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 1-3תגובה מקדמית מטעם המשיבים 

 

ולארכה שניתנה, מתכבדים  ,4.3.2021מיום  נ' סולברג להחלטת כבוד השופטבהתאם  .1

 ( להגיש את תגובתם המקדמית לעתירה. המשיבים –)להלן  3-1המשיבים 

 

בקביעת היקף הייצור המקומי הכולל של חלב בקר לשנת  –עניינה של העתירה בשניים  .2

, ובעקרון "החומה הסינית", השומר על היחס הקיים בין מכסות של יצרנים 2021

 משפחתיים ושיתופיים. 

 

של חלב בקר נעשה בניגוד  2021לשנת המקומי לטענת העותרים, קביעת היקף הייצור 

 רס הציבורי, ומתוך שיקולים זרים. להוראות החוק, תוך פגיעה בטובת הצרכן, באינט
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בין יצרנים  כי ההסדר ההיסטורי ששומר על יחס מכסות הייצורהעותרים  עוד טוענים

בחלוקה נעשה בניגוד לעיקרון חוקיות המינהל, ללא תשתית  משפחתיים ושיתופיים

בזכות  םוראייתית ותוך פגיעה בהתייעלות. שני הסדרים אלו פוגעים לטענת יתעובדת

 קתית לחופש העיסוק, ולפיכך דינם בטלות. החו

 

בהיעדר כל  ,מחמת שיהוי, והן לגופה לעמדת המשיבים, דין העתירה להידחות על הסף .3

  .עילה להתערבות שיפוטית, וזאת תוך חיוב העותרים בהוצאות המשיבים

 

כפי שנכתב לעיל, לעתירה יש שני ראשים. ראשים אלו שניהם עניינם במשק  –נקדים ונאמר  

החלב, ואולם מלבד זאת, אין כל קשר מהותי ביניהם. משכך, ערבובם בעתירה אחת מסרבל 

 שלא לצורך את ההליך שלפנינו. 

 

קביעת היקף הייצור המקומי והסדר  –על כל פנים, שני ההסדרים הנתקפים בעתירה  

. המשיבים יטענו כי ראשית ובחקיקת משנה המעוגנים למעשה בחקיק –נית" "החומה הסי

 באלו.הנטען בעתירה שלפנינו אינו עומד ברף המקובל להתערבותו של בית משפט נכבד זה 

 

בהגשתה, שיהוי המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת באשר לשיהוי,  .4

. בנסיבות בהן 2021הקובע את המכסות לשנת  ר התקנת הצוחודשיים לאחמקום שהוגשה 

מהות הצו הייתה ידועה לעותרים אף קודם להתקנתו, ובנסיבות בהן הצו קובע היקף ייצור 

שמכוחו מחולקות מכסות ייצור, הרי שניצב לפנינו מקרה של שיהוי סובייקטיבי 

 שיהוי כבד בנסיבות העניין, אשר לא ניתן לו כל הסבר הולם.  – ואובייקטיבי

 

אף ביחס להסדר "החומה הסינית", המדובר בהסדר שעומד על כנו כבר עשרות שנים, ואף 

עוגן בחקיקת משנה כבר לפני מספר שנים. ממילא, אף ביחס לראש זה של העתירה, לוקה 

  העתירה שבפנינו בשיהוי.

 

אף לגופה. באשר לקביעת היקף משיבים יטענו כי דין העתירה להידחות , המן הצורךלמעלה  .5

 בהחלטת שר החקלאותבהיעדר כל עילה להתערבות הייצור, דין העתירה להידחות לגופה 

ההחלטה על היקף הייצור הכולל , המהווה חקיקת משנה לכל דבר ועניין. ופיתוח הכפר

 ת החלב והגורמים המקצועיים במשרד החקלאותהתקבלה נוכח המלצות מועצ 2021בשנת 

ובמועצת החלב, ומבטאת איזון של שקילת כלל השיקולים הרלוונטיים. ופיתוח הכפר 

במרכז שיקול הדעת הרחב המסור לשר בעניינים אלו, ומבטאים התקנת הצו מצויה אפוא 

 את מדיניותו הכלכלית והכללית כפי שהיא מסורה לו מכוח החוק.

