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 עתירה למתן צו על תנאי   
 תבקש להוציא מלפניו צו על תנאי המורה למשיבים לבא וליתן טעם:יבית המשפט הנכבד 

מדוע לא יורה בית המשפט כי צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת  .א

 בטל.  –( "צו היקף ייצור" – )להלן 2020-(, תשפ"א2021

היקף הייצור המקומי של חלב בקר בצו קבוע את ל 2על המשיב  מדוע לא יורה בית המשפט כי .ב

, חלב ומוצריו שומן שלהצריכה ההיקף החזוי של מלוא היקף הייצור כך שיתאים לתחזית 

'חוק תכנון משק החלב' או 'החוק'(,  – )להלן 2011-כמתחייב בחוק תכנון משק החלב, תשע"א

 חלב ומוצריו; חלבוןשל באשר זה צפוי להיות גבוה מהיקף הצריכה החזוי 

"החומה  הסדר אותו, יבוטל בהעדר תשתית עובדתית המצדיקהמדוע לא יורה בית המשפט כי  .ג

נשמר יחס קבוע בין סך בעת חלוקת מכסות חלב בקר  ההסדר שקבעו המשיבים ולפיו –הסינית" 

יצרנים מסך הייצור הכולל( לסך כלל מכסותיהם של  42%מכסותיהם של יצרנים מושביים במשק )

 . (מסך הייצור הכולל 58%שיתופיים במשק )
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 תמצית העתירה

בקביעת היקף ייצור המתבטא, בין היתר,  ,יםהדוק יםמשק החלב בישראל נתון לתכנון ופיקוח ממשלתי

נועדו לשרת את כלל אשר , אלה ניםמנגנובחלוקת מכסות חלב לכל יצרן. החלב השנתי הכולל על ידי השר ו

, באופן המשרת ם שלא כדיןמימיוש – ובכלל זה היצרנים, המחלבות ואת ציבור הצרכנים האוכלוסיה

   .אינטרסים צרים של בעלי עניין, ובניגוד לחוק

קבע  "השר"( – חקלאות )להלןשר ה. נפל כבר בשלב קביעת היקף הייצור השנתי לחלב בקר הפגם הראשון

החוק, תוך פגיעה בטובת הצרכן  הוראתו המפורשת שלבניגוד ל 2021לשנת  את כמות החלב הכוללת

ובאינטרס הציבורי. החוק מורה כי היקף הייצור השנתי ייקבע לפי תחזית צריכת חלבון או שומן חלב ומוצריו 

. למרות זאת ומשיקולים שאינם ענייניים, בחר השר לקבוע את צו היקף ייצור החלב הגבוה מבניהםלפי  –

בהמלצות של בעלי  כשהשר דבקמבניהם. החלטה זו התקבלה הנמוכה  ,על סמך תחזית החלבון 2021לשנת 

באופן לא מנומק, הרחק מהעין הציבורית ובניגוד תחת הפעלת שיקול דעתו כמתחייב, אינטרסים בענף, 

 למטרות החוק. 

הסדר היסטורי וקרוי "החומה הסינית".  פסול שמתנהל במשק החלבהיסטורי נובע מהסדר  הפגם השני

, יוצר חיץ מוחלט בין רפתות במגזר המושבי לרפתות במגזר השיתופי שאינה מעוגנת בחוקהקובע חלוקה זה, 

מסך  42%יחס קבוע בין מכסותיהם של יצרנים מושביים ) ההסדר משמרבעת חלוקת מכסות חלב בקר. 

מהיקף הייצור הכולל(. חלוקה שרירותית זו  58%הייצור הכולל( למכסותיהם של יצרנים שיתופיים )

על רצון לשמור על יחסי הכוחות בענף, תוך פגיעה בהתייעלות ובאפשרות להגיע למיצוי יתרון לגודל.  מבוססת

בניגוד גמור לעיקרון  פגיעות אלו נעשותגוררת מחיר גבוה לצרכן ופוגעת בחופש העיסוק.  פוגעת ביעילות, היא

כי הסדר יחסי זה משקף את האיזון  שיבססובחינה של נתונים חוקיות המינהל, ללא תשתית ראייתית וללא 

כמו יעילות ואספקת חלב  –שקובע החוק  הרצוי בין הרצון לשמור על יצרנים קטנים לבין עקרונות אחרים

 לצרכן במחיר נאות.

. הסדרים שכוללים קביעת מכסות ומגבילים עיסוק בתחום מסוים פוגעים בזכות החוקתית לחופש העיסוק

להתבסס על  יהעללשם כך  .בחוק. על הפגיעה להיות מידתית ח הסמכה מפורשתומכ אפשרית רקפגיעה כזו 

ושל אלטרנטיבות חלופיות להגשמת  ,הצפויות ההסדר בחינה מעמיקה של השלכותואיסוף נתונים יסודי, 

 .לדין חסרה את כל אלו בניגוד התנהלות המשיבים. התכלית הראויה

 .ודינם בטלות ,חוקתייםאינם חוקיים ו אינם לות המשיביםופעהפגמים שנפלו ב

 
 

 מבוא .א

עניינה של עתירה זו בפגמים חמורים שנפלו ביישום מנגנון התכנון וחלוקת המכסות במשק החלב.  .1

וסותרים , חוק, מסכלים את מטרותיו המוצהרותפגמים אלו עומדים בניגוד ללשונו המפורשת של ה

 תוך פגיעה בחופש העיסוק, באינטרס הציבורי וברווחת הצרכן. –התקין  את כללי המינהל
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 נדרש החקלאות שר שנה מידימשק החלב בישראל פועל תחת משטר תכנון ופיקוח ממשלתי הדוק.  .2

 הייצור היקף' את לה בהתאם ולקבוע ישראל אזרחי בקרב הצפויה החלב צריכת מלוא את לחזות

הוא שלכל רפתן נקבעת כמות מוגבלת של חלב  1הכולל', שהוא היקף ייצור החלב המקומי השנתי.

 תחזיתאת כמות הצריכה.  מכתיבהשר אינו חוזה אלא  ,למעשהרשאי לייצר וממנה אינו רשאי לחרוג. 

ניתן לצרוך מעבר למה שמיוצר בהתאם למכסה הנקבעת;  לאאת עצמה, שהרי  מגשימה השר של החלב

 נוצר מחסור בשוק.ו גובראולם לעיתים הביקוש 

 

עובדת היותו של משק החלב בישראל מתוכנן יסודה בחוק; זו מדיניות שקבע המחוקק ועתירה זו  .3

נון אלא שהחוק קבע כללים לתכנון והמשיבים מפירים אותם. דומה שמנג מניחה אותה כנקודת מוצא.

התכנון של משק החלב נלקח כבן ערובה בידיהם של גורמים בעלי אינטרס, ובהתאם לאינטרס הצר 

ם בניגוד לחוק, פוגעים במשק הישראלי ולמעשה בכיסו של דום, פועלי 1-3נעמדים המשיבים  שלהם

 כל צרכן בישראל. הנפגעים העיקריים הם כמובן בני העשירונים הנמוכים.

 

מלוא הצריכה  לתחזיתבהתאם  קבעייהיקף הייצור הכולל  קובע כימשק החלב תכנון לחוק  4סעיף  .4

למרות זאת וכפי שיפורט להלן,  .ביניהםמלפי הגבוה חלב ומוצריו,  שומן אוחלב ומוצריו  חלבוןשל 

שהוא חלב ומוצריו, חלבון לפי תחזית הצריכה של  2021לשנת  היקף הצריכהצו בפועל קבע השר את 

, וועדת המכסות . השר הכפיף את שיקול דעתו לשיקול הדעת של מועצת החלבםביניהמהנמוך  דווקא

קביעת מחסור במשק.  רבידיעה שייווצ –חסכון בעלויות פינוי חלבון לציבור ומשיקולי  ללא הנמקה

 ומטרותיו החוק הוראת% בשנה( ובניגוד גמור ל2-על רקע קצב גידול האוכלוסייה )כ ,היקף נמוך זה

  .פסולה מיסודה ודינה בטלותקית; היא אינה חו –

 

בין המגזר המושבי  חלב הבקר חלוקת מכסות יצרני החלב.פגם נוסף נפל באופן חלוקת המכסות בין  .5

קובע חלוקה  פסול המכונה "החומה הסינית". הסדר זההיסטורי מבוססת על הסדר  השיתופילמגזר 

נה נאילמגזר המושבי. חלוקה זו  42%-וופי למגזר השית החלב מכסותמ 58% המקצהשרירותית 

 הואעובדתית המוכיחה כי  נרציה, ללא בחינהיאהח וההסדר נוהג מכ – נתוניםמידע או במגובה ב

המשיבים בוחרים  .את טובת הציבור ומשרתנקודת איזון המיטיבה עם כלל הגורמים בענף  ףמשק

. בהלימה לכוחות השוק הטבעייםתוך יצירת מערך כוחות מעוות אשר אינו עומד  לשמר את ההסדר

 .ובמטרות החוק מחיר לצרכןבכך פוגעים ביעילות, 

 

בזכות החוקתית לחופש  קביעת מכסות ומגבילים עיסוק בתחום מסוים פוגעיםהסדרים שכוללים  .6

העיסוק. מעשה שלטוני שפוגע בזכות יסוד זו אינו תקף בהעדר מדיניות סדורה ותשתית עובדתית 

בחינת חלופות ושקילת כלל השיקולים הרלוונטיים לעניין. אולם, על אף הפגיעה נאותה שמבוססת על 

בחרו   – בחופש העיסוק, באינטרס הצרכני ובמטרת היעילות הכללית שבתקנות תכנון משק החלב

צמצם את יכולת הייצור של הרפתנים בין אם באמצעות הקטנת היקף הייצור הוסיף ולהמשיבים ל

חיץ מלאכותי המונע מהרפתות הגדולות למצות יתרון לגודל. צמצום זה  השנתי ובין אם באמצעות

משום שאינו עומד בתנאי פסקת ההגבלה ואינו מקיים את תכליות  ,פסול אפוא גם בהיבט החוקתי

 החוק.

