedback   ילוי   ו    

  

 ?What do you think about the process of filling out the form מה דעת  על תהלי  מילוי הטופס?

 

 

  

      

 



 

  הנ יו  לה      ו     וו 

 

הנמצא בסרגל הכלים של הטופס.על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור 

 
 

 

  בבקשה, נסה שנית.

  י ראל   ינ 

 ר ו  ה י י   י ראל

    ה ל  יע   ע    ל  ו    ו ר     
 1-800-200-560 :ל  י ה   ה   ל י  ור ל ה ירו י  וה י ע  א ר ר ו  ה  י   י ראל 

 

 40121: י ו י  

      ה ל  יע   ע    ל  ו    ו ר       

  

 דואר אלקטרוני לתשובה מספר ת"ז

30
  

 

  

      

    ענה ל   ה  

  

 
 

  

      

 

    ילוי   ו   

  

 

  מה דעת  על תהלי  מילוי הטופס? 

 

      

 

  

      

 
מסמ  זה מכיל מידע מוג  על פי חוק הגנת הפרטיות. 

טופס זה מנוסח בלשו  זכר א  מתיחס לשני המינים כאחד.  



        

 

        
        

 תודה על ההקשבה     
 

              