  

דר "החומה הסינית", הרי שהסדר זה מעוגן בחקיקה ובחקיקת משנה. טענות ביחס להס 

העותרים אינן מכוונות להסדרים נורמטיביים אלו, וממילא לא הרימו אף לא את ראשית 

 והכל כפי שיפורט מיד. הנדרש להתערבות במקרים כגון דא. הנטל 
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 י ועובדתימשפט רקע

 

 תכנון משק החלב

 

( מסדיר באופן כולל ומקיף את  ענף החוק –)להלן  2011-חוק תכנון משק החלב, התשע"א .6

 החלב. 

 

 אחד משני הענפים החקלאיים היחידים הוא נותר, החלב בשל מאפייניו הייחודיים של ענף

מתוכננים על כלל היבטיהם: ייצור על פי מכסות, ה (המאכל )הענף הנוסף הוא ענף ביצי

 בוויסות כמויות חומרי הגלם, פיקוח על מחירים וכיוצא בזה.מעורבות ממשלתית 

 

נון כלצד המאפיינים היחודיים והספציפיים של הענף, שעיקרם נימוקים כלכליים, יש לת .7

התכנון בענף שבו ייצור החלב מוסדר ומכסות ייצור חלב  .נף זה היבט משמעותי נוסףעב

 חלב כעיסוק עיקרי,מייצור חקלאיים ומתפרנסים  מוענקות ליצרנים המתגוררים במשקים

מאפשר ליישם את מדיניותה של הממשלה לשמר ולחזק את הפריסה ההתיישבותית, 

 באמצעות הגנה על משקי החלב הפעילים, ויצירת עוגן כלכלי להתיישבות בפריפריה. 

 

חות יהבטחת איכות ובט מטרות החוק הן לפתח, לייעל ולבסס את משק החלב בישראל, תוך .8

ייצור החלב ושיווקו, וכן אבטחת אספקה סדירה של חלב ומוצריו, וזאת תוך שמירה על 

 מחירים נאותים ליצרנים ולציבור, ותנאים הולמים לפעילות המחלבות. 

 

 –בידי חברת מועצת החלב )ייצור ושיווק( )להלן הקנה סמכויות ביצוע לחוק  16סעיף   .9

שחברים בה נציגי הממשלה, יצרני  לתועלת הציבור (, שהיא חברה פרטיתת החלבמועצ

ביצוע החוק החלב, המחלבות והצרכנים, כגוף המופקד על יישום התכנון בענף החלב. 

 מבוצע תוך הישענות על תשתית המידע וכוח האדם של המועצה. 

 

 קביעת היקף ייצור החלב השנתי

 

ייצור החלב  ףיקבע את היקופיתוח הכפר בע כי מידי שנה שר החקלאות לחוק קו 4סעיף  .10

המקומי לכלל היצרנים, על פי היקפה החזוי של צריכת רכיבי החלב במשק לאותה שנה. 

הסעיף  רכיבי החלב הנוגעים לעניין הם חלבון חלב ומוצריו או שומן חלב ומוצריו, כאשר

ל פי היקף הצריכה החזוי הגבוה מבין היקף הייצור המקומי של החלב ייקבע עש קובע

 השניים. 

 

. שני 3.8%-ושיעור השומן עומד על כ 3.4%-עומד שיעור החלבון על כ בכל ליטר חלב גולמי  .11

חומרי הגלם ניהול מרכיבים אלה מהווים את חומר הגלם מהם מיוצרים רוב מוצרי החלב. 

מאפשרים את ביצוע הוויסות בענף על ידי מועצת החלב, ובכלל זה ניהול המלאי הענפי 

 וטיפול בעודפים. 
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מוצרים עתירי שומן כגון ולמיות, גדל הביקוש לבשנים האחרונות, בהתאם למגמות ע .12

 נוכח שינוי טעם הצרכנים.  , וזאת בין היתרחמאה וגבינות קשות

 

נקבעת על פי היקף הצריכה החזוי של  המקומי הכולל בענף החלב היקף הייצור קביעת

 ותוך התחשבות בשיקולים רלוונטיים נוספים אחרים, כגון –המרכיב הגבוה מבין השניים 

 היקפי היבוא של מוצרי חלב וחומרי גלם חלביים ומניעת עודפים.

 

לאפשר ויסות ושימוש בטווח ארוך, המחלבות  בשל חיי המדף הקצרים של חלב טרי, וכדי .13

. חובצות ומייבשות את החלב. כלומר, מייצרות חמאה מהשומן, ואבקת חלב מהחלבון

. במוצרים אלו ניתן להשתמש לחוק 2ראו הגדרת "חומרי גלם חלביים" בסעיף לעניין זה, 

 לייצור מוצרי חלב שונים. 

