
 

 

 

 
 : לכבוד

 
 כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג

 

 מכובדנו הנשיא, 

 החלטת ממשלת טורקיה בעניין מדיניות המכס בענף התמרים הנדון: 

כידוע לכבודו מדינת ישראל נחשבת כיצרנית החשובה ביותר בעולם של תמר מזן מג'הול , והענף  

 הינו גאווה לאומית. 

בכלכלת   ביותר  חשוב  מרכיב  ומשמש  ישראל  מדינת  של  המזרחית  בשדרה  מרוכז  התמר  ענף 

 היישובים והתושבים.   

הענף בשל המשבר שחווה  בקשיים  מצויים  התמרים  מגדלי  אלו  עם  .  בימים  שיחד  אנו מאמינים 

 .  והממשלה נצלח אות

מ וניצב  ישראל  של  החקלאי  הייצוא  מכוכבי  לאחד  מכבר  לא  עד  נחשב  אתגרים,  הענף  מספר  ול 

- ל  15%-המרכזי שבהם הוא החלטת ממשלת טורקיה להעלות את המכס על התמר הישראלי מ

 , זאת לצד ביטול המכס על ייבוא תמר ממדינות אחרות.  25%

היקף הייצוא מישראל לטורקיה עומד    - טורקיה משמשת כיעד מרכזי מאד לייצוא התמר הישראלי  

 ה מרכזי לשוק האירופאי.  טון ומהווה שער כניס 2,500 -על כ

העלאת המכס בטורקיה מקשה על כדאיות הייצוא, ואיננה מאפשרת התמודדות הוגנת עם העלייה  

 .וכן מצד הרשות הפלסטינית ירהמתמדת בייצוא מהמדינות מצריים, ירדן, מרוקו, אלג׳ 

ם המקצועיים   הדבר ידוע לשרת הכלכלה, גב׳ אורנה ברביבאי , לשר החקלאות, מר עודד פורר ולדרגי 

 במשרדיהם. 

אנו יודעים שכבוד הנשיא מייחס חשיבות רבה  מאד לענף החקלאות ולחקלאים, ולחבלי הארץ בהם  

 ענף התמר הוא ענף הגידול המשמעותי ביותר.  

אשר על כן, נודה מאד לכבוד הנשיא  אם ייבחן להעלות את הנושא על סדר היום בביקורו בטורקיה,  

הק לרמתו  הישראלי  התמר  על  המכס   להשבת   חקלאים  ושתפעל  לאלפי  לסייע  בכך  ודמת 

 ומשפחותיהם.   

 ,  בברכה
 )החתומים מטה אישרו כתיבת שמם כחתימה( 

  

 

 

  – שי חג'ג'
 ראש מועצה אזורית

 מרחבים
 ויו"ר מרכז המועצות 

  האזוריות

 -ד"ר חנן גינת
ראש מועצה   

-אזורית חבל אילות
 ערבה דרומית

 

 -ןאריה כה
אש מועצה ר

 אזורית
מגילות ים  

 המלח

  - אבשלום )אבו( וילן
  התאחדות חקלאי ישראל מזכ"ל

  -אילון גדיאל
 נציג ערבה תיכונה, עין יהב

 

 בקעת הירדן, פצאלנציג  -יובל בן עמי
 

נציג, העמקים הצפוניים,   -שי שטרן
 עין הנציב

 -דוד אלחייני
 ראש מועצה אזורית

 בקעת הירדן ויו"ר
 מועצת יש"ע

  -מאיר צור
ראש מועצה 

אזורית 
 ערבה תיכונה

 -עידן גרינבאום
ראש מועצה 
אזורית עמק 

 הירדן        

  -יורם קרין
ראש מועצה אזורית 

 עמק המעיינות

 - אמנון גרינברג
  נציג ערבה דרומית יו"ר שולחן התמר, 

   . ומנהל וועד הפעולה, יטבתה
 -דודי קדוש

 ציג אזור ים המלח, ככר סדוםנ



 העתקים:

 גב׳ אורנה ברביבאי, שרת הכלכלה 

 מר עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר 

 מצ״ב:

 20.7.2021מכתב שרת הכלכלה מתאריך 

 

 

 
 

 