                                                           
 )להלן: 'החוק'(. 2011-ע"את)א( לחוק תכנון משק החלב, תש4סעיף  1
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שכן תמיכה עקיפה  . משטר המכסות בעייתי עוד יותרמשטר בעייתי מיסודו תכנון שוק ממשלתי הוא .7

חר המטילה את סבסוד הענף על כתפיו הרזות של הציבור. שורה של גופים ס-היא תמיכה מעוותת

אולם כל עוד משטר זה שריר כבר המליצה לבטלו ולעבור למשטר של תמיכה ישירה.  מקצועיים

 כדין.  ליישמו הפחות לכלהמשיבים  על היהועומד, 

 

 הרו המשיבים להרחיב, בחמביא בכנפיו ממילא פיקוח ממשלתי הדוקשם הפגיעה בציבור וצמצתחת  .8

שמייקרת את מחיר החלב לצרכן וגורמת למחסור  קביעת מכסה וחלוקתה שלא כדין, בדרךבאמצעות 

  ידוע מראש.

שר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להעניק לעותרים את הסעדים המבוקשים כמפורט בראש א

 עתירה זו. 

 
 

 הצדדים .ב

 העותרים: .9

ידי אנשי ציבור -על 2012הוא עמותה ציבורית שהוקמה בראשית שנת  – פורום קהלת – 1העותר 

, מדע המדינה והכלכלה. הפורום פועל לחיזוק הדמוקרטיה הציבוריואקדמיה מתחומי המשפט 

הישראלית, לקידום חירות הפרט ועידוד יישום עקרונות השוק החופשי בישראל, ולעיגון מעמד 

הקטנת נזקיה של פועל הפורום ל הכלכלי. בתחום הודיהקבע של ישראל כמדינת הלאום של העם הי

מאז הציבור ללא הצדקה. במסגרת זו הפורום עוסק  תמים הפוגעים ברווחרגולציה בלתי יעילה וחס

, וחוקריו פרסמו שורה בנושא תכנון משק החקלאות בישראל, ותכנון משק החלב בפרט 2014שנת 

ה הפורום שותף למספר הליכים משפטיים בתחום . בנוסף לכך הישל מחקרים וניירות עמדה בנושא

  2.הנכבד משפטהתכנון המשק החקלאי, ובכלל זה הליכים בפני בית 

ידי בעלי עניין אישי בתחומי -ידי ישות מדינתית כלשהי ולא על-נתמך עלמפלגתי ואינו הפורום אינו 

 עיסוקו.

הוא מיזם מימון המונים ם כן, ת געמותה ציבורי – הלובי שלך בכנסת –האינטרס שלנו  – 2העותר 

שהוקם כדי לשמש פה עבור הציבור הרחב אל מול קבוצות אינטרס שונות. הלובי נתמך על ידי 

תורמים בהוראות קבע חודשיות התורמים לקידום התחרות והאינטרס הציבורי בתחומי הסחר 

במחקר ומעקב אחר המשק החקלאי  2עוסק העותר  וסדוומאז ה החופשי, התחבורה ושוק העבודה.

המתוכנן, והגיש מחקרים וניירות עמדה לציבור, לוועדת הכלכלה של הכנסת ולגורמים בכירים 

 נוספים.

 

 המשיבים: .10

תחום החקלאות בכלל ומשק החלב פועל כרגולטור של  – משרד החקלאות ופיתוח הכפר – 1 משיבה

  .בפרט

                                                           
 הצטרף כידיד בית המשפט.לביקש  1. העותר התאחדות מגדלי הבקר בישראל נ' שר האוצר 1716/20ראו לאחרונה בג"ץ  2
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. הוא השר הממונה על ביצוע  חוק תכנון משק החלב – ופיתוח הכפרשר החקלאות  – 2המשיב 

לכלל  חלב מכסות שלהכולל  שנתיאת היקף הייצור ה מכוח החוק, ,בצוקובע אשר הוא  2המשיב 

 היצרנים.

אחראית על הזרוע הביצועית ה היאלחוק, ו 5הוקמה מכוח סעיף  – ועדת המכסות – 3המשיבה 

המשמש  4)הוועדה מורכבת ממנכ"ל המשיבה  יצרני החלב מכוח החוקחלוקת המכסות הפרטנית בין 

 .(2יו"ר ושני נציגים מטעם המשיב 

היא חברה לתועלת ציבור, המשמשת ארגון גג המשותף לגורמים  – מועצת החלב – 4המשיבה 

לפעול למימוש מטרות שונות  )פרק ד' לחוק( ח החוקומוסמכת מכ, והמעורבים בייצור חלב בישראל

 הקשורות בפיתוח וייעול משק החלב.            

 אגודה חקלאית שיתופית של יצרני החלב בישראלהיא  – התאחדות מגדלי הבקר – 5המשיבה 

                                .(האגודה צורפה כמשיבה פורמלית)

 

ליך בניגוד לדין ובה שנתי בקר-חלבקביעת היקף ייצור  –הפגם הראשון  .ג
 בלתי תקין

 

 פעולה בניגוד לחוק – 2021לשנת  הכוללהיקף הייצור צו  .א

שרשאים היצרנים  מדי שנה את היקף ייצור החלב הכוללקובע שר החקלאות  ,לחוק 4בהתאם לסעיף  .11

 ובו היקף הייצור השנתי. צו פרסוםהשר קובע זאת באמצעות  .לייצר באותה שנה

  

 3.8% -של כ לליטר(, שומן )בשיעור 3.4%-של כ רכיבים: חלבון )בשיעור ארבעהחלב גולמי מכיל  .12

לליטר(, לקטוז ומים. את החלבון מפרידים ומייבשים לצורך ייצור של אבקת חלב, ואת השומן 

  3.מפרידים וחובצים לחמאה

 

המחוקק  קבע ונה לחלוטין. כדי שלא יהיה מחסורש –שומן וחלבון  – לכל אחד מן הרכיביםהביקוש  .13

  –)א(( כי קביעת היקף הייצור הכולל תהיה 4בראש החוק )סעיף 

יו או של שומן חלב ומוצריו, רעל פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצ"

 .לפי הגבוה מביניהם"

בקנה אחד עם מטרותיו גם עולה קביעה זו של המחוקק, שנועדה כפי הנראה למנוע מחסור, 

 ( לחוק(.2)1להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו )סעיף  –המוצהרות של החוק 

 

חלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת האת צו תכנון משק  2פירסם המשיב  31.12.2020ביום  .14

 )א( לחוק. 4, מכוח סמכותו הנ"ל שבסעיף 2020-(, התשפ"א2021

 מיליון ליטרים. 1,538של חלב בקר יעמוד על  2021צור המקומי הכולל לשנת צו נקבע כי היקף הייב

 

                                                           
, התאחדות מגדלי הבקר אגודה חקלאית שיתופית נ' שר האוצר 1716/20בג"ץ ב העתירה בכתב האמור על מסתמך זה מידע 3

 .37סעיף  - 04.03.2020
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קבע המשיב , בפועל דלעיל, לקבוע את הצו לפי התחזית הגבוהה יותרברורה החוקית החובה העל אף  .15

 . מבין השתיים הנמוכה ,החלבון תחזית צריכתלפי  2021שנת את שיעור ההיקף הכולל ל 2

הכרוכות בפינוי  גבוהות לויותכדי להימנע מע – 4משיבה כלכליים של המשיקולים כפי הנראה את ז

כפי שנראה להלן, זו אינה השנה הראשונה שבה נעשה כדבר הזה; והתוצאות ניכרות  .וןעודפי חלב

 מעת לעת.בשווקים 

 

מזה שנקבע לשנת  נמוךוהוא  2020,4לזה שנקבע לשנת זהה  2021שיעור היקף הייצור שנקבע לשנת  .16

 5טרים.ימיליון ל 1,568 על אז עמד – 2019

 

 צריכהעצמו הודה בריש גלי כי הוא נוהג לחשב את תחזית הצריכה השנתית בהתאם ל 1המשיב  .17

 ו. כך טען לפני מספר חודשים בתגובתהנמוכה מתחזית צריכת השומן, ומוצריו חלבון חלבשל  החזויה

והתאחדות מגדלי הבקר, ביחס לייבוא חופשי של חמאה  3המקדמית לעתירה שהגישו נגדו המשיבה 

   6לישראל )להלן: "עתירת החמאה"(:

בשנים האחרונות, בהתאם למגמות עולמיות, גדל בישראל הביקוש לשומן מן החי, ובתוך "

הביקוש לשומן גבוה בישראל כך, גדל גם הביקוש לחמאה. כמו כן, וכעולה מן העתירות, 

  7.)ממנו מייצרים אבקת חלב(" מהביקוש לחלבון

אכנספח  ףמצור 1716/20בבג"ץ  1תגובתו המקדמית של המשיב העמודים הרלוונטיים מתוך  העתק  

 

 :שם לבית המשפט 1עוד  כתב המשיב  .18

יובהר, כי הייצור המקומי יכול בפועל לספק את כמות השומן הנדרשת לצורך מתן מענה "

טר חלב גולמי ניתן לייצר מיליון לי 12-שמבשל העובדה לביקוש לחמאה בישראל. עם זאת, 

)שומן(, הרי שלייצור שומן מהחלב המקומי  טון חמאה 500-טון אבקת חלב )חלבון( ו 1,000

כיוון שהשימושים באבקת החלב מוגבלים ויש  ייצור של אבקת חלב בכמות כפולה. מתלווה

לאור העובדה שעלויות הפינוי של עודפי אבקת החלב גבוהות לכך פחות ביקוש בישראל, וכן 

כדי להימנע מייצור עודפי אבקת חלב בשוק המקומי, היקף וטון(,  1,000-מלש"ח ל 10)

לחמאה ואף היצרנים המקומיים  מהיקף הייצור הנדרשמכסות הייצור שחולקו היה נמוך 

 ייצרו בהיקף נמוך מהיקף המכסה שחולקה להם...

