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שלום רב,
הנדון :בקשה לפי חוק חופש המידע תשנ"ח –  – 1998הנחיות בדבר שיווק
סחורה חקלאית בין רצועת עזה לישראל
 .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 וישראל.
 .2החל ממרץ  2015מתירה ישראל שיווק סחורה חקלאית מרצועת עזה לישראל .על פי
הדיווחים בתקשורת ובאתר משרד החקלאות ,השיווק מוגבל נכון להיום לעגבניות וחצילים
והוא אושר על ידי משרד החקלאות על מנת לתת מענה לציבור הדתי -חרדי בישראל במהלך
שנת השמיטה 1.בהמשך לדיווחים אלו ועל בסיסם ,אבקש לקבל את המידע הבא:
א .כללי:
 .1האם קיימים נוהל ו/או הנחיות ו/או מסמכים כתובים כלשהם המסדירים את אופן
השיווק של סחורה חקלאית מרצועת עזה לישראל? אם כן ,אבקש לקבלם וכן לדאוג
לפרסומם בהקדם האפשרי במקום הנגיש לציבור המשווקים והצרכנים של הסחורה.
 .2מי הגורם המקצועי האמון על כתיבת נוהל והנחיות אלו?
 .3כיצד מתבצע התיאום עם נציגי הרש"פ האמונים על שיווק סחורה חקלאית מעזה?
מי הגורם המקצועי האמון על הבאת הנחיות אלו לידיעת הציבור -בעזה ובישראל?
 .4האם שיווק סחורה חקלאית מעזה לישראל מוגבל בזמן ומתעתד להסתיים במועד
כלשהו? אם כן ,מהם השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה להגביל את תקופת
השיווק?
ב .סוגי הסחורה המותרת לשיווק ושיעורה:
 .1אילו סוגי סחורה חקלאית מותרים כיום לשיווק מרצועת עזה לישראל? אילו
שיקולים וקריטריונים עומדים בבסיס ההחלטה לאשר סחורה מסוימת לשיווק?
 .2מי הגוף האמון על קביעת סוגי הסחורה המותרים לשיווק בין רצועת עזה לישראל?
אילו שיקולים וקריטריונים עומדים בבסיס ההחלטה לאשר סחורה מסוימת
לשיווק?
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 .3מהי המכסה הנוכחית ,היומית והחודשית ,לשיווק כל אחד ואחד מסוגי הסחורה
החקלאית המותרת לשיווק מרצועת עזה לישראל ,מאז החל השיווק בחודש מרץ ועד
ליום מתן המענה לבקשה זו? מהם השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה על המכסה
היומית והחודשית?
 .4האם ישנם הבדלים בין סוג הסחורה החקלאית המותרת לשיווק לגדה המערבית
לבין סוג הסחורה המותרת לשיווק לישראל? אם כן ,מהם השיקולים העומדים
בבסיס ההחלטה לאשר שיווק שונה?
ג .היתרי שיווק:
 .1האם קיימים נוהל ו/או הנחיות ו/או מסמך כתוב כלשהו הנוגעים לתנאים לקבלת
היתרי שיווק של סחורה חקלאית מרצועת עזה לישראל? אם כן ,אבקש לקבלם.
 .2בהתאם לנוהל ו/או ההנחיות דלעיל ,נא פרטו מהם התנאים לקבלת ההיתר ,היכן
הם מפורסמים ,אילו בדיקות נעשות טרם מתן ההיתר ,האם ישנה הגבלה על מספר
המשווקים מרצועת עזה המורשים לשווק לישראל ,מה הם השיקולים הנבחנים
בבדיקת בקשה להיתר שיווק ,מה תוקפו של היתר שיווק ,כיצד ניתן לחדשו ומהי
הפרוצדורה להשגה על החלטה שלא להעניק היתר שיווק לתושב רצועת עזה.
ד .תנאי השיווק והפרוצדורה במעבר:
 .1האם קיימים נוהל ו/או הנחיות ו/או מסמך כתוב כלשהו הנוגעים לתנאי המשלוח
של הסחורה החקלאית מבחינת מיון הסחורה ואריזתה? אם כן ,אבקש לקבלם.
 .2בהתאם לנוהל ו/או ההנחיות דלעיל ,נא פרטו מהם תנאי המשלוח ,דרישות האריזה
והסעת הסחורה למעבר ,לרבות סוג המשאית הנדרשת.
ה .יעדי הסחורה בישראל:
 .1מהם הכללים או ההנחיות בנוגע לנסיעת משאיות הנושאות תוצרת חקלאית מעזה
בתוך ישראל? מי הגורם המקצועי האמון על קביעת הנחיות אלו? מה השיקולים
העומדים בבסיס כללים והחלטות אלו?
 .2האם קיימים נוהל ו/או הנחיות ו/או מסמך כתוב כלשהו הנוגעים ליעדי הסחורה
החקלאית בישראל? אם כן ,אבקש לקבלם.
 .3בהתאם לנוהל ו/או ההנחיות דלעיל ,נא פרטו מהם היישובים בישראל אליהם
מיועדת הסחורה החקלאית ,האם יש הגבלה מבחינה גיאוגרפית או מגזרית באשר
ליישובים אליהם מיועדת הסחורה ,מהם התנאים בהם צריכים לעמוד המשווקים
הישראלים לצורך קבלת סחורה חקלאית מרצועת עזה וכו'.
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ו .נתונים:
 .1כמה משאיות נושאות סחורה חקלאית מעזה לישראל יצאו בסך הכל דרך מעבר כרם
שלום החל ממרץ  2015ועד מועד המענה לבקשה זו? מה הוא הממוצע השבועי
והממוצע החודשי?
 .2כמה טון עגבניות וטון חצילים שווקו עד כה לישראל?
 .3מהו מספר המשווקים מרצועת עזה המורשים לשווק סחורה חקלאית לישראל?
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יוזכר כי על-פי סעיף (18ג) לחוק ,לא תיקבע אגרה בעד בקשת מידע אשר יש להעמידו לרשות
הציבור לפי סעיף .6
עוד 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.
.5

לאור כל האמור לעיל ,אבקשך בזאת להעביר לידינו לפי המועדים הקבועים בחוק את המידע
הנדרש במכתב זה וכי המידע יפורסם באתר משרדך בהקדם האפשרי.

.6

לתשובתך אודה.

בברכה,
מיכל לופט ,עו"ד
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