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מספרנו10010 :

שלום רב,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע תשנ"ח –  – 1998שיווק סחורה
חקלאית בין רצועת עזה לישראל ,לגדה המערבית ולחו"ל
 .1בשם "עמותת גישה -מרכז לשמירה על הזכות לנוע" הריני לפנות אליך כממונה על יישום חוק
חופש המידע ,תשנ"ח – ( 1998להלן :החוק) במתפ"ש ,בבקשה כי תמסור לידנו את המידע
המבוקש להלן בנושא שיווק סחורה חקלאית בין רצועת עזה לישראל ולגדה.
שיווק תוצרת חקלאות מעזה לישראל
 .2נכון להיום ,מותר שיווק עגבניות וחצילים מרצועת עזה לישראל במכסה מוגבלת .האם קיימת
החלטה המסדירה את המשך השיווק של ירקות לישראל? נבקש לדעת ,אילו ירקות ניתן יהיה
לשווק לישראל מעזה במהלך שנת  2017ובאיזו מכסה.
 .3מהם הקריטריונים על פיהם מוחלט איזו תוצרת חקלאית תשווק לישראל? מי הוא הגורם
המקבל את ההחלטה?
 .4מהי הפרוצדורה הנדרשת על מנת לתאם את הכנסת התוצרת החקלאית? האם קיים נוהל
המסדיר פרוצדורה זו? נבקש לקבל העתקו.
 .5אילו בדיקות מבוצעות קודם להעברת התוצרת החקלאית? על ידי אילו גופים או רשויות?
מהי העלות המשוערת של קיום בדיקות אלו (עלות לבדיקה ועלות ממוצעת לחודש)? על ידי
אילו גופים או רשויות?
 .6האם פרוצדורת הכנסת התוצרת החקלאית או בבדיקות הנערכות לשם כך עתידה להשתנות
במהלך שנת  2017או צפויה להישאר כפי שהייתה?
נתונים סטטיסטיים
 .7כמה משאיות נושאות סחורה חקלאית מעזה לישראל יצאו בסך הכל דרך מעבר כרם שלום
החל מינואר  2016ועד מועד המענה לבקשה זו? מה הוא הממוצע השבועי והממוצע החודשי?
 .8כמה טון עגבניות וטון חצילים שווקו עד כה לישראל?
 .9מהו מספר המשווקים מרצועת עזה המורשים לשווק סחורה חקלאית לישראל?