משמעות הדבר היא כי לו יצרני החלב בישראל היו מייצרים חלב גולמי בהתאם לביקוש 

לשומן בלבד, היו נותרים מיליוני ליטרים של חלב גולמי מהם היו מפיקים שומן בלבד, בעוד 

מסיבה זו כאמור, לא מיוצרות להיפטר מהחלבון שבהם בשל העדר ביקוש. שהיה נדרש 

  8."בישראל כמויות השומן הנדרשות...

 

מודיעים מפורשות לבית משפט זה כי היקף  2-ו 1 ים: המשיבהמההודאת בעל דין דברים אלו בבחינת 

המשיבים גם מודים כי  .הייצור בישראל נקבע לפי הביקוש לחלבון, הנמוך יותר, כלומר בניגוד לחוק

                                                           
 .2020-(, תשפ"א2020היקף הייצור המקומי הכולל לשנת צו תכנון משק החלב )קביעת  4
 .1820-תשע"ט(, 1902היקף הייצור המקומי הכולל לשנת צו תכנון משק החלב )קביעת  5
 .3, לעיל ה"ש עניין מגדלי הבקר 6
 .א שצורפה כנספח המקדמית לתגובה 8 סעיף 7
 .שצורפה כנספח א המקדמית לתגובה 9 סעיף 8
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השיקול שהנחה אותם הוא חיסכון בעלויות פינוי החלבון, שיקול זר לאור הוראתו המפורשת של 

 המחוקק.

 

 , התאחדות מגדלי הבקר, טענה אף היא בכתב טענותיה בעתירת החמאה בלשון זו:5המשיבה  .19

ת היקף הצריכה אלא שבפועל, לנוכח הפער שבין היקף הצריכה החזוי לחלבון חלב לעומ..."

החזוי של שומן חלב, ועל מנת שלא ייוצר עודף של חלבון חלב )אשר סילוקו הינו יקר(, בשנת 

 2019בעוד שבשנת  לייצור מקומי... בהחליטה מועצת החלב להקטין את מכסות החל 2019

בפועל עמדה "המכסה  –ליטר חלב  1,560עמד היקף הביקוש הצפוי "לפי שומן" על 

 .ליטר" 1,521על המחלוקת" רק 

    בכנספח  ףמצור (1716/20)בג"ץ  התאחדות מגדלי הבקר העתק עמודים רלוונטיים מתוך עתירת

 

, שבה הומלץ על הקיצוץ בהיקף ייצור 29.12.19מיום  ,ועדת המכסות, 3המשיבה כך עולה גם מישיבת  .20

נובע מתוך רצון לחסוך במהלך הדיון נטען כי הצורך בצמצום . , כפי שיפורט עוד להלןהחלב הכולל

 בעלויות פינוי חלב עודף על ידי מועצת החלב:

הקצאת מכסה על בסיס היקף ייצור שאינו רלוונטי לשנה הנוכחית, הינה צעד לביטול " 

התכנון מבלי לתקן את החוק היות והיקף הייצור הכולל אינו מבוסס על המצב בפועל 

את היקף הצריכה החזוי לשנת  אלא על קביעה שהייתה בשנה מסוימת ואינה משקפת

עד שלא . במצב זה, הוועדה תמשיך לקבוע מכסה שאינה מבוססת על צרכי הענף 2020

 ". העודף והמכסה לא תהיה אפקטיביתניתן יהיה לממן את הפינוי של החלב 

 גכנספח  ףמצור 29.12.19ישיבת ועדת המכסות מיום  החלטתהעתק 

 

את הצו לפי הביקוש הצפוי לחלבון ולא לפי הביקוש הצפוי לשומן  2 המשיב קבעהמסקנה כי בפועל  .21

 מן המספרים.  גם כל ספקמעבר לברורה 
, היקף הייצור הכולל בשנה בקירוב 2%-בהתחשב בקצב בגידול הטבעי באוכלוסייה, העומד על כ

בהתאמה זאת ) 2021ליטר לשנת  1,620-ו 2020לשנת  מיליון ליטר 1,591הנדרש אמור היה לעמוד על 

כדי לענות על הביקוש  חלב ליטר מיליון 1,560 נדרשו 2019 בשנתלטענת התאחדות מגדלי הבקר לפיה 

למרות זאת,  שומן וכנדרש בחוק.ביקוש לבהתאם ל כך (.השנתי האוכלוסייה גידול בקצבבהתחשב ו –

ולהותירו על כנו גם עבור  2020ליטרים בלבד לשנת מיליון  1,538לקבוע היקף נמוך של  2המשיב  בחר

  .2021שנת 

 2%לא בהתאם לתחזית צריכת השומן בקרב האוכלוסייה ותוך קיצוץ של ההחלטה התקבלה אפוא ש

הואיל ומדובר בהחלטה בלתי חוקית, מבוקש להכריז על  .מהמכסות בהשוואה לשנה הקודמת

  בטלותו של הצו.

 

 2020של עבירה גוררת עבירה: הדרך שבה נקבע היקף הייצור  .ב

לכל אחד  החלבייצור לקבוע את מכסות  –ועדת המכסות  – 3המשיבה )ב(, על 7בהתאם לסעיף  .22

 , כשסך המכסות לא יעלה על היקף הייצור הכולל שקבע השר בצו.מהיצרנים
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חתם שר החקלאות דאז, מר אורי אריאל, על צו היקף ייצור חלב כולל  20.12.2018יום בכאמור, 

 ליטרים לחלב בקר.  1,568של בסך  2019לשנת 

 .2020השר לא חתם על צו היקף ייצור חלב עבור שנת 

 

אולם אין בכך כדי להצדיק . אין חולק כי מצב זה אינו רצויללא צו היקף ייצור.  2020כך החלה שנת  .23

ואת הפגיעה שנגרמה לצרכני החלב  ,בחוסר סמכות – ועדת המכסות – 3המשיבה את פעולתה של 

  .כפי שיפורט להלן, מכך בישראל כתוצאה

 

התכנסה ועדת המכסות לדון בקביעת מכסות חלב בקר עבור ובהעדר צו היקף ייצור,  29.12.2019ביום  .24

 ועדה לא תקבעוהא(  הוועדה שלוש חלופות עיקריות: , בחנהההחלטהכעולה מפרוטוקול . 2020שנת 

קבע השר בשנה הקודמת ש הוועדה תקבע היקף ייצור על סמך ההיקףב(  ;את היקף הייצור השנתי

 את היקף הייצור הכולל שקבע השר בשנה הקודמת. תצמצםהוועדה  (; ג(2019)

לוועדה אין , וזאת למרות ש2020להקטין את היקף הייצור לשנת  – ועדה בחרה באפשרות ג'ה

  9.)סמכות זו נתונה אך ורק לשר החקלאות( שנתיהייצור הקביעת היקף כל סמכות ל

 

המשקיף  .2020מכסות  יקףלקבלת החלטה סופית בעניין ההתכנסה כדי שבה הוועדה ו 1.1.2020ביום  .25

בוועדה, מר פרץ שורק, אשר טען כבר בדיון הראשון כי החלטה זו עלולה להוביל למחסור לצרכן, 

 התריע כי מדובר בהחלטה שגויה שאינה תואמת את הביקוש לחלב: 

ת. אנחנו נכנסים לסחרור היות ונצטרך לקבל החלטות נוספות "לדעתי, הפחתת המכסות היא טעו

 ."ת התשלוםועל מנת לקבל את כמות החלב הרצויה דרך מדיני

רוחבי ואחיד על כלל יצרני חלב הבקר קיצוץ תוך  2020קבעה הוועדה היקף ייצור לשנת  אף על פי כן

 .2019ממכסתם לשנת  2%בשיעור של 

 ד כנספח ףמצור 1.1.20טת ועדת המכסות מיום החלעתק ה

 

ולהותירה על כנה ללא שינוי או בחינה מחדש  ועדת המכסותלקבע בדיעבד את החלטת בחר  2 משיבה .26

, קבע השר כשמונה חודשים לאחר החלטת ועדת המכסות ,20.9.2020יום ב: וללא הפעלת שיקול דעת

 השוואה לשנה הקודמת.ב 2%קיצוץ של  –ליטר חלב בקר לשנת  1,538צו היקף ייצור כולל  בסך של 

במקום לקבוע את היקף בכך אימץ הלכה למעשה את עמדת ועדת המכסות בהיפוך יוצרות גמור: 

השר את שיקול הדעת  כפיףה, לאחר בחינת המצב העובדתי כפי שדורש החוק הייצור השנתי הכולל

 .שקבעה ועדת המכסות שלא כדין לשיעור היקף הייצורהמנהלי הנתון לו 

 

לא התבססה על נתונים רלוונטיים או על שיקולים מקצועיים  2החלטה זו של המשיב ככל הידוע,  .27

, משיקוליה 4, למעט המלצתה של מועצת החלב, המשיבה שיצדיקו את הקטנת היקף הייצור

, שבהן לא נמסרו 2ת העותר ולפני 1ת המשיב וכך מסתבר מתשוב הכלכליים שלה, כפי שיוסבר להלן.

  שיקולים ונתונים התומכים בצמצום היקף הייצור למעט שיקוליה של מועצת החלב.

מצורפות לעתירה זו  )הבקשה של העותר  24.12.20חופש המידע והתשובה לה מיום  בקשת

 (ו כנספחונספחיה מצורפים  1המשיב  תשובת, ה כנספח צורפתמ 2

                                                           
 '.ג נספח לעיל 9
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, כפי 2020היקף היצור הנדרש לשנת  מקצועית שלה הליך של בחינ ללא 2את החלטתו קיבל המשיב  .28

 עיתון 'ישראל היום'בכתבה אף הודה בכך בפומבי, בתגובה שנתן משרדו ל 2המשיב שמחייב החוק. 

