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 לכבוד

 חה"כ נפתלי בנט 
 טחוןישר הב

 
 

 מכובדי,
 
 

 נק' רקע בעניין החרם הפלשתיני על מגדלי המקנה הישראליים הנדון: 
 
 

 הבעיה .א
צדדי, לאסור הכנסת בקר   –שבועות החליטה הרש"פ באופן חד  8 -לפני כ .1

 מישראל לשטחי הרש"פ. 

מחו"ל ע"י יבואנים פלסטינים יורשה  הרש"פ הצהירה כי רק בקר אשר ייובא  .2
 להיכנס לתחומיה. 

להסכם פריז העוסק   8מדובר בהפרה של הסכמי פריז בין ישראל לרש"פ )פרק  .3
בחקלאות קובע מפורשות כי תהיה תנועה חופשית של תוצרת חקלאית בין  

הצדדים, וכי לתוצרת החקלאית של כל צד תהא גישה חופשית לשוק של הצד 
 האחר(.

בוא בקר מחו"ל ע"י יבואנים פלסטינים איננו חדש, וקיים שנים רבות.  יודגש: י .4
אעפ"כ, מרבית הסחורה אותה רכשו הסוחרים הפלסטינים היתה בקר שגודל  

 בישראל, וזאת משיקולי איכות ומחיר.

מן השוק אליו מוכרים חקלאי ישראל את   80% -הלקוחות ברש"פ מהווים כ .5
  נוכח העובדה כי ה"שוק הכשר" הבקר אותו הם מגדלים )זאת בין היתר

בישראל נשלט ע"י חברות גדולות, כגון תנובה ודבאח, אשר מייבאות, ומגדלות  
 את הבקר עבור עצמן(. 

לחקלאים אורך נשימה כלכלי שאיננו ארוך, וכבר כעת חלקם בסכנת קריסה.   .6
 המשך החרם, משמעו קריסת כלל החקלאים העוסקים בענף.

 
 היקף העוסקים בענף  .ב

 
משפחות ומשקים של חקלאים ברחבי ישראל,   600  -ענף גידול המקנה כולל כ .7

 עובדים. 1800 -המעסיקים בהערכה כ

יחד עם העוסקים הנלווים לענף )מפעלי מזון, נהגים וכד'(, היקף המתפרנסים   .8
 משפחות. 2200מהענף הינו בהערכה מעל  

קי עוטף  מרבית הגידול נעשה בפריפריה, החל ממושב פארן בערבה דרך מש .9
עזה )כגון: ניר עוז, גבולות( משקי הנגב )פטיש, פדויים, באר טוביה( עובר  

בבקעת הירדן )מחולה, נתיב הגדוד( יישובי עמק יזרעאל )כפר יהושוע, נהלל,  
כפר יחזקאל, מולדת( וכלה ברמה"ג )בני יהודה, נוב, קשת( ויישובי הגליל  

 הינה על קצה המזלג בלבד. המערבי )נתיב השיירה, יערה וכדו'(. רשימה זו 
 
 

 



 
בנוסף נפגעים מהחרם מס' לא קטן של סוחרים פלשתינים, שהינם הלקוחות   .10

 של החקלאים בישראל, אשר עד היום, למרות ייבוא שנעשה ישירות ע"י  
פלשתינים, העדיפו לקנות מישראל משיקולי איכות ומחיר. כעת מאולצים  

 לקנות רק מיבואן פלשתיני.

 

 ל שיווק המקנה לשטחי הרש"פ ההיקף הכלכלי ש .ג

₪   850,000,000 –היקף הייצוא הישראלי של מקנה לשטחי הרש"פ מוערך בכ  .11
 בשנה.

 

 הדמויות הרלוונטיות המעורבות בעניין מן הצד הפלשתיני .ד

יבואנים פלסטינים אשר נהנים מהחרם הפלשתיני על חקלאי ישראל, ואשר   .12
ר מוחמד עוואד מבית  יזמו/ עודדו את החרם: מר אשרף מראר מרמאללה. מ

 לחם. מר חוסני עפאנה מעזה.

סגן שר החקלאות הפלשתיני, אשר לו אינטרס כלכלי   -מר טארק אבו לאבן .13
 בעסקיהם של הייבואנים אשרף מראר ומוחמד עוואד.

 החתום על הצו האוסר קניית בקר מישראלים.  – שר החקלאות הפלשתיני  .14

 ראש הממשלה הפלסטיני.  –שתייה  -מר מוחמד א .15

 

 צעדים שננקטו עד כה  .ה

רק בתחילת נובמבר נשללו רישיונות הייבוא מהיבואנים הפלסטינים, ונאסר   .16
 גם עליהם להכניס בקר לשטחי הרש"פ.

עד תחילת נובמבר, הותר ליבואנים הפלסטינים לייבא חופשי ולמכור את   .17
 מרכולתם הן בשטחי הרש"פ והן בישראל. 

 ת הרש"פ להפסקת החרם. צעד זה לא הוביל א .18
 

נוכח האמור, הננו מבקשים מכם להורות למתאם פעולות הממשלה בשטחים, לעצור את 
כניסת התוצרת החקלאית הפלשתינית )פירות וירקות(, לישראל, כמו גם את אבני המחצב 

 המועברים משטחי הרש"פ לישראל.
 

ך הנשימה של החקלאים נבקשך, ליתן משקל רב לעובדה כי החרם נמשך זמן רב מדי, ואור
 הולך ונגמר.

 
בנוסף נבקש, לקבוע סנקציות נוספות במהרה, ככל והצד הפלשתיני לא ישיב את המצב 
לקדמותו, כך שתהא הדדיות במסחר, וכל צד יוכל למכור את תוצרתו לצד האחר ללא 

 מגבלה מסחרית. 
 

 ב ב ר כ ה,
 

 וילן  )אבו( אבשלום           מאיר צור       
 מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  יו"ר התאחדות חקלאי ישראל

 
 


