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 ,רב שלום

הנחיות בדבר שיווק  – 1998 –תשנ"ח  המידע חופש חוק לפי בקשה: הנדון
 גדה המערבית סחורה חקלאית בין רצועת עזה וה

מרכז לשמירה על הזכות לנוע" הריני לפנות אליך כממונה על יישום חוק  -ם "עמותת גישהבש .1

, בבקשה כי ופיתוח הכפר במשרד החקלאות ,)להלן: החוק( 1998 –תשנ"ח  ,חופש המידע

 גדהבין רצועת עזה והחקלאית סחורה  נושא שיווק שלהמידע הרלוונטי לר לידנו את ותמס

 .המערבית )להלן: שיווק(

לשיווק. בתגובה למכתבנו  תהתפרסמה ידיעה באתר דובר צה"ל ובה התייחסו 1.10.2014יום ב .2

במסגרתה נמסר כי  21.10.2014למתפ"ש השואל על אודות שיווק זה, התקבלה תשובה מיום 

 הנהלים הנוגעים לשיווק גובשו על ידי משרד החקלאות ונמצאים באחריותו.

 צ"ב ומסומן א'.מ 21.10.2014מיום  המתפ"שב העתק מכת

למעלה מן הצורך נציין כי עמותת "גישה" נמצאת בקשרים ומייצגת תושבים ברצועת עזה  .3

 המעונינים לשווק תוצרת חקלאית לישראל. לפיכך, מידע זה נחוץ לנו.

 השיווקלאור דברים אלו, אבקשך להעביר לידנו ולפרסם ברבים את המידע המסדיר את אופן  .4

 ייחסות לסוגיות הבאות: לרבות התשל סחורה חקלאית 

אם את אופן השיווק של סחורה חלקאית?  ותהמסדירוהנחיות נוהל קיימים האם  .א

 . לקבלםאבקש  מיםקיי

יבת עמדו בבסיס כתיבת ההנחיות? מי הגורם המקצועי האמון על כת םאלו קריטריוני .ב

הנחיות אלו? מי הגורם המקצועי האמון על הבאת הנחיות אלו לציבור המשווקים של 

 הסחורה החקלאית? 

? מי הגורם המקצועי לשיווקהמותרים דגה ה/או חקלאים והגידולים הסוגי  מה הם .ג

 המנחים בהכנת רשימה זו? םשאמון על הכנת הרשימה ומה הקריטריוני

 סחורה ואריזתה?מבחינת מיון ה מה הם תנאי המשלוח .ד

מי הגורם אלו בדיקות כלליות ומדגמיות עוברת התוצרת במעבר? מי עורך את הבדיקות?  .ה

 של הסחורה החקלאית?  המשווקיםהמקצועי האמון על הבאת דרישות אלו לציבור 

 התיאום בין משרד החקלאות למתפ"ש באשר לשיווק?  כיצד מתבצע .ו

 ת לשיווק סחורה חקלאית? והאם יש מכס .ז
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תיקבע אגרה בעד בקשת מידע אשר יש להעמידו לרשות )ג( לחוק, לא 18פי סעיף -ר כי עליוזכ .5

 . 6הציבור לפי סעיף 

, עמותה רשומה 1999-ט, תשנ"(אגרות) )ב( לתקנות חופש המידע6יוזכר כי בהתאם לסעיף עוד  .6

 שעות ראשונות של אגרת טיפול.  4-פטורה מאגרת בקשה ומ

 '.ב מצ"ב ומסומן 2015 רשם העמותות לשנת העתק אישור ניהול תקין מטעם 

 המידע את לפי המועדים הקבועים בחוק  לידינו להעביר בזאת אבקשך, לעיל האמור כל לאור .7

 .בעברית ובערבית משרדךיפורסם באתר כי המידע ו זה במכתב הנדרש

 לתשובתך אודה.  .8

 

 ,בברכה

 

 אברהם מנקס

 מתמחה משפטי

 

 
 

 