אישרר  2(. בתגובה זו נאמר כי המשיב 2020שר לשנת )בעניין צו היקף הייצור שקבע ה 29.09.20מיום 

 10:מבלי לבחון אותה מחדש של ועדת המכסות החלטתהאת 

פעל על פי המלצת כלל הגורמים בענף החלב, לרבות נציגי הצרכנים,  "השר אלון שוסטר

המחלבות, החקלאים ואנשי המקצוע של משרד החקלאות. ראוי לציין כי ענף החלב מתנהל 

, עוד בטרם הוקמה הממשלה הנוכחית ובטרם מונה השר 2%מתחילת השנה על פי הפחתה של 

יאות נתונה, ונדרש לאשרר אותה בתקנות השר קיבל עם כניסתו לתפקיד מצשוסטר לתפקידו. 

 .כדי לאפשר לענף החלב להמשיך לפעול מכוח החוק"

 

אלא את עמדתו של גוף בעל אינטרס  ( אמץ השר3למעשה לא רק את עמדת ועדת המכסות )המשיבה  .29

ועדת ) 3בה המשיר "הוא יו (מועצת החלב) 4ל המשיבה "כי מנכנזכיר (. 4מועצת החלב )משיבה  –

ורמים חוזר וטוען כי החלטתו לצמצם את כמות המכסות נובעת מעמדת כלל הג 2 המשיב. (המכסות

ו מציג כל תשתית ראייתית לכך מלבד המלצותיה של מועצת נ, אך למרות זאת אינבענף המקצועיים

עלויות פינוי חלבון החלב מושתות עליו.  , שהריהחלב. נזכיר כי גוף זה מצוי בניגוד עניינים מובהק

וסס מב של המועצהחישוב עודפי החלב  – 2020כפי שעולה מהצעת מועצת החלב למכסות  ,ואכן

באופן  –שומן חלב ומוצריו הנמוכה מתחזית צריכת  ומוצריו חלב במכוון על תחזית צריכת חלבון

מנכ"לית . מועצת החלבשל  נובע משיקולים תקציביים צרים החישוב אופן .בשוק היוצר מחסור

 :18.10.19 ששלחה לשר החקלאות ביום בפה מלא במכתב בכך מודה אף מועצת החלב 

"אי הפחתת המכסה כמבוקש, תפגע ביכולת של מועצת החלב לווסת את החלב, לטפל בעודפים 

שייצברו ולהבטיח הלימה בין הביקושים להיצע. אי ההפחתה ימשיך את הפגיעה הקשה, שכבר 

 11."ביציבותה הפיננסית של מועצת החלב, 2019התרחשה במהלך שנת 

 

  ז כנספחמכתב מנכ"לית מועצת החלב לשר החקלאות מצורף  העתק      

  1 ז כנספח, מצורף 12.09.19, מיום 2020הצעת מועצת החלב למכסות  העתק     

 

החליף את שיקול דעתו בשיקול דעתה של מועצת החלב בעת אף אישש במפורש ובפומבי כי  2משיב ה .30

כשנשאל שר החקלאות מדוע בחר  24.12.20,12. בראיון לעיתון 'מקור ראשון' מיום קביעת היקף הייצור

 השר כי כך נהג: רק הולכת וגדלה, אישלהקטין את ייצור החלב על אף שהאוכלוסייה בישראל ר

שיושבים בה נציגי הצרכנים והמגדלים  זו לא הייתה החלטה שלי אלא של מועצת החלב," 

. ההיגיון היה שלא היה גידול בצריכה של מוצרי ושר רציני חותם על מה שנותנים לווהמשרד, 

החלב. המחסור בחמאה למשל, הוא לא בגלל מחסור בחלב. החלב מורכב משומן ומחלבון. 

נשאר המון חלבון ואז אפשר לייצר את כל החמאה בארץ, בשביל זה צריך לייצר המון חלב, 

כול אשל או גבינה לבנה או . אין מצב שלילד אין לאמייבשים את זה, והייבוש עולה המון כסף

                                                           
 29.09.20שר החקלאות מקצץ במכסות החלב', גלעד צוויק,  -ישראל היום, 'למרות הביקושים  10

https://www.israelhayom.co.il/article/804747   
 .3נספח ז'  11

 24.12.20מקור ראשון, "אני לא מקבל את האמירה שתכנון יוצר מחסור", ריקי ממן,  12
/https://www.makorrishon.co.il/news/296331 

https://www.israelhayom.co.il/article/804747
https://www.makorrishon.co.il/news/296331/


10 
 

אני לא יכול לתת את חלב ניגר. אז מהבחינה הזו זה באמת קטנוני להתעסק עם השאלה. 

התשובה המדויקת למה אחוז יותר או אחוז פחות. יושבים שם כלכלנים שלא נכשלו מעולם 

 ".בעניין הזה. לייצר עוד חלב כדי שיהיה עודף של חמאה, זו לא הדרך

 

מבלי להפעיל שיקול דעת ולמעשה  4בריש גלי כי פעל לפי המלצות המשיבה  2המשיב  בראיון זה מודה .31

 שאינה חוקיתהפחתה  – שימש "חותמת גומי" להפחתה ידועה מראש שהתקבלה מחוץ למשרדו

אינה תואמת את תחזית צריכת השומן. השר גם מודה כי טעמי ההפחתה הם חיסכון כספי משום ש

אין לערער עליה. לבסוף, מגדיל השר של אותה מועצה )נייטרלית לכאורה( שהעבירה לו המלצה ש

לעשות וטוען, בטרם הספיקה החמאה המיובאת להיערם מחדש על מדפי המרכולים, כי כלכלנים 

  מטעם המועצה לא טעו מעולם כאשר חזו את ההיקף המשוער של צריכת החלב השנתית.

 

 2021בירה גוררת עבירה נוספת: הדרך שבה נקבע היקף הייצור לשנת ע .ג

משיקולים עמומים של ועדת המכסות והמלצה  נעשתה אפוא 2020היקף הייצור לשנת הקטנת  .32

 2021והנה לקראת  עליהם. 2 והסתמכות עיוורת של המשיב –אינטרס של מועצת החלב -תוססבמ

 שלא לשנות את היקף היצור 2בחר המשיב  (,13מחסור משמעותי בחלב ניגר בתקופת החגים וחרף)

 31.12.20גם בצו היקף הייצור הכולל שפרסם ביום  הצמצום על כנו תאולהותיר  2020שקבע בשנת 

  .2021שנת  עבור

 

המלצה של מועצת  על רקעשוב בניגוד להוראת החוק ונעשתה  המצומצםהייצור היקף צו קביעת  .33

מועצת  בחרה" 2021 לשנת עודף לחלב התשלום מדיניות קביעת" תחת הכותרת. (4)המשיב  החלב

, חרף העובדה שצומצם לשנה זוגם כנו  על המצומצם הייצור היקף את להותיר לשר להמליץ החלב

 . בשנה הקודמת, וחרף הגידול המצטבר והולך באוכלוסיית ישראל

 בהחלטתה קבעה כך: 

יהיו ללא  2021. להמליץ לשר החקלאות לקבוע כי המכסה הארצית והמכסות הפרטניות בשנת 1"

בהתאם  2020חתם השר על צו המכסות לשנת )בתחילת חודש ספטמבר  2020שינוי ביחס לשנת 

 (.2019מהמכסה ביחס לשנת  2%להמלצת מועצת החלב וועדת המכסות, הורדה של 

 ]...[ 

 ביום מישיבתה החלב מועצת של התכנון ועדת החלטת) המלצת ועדת התכנון של מועצת החלב

 זכנספח מצורפת  ( 22.09.2020

 

המלצתה של מועצת החלב מבוססת במכוון על תחזית צריכת חלבון חלב  מהאמור לעיל,כעולה  .34

ומוצריו, הנמוכה מתחזית צריכת השומן. היא יוצרת מחסור ידוע מראש בקרב הצרכנים כדי לחסוך 

פעל אפוא בניגוד לדין כשבחר ליישם  2. המשיב מועצת החלבאינטרס כלכלי של  –בעלויות פינוי חלבון 

 לצה מבלי להפעיל את שיקול הדעת הרלוונטי כפי שמורה המחוקק.את ההמ

 

                                                           
13 Ynet24.09.30', מירב קריסטל, , 'הישראלים נוהרים לחלב: "ביקושים קיצוניים" ומחסור בטרה ויטבתה 

https://www.ynet.co.il/economy/article/ryu7eUqBP  

https://www.ynet.co.il/economy/article/ryu7eUqBP
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הביאה את  שרשרת של פעולות חסרות סמכות, נוגדות חוק ונוגדות חובות מינהליות יכומו של דבר,ס .35

, צו המקטין את היקף הייצור לעומת הגידול 2021לקביעת צו היקף ייצור בלתי חוקי לשנת  2המשיב 

 באוכלוסייה באופן חסר תקדים:

, משיעור השומן לפי תחזית צריכת החלבון, בשיעור הנמוך 2021קבע היקף ייצור לשנת  2המשיב 

 להוראות החוק;גמור בניגוד 

להותיר  – 4המשיב  –ם עיוורות על המלצה של גורם בעל אינטרס גלוי וידוע הסתמך בעיניי 2המשיב 

 ;2020של שנת מצומצם באותו שיעור  2021את היקף הייצור של שנת 

הסתמך בלי להפעיל שיקול דעת על ההחלטה הבלתי חוקית של ועדת  2וזאת לאחר שהמשיב 

ור לשנה זו כפי שקבעה הוועדה נטולת , וקבע היקף ייצ2020המכסות להקטין את היקף הייצור בשנת 

 הסמכות.

