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שלום רב,
הנדון :הרחבת שיווק העגבניות מרצועת עזה לישראל
 .1גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שנוסד בשנת  .2005גישה
פועל בין היתר להסרת חסמים ולהרחבת התנועה של אנשים וסחורות בין רצועת עזה לבין
ישראל והגדה המערבית ,מתוך תפיסה כי הרחבת הקשרים הכלכליים והאזרחיים בין אנשים
ייטיבו עם כל הצדדים .מתוך עמדה זו ,גישה פועל גם להסדרה ולהרחבה של שיווק תוצרת
חקלאית ולא-חקלאית מרצועת עזה לישראל ,ולשם כך הוא נמצא בקשר עם מגדלים ומשווקים
ישראלים ופלסטינים.
 .2בחודש ספטמבר אשתקד פנינו בשם הארגון למשרד החקלאות כדי לקדם הרחבת שיווק ירקות
מרצועת עזה לישראל ,וזאת לנוכח המחסור שנוצר ובעקבותיו הזינוק במחירים ,ולנוכח
החלטת משרד החקלאות לפנות דווקא לפתרון של מתן פטור ממכס לייבוא ירקות מירדן
וממדינות אחרות .לדאבוננו ,הצעתנו לא התקבלה על ידי משרד החקלאות מסיבות שלא פורטו
במכתב התשובה.

העתק תשובת משרד החקלאות מיום  2.11.2015מצ"ב ומסומן א'
 .3השנה ,לקראת חגי תשרי ,שוב התפרסמה ידיעה על כך כי משרד החקלאות יאפשר יבוא פטור
ממכס של עגבניות בתקופת החגים ,והפעם ממדינות החברות בארגון הסחר העולמי .נדגיש כבר
עתה כי אין ספק שהמטרה שעומדת לנגד עיני שר החקלאות ראויה ומבורכת .דא עקא הפתרון
של פטור ממכס בשנת  2015כשל ,מחיר העגבניות לא ירד ואף היה מחסור בעגבניות.
הקישור לכתבה מיום  19.7.2016בעיתון "דה-מרקר"www.themarker.com/news/1.3011182 :

 .4לפיכך ,ובשל העובדה כי שיווק עגבניות מרצועת עזה לישראל מתבצע בפועל מאז חודש מרץ
 2015במכסה של  250טון לחודש ולשווקים חרדיים בלבד ,אנו פונים אליכם פעם נוספת בהצעה
כי תיבחן בכובד ראש האפשרות לביטול מכסות השיווק ותיבחן האפשרות לביטול הגבלת
שיווק התוצרת החקלאית מהרצועה לשווקים ייעודים בלבד .הכדאיות בפתרון זה נעוצה
במספר טעמים אשר יפורטו להלן.
 .5ראשית ,היתרון המובהק בהגדלת השיווק של תוצרת חקלאית מרצועת עזה מתבטא בעיקר
בזמן השיווק המהיר של התוצרת החקלאית מרצועת עזה לישראל .שנית ,אין צורך בפטור

ממכס מאחר שרצועת עזה נכללת באותה מעטפת מכס כמו ישראל .שלישית ,שיווק עגבניות
מרצועת עזה לישראל הפך כבר לדבר שבשגרה.
 .6אם לא די בכך ,הרי שהשיווק הוכח כמשתלם לשני הצדדים .הצרכן הישראלי מקבל ירקות
באיכות גבוהה ובמחיר מוזל ,ובמקביל ציבור החקלאים והמשווקים ברצועת עזה יוצא נשכר
מחידוש הקשרים החקלאיים והכלכליים עם ישראל .כמו כן ,מתוקף קשרי גישה עם ציבור
הסוחרים והמשווקים עולה כי הסוחרים הישראלים שבעי רצון מהסחורה ומעוניינים להמשיך
ולרכוש מרצועת עזה תוצרת חקלאית בכמויות גדולות יותר ובמגוון רחב יותר ,גם כעת לאחר
סיומה של שנת השמיטה וכי קיים כרגע היצע כפול ואפילו משולש של עגבניות וירקות אחרים
כגון קישואים ,פלפל מתוק וחריף ,בטטות ותפוחי אדמה ,וזאת כמובן ,בהתחשב בצרכי השוק
המקומי ברצועת עזה ובישראל.
 .7למרות יתרונות ברורים ומוכחים אלו ,מוגבל השיווק מעזה לשני סוגי ירקות בלבד :עגבניות
וחצילים ,למכסה לא גדולה ,לשנת השמיטה וזמן המתנה ליבולים לאחר תום שנת השמיטה
ובהתאם ,לקהלים הדתיים-חרדיים בלבד.
 .8שלא בשולי הדברים ,יצוין עוד כי כל חיזוק ועידוד של כלכלת הרצועה יתרום רבות למאמצי
השיקום להם שותפה גם מדינת ישראל .גורמים ישראלים בכירים מצהירים השכם והערב,
מנשיא המדינה ועד לקצינים בכירים ,כי האינטרס הישראלי מחייב להשקיע ולכל הפחות
לאפשר שיקום כלכלי של הרצועה ועידוד החברה האזרחית בה .כך גם הוצהר על-ידך ,שר
האוצר ,ביום  1.6.2016בעיתון הארץ ... ":ניסיון העבר מלמד שהזרעים שמניחים במישור
הכלכלי  -מגיעים גם למישור המדיני והביטחוני".
 .9לנוכח כל האמור לעיל ,הנכם מתבקשים לשקול בחיוב ביטול או למצער הגדלת מכסות השיווק
של עגבניות והרחבת שיווק תוצרת חקלאית אחרת מרצועת עזה לישראל .בנוסף ,יש לשקול גם
את פתיחת השוק הישראלי כולו לתוצרת חקלאית מרצועת עזה באופן סדיר מבלי להגביל את
השיווק לציבור החרדי בשנת שמיטה .זהו אינטרס מובהק של מדינת ישראל ,לקראת תקופת
החגים הבאה עלינו לטובה ובכלל.
 .10אנו מצפים כי הצעתנו תיבחן בלב פתוח ונפש חפצה ,ונשמח לשמוע על הטיפול בפנייתנו.

בברכה,
ד"ר (מזה"ת) נעמי הגר עו"ד
מנהלת המחלקה המשפטית
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