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 י"ב אדר תשפ"א
 2021פברואר  24

 2985 מספר פנייה
 )בתשובתך ציין מספר פניה(

 
 לכבוד 

 אלעד מלכא
 מנכ"ל האינטרס שלנו

 
  interes.com-eladm@ourבאמצעות דוא"ל: 

 
 שלום רב,

 
  1998 -התשנ"ח ,בקשת מידע לפי חוק חופש המידעמענה ל :הנדון

 18/01/21 -ו 24/12/20 הבהרהלת ופניו 24/12/20 -ו 24/10/20תשובותיי מיום  24/09/20פנייתך מיום  –סימוכין 
 

 :כדלהלן להשיבך מתכבד הריני, 29.12.19שעניינה החלטת ועדת המכסות מיום , שבסימוכין לפנייתך בהמשך
 

השר(  –החוק( על שר החקלאות ופיתוח הכפר )להלן  –)להלן  2011 -על פי חוק תכנון משק החלב, התשע"א  .1
מוטלת חובה לקבוע את היקף ייצור החלב המקומי הכולל בכל שנה, זאת על פי ההיקפים החזויים של מלוא 

 יו. הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצר
 

מיליון ליטרים ביחס להיקף הייצור הכולל  58 -ב 2020ההמלצה להפחית את היקף הייצור הכולל בשנת  .2
, והיתה מקובלת על כלל 2019ניתנה לשר החקלאות דאז, מר אורי אריאל, כבר בחודש ספטמבר  2019בשנת 

רד ובפניות שהועברו גם הגורמים בענף. הצורך המקצועי בהפחתה זו הוסבר בדיונים שהתקיימו בנושא במש
  .2020ועד ינואר  2019לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, אשר כיהן בתפקיד השר מנובמבר 

 
, הודיעה ועדת המכסות לראש הממשלה 2020, משלא נקבע היקף הייצור הכולל לשנת 2019דצמבר  30ביום  .3

הנסיבות החריגות שנוצרו והחובה )א( לחוק, הרי שנוכח 4ושר החקלאות כי אם לא יפורסם הצו לפי סעיף 
החוקית המוטלת עליה להקצות את המכסות האישיות ליצרני החלב עד תחילת השנה, בכוונתה להקצות 

. משמעות קביעה זו היא הפחתה של 2019ממכסתו בשנת  2%לכל יצרן מכסה אישית המשקפת הפחתה של 
, הודיעה ועדת המכסות 2020בפתחה של שנת . 2019מליון ליטרים ביחס להיקף הייצור הכולל בשנת  29 -כ

על החלטתה זו, שהתקבלה במטרה למזער את הנזקים שעלולים היו להיגרם אם וכאשר תתקבל החלטת 
 .2020השר בעניין היקף הייצור הכולל לשנת 

 

 :למכתב זה המסמכים הבאיםמצורפים לסיום,  .4
  משרד החקלאות ופיתוח הכפר מיום מכתב היועצת המשפטית של ועדת המכסות ליועצת המשפטית של

9.9.2019. 
  12.9.2019מיום  2020הצעת מועצת החלב למכסות. 
  12.9.2019במועצת החלב מיום פרוטוקול מועצת מנהלים.  
  28.10.2019מכתב מנכ"לית מועצת החלב לרה"מ ושר החקלאות מיום. 
  5.12.2019מכתבו של עו"ד שאול פלס מטעם מועצת החלב לרה"מ ושר החקלאות מיום. 
  30.12.2019מכתב חברי ועדת המכסות לרה"מ ושר החקלאות מיום. 
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. לאור כך שהדיון עסק 28.8.19מיום  במועצת החלב דיוני תא התכנוןיצוין כי בידי המשרד פרוטוקול  .5

", הרי שמסמך זה לא ימסר במסגרת החקלאות ולשר המנהלים למועצת תכנון ועדת של המלצה גיבושב"
רשות " -חוק חופש המידע(  -)להלן 1998 -התשנ"ח ( לחוק חופש המידע4)ב()9בהתאם לסעיף מענה זה, 

מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות  ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:
יר פנימי, וכן פנימיות בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחק

 ";חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין
הוצגו ההחלטה בעניין זה התקבלה בין היתר לאור העובדה שמסקנותיו והמלצותיו הסופיות של תא התכנון 

 במסמכים מופיע ותוכנן, עתכ לידיך נמסרשפרוטקול הדיון שנערך בה  12.9.19מיום מועצה ה ישיבתב
 .בזה המועברים הנוספים

 חופש המידע. לחוק 17מובא לידיעתך כי הנך רשאי לעתור נגד החלטה זו לפי סעיף  .6

 

  אנו לרשותך להבהרות נוספות ככל שיידרשו. .7
 
 
 
 

 בברכה,
 
 
 
 

 טפטה פרדה                                                      
 הממונה על העמדת מידע לציבור                                                     
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