אינו פועל בהתאם לחוק ולמטרותיו, כי אם בהתאם לאינטרסים  2מתברר, למרבה הצער, כי המשיב 

 .ומגזר מסויים שהוא סר למשמעת צרים של

 

 הליכים מיצוי .ד

 שיעמוד כדי הכולל הייצור היקף את להגדיל דרשבו ו 2 למשיב במכת 2 העותר שלח 24.09.20 ביום .36

 מענה בהעדר כי 2 העותר כתב זה במכתב. האוכלוסייה גידול ולקצב השומן צריכת לתחזית בהתאם

 נשלח זהה שעניינו נוסף מכתב. לרשותו העומדים באמצעים לנקוט הזכות את לעצמו שומר הוא

 . 6.01.21 ביום, 2021 לשנת ייצור היקף צו קביעת ולאחר זו שנה בראשית 1 למשיב

 .2או  1ים המשיב מטעם תשובה התקבלה לא זו עתירה כתיבת למועד עד

 ט ונספח י כנספח מצורפים 2 העותר כתבימ

 

 המסגרת המשפטית:

 
 השר לבדו מוסמך לקבוע היקף ייצור חלב כולל מדי שנה –החוק קובע 

 )א( לחוק קובע כך:4סעיף  .37
, את היקף הייצור המקומי הכולל לאותה שנה לכלל היצרנים השר יקבע, בצו, מדי שנה")א(   

של  אוהיקף הייצור הכולל(, על פי ההיקף החזוי של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצריו  –)להלן 

 .לפי הגבוה מביניהםשומן חלב ומוצריו, 

)ב(  השר רשאי, בצו, לשנות את היקף הייצור הכולל שקבע לפי סעיף קטן )א(, במהלך השנה,   

 אם ראה שנוצרו תנאים המצדיקים זאת".

 

א לצורך היוועצות. לשונו את ועדת המכסות או את מועצת החלב, אף לבעניין זה החוק אינו מזכיר  .38

 . הכולל ייצורהוא שיקבע בצו מדי שנה את היקף ה השרהירה, ברורה ונ

 

 חלבון או שומן –הייצור צריך להיקבע לפי הגבוה מבין רכיבי החלב  היקף

כי צו היקף ייצור החלב השנתי צריך לעמוד בהתאם להיקף הייצור  מפורשות לחוק קובע  4סעיף  .39

, כאמור . למרות זאתלפי הגבוה מבניהםשומן חלב ומוצריו,  אושל חלבון  מלוא הצריכההחזוי של 
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שהוא הנמוך חלב ומוצריו, חלבון את היקף הצריכה לפי תחזית הצריכה של  2משיב בפועל קבע הלעיל, 

   .מבניהם

 

לפעול בניגוד לחוק נבעה משקילת אינטרסים זרים  2כמפורט לעיל, מסתבר כי החלטתו של המשיב  .40

 מועצת החלב., 4 וצרים של המשיבה

 

 
 חריגה מסמכות של וועדת המכסות 

ותן, להעבירן, "לשנ –ליצרנים  פרטניות מסמיך את ועדת המכסות לקבוע מכסות חלבלחוק  7סעיף  .41

כלומר, ועדת המכסות  –" לפי הוראות חוק זהלהתנותן בתנאים או לעשות בהם כל פעולה אחרת, 

היא אינה רשאית ליטול על עצמה  .רשאית לווסת את המכסות בין היצרנים ולחלק אותן ביניהם

מטיל על השר ולקבוע את היקף הייצור הכללי או את הכללים בדבר חלוקתו  תפקידים שהחוק

 הרוחבית.

 

)להלן:  2014-תקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות חלב(, תשע"דכך לפי החוק וכך לפי התקנות.  .42

 4ידי ועדת המכסות. סעיף על לתת מסגרת חוקית לאופן חלוקת מכסות החלב  נועדונות"( "התק

  קובע כך:לתקנות, שעניינו "קביעת מכסה שנתית ליצרנים" 

, על בסיס המכסה שנקבעה לו בשנה הקודמתדת המכסות תקבע בכל שנה מכסה ליצרן חלב, וע )א("

ויכול שתקבע לו מכסה גבוהה ממנה, זהה לה או נמוכה ממנה, לפי תקנות אלה ותקנות מדיניות 

 הפיתוח.

)ב( ועדת המכסות רשאית לחלק את המכסה ליצרן למכסות חודשיות בהתאם להיקפי הייצור    

 "החזויים לפי דין במשקו ולעונות השנה.

 
ועדה צריכה להיעשות והתקנות קובעות אפוא מעין "ברירת מחדל" לפיה חלוקת המכסות על ידי ה .43

הפחית ממכסה המכסות לעדת ולו ותאמנם מאפשר אלה קנותתבהתאם לחלוקה בשנה הקודמת. 

נקודתית  הפחתה יאזו ה הפחתהאך  – ביצוע(-)בעיקר בשל תת שנקבעה ליצרן מסוים במידת הצורך

 להיכנס רשאית אינה המכסות ועדתליצרן בודד ולא קביעה רוחבית בעלת השלכות על המשק כולו. 

  .הכוללת החלב כמות את עצמה דעת על ולהפחית , לקבוע מדיניותהשר בנעלי

 

הוועדה  )שעניינו ועדת המכסות(, לפיהם חוקל 5סעיף חיזוק לכך ניתן למצוא גם בדברי ההסבר ל .44

 :ולא לקביעתהמדיניותו ליישום זרועו הארוכה של השר ואחראית תשמש 

כזרועו הארוכה של שר החקלאות המבצעת הסעיף המוצע קובע את מעמדה של ועדת המכסות "

הרכב הוועדה מבטא את  ...ויישומו של משטר המכסותאת מדיניות הממשלה בעניין ביצועו 

 שייקבעו לפי חוק זה התפיסה שהוועדה היא גורם מקצועי אובייקטיבי, הפועל בהתאם לתקנות

 14."המידה שייקבעו מדי שנהומיישם את מדיניות השר בהתאם לאמות 

 

                                                           
14 pdf.174595_1_ls18law//18https://fs.knesset.gov.il/ 

https://fs.knesset.gov.il/18/law/18_ls1_174595.pdf
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רשאית ומוסמכת לעשות רק פעולות שהחוק  רשות המינהליתהלפי עיקרון חוקיות המינהל כידוע,  .45

לקבוע היקף ייצור כולל לחלב בקר תוך בחרה לחרוג מסמכותה ו, עדת המכסות, ו3. המשיבה הסמיך

, המקטינה את היצע . פעולה זובהשוואה לשנה הקודמת הרוחבית מכמות המכסות 2% צמצום של

  .לעקרון חוקיות המינהלגמור נעשתה ללא הסמכה ובניגוד  החלב ומוצריו לאזרחי ישראל,

 

 בעת קביעת היקף ייצור הכולל  4-ו 3השר החליף את שיקול דעתו בשיקול הדעת של המשיבות 

בחר לקבע בדיעבד את אותה חריגה בצו היקף  2ועדת המכסות חרגה מסמכותה. העובדה כי המשיב  .46

בחוסר סמכות בניגוד לאינטרס ייצור, כשמונה חודשים לאחר מכן, מעידה על ניסיון להכשיר פעולה 

הציבורי ולמטרות החוק. אותה פעולה חסרת סמכות נגררת למעשה גם לשנה זו, משום שהשר בחר 

)על  2021גם עבור שנת  2020שקבעה וועדת המכסות בשנת  המצומצם להותיר על כנו את היקף הייצור

 אף קצב הגידול באוכלוסייה משנה לשנה(.

 

בכך שקביעת מדיניות והיקף הייצור נתונה בידי השר ולא בידיה, ולכן  ועדת המכסות עצמה הכירה .47

את  לשר לקבעלהמליץ  החלבמועצת בחרה  אתלמרות ז 15.קבעה את היקף הייצור כמקדמה בלבד

מבלי לבחון את הנתונים ה בתורו בחר לאשר אות והוא, עדהושקבעה הו מצומצמתמכסות אותה כמות 

  .הצדדים הרלוונטייםבעצמו ומבלי לדון בכך עם כלל 

 

 רשאי השר לשמוע הדעת שיקול הפעלת בעת שכן, אינה פסולה כשלעצמהמועצת החלב  היוועצות עםה .48

טמון  פסולהציבור(.  ונציגי , איגודיםמחלבות, רפתנים) בעלי העניין במשק כלל של דעתם חוות את

לשון החוק ומטרותיו וכל , הנשענת על שיקולים הסותרים את בכך שהשר נסמך על המלצת המועצה

 .מבלי להפעיל שיקול דעת נגדי ולבחון נימוקים אחרים זאת

 

 טרות החוק והפגיעה באינטרס הציבורימ

 מטרות חוק תכנון משק החלב הן כדלהלן:  .49

 פתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל, תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו;ל  (1")

ם נאותים ליצרנים, למחלבות סדירה של חלב ומוצריו, תוך הבטחת מחירילהבטיח אספקה   (2)

 "ולציבור ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות.

 

ה הבטחת אספק –לתקנות התכנון קובע מטרות דומות לעניין אופן חלוקת מכסות החלב  2סעיף  .50

ית ויצרני החלב, צמצום לציבור במחיר סביר, חיזוק האוכלוסייה החקלא ומוצריוחלב  סדירה של

 פערים, עידוד התייעלות ושמירה על מגוון יצרנים.

 

יוצרת מחסור בקרב הצרכנים.  ומוצריובקר הצריכה של שומן חלב קביעת היקף יצור נמוך מתחזית  .51

העיסוק של  ומצמצמת שלא לצורך את חופשהיא פוגעת ביעילות המשק, משבשת את אספקת החלב 

  ת.וו המוצהריתולמטר גםלא רק ללשון החוק אלא אפוא  היא מנוגדתיצרני החלב. 

