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 שיווק דגים מרצועת עזה לגדהל המכסהביטול  הנדון:

 5.9.2022; תשובתכם מיום 28.8.2022מכתבינו מיום 

 

 בעניין הנדון, כדלקמן:  כםהרינו לשוב ולפנות אליבהמשך למכתבינו ולתשובתכם בסימוכין, 

 החזרת אודות הישראליות הרשויות  הודיעו  7.9.2022 ביום, עזה מרצועת דגים  מסוחרי לנו שנמסר כפי .1

לאחר מכן, עודכנה המכסה  .  בשבוע טון 5 של במכסה הגבלתו תוך  אך לגדה עזה מרצועת הדגים  שיווק

מכסה זו לא הייתה קיימת  . לחודש דגים של טון כשמוניםטון לשבוע, היינו    20והיא עומדת כיום על  

 אף פי שניים יותר דגים מהרצועה.  ובחודשים טובים שווקו בעבר 

 בצורה ופוגעת לגדה לשיווק  ת הניתנ הדגים  כמות את ביותר  משמעותית  בצורה צמצמת מ ל "הנ ההגבלה .2

זה, שכאמור הינו ענף חיוני   ברצועת בדייגים ובכל ענף הדייג במשווקים, מידתית ובלתי  סבירה בלתי

המינימלית, מהותית מבחינה. ביותר המכסה  וקביעת  המשמעותי  אותה  מ שונים אינם  הצמצום 

 . חמורה ובלתי מוצדקת פגיעה אותה  נותרה והפגיעה  14.8.2022ביום השיווק  החלטה על מניעת

, לפרנסה בזכות לתעסוקה, הקשה פגיעתה נוכח מידתית ואינה הסביר מגדר חורגת הנוכחית ההחלטה .3

 החיים של תקינותם על ולשמור לכבד החובה של בהפרה אף מדובר , אלו בנסיבות. ולתנועה לכבוד

 לתקנות 43 תקנה בהוראות  המעוגנת חובה, ובגדה עזה ברצועת  האזרחית  האוכלוסייה של האזרחיים

 . האג

 שהתקבלה החלטה, היתר בין, בהיותה הרשויות את המחייב המינהלי למשפט מנוגדת אף זו החלטה .4

 את  בחשבון לוקחת ואינה ראויה עובדתית תשתית על נשענת שאינהו, מסמכות חריגה תוך

 .עזה ברצועת האוכלוסייה  כלל על החמורות  והשלכותיה משמעויותיה

 ככל. לגדה עזה מרצועת  הדגים שיווק על וההגבלות המניעה לביטול ונדרישת  על נשוב, כן כל אשר .5

 תהרלוונטיו  ההנחיות את לידינו להעביר נבקשכם, שבכוונתכם להותיר את המכסה על שיווק הדגים

 ההחלטה קבלת לצורך שולחנכם על הונחו  אשר הרלוונטיים המסמכים כל את וכן , משרדכם שהוציא

 הגבלת השיווק.   על
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 התייחסותכם לקבלת נודה, המשפטיים צעדינו המשך את לכלכל שנוכל ובכדי הנושא דחיפות נוכח

 . 28.9.2022ם  ולי עד הדחופה

 

  , נודה.לטיפולכם הדחוף
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