לכבוד
מר אורי מדר ,מתאם חקלאות
מנהלת התיאום והקישור לרצועת עזה

תאריך5.3.2018 :
מספרנו1744 :
באמצעות מייל haklaut@int.gov.il -

שלום רב,

הנדון :שיווק וייצוא תוצרת חקלאית מרצועת עזה לגדה המערבית ולחו"ל
בשמם של מרשי ,משווקים של תוצרת חקלאית ,שפרטיהם להלן ,אני פונה אליך בבקשה
לקבלת הנחיות לשיווק תוצרת חקלאית כמפורט להלן:
 .1מר עאהד  000ת.ז ********* הוא הבעלים של הקואופרטיב החקלאי ******** ,מס' רישום
עמותה  .000 -מר  0000אעא מעוניין לשווק לגדה המערבית וייצא לחו"ל  000טון גויאבות,
החל מיום  15.8.2018ועד ליום  15.10.2018וכן 500 ,טון ענבים ,החל מיום  1.7.2018ועד ליום
.1.2.2019

העתקי תעודות הזהות ויפוי הכח של מר **** אעא מצ"ב ומסומנים א'
 .2מרשי מר **** **** ת.ז 000000000 .הוא הבעלים של חברת **** *** ***** מס' רישום חברה –
 .000000000מר **** ***** מעוניין לשווק  500טון זיתים החל מיום  15.9.2018ועד ליום
15.10.2018

העתקי תעודות הזהות ויפוי הכח של מר **** ******** מצ"ב ומסומנים ב'
 .3כידוע לך "תחום החקלאות מהווה את אחד מאפיקי התעסוקה המרכזיים ברצועת עזה".
לפיכך ,אני פונה אליך כראש התחום "אשר משמש מוקד לפתרון בעיות בתחומו ומהווה
כתובת עבור המגזר החקלאי הפלסטיני בעתות שגרה וחירום" .וכהמשך לקידום שיווק
התוצרת החקלאית "במטרה לסייע לחקלאים ולפיתוח כלכלת הרצועה" 1.אודה לך אם תואיל
להנחות את מרשנו כיצד עליהם לפעול על מנת לקבל את היתרי השיווק כמפורט ,במועדם.
כן אודה ,על קבלת הנהלים הרלבנטיים לייצוא הסחורות מהסוג המפורט וכל מידע אחר
שעשוי לסייע למרשיי להוציא אל הפועל את שיווק וייצוא הסחורה החקלאית.
 .4נציין כי במכתבכם מיום  219.7.2015הפנתם ל"נוהל יבוא בשנת שמיטה" וטענתם כי הוא חל
גם על שיווק לגדה .וודאי נפלה שגגה בטענה זו שכן הנוהל מכוון לשנת השמיטה  ,2015לרבות
תאריכים מדויקים ,הפניה לציבור החרדי וכתב התחייבות וועדת השמיטה .דברים אלו וודאי

http://www.cogat.mod.gov.il/he/Gaza/Pages/gazaagriculture.aspx 1
 2זמין לקריאה בכתובת -
http://gisha.org/UserFiles/File/LegalDocuments/export_8_2015/ministry_of_agriculture_19.7.2015.pdf

שאינם רלוונטיים ליעדי השיווק והייצוא המבוקשים .לפיכך ,אבקשך להפנות אותי אל הנוהל
המתאים.

בברכה,
מוריה פרידמן שריר ,עו"ד

העתק:
אל"מ איאד סרחאן ,מפקד מת"ק עזה (באמצעות פקס)
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