                                                           
 '.ד בנספח ההחלטה פי על כך 15
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 היקף ייצור שלא כדיןהשר קבע  –סיכום הפגם הראשון 

השר הוא שייקבע את היקף ייצור החלב הכולל ליצרנים במשק, בהתאם  –לשון החוק פשוטה היא  .52

 . ניהםיהגבוה מב –לתחזית הצריכה של חלבון חלב או מוצריו 

 

מדיניות המצמצמת את קבעה ו נכנסה בנעלי השר ועדת המכסות .את היוצרותהמשיבים הפכו אולם  .53

השר בחר להותיר את הצמצום, ללא הפעלת שיקול דעת, כאשר הוא  .היקף ייצור החלב הכולל

במשק  תוצרת הארץ מחסור בחלב רתוך ידיעה שייווצ – עצת החלבמך על המלצותיה של מותסמ

משקף  2021בצו לשנת  שקבע ייצור החלב היקף .עצמה עצהשל אותה מו תת כלכליומשיקולי כדאיו

בניגוד גמור  –שומן חלב ומוצריו  הנמוכה מתחזית צריכת את הצריכה החזויה של חלבון חלב ומוצריו

פגיעה במטרה של אספקת חלב סדירה  תוך – ניהםמבללשון החוק המורה כי יש להתחשב בגבוה 

 . לצרכן

 . אחריתמראשית ועד  הוא אפוא פסול הליך זה

 

 בטל.  – 2021יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי צו היקף ייצור החלב שקבע השר לשנת  אשר על כן .54

לתחזית הצריכה של שומן  להוציא  צו חדש התואםהשר על בית המשפט הנכבד לקבוע כי עוד יתבקש 

 . לפי הגבוה מבניהם –חלב ומוצריו  ולא חלבון –חלב ומוצריו 

 

אופן החלוקה היחסי של מכסות חלב בקר בין המגזרים: מי   – שניהפגם ה .ב

 יפיל את ה"חומה סינית"? 

 

 רקע עובדתי:

 בין שני מגזרים –חומת ההפרדה 

    

 במסגרת הסדר זה .הסדר הידוע בכינוי "החומה הסינית"מאז קום המדינה בענף חלב הבקר מתנהל  .55

 42%נשמר יחס קבוע בין סך מכסותיהם של יצרנים מושביים במשק החלב ) בעת חלוקת מכסות חלב

חלוקה זו מסך היצור הכולל(.  58%מסך היצור הכולל( לסך מכסותיהם של יצרנים שיתופיים )

 . מבוססת על רצון לשמור על יחסי הכוחות הקיימים בענף

 

בין מכסות החלב של הקיבוצים משמר חיץ מוחלט )שאינו מעוגן בהוראת חוק( החומה הסינית  סדרה .56

 מעוות את מנגנון המחירים . הואלמכסות החלב של המושבים. חיץ זה מונע ניוד יעיל של מכסות

הוא פוגע (, שכן חלקו היחסי של המגזר המשפחתי משפיע באופן ישיר על מחיר המטרה)לצרכן 

ית במשק, באינטרס בצמיחה הכלכל פוגעבאפשרות להתייעל ולהגיע למיצוי יתרון לגודל. הוא 

מנציח ומעמיק את כשלי השוק שיוצר התכנון  מנגנון זה .של אזרחי ישראל, ובחופש העיסוק הציבורי

  הריכוזי במשק החלב במדינת ישראל זה שנים רבות.
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. בהסדר החומה הסינית והצהיר לא פעם בריש גלי על קיומו ועל תמיכת ,1המשיב משרד החקלאות,  .57

כתבה גברת עליזה  ,זה ביחס להסדר 1.2.2018ביום  1 במענה לבקשת חופש המידע ששלח העותר גם

 ( כי:1ז'זק )הממונה על חופש המידע מטעם המשיב 

 חלוקה זו משקפת את מדיניות המשרד לאורך השנים כעיקרון יסודי של התכנון בענף החלב"."

  בי כנספחצורף מ 1לבקשה מטעם המשיב  ענהמ, האי כנספחמצורפת  1בקשת חופש המידע של העותר 

 הסינית החומה הסדר על שנמתחה הביקורת

דו"ח  2012הוועדה לבדיקת התחרותיות בשוק מוצרי המזון והצריכה )"ועדת קדמי"( פרסמה בשנת  .58

, ביניהם גם הסדר ים של התכנון הריכוזי במשק החלבעם מסקנותיה. הדו"ח מצביע על כשלים רב

 :הסינית""החומה 

אחרות  "מערך חלוקת המכסות וניוד המכסות אינו מונע ממטרות התייעלות בענף אלא ממטרות

שבעיקרן עומדת מטרת פיזור ההתיישבות ושמירה על החלוקה הקבועה בין המושבים לקיבוצים 

(. לפיכך, החסמים על התרחבות הרפת אשר 58%וקיבוצים  42%בסך יצור החלב )מושבים 

החקלאות ומועצת החלב בניוד, בחלוקת המכסות וביצירות שותפויות מקשים  מפעילים משרד

 "  . על מיצוי יתרונות לגודל והתייעלות הענף

גי כנספחמסקנות הדו"ח מצורף העמודים הרלוונטיים מהעתק   

 

 כי – ממצאי מחקר שהוביל למסקנה זההטיוטת פרסמה המועצה הלאומית לכלכלה  20.6.2018ביום  .59

ראוי לבטל את ההתערבות הממשלתית במשק החלב לאור העיוותים שהיא יוצרת בענף. במסגרת 

המלצותיה קבעה המועצה כי ביטול החלוקה ההיסטורית של מכסות חלב בין מושבים לקיבוצים 

 וביל לייצור חופשי ויעיל יותר של חלב, באופן שמשרת את רווחת הכלל ואת טובת הציבור.   י

די כנספח פתמצורלכלכלה  תו"ח המועצה הלאומידטיוטת   

 

בסקירת משק החלב שהוציא מרכז המחקר והמידע של גם נמתחה ביקורת החומה הסינית על הסדר  .60

 16:הכנסת לפני כשנה

 42%-במגזר השיתופי )קיבוצים( ו 58%חלוקת  המכסות מבוססת על יחס היסטורי קבוע: "

השיתופי גדולות במידה ניכרת מהרפתות במגזר במגזר המשפחתי )מושבים(. הרפתות במגזר 

  ."ועל כן הסדר זה מגביל למעשה הקצאת מקורות יעילה במשק החלב, המשפחתי

 

שאת הצורך להצביע -, עולה ביתרבניגוד למטרות החוק על רקע נתונים אלה, והפגיעה בטובת הציבור .61

לפיכך להמשך הפרקטיקה הנוהגת של חלוקת המכסות היחסית בין המגזרים.  המידע והטעמיםעל 

על סמך עובדות  שיבחנו יון מעמיק או סקירה יסודיתוחיפש תיעוד כלשהו לד 1 ביקש העותר

באופן מניח את הדעת את החלוקה היחסית  יבססורלוונטיות את העמדות המנוגדות מזה ומזה, ו

 שנקבעה בין המגזרים.

 

מידע בנוגע לחלוקת המכסות בין המגזרים. במכתב זה  וביקש 1 פנה העותר 18.7.2017יום בכאמור,  .62

לפני שר החקלאות בעת גיבוש  ושעמד יםהרלוונטישיקולים להציג את מלוא ה 1 התבקש המשיב

                                                           
 .22(, עמ' 21.01.20תיאור וניתוח משק החלב בישראל ובמדינות המפותחות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת ) 16



16 
 

, הצביעה .20182.1יה, מיום יבמכתב תשובה לפנ 17.חלוקה יחסית זוהתשתית העובדתית שהובילה ל

, על ארבעה מקורות עיקריים שעומדים 1מטעם המשיב , הממונה על חופש המידע ק'זגב' עליזה ז

 18:בבסיס חלוקת המכסות בין המגזרים

)עדכניות נכון לשנת  2008-2012המלצות הצוות לגיבוש דפוסי התכנון בענף הבקר לחלב לשנים  (א)

2007;) 

)א( לחוק תכנון משק החלב, 12סמכות כללית של השר למתן הוראות בנוגע למכסות חלב מכוח ס'  (ב)

 ; 2011התשע"א 

לתקנות תכנון משק החלב )קביעת מכסות  2בתקנה מטרה כללית של שמירה על מגוון יצרנים  (ג)

 הסבר לתקנות; ה, ודברי 2014 -חלב(, תשע"ד

בהם הוסברה מדיניות החלוקה על  אשר 2013-ו 2012משנת  פרוטוקולים של דיוני וועדת הכנסת (ד)

 ידי נציגי המשרד. 

 

חלוקה: שימור הסדר אימוץ מדיניות של להעקרונית על ההצדקה לכאורה  צביעהה 1תשובת המשיב  .63

 המציג ולם היא איננה. אלפי מטרות החוק היסטורי בין המגזרים והגנה על יצרנים במגזר המשפחתי

היא  – בו היא מיושמתש ולאופן לחלוקה היחסית שנקבעה בין המגזרים בתקנות תשתית עובדתית

על בסיס אילו נתונים נקבע כי האיזון המיטבי מוביל לחלוקה בה היצרנים השיתופיים  אינה חושפת

בהעדר  .מסך המכסות הכולל 58%, ואילו היצרנים השיתופיים מקבלים דווקא 42%מקבלים דווקא 

    בסיס נתונים ותשתית עובדתית, לא ניתן לקיים איזון בין השיקולים השונים כמתחייב בחוק.

 

 הליכים מיצוי

לקבל את הטעמים  וביקש שוב 1משיבה מכתב נוסף ל 1 שלח העותר 1.7.2018יום באשר על כן  .64

 מדיניות לתקנות 4 בסעיף בעת ההיא עוגן"החומה הסינית" )אשר  הסדרהעובדתיים שעומדים בבסיס 

(, וכן ביקש כי תפורט עמדת השר זו שנה בתום פקעהסדר זה  – כהוראת שעה 2018 לשנת הפיתוח

כי יש מקום לבחון  הקובעת כנ"לבנידון; בין השאר על רקע המלצות המועצה הלאומית לכלכלה 

קים לחלוקת כי ככל שאין טעמים מוצ 1 . במכתב זה התריע העותרההסדראפשרויות שונות לצמצום 

 המכסות בין המגזרים כפי שנקבעה, הרי שיש לבטלה.