 

חמאה המיוצרת מאותו ליטר לה מכמות הליטר חלב גולמי מספק אבקת חלב,  בכמות כפו

, כמות זו של חלבון אינה נצרכת בשוק כיום בשוק לאבקת חלב בשל היעדר ביקוש. חלב

 . טון 1,000-ל ליון ש"חמ 10 -כיות הפינוי שלה הן גבוהות ביותר, ועומדות על המקומי ועלו

 

 המגולגלות פינוי עלויותל היתר בין הגורם דבר, חלב אבקת עודפי מייצור להימנע כדי

)המחיר המזערי המשולם בעד ליטר חלב בקר גולמי, לפי סעיף  החלב של המטרה למחיר

של  כמויות מדודות על יבוא לאורך השנים המקומי החלב בענף התכנון סתמךה, לחוק( 14

שבהן לא היתה  2021-2020זאת, למעט  .ממכס בפטורקשות וחמאה, , כגון גבינות שומן

 החמאה. מגבלה על ייבוא

 

שיווק חלב ומוצרי חלב בישראל יהיה מייצור מקומי בלבד, " : לחוק 3)א(כי לפי סעיף  יובהר

 ."או מייבוא שהותר על פי סעיף קטן )ב( או לפי כל דין

 

 2021לשנת  היקף הייצורקביעת 

 

מקצוע במשרד התייעצויות הן עם גורמי  2020קיים בסוף שנת ופיתוח הכפר שר החקלאות  .14

כלל  ופיתוח הכפר והן עם מועצת החלב. בהתייעצויות אלו הוצגו בפני שר החקלאות

 הרלוונטיות לצורך קבלת ההחלטה. וההערכות העמדות

 

 2021ניתנה המלצת מועצת החלב לגבי היקף הייצור המקומי הכולל לשנת  4.11.2020ביום  .15

התכנון המועצה המליצה שלא לשנות את המכסה בענפי הבקר, העזים והכבשים. ועדת 

, ודירקטוריון מועצת החלב אישר הגשת 2020הארצית של חלב בקר ביחס למכסה בשנת 

 .ופיתוח הכפר המלצה זו לשר החקלאות

 

ובמועצת החלב הציגו לשר הערכת היקף ופיתוח הכפר גורמי המקצוע במשרד החקלאות  .16

ותחזית היקף ייצור נדרש בהתבסס על נתוני השנים הקודמות, , 2021צריכה ויבוא לשנת 

 ובה. ניתוח המגמות העולות מהנתונים והערכת הדלתא לשנה הקר
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ניתוח נתוני הייצור והצריכה מתוך  הערכות אלו בוצעו בהתבסס על הנתונים הבאים:

ינן א יובהר כי בעת חלוקת מכסות ייצור חדשות הן. ליצרנים המכסה שחולקה בפועל

היקפי הייבוא של חומרי הגלם ומוצרי חלב בשנה החולפת  מיוצרות בפועל באופן מיידי;

שונים  סחר הגדלת מכסות בהתאם להסכמיתוך התחשבות ב, הבאה והצפי לשנת התכנון

היקפי המלאים של חומרי הגלם בחלוקה לפי  ;מכסשיעור הבנוגע ל או החלטות שר האוצר

השפעת מגמות השינוי בצריכה לנפש על  ;האוכלוסיה הצפויגידול  תוקף;כשרויות ופגי 

חלב  – קבלת חלב עודף ;המגמה למעבר לתחליפי חלב, ובכלל זה בסיס השנים הקודמות

על ידי  – לחוק 2ראו הגדרה בסעיף  ר למכסת החלב שנקבעה ליצרן מסוים,שמיוצר מעב

 .עבורו ות התשלום יומדינ המחלבות

 

תעריף המכס והפטורים  צובין השיקולים העיקריים שנשקלו בטרם קבלת ההחלטה היה  . 17

(, המאפשר יבוא צו המכס –)להלן  2020-(, התש"ף3ומס קנייה על טובין )הוראת שעה מס' 

האריך שר האוצר את צו  2020חמאה בפטור ממכס ללא הגבלת כמות. בחודש דצמבר 

 המכס לשנה נוספת. 