שיווק תוצרת חקלאית מרצועת עזה לגדה המערבית
 .10נכון למועד התשובה ,מהי התוצרת החקלאית המותרת לשיווק מרצועת עזה לגדה המערבית?
האם קיימת רשימה רשמית של סוגי התוצרת החקלאית? נבקש לקבל עותק.
 .11מהם הקריטריונים על פיהם מוחלט איזו תוצרת חקלאית תשווק לגדה? מי הוא הגורם
המקבל את ההחלטה? נמסר לנו כי הירקות הבאים אינם מורשים בשיווק מהרצועה לגדה:
תפו"א ,גזר ,תרד ,במיה ומלוחיה .האם קיים איסור על שיווק ירקות אלו מהרצועה לגדה?
אם כן ,מיהו הגורם המחליט ועל פי אילו קריטריונים?
 .12האם ניתן לקבל אישור לשיווק זנים מסוימים של ירקות?
 .13מהי הפרוצדורה הנדרשת על מנת לתאם את מעבר התוצרת החקלאית מרצועת עזה לגדה
המערבית? כמה זמן בממוצע נמשך הליך האישור? האם קיים נוהל המסדיר פרוצדורה זו?
נבקש לקבל העתקו.
 .14אילו בדיקות מבוצעות קודם להעברת התוצרת החקלאית? מהי העלות המשוערת של קיום
בדיקות אלו (עלות לבדיקה ועלות ממוצעת לחודש)? על ידי אילו גופים או רשויות?
 .15האם פרוצדורת הכנסת התוצרת החקלאית או בבדיקות הנערכות לשם כך עתידה להשתנות
במהלך שנת  2017או צפויה להישאר כפי שהייתה?
 .16האם קיימים נוהל ו/או הנחיות ו/או מסמך כתוב כלשהו הנוגעים לתנאי המשלוח של
הסחורה החקלאית מבחינת מיון הסחורה ואריזתה? אם כן ,אבקש לקבלם.
נתונים סטטיסטיים
 .17כמה משאיות נושאות סחורה חקלאית מעזה לגדה המערבית יצאו בסך הכל דרך מעבר כרם
שלום החל מינואר  2016ועד מועד המענה לבקשה זו? מה הוא הממוצע השבועי והממוצע
החודשי? נבקש את המידע בחלוקה לסוג הירק שיצא.
 .18כמה טונות של סחורה חקלאית מעזה לגדה המערבית יצאו בסך הכל דרך מעבר כרם שלום
החל מינואר  2016ועד מועד המענה לבקשה זו? מה הוא הממוצע השבועי והממוצע החודשי?
נבקש את המידע בחלוקה לסוג הירק שיצא.
שיווק תוצרת חקלאית מרצועת עזה לחו"ל
 .19נכון למועד התשובה ,האם קיימות הגבלות על שיווק התוצרת החקלאית מרצועת עזה לחו"ל?
האם קיימת רשימה רשמית של סוגי התוצרת החקלאית? נבקש לקבל עותק.
 .20מהם הקריטריונים על פיהם מוחלט איזו תוצרת חקלאית תשווק לחו"ל מרצועת עזה? מי
הוא הגורם המקבל את ההחלטה ועל פי אילו קריטריונים?
 .21האם ניתן לקבל אישור לשיווק זנים מסוימים של ירקות?
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 .22מהי הפרוצדורה הנדרשת על מנת לתאם את מעבר התוצרת החקלאית מרצועת עזה לחו"ל?
כמה זמן בממוצע נמשך הליך האישור? האם קיים נוהל המסדיר פרוצדורה זו? נבקש לקבל
העתקו.
 .23אילו בדיקות מבוצעות קודם להעברת התוצרת החקלאית? מהי העלות המשוערת של קיום
בדיקות אלו (עלות לבדיקה ועלות ממוצעת לחודש)? על ידי אילו גופים או רשויות?
 .24האם פרוצדורת הכנסת התוצרת החקלאית או בבדיקות הנערכות לשם כך עתידה להשתנות
במהלך שנת  2017או צפויה להישאר כפי שהייתה?
 .25האם קיימים נוהל ו/או הנחיות ו/או מסמך כתוב כלשהו הנוגעים לתנאי המשלוח של
הסחורה החקלאית מבחינת מיון הסחורה ואריזתה? אם כן ,אבקש לקבלם.
נתונים סטטיסטיים
 .26כמה משאיות נושאות סחורה חקלאית מעזה לחו"ל יצאו בסך הכל דרך מעבר כרם שלום
החל מינואר  2016ועד מועד המענה לבקשה זו? מה הוא הממוצע השבועי והממוצע החודשי?
נבקש את המידע בחלוקה לסוג הירק שיצא.
 .27כמה טונות של סחורה חקלאית מעזה לחו"ל יצאו בסך הכל דרך מעבר כרם שלום החל
מינואר  2016ועד מועד המענה לבקשה זו? מה הוא הממוצע השבועי והממוצע החודשי?
נבקש את המידע בחלוקה לסוג הירק שיצא.
פטור מאגרה
 .28יוזכר כי על-פי סעיף (18ג) לחוק ,לא תיקבע אגרה בעד בקשת מידע אשר יש להעמידו לרשות
הציבור לפי סעיף .6
 .29עוד יוזכר כי בהתאם לסעיף (6ב) לתקנות חופש המידע (אגרות) ,תשנ"ט ,1999-עמותה רשומה
פטורה מאגרת בקשה ומ 4-שעות ראשונות של אגרת טיפול .העתק אישור ניהול תקין מטעם
רשם העמותות לשנת  2015מצ"ב ומסומן א'.
 .30לאור כל האמור לעיל ,אבקשך בזאת להעביר לידינו לפי המועדים הקבועים בחוק את המידע
הנדרש במכתב זה וכי המידע יפורסם באתר משרדך בהקדם האפשרי.

בברכה,
אסנת כהן ליפשיץ ,עו"ד
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