טו פחכנס מצורף1.7.2018מיום  1של העותר  2העתק מכתב   

 

, הודה מנכ"ל משרד החקלאות כי "החומה הסינית" היא הסדר פסול 17.7.2018במכתב תשובה מיום  .65

 עצמו: 1שנוגד את מדיניות המשיב 

פחות כלכלית ושוויונית, "אין לי ספק שחלוקת תוספת המכסות לחלב לפי שיטת 'החומה הסינית' 

 ".ואף מנוגדת למדיניות משרד החקלאות

טזכנספח מצורף  12.7.2018מנכ"ל משרד החקלאות מיום מכתב העתק   

 

. מדובר לאחרונהעד  1 המשיב מי שהיה מנכ"ל הסדר זה פסול, אפוא, לא רק בעיני העותר, אלא אף בעיני .66

בהסדר שרירותי בו נקבעה חלוקה יחסית מאולצת, אשר מצמצם את מתחם שיקול הדעת בעת חלוקת 

                                                           
  .י נספחמצורף כ, לעיל 17
 כנספח יא.  מצורפיםסימוכיה ו התשובה, לעיל 18
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, וכל זאת בניגוד למטרות החוק המכסות ופוגע בחופש העיסוק באמצעות יצירת חיץ מוחלט בין יצרנים

  ובלא בסיס עובדתי כמתבקש.

 

כי יוצגו וביקש  1 שב העותר. במכתב זה 28.10.2020ביום  1למשיבה מכתב מיצוי הליכים נוסף נשלח  .67

  המכתב לא נענה.עליהם מבוססת החלוקה שלעיל. שבפניו הנתונים העובדתיים 
זיכנספח מצורף  28.10.2020ביום  1שנשלח למשיב מכתב מיצוי הליכים נוסף העתק   

 

 המסגרת המשפטית:

  ביסוס ראייתי ופגיעה בעקרון חוקיות המינהלהעדר 

כדי לעמוד בדרישה זו מוטלת על הרשות  19.לקבלתה של החלטה מנהלית תקינה הוא ביסוס עובדתיתנאי  .68

 החובה לערוך בדיקה עניינית הוגנת ושיטתית, שמשמעה איסוף ועיבוד נתונים רלוונטיים. 

 

החלטה של לטית ביחס הפעלת ביקורת שיפו צדיקעשוי להבסיס העובדתי עדר וה פגם באיסוף הראיות .69

. איסוף התשתית העובדתית לצורך קבלת ההחלטה הוא הנטל הפעולסמכות ללרשות  ם כאשר ישג רשות

על הרשות לוודא שכל הנתונים והעובדות הנוגעים לעניין יהיו לפניה.  20.הראשוני המוטל על הרשות

  21:בהעדר תשתית עובדתית הולמת לא ניתן לקבל החלטה כראוי

 סביר, לא תקבל החלטה אלא על יסוד תשתית של עובדות..."רשות מנהלית סבירה, כמו כל אדם 

שיקול  אמנם, שיקול הדעת הוא החופש לבחור בין אפשרויות שונות, אך אין הוא חופש מוחלט.

רשות מנהלית שמפעילה את שיקול דעתה ללא בירור העובדות הנוגעות הדעת אינו קפריזה. 

נחושה להגיע לתוצאה מסוימת ללא תלות לעניין ומחליטה על יסוד תחושה בעלמא, או שדעתה 

 ..." בעובדות המקרה, אינה מפעילה שיקול דעת כנדרש בחוק

]...[ 

"העובדות שהרשות קובעת, כמו העובדות שהאזרח מציג בפני הרשות, עשויות לחרוץ את 

אם תשתית העובדות אינה רחבה או אינה . התוצאה: אם להפעיל את הסמכות וכיצד להפעילה

 22.חזקה, ההחלטה המינהלית עלולה להתמוטט"

 

על הרשות חלה חובה לאסוף ולסכם נתונים, לנתח ולבדוק את ההשלכות שנובעות מהם, לבחון חלופות  .70

ורק בסיום ההליך להגיע להחלטה מנומקת. תהליך זה נועד להבטיח כי כלל השיקולים  – אפשריות

מובאים בחשבון, כי מדובר בהחלטה הגונה, וכי היא עומדת בהתאם לאינטרס הציבורי ולעקרון 

 החוקיות:

"תהליך קבלת ההחלטה על ידי מי שהוקנתה לו סמכות על פי חוק מן הראוי שיהיה מורכב,   

בדרך כלל, ממספר שלבים בסיסיים חיוניים, אשר הם הביטוי המוחשי להפעלת הסמכות 

המשפטית תוך התייחסות לנושא מוגדר, ואלו הם: איסוף וסיכום הנתונים )לרבות חוות הדעת 

                                                           
 .440-439, כרך א', עמ' משפט מינהלידפנה ברק ארז,  19
 .441-440 ארז, עמ'שם, ברק  20
 .278עמ'  עיריית רמלה נ' שר הפנים,, 2013/91לדברי השופט אור בבג"ץ  4פסקה  21
 .1122-1119(, התשתית העובדתית, עמ' 2011ההליך המינהלי )מהדורה שניה, נבו  -, כרך ב'הסמכות המינהליתיצחק זמיר,  22
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ישנן כאלה(, בדיקת המשמעויות של הנתונים )דבר הכולל, במקרה של  המקצועיות הנוגדות, אם

תזות חלופות, גם את בדיקת מעלותיהן ומגרעותיהן של התזות הנוגדות( ולבסוף, סיכום ההחלטה 

תהליך כגון זה מבטיח, כי כל השיקולים הענייניים יובאו בחשבון, כי תיעשה בחינה  – המנומקת

ש החלטה, אותה ניתן להעביר בשבט הביקורת המשפטית הוגנת של כל טענה, וכי תגוב

 23.והציבורית"

 

נרציה, מכוח מסורת, מכוח הרגל היסטורי, אולם ללא כל יהתקבלה החלטה מכוח אבענייננו, כאמור,  .71

אין כל עדות לנתונים רלוונטיים  1לפניות העותר  1המשיב  בדיקה ושקילה של בסיס עובדתי. בתשובת

נבחן , ובוודאי שלא מעמיקה של הנתונים דאי שלא נעשתה בחינהלנגד עיני המשיבה. וקו או שעמדו שנבד

לא  .רך לעודד יעילות שתיטיב עם הצרכןצובין ההאיזון הראוי בין הרצון לשמור על יצרנים קטנים ל

קוימה כל הערכה מקצועית לגבי השלכותיו של ההסדר על מחיר החלב לצרכן או על היבטים אחרים 

 ם.רלוונטיי

לתקנות תכנון החלב )קביעת מכסות חלב(, קובעים כי  2עקרונות החלוקה שקבועים בתקנה נזכיר כי 

קיימת מטרה נוספת, וחשובה לא )ביניהם גם יצרנים גדולים( בצד המטרה של שמירה על מגוון יצרנים 

 .ועל מחיר החלב על טובת הציבור, פחות, של שמירה על יעילות

  

 ממטרות החוק. כך מתחייב כזכור גם  .72

 1סעיף שיקול אחד מיני שיקולים רבים. . זהו אינה עומדת לבדה של שמירה על יצרנים קטניםמטרה ה

 לחוק תכנון משק החלב קובע כי מטרותיו של החוק הן: 

  ;, ולבסס את משק החלב בישראל, תוך הבטחת איכות ובטיחות ייצור החלב ושיווקו"לייעל"לפתח, 

"להבטיח אספקה סדירה של חלב ומוצריו, תוך הבטחת מחירים נאותים ליצרנים, למחלבות וכן 

 ותנאים הולמים לפעילות היצרנים והמחלבות". ולציבור 

 על פי דברי ההסבר לחוק: 

"הסעיף המוצע קובע את מטרות החוק, אשר לשם השגתן נחוצים התכנון וההסדרה האמורים בענף 

, ייעולו וביסוסו של הענף ולשם הבטחת אספקה החלב נדרש לשם פיתוחוהחלב. כאמור, תכנון משק 

אים הולמים לפעילות , ותנסדירה של חלב לציבור הצרכנים, במחירים נאותים ליצרנים ולציבור

 . המחלבות

 

יחסית , אשר בחנה את החלוקה ה2012ועדת קדמי מיולי כך נכון היה תמיד, כך נכון ביתר שאת לאחר  .73

מקשה על מיצוי יתרונות  הסדר החומה הסיניתחלב בין המגזרים, וקבעה בממצאיה כי השל מכסות 

 24וכי רצוי לבחון אותה מחדש. –לגודל והתייעלות הענף 

 
מן החובה להפעיל "לחזור ולבחון את החלטותיה מעת לעת:  מוטלת החובה רשות מינהליתאכן, על  .74

רשות לחזור ולבחון החלטות ישנות, בהתחשב בשינויים שחלו שיקול דעת נגזרת גם חובתה של ה

כאשר מדובר בהסדר המבוסס על הסכמה היסטורית  בייחודהדבר נכון  25.ם"בנסיבות או בנתונים חדשי

 . ואף סותרת את מטרות החוק המפורשות שהשתרשה, שלא מכוח חוק

                                                           
 .703-702, עמ' 693( 3דלק נ' גזית, פ"ד נו) 8434/00וראו גם ע"א ; 49עמ'  ,29( 3פ"ד לז ) ברגר נ' שר הפנים 297/82בג"ץ  23
 .2012ביולי  18הדו"ח הסופי של הצוות לבדיקת התחרותיות והמחירים בשוק מוצרי המזון והצריכה,  24
 .206: החובה להפעיל שיקול דעת, עמ' 6( פרק 2010דפנה ברק ארז, משפט מינהלי )כרך א:  25
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 הסדר החומה הסינית  –סיכום הפגם השני 

Before I built a wall I'd ask to know 
What I was walling in or walling out, 
And to whom I was like to give offense. 
Something there is that doesn't love a wall, 
That wants it down. 