 

ייובאו לישראל כמויות שאינן ידועות  2021-ו 2020א כי במהלך השנים משמעות הפטור הי

ן בו היקף כבניגוד למצב שהיה קודם לש של חמאה, ללא כל מגבלה כמותית. זאת, מרא

החמאה שהותרה ביבוא פטור ממכס הוגבלה במכסות בהתאם להיקף הנדרש כצפוי בתכנון 

ר נתוני יבוא החמאה של יו בפני השה 2021לאותה השנה. בעת קביעת היקף הייצור לשנת 

.2021למעט חודש דצמבר. הדבר נתן אינדיקציה לגבי היקף הייבוא הצפוי בשנת , 2020שנת 

  

ופיתוח  , ולאחר שמיעת כלל ההערכות והנתונים, חתם שר החקלאות31.12.2020ביום  . 18

-(, התשפ"א2021על צו תכנון משק החלב )קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת  הכפר

מליון  1,538יהיה  2021. בצו נקבע כי היקף הייצור המקומי הכולל של חלב בקר לשנת 2020

 ליטרים.

 

 הסדר "החומה הסינית"

 

בסיס חלוקת המכסות  על( לחוק קובע כי אמות המידה לקביעת מכסות יעשו 1)א()12סעיף  .17

 . קידום מטרות החוק ופריסת ההתיישבות ופיתוח הכפרל ובכפוף בשנים קודמות

 

תכנון משק  תלתקנו 2עקרון העל של פריסת ההתיישבות ופיתוח הכפר עוגן בהמשך בתקנה  .18

 , שקובעת כדלקמן:2014-החלב )קביעת מכסות חלב(, התשע"ד

 

ליצרנים, שינוין, העברתן, התנאתן בתנאים וכל "קביעת מכסות חלב 
פעולה אחרת בקשר אליהן, תיעשה על ידי ועדת המכסות לפי תקנות 

 אלה, תקנות מדיניות הפיתוח והמטרות שלהלן:
... 
לעניין זה ייקבעו מכסות נפרדות ליצרנים  שמירה על מגוון יצרנים;( 4)

יחידים, ליצרנים שיתופיים, לבתי ספר ולמכוני מחקר חקלאיים, בשים 
 לב לשמירה על האיזון בין סוגי המשקים כאמור".
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 :נכתב כךאלו בדברי ההסבר לתקנות  

 
 פרק ב: קביעת מכסות וחלוקתן"

 .י החלבבפרק נקבעים העקרונות לחלוקת המכסות האישיות ליצרנ
נקבע העיקרון לפיו כל יצרן מקבל ראשית את מכסתו בשנה  5בתקנה 

( 3)5הקודמת, למעט אם חלה הפחתה במכסה הארצית הכללית. תקנה 
קובעת את העקרונות לחלוקת תוספת המכסה, והיא מבוססת על 

. בין 2008המלצות ועדה שמונתה לקביעת עקרונות לנושא זה בשנת 
זוק היצרנים הקיימים ותוספת מכסה ליצרנים חי –העקרונות החשובים 

( לחוק(, 1)א()12קטנים, בהתאם למטרה של צמצום פערים בין יצרנים )ס' 
ושמירת היחס הקיים בין יצרנים יחידים ליצרנים שיתופיים, במטרה 
לאפשר פיזור אמצעי הייצור בין מגוון סוגי היצרנים באופן הולם 

 ".יושוויונ
 

שמירת היחס הקיים בין סך כל מכסותיהם של יצרנים משפחתיים )מושביים( לסך עקרון  .19

המוכר בכינוי "החומה הסינית" הוא  ,כל מכסותיהם של יצרנים שיתופיים )קיבוציים(

, המעוגן בחקיקה ומבטא מדיניות בקביעת מדיניות תכנון משק החלבאפוא עקרון בסיס 

  ארוכת שנים.

