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 לאחר בדיקה עם הגורמים הרלוונטיים במשרד, הנני מתכבד להשיבך כדלקמן: 
 

באתר מועצת  םשפורס 2019מבחינת תחשיבים, כל התחשיבים ששימשו בסיס להסכם מבוססים על נתוני סקר  .1

ועל כן בקשתך נדחית בהתאם  /2019-בשנת-החלב-רפת-ענף-רווחיות/ w.halavi.org.ilhttps://ww בכתובת: החלב

  ..".יונואו לע המידע פורסם ועומד לרשות הציבורלפיו " (4) 8לסעיף 

למענה זה.  פתשמצור 1.10.20 מיום החלב נףע - 2חומר לדיון מספר  בנוסף, תחשיבים רבים ניתן למצוא במצגת .2

 .סיכום מדיניות המשרדבמצגת עבודה ולא ב חשוב לציין כי מדובר

חקלאות ה ע"י משרד חתום ,בין משרדיהחלב הסכם העתק ההמצ"ב  -סיכום המקצועי בקשה לקבל את הביחס ל .3

 .14.01.2021 מיום אוצרהמשרד ו

דיונים  כללו מסמכים שנוצרוה כי יצויין ,שנערכו לקראת גיבושו של ההסכם תכתובותה לבקשה לקבל את באשר .4

לנציגי או  ך המשרד, חלקם בין המשרד למועצההתכתבויות פנימיות בתו מהוויםחלקם  ,רביםגורמים מול 

האוצר. כל המסמכים יוצרו במסגרת המשא ומתן בין הצדדים, שנמשך  משרד החקלאים, וחלקם מול

 באינטנסיביות במשך מספר חודשים.

חקלאות, אך בפועל הוא שיקף הסכמות עם נציגי אמנם בסופו של יום נחתם סיכום בינמשרדי בין האוצר למשרד ה

 הרפתנים ועם מועצת החלב, שהם גורמים שמחוץ למדינה.

לפיהם , 1998 –לפי חוק חופש המידע התשנ"ח   (4)ב()9-ו (3)ב()9בהתאם לסעיף הריני לדחות את בקשתך לפיכך,  .5

 הרשות הציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:

 ;"לרשות שמחוץאודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם  מידע על" ( 3)
 

בין עובדי רשויות ציבוריות, חבריהן או  התייעצויות פנימיותמידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של " (4)

יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה או המלצה, שניתנו לצורך 

 קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין;"

מכתב   -עברת המידעלה צד ג' שהתקבלה הסמכת הסכמת , לאחרמכתב שכן נוכל להעביר לידךמצורף  יחד עם זאת,  .6

 .22.12.2020למדיניות מיום  תנובה בנוגעמחברת 

 לחוק. 17מובא לידיעתך כי הנך רשאי לעתור נגד החלטה זו לפי סעיף  .7

 לרשותך להבהרות נוספות ככל שיידרשו. .8

 ,ברכהב
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