Robert Frost, Mending Wall  
 

לכל הפחות,  ,הםעליהיה , כאשר בחרו המשיבים לקבע חלוקה ביחס קבוע של מכסות חלב בין המגזרים .75

  .כי הסדר זה משרת את מטרות החוק מלמדתה על תשתית עובדתית םהחלטתלבסס את 

 

נפל פגם  – כן, ובהעדר איסוף נתונים בסיסי, בחינת חלופות, ושקילת שיקולים ענייניים עשומשלא  .76

לנתונים , ובחינה מחודשת של אותה החלטה בהתאם בהליך באופן שמצדיק התערבות שיפוטית

שאת לאור העובדה ששורה של גופים -נדרשת ביתר ובחינה ז. תשתית עובדתית ראויהבסיסיים ו

 מקצועיים בחנו את ההסדר והמליצו לבטלו.

 

לקיים איזון בין השיקולים  אין כל דרך, וניתוח מקצועי תשתית עובדתיתרלוונטי,  בהעדר בסיס נתונים .77

מתוך הנחה אמורפית שהוא משרת  מיושם בדבקותהסדר החומה הסינית  השונים כמתחייב בחוק.

בלי כל בדיקה האם אמנם כן, האם אין דרכים  –שימורו של המגזר המשפחתי  –תכלית מסויימת 

אחרות לעשות זאת תוך התחשבות ביתר מטרות החוק, ובעיקר בלי כל בחינה של השלכות ההסדר על 

 .וביניהם טובת הציבור יתר האינטרסים שהחוק נועד לקדם

 
אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כי הסדר החומה הסינית איננו חוקי, וכי המשיבים  .78

בין המגזרים  תהיחסיהמכסות מנועים מלשקול אותו בעת חלוקת מכסות החלב בין המגזרים. חלוקת 

על בסיס העובדות הרלוונטיות כלל ומשמעויותיה תתאפשר רק לאחר בחינה יסודית ומקצועית של 

 טובת הציבור. מטרות החוק ובראשן נתונים המשרתים את 

 

  :היבט החוקתיה .ג

 בחופש העיסוק של יצרני החלב ו בתחרות פגיעה לא מידתית

 

 חוק יסוד חופש העיסוק קובע כי: .79

 26."כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד"

בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, " שפוגעת בזכות יסוד זו צריכה להיעשותכל הגבלה 

שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת 

 27.בו"

                                                           
 העיסוק.חופש  ק יסוד:לחו 3ס'  26
 וק יסוד: חופש העיסוק.לח 4ס'  27
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. תחרות חופשית של השוק גםכולל ההגישה המקובלת בפסיקה הכירה בחופש העיסוק במובנו הרחב,  .80

 כולל בתוכו את האינטרס הציבורי אשר מגולם בצורה מיטבית בשוק תחרותי: חופש העיסוק

"תחרות חופשית ]...[ חיונית להשגת יעילות במשק, והיא הערובה לאספקת מוצרים ושירותים 

 בתנאים הטובים ביותר, התחרות היא שמבטיחה את הקצאת המשאבים האופטימליים בחברה"

]...[ 

ישיותו של הפרט, מהווה ערוץ למימוש שאיפותיו ומקנה את "התחרות ]משרתת[ את פיתוח א

בהיבטה זו הייתה התחרות החופשית לזכות חוקתית המוגנת במסגרת החיוניות הנדרשת לפעולתו. 

 28."חופש העיסוק

 

איסור מוחלט אלא גם ; לא רק בהטלת איסור לעסוק בפעילות מסוימת פוגע ב"גרעין" של חופש העיסוק .81

הסדרים שכוללים קביעת  29תחת רישיונות, מכסות או מגבלות שלטוניות אחרות.כשהעיסוק מוגבל 

 –. כך גם הגבלת מכסת הייצור בענייננו מכסה באשר למספר העוסקים בענף מהווים פגיעה מסוג זה

 הקצאת מכסה מוגבלת ומצומצמת היא פגיעה בליבתו של חופש העיסוק.

 

החובה לבחון מעשה שלטוני הפוגע בו: האם המשמעות המעשית שנובעת מההגנה על חופש העיסוק היא  .82

נעשה לתכלית ראויה, בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, ובמידה שאינה עולה על הנדרש. בחינת 

שבון המידתיות מחייבת לבחון את הקשר הרציונאלי בין המעשה הפוגעני והתכלית הראויה, לקחת בח

את החלופות להגשמת התכלית הראויה, לשקול את מידת התועלת המושגת אל מול המחיר. ממילא 

עליה להביא בחשבון את המידע הרלוונטי ואת התשתית העובדתית שחובה על הרשות להעמיד לנגד 

 עיניה לצורך קבלת ההחלטה, ולהימנע כמובן משיקולים שאינם ממין העניין. 

 
אירעה כשחרגה ועדת המכסות מסמכותה וצמצמה את היקף ייצור  בחופש העיסוקהפגיעה הראשונה  .83

 ורשת או משתמעתללא הסמכה מפ (ה הראשון של העתירהחלקבלעיל  כמתואר) %2-החלב הארצי ב

על סמך  שר,כאשר קיבע ה גברההפגיעה  .ציבורכך בפני מבלי לחשוף את הנימוקים לו – לפעולתה

, 2021ושנת  2020הוועדה בצו היקף היצור שקבע עבור שנת את הצמצום של , מועצת החלבהמלצתה של 

)כך שוודאי אינה ממלאת אחר  בהתאם לתחזית הצריכה הנמוכה של חלבון חלב ובניגוד ללשון החוק

  .התנאי של הסמכה חוקית מפורשת(

ממילא, צומצמה אף ם צמצום זה פוגע קשות בחופש העיסוק של יצרני החלב, שמכסתם, המגבילה אות

לתכלית של חיסכון  –במפורש  השרכך הבהיר  – ובאופן לא מידתי. הצמצום נעשה יותר שלא לצורך

מנוגדת  , יוצרת מחסור וודאי בקרב הצרכנים,, תכלית שאינה ראויהמועצת החלב ה שלבתקציב

 לאינטרס הציבורי ולמטרות החוק.

 

כאמור, . , שלא מכח חוקהסדר "החומה הסינית"מ הנגרמתהיא פגיעה מתמשכת הפגיעה השנייה  .84

שתצדיק את החלוקה השרירותית והיחסית של תשתית עובדתית מספקת כל  השר ביססבענייננו לא 

 .מכסות חלב בין המגזרים

                                                           
 .463, עמ' 451( 5, פ"ד נד) ( בע"מ נ' ממשלת ישראל1992רשת חברת תקשורת והפקות ) 4915/00בג"ץ  28
 .860-859, הוצאת נבו(, עמ' 2016) בישראל האדם זכויות דינימדינה,  ברק 29
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כי אם גם בפגיעה חוקתית, שכן הסדר  אין מדובר רק בפגם מינהלי בהעדר תשתית עובדתית נאותה

נקודת אפשרות שישקף פוגעני שנקבע ללא בחינת העובדות הרלוונטי לא יכול להיות מידתי, ואין כל 

 האינטרסים הרלוונטיים.איזון בין כלל 

 

תית לחופש כוללים קביעת מכסות ומגבילים עיסוק בתחום מסוים פוגעים בזכות החוקההסדרים  .85

על בסיס איסוף נתונים יסודי, בחינה מעמיקה  ח הסמכה מפורשת,ומכ אפשרית רקהעיסוק. פגיעה כזו 

פגיעה כזו גם של ההשלכות הצפויות להסדר ושל אלטרנטיבות חלופיות להגשמת התכלית הראויה. 

ה ומפורטת, מדובר בפגיעה חמורה שצריכה לעמוד בהתאם למדיניות סדורח חוק. וחייבת להיעשות מכ

בהתחשב בכלל השיקולים הרלוונטיים. בדיקה זו מבטיחה כי ההסדר שנקבע חף משיקולים זרים 

 אינטרס הציבורי. הנוגדים את הומהשפעה של קבוצות לחץ 

 
אינם רק סותרים את ובלתי חוקיים, הפגמים באופן חלוקת המכסות, כמפורט בעתירה זו, אינם רק  .86

 אינם חוקתיים ולכן דינם להתבטל. הם גם –עקרון חוקיות המינהל 

 
 

 סיכום  .ד

יחד עם זאת  התערבות במנגנון המחירים הטבעי. בעקבותממשלתי על ענפי ייצור יוצר עיוות בשוק  פיקוח

המחוקק בחר לקבוע בחוק משטר תכנוני מתוך תפיסה שמשטר תכנוני זה ייטיב עם היצרנים, המחלבות 

, ולקיים את המנגנון החוקי בהתאם נאמנה הציבור אתהוא לשרת  2-ו 1תפקיד המשיבים וקהל הצרכנים. 

לחטוף" את משטר התכנון לטובת " 2 יםהמשיב ותחת זאת בחר .למטרות החוק ולטובת הגשמת מטרותיו

החלב בקרב הציבור; שומן צו היקף ייצור חלב נמוך מתחזית צריכת  2קבע המשיב  כך קבוצה אחת בלבד.

פוגע ביעילות ובמחיר ה, ללא כל מצע עובדתיבחרו המשיבים לחלק את המכסות על בסיס הסדר היסטורי  כך

, ללא ביסוס עובדתי והרחק מעינו הפקוחה מפורש לצרכן. היקף המכסות ודרך חלוקתן נקבעו בניגוד לחוק

שלא  סוק של היצרניםאת חופש העי אופן המגבילניגוד למטרות החוק, תוך פגיעה בציבור, בב – של הציבור

  ויוצר מחסור בשוק. לצורך

 רפאל המשפט בית יתבקש פגומים מיסודם. אשר על כןחלוקת המכסות י ותקביעת היקף הייצור השנ כיהלי

 בראש עתירה זו. המבוקשיםלעותרים את הסעדים  העניקול הפגם את

 לי העותרים."נתמכת בתצהיריהם של מנכה העתיר

  2021 במרס 2באדר תשפ"א,  ח", יירושלים

 מאיר בוחניק, עו"ד 
 

 אריאל ארליך, עו"ד
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