מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הלשכה המשפטית

ג' אב ,תשע"ה
 91יולי5192 ,

עו"ד מיכל לופט
גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע (ע"ר)
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הנדון :בקשה על פי חוק חופש המידע ,התשנ"ח -8668 -הנחיות בדבר שיווק סחורה חקלאית בין רצועת עזה
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בהמשך לפנייתכם שבסימוכין ובשמו של מר אילן ישראל ,הממונה על חוק חופש המידע במשרדנו ,אבקש
להשיבך כדלקמן:
במכתבכם שבסימוכין בקשתם לקבל מידע בדבר שיווק סחורה חקלאית בין רצועת עזה לאיו"ש .להלן נבקש
להביא בפניכם את המידע המבוקש ,לפי סדר שאלותיכם.
 .9האם קיימים נוהל והנחיות המסדירים את אופן השיווק של סחורה חקלאית בין רצועת עזה לאיו"ש? על
מנת להשיב לשאלתכם זו ,הנני מצרפת את מכתבו של מר גלעד אלירז ,מנהל תחום יבוא ורישוי היצוא
במשרד החקלאות אשר ריכז ,לצורך הנוחות את הנהלים הרלבנטיים המסדירים את שיווק התוצרת
מרצועת עזה לישראל (מצ"ב מסומן נספח א') .אותם נהלים חלים גם על העברת תוצרת מרצועת עזה
לאיו"ש.
בנוסף ,לגבי העברת דגים ,הנוהל שחל בנושא ,הוא נוהל יחידת הפיצו"ח שמפעילה סמכותה מכוח תקנות
בריאות הציבור (מזון) (בדיקת דגים) ,תשמ"א  .9199לפי נוהל זה על העברת דגים טריים חלים כללים
לפיהם ,הדגים יאוחסנו בארגזי קרח ברכבים סגורים שניתן לסגור בהם את הדלתות עם סגר.
יחידת הפיצו"ח אמונה על פיקוח העברת הסחורה ישירות מרצועת עזה לאיו"ש ,ע"י החתמת נהג הרכב
המוביל על מסלול נסיעה ודרישת חובת התייצבות במעבר המקבל אצל מפקח פיצו"ח.
 .5אי לו קריטריונים עמדו בבסיס כתיבת ההנחיות? מי הגורם המקצועי האמון על כתיבת הנחיות אלו? מי
הגורם המקצועי האמון על הבאת הנחיות אלו לציבור המשווקים של הסחורה החקלאית? הקריטריונים
שעמדו בבסיס הנהלים הנ"ל הנם קריטריונים מקצועיים .הנהלים נכתבו על ידי יחידת הגנת הצומח
ויחידת הפיצו"ח במשרד אשר שואבות את סמכותם מכוח דינים רלבנטיים .מר אורי מדר ,מתאם
חקלאות עזה הוא הגורם המקצועי האמון על הבאת הנחיות אלו לציבור המשווקים הרלבנטי של הסחורה
החקלאית.
 .3מה הם סוגי הגידולים החקלאים או הדגה המותרים לשיווק? מי הגורם המקצועי שאמון על הכנת
הרשימה ומה הקריטריונים המנחים בהכנת רשימה זו? סוגי הגידולים המותרים לשיווק מרצועת עזה
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לאיו"ש הם :עגבנייה ,מלפפון ,פלפל ,חציל ,קישוא ,דלעת ,דלורית  ,אבטיח ,מלון ,בטטה ,בצל ,תות שדה,
כרוב ,כרובית ,תמר ,שעועית.
הגורם המקצועי שאמון על הכנת רשימת התוצרת הצמחית שעוברת זו יחידת השירותים להגנת הצומח,
ולגבי הדגה ,משרד הבריאות .השיקולים הם כאמור שיקולים מקצועיים של מניעת העברת נגעים הפוגעים
בצומח ובחי.
 .4מה הם תנאי המשלוח מבחינת מיון הסחורה ואריזתה? תנאי המשלוח (מיון סחורה ואריזה) – ראו
התשובה בנספח א' וההסבר מעלה לגבי אופן העברת דגה טרייה.
 .2אלו בדיקות כלליות ומדגמיות עוברת התוצרת במעבר? מי עורך את הבדיקות? מי הגורם המקצועי האמון
על העברת דרישות אלו לציבור המשווקים של הסחורה החקלאית? התוצרת עוברת בדיקות דיגום
פיטוסניטריות ויזואליות וכן בדיקות מעבדה ,כשיש בכך צורך .הגורם האמון על הבאת דרישות אלו
לציבור המשווקים הוא כאמור מר אורי מדר ,מתאם חקלאות רצועת עזה.
 .6כיצד מתבצע התיאום בין משרד החקלאות למתפ"ש באשר לשיווק? התיאום בכל הנוגע לשיווק בין משרד
החקלאות למתפ"ש מתבצע באמצעות אורי מדר.
 .7האם יש מכסות לשיווק סחורה חקלאית? מאחר שישראל והרשות הפלסטינאית נמצאות באותה "מעטפת
מכס" ולכן לא קיימות מכסות יבוא למדינת ישראל.
יודגש כי כעקרון התשובות שנתנו לעיל רלבנטיות גם לפנייה לעניין השיווק מרצועת עזה לישראל ,למעט
הסחורות המותרות בכניסה לארץ ,שהן רק חצילים ועגבניות ,לאור שנת השמיטה .הרחבה בנושא תישלח
בימים הקורבים.

בכבוד רב,
קרן בן הרוש ,מתמחה
לשכה משפטית

העתקים :מר אילן ישראל ,הממונה על חוק חופש המידע
עו"ד חנאן טוחי ,הלשכה המשפטית
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