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שלום רב,

הנדון :הרחבת השיווק של ירקות מרצועת עזה
 .1גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע הינו ארגון זכויות אדם ישראלי שנוסד בשנת 2005
ומטרתו היא הגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים ,במיוחד תושבי רצועת עזה .גישה
פועל 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 ,בין היתר ,להסדרה והרחבה של שיווק תוצרת
חקלאית ולא-חקלאית מרצועת עזה לישראל ,ולשם כך הוא נמצא בקשר עם מגדלים
ומשווקים ישראלים ופלסטינים.
 .2באתר האינטרנט של משרד החקלאות הופיעה לאחרונה ידיעה כי עקב מזג האוויר החמסיני
נוצר מחסור בישראל בירקות ובפירות ,שהוביל לעליית מחירים .כדי למנוע מחסור וייקור
התוצרת ,הנחית את אנשי משרדך "לאפשר בעת הזאת ובקלות רבה יותר ייבוא אינטנסיבי
של פירות וירקות מירדן ומדינות העולם על מנת להתגבר על המחסור ולהוריד חזרה את
המחירים"; זאת ,במיוחד לנוכח תקופת החגים הממשמשת ובאה עלינו לטובה ,ולאור הרצון
לספק מזון טרי ,איכותי ובעלות סבירה לצרכן הישראלי (ידיעה מיום  7.9.2015באתר משרד
החקלאות.)/http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/dovrut/publication/2015 ,

 .3אנו מברכים על מחויבותך להוזיל את מחירי הפירות והירקות בישראל ולהגדיל את ההיצע
ל צרכן הישראלי על ידי פתיחת יבוא של פירות וירקות ללא מכס ממדינות העולם .בהזדמנות
זו ,ובהתאם למחויבות זו ,נבקש בזאת להציע כי תבחן את האפשרות להרחיב את השיווק של
תוצרת חקלאית מרצועת עזה.
 .4כידוע לך ,החל בחודש מרץ  2015מתירה ישראל שיווק של סחורה חקלאית מרצועת עזה
לישראל ,בפעם הראשונה מזה שנים .נכון להיום ,השיווק מוגבל לעגבניות וחצילים בלבד
והוא נועד לתת מענה לקהלים הדתיים-חרדים בישראל במהלך שנת השמיטה .שיווק
הסחורה מיטיב מאוד הן עם הצרכן הישראלי אשר מקבל ירקות באיכות גבוהה ובמחיר
מוזל ,והן עם ציבור החקלאים והמשווקים ברצועת עזה ,אשר מרוויחים מחידוש הקשרים
החקלאיים והכלכליים עם ישראל .פתיחת השיווק מעזה אף מתיישבת עם מדיניות ישראל
המוצהרת לאחר מבצע "צוק איתן" ,לסייע לשיקומה של רצועת עזה ולחיזוק הכלכלה
והתעשייה בה.

 .5מסיבה שאינה ברורה כיום השיווק מעזה מוגבל לשני סוגי ירקות בלבד :עגבניות וחצילים,
ולתקופת זמן תחומה  -עד תום שנת השמיטה .בנוסף ,הוטלו מגבלות על כמות התוצרת
שיכולה לעבור לישראל 250 :טון עגבניות בחודש ו 50-טון חצילים (בחודש מאי  2015למשל
נוצלה מכסה זו כבר באמצע החודש ולכן הופסק השיווק עד תחילת חודש יוני) .בהתאם
להחלטתך ,כאמור ,על פתיחת היבוא של פירות וירקות מכל מדינות העולם במטרה להתגבר
על המחסור בישראל ולהוריד את המחירים ,אנו מציעים להסיר את מגבלות השיווק מרצועת
עזה ולראות בה אזור מועדף לשיווק לישראל.
.6

חקלאי עזה ומשווקי התוצרת בה מוכנים ויכולים לספק לצד העגבניות והחצילים גם
מלפפונים ,תפוחי אדמה ,בטטות ,פלפל חריף ,פלפל מתוק ,עגבניות שרי ,כרובית ,כרוב ,תרד
וסלק .מדובר בסחורה איכותית ומגוונת שיש לה ביקוש בשווקים השונים בישראל .בניגוד
לשיווק ממדינות אחרות ,סחורה זו יכולה לעבור לישראל תוך זמן קצר על בסיס הנהלים
הקיימים כבר היום לשיווק תוצרת מעזה וללא צורך בהסרת מכסים מאחר שרצועת עזה
נכללת באותה מעטפת מכס כמו ישראל .ידוע לנו כי הסוחרים הישראליים מאוד מרוצים
מהסחורה העזתית ומעריכים את האיכות הגבוהה של הסחורה .הסוחרים הביעו את רצונם
להמשיך ולרכוש מעזה תוצרת חקלאית ,בכמויות גדולות יותר ובמגוון רחב יותר ,גם לאחר
סיומה של שנת השמיטה.

 .7חקלאי עזה ישמחו מאוד לשתף פעולה עם מהלך המרחיב את השיווק של פירות וירקות
לישראל ,ויש באפשרותם לספק כמויות גדולות של סחורה בזמן קצר .מהלך שכזה ישפר את
המצב הכלכלי בעזה ויגרום לעלייה במספר המועסקים בענף החקלאות ,והוא כמובן גם יטיב
עם הציבור הישראלי.
 .8אנו 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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