 

, בהמלצות הצוות לגיבוש דפוסי התכנון בחקיקה ןהעיקרוגון ועי חקיקת החוקעוד טרם  .20

, בראשות מר איציק בן דוד, סמנכ"ל לייצור וכלכלה 2012-2008בענף הבקר לחלב לשנים 

(, נכללה המלצה לשמר את ההפרדה המגזרית בין הסקטור השיתופי 2008בשנת דאז )

באשר לכניסת יצרנים חדשים והן באשר למשפחתי הן באשר להקצאת תוספת מכסה, הן 

לניוד מכסות בגין פרישת יצרנים. זאת, על מנת לשמר את מעמדה של הרפת המשפחתית 

  .כיחידת יצור בת קיימא ובשל הצורך להבטיח את רווחיותה גם בעתיד

 

מהמלצות מדיניות ואמות מידה להקצאה, שנגזר  –בנוהל שעניינו מכסות ייצור בענף החלב  .21

מדיניות המשרד לפיה יש לשמר את האיזון הקיים בין המגזר הקיבוצי  נקבעהצוות בן דוד, 

למושבי, הן באשר ליחס בין המגזרים בהקצאה והן באשר לניוד מכסות בגין פרישת 

מתוך שאיפה לשימור מעמדה של הרפת המשפחתית כיחידת ייצור  ,כאמור ,זאתיצרנים. 

את רווחיותה גם בעתיד, ומתוך חשש כי פריצת המסגרות תביא  בת קיימא והצורך להבטיח

לרכישה של יצרנים קטנים על ידי יצרנים גדולים ולהיעלמותה של הרפת המשפחתית 

 .במגזר המושבי תוך מספר שנים

 

 עמדת המשיבים

 

כל לעמדת המשיבים, דין העתירה להידחות הן על הסף מחמת שיהוי והן לגופה בהיעדר  .22

 עילה להתערבות שיפוטית, תוך חיוב העותרים בהוצאות המשיבים. 

 

 שיהוי – דין העתירה להידחות על הסף

 

וזאת , כי דין העתירה להידחות כבר על הסף בשל השיהוי שדבק בה משיבים יטענוה .23

 .ביחס לשני ראשיה של העתירה
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הקובע את היקף הייצור , העתירההצו מושא באשר לקביעת היקף הייצור המקומי.  

, ואולם העתירה 31.12.2020פורסם ביום , 2021שנת ל שמכוחו חולקו מכסות לייצור חלב

, חודשיים לאחר שהצו נכנס לתוקף, וזאת ללא כל הצדקה 3.3.2021הוגשה אך ביום 

 לשיהוי.

 

להם זה מכבר. עוד ביום עותרים ידועה על ידי היצוין כבר עתה, כי הסוגיה הנתקפת  .24

ובו דרישה לתקן את הצו  ופיתוח הכפר שלחו העותרים מכתב לשר החקלאות 24.9.2020

 צריכת השומן הצפויה שהיא על פיוטענו כי היקף הייצור לא נקבע  2020שנחתם לשנת 

נשלח מכתב נוסף ובו  6.1.2021. ביום )חלבון ושומן( מבין היקפי הצריכה החזויים ההגבוה

ו עיקרי טענותיהם כפי שמובאות בעתירה זו. אף על פי כן, ולמרות שמדובר בהיקף הוצג

ייצור המכוון לשנה זו, המתינו העותרים משך חודשיים מיום פרסום הצו עד שהגישו את 

 העתירה. 

 

באשר להסדר "החומה הסינית", הרי שאף בהתעלם מהעובדה שהסדר זה נוהג עשרות  .25

בחקיקת משנה עוד בשנת  , ואף2011לחוק משנת  12בסעיף  וא עוגן למעשהשנים, הרי שה

2014. 

 

 שיהוי המהווה הזמן ופרק, העניין נסיבות במכלול תלויה בשיהוי לוקה עתירה אם השאלה .26

 שבהם מקרים ויש, שנים או בחודשים יימדד שיהוי שבהם מקרים יש. אחיד ואינו משתנה

אברץ נ' פקיד הבחירות לעיריית  6790/98ראו למשל בג"ץ . לשיהוי ייחשב קצר עיכוב גם

, בקנשטיין נ' שר החינוך והחקלאות 244/70(;  בג"ץ 1998) 331, 323( 5, פ"ד נב)ירושלים

 (. 1997) 781( 5, פ"ד נא)זלומון נ' משטרת ישראל 2431/95"ץ בג(; 1970) 515( 2פ"ד כד)

 

בטרם הוגשה העתירה דנן לבית העותרים השתהו מעת פורסם הצו  לעמדת המשיבים, .27

 משפט נכבד זה, וודאי שהשתהו בכל הנוגע להסדרת "החומה הסינית". 

 

הרי הושטת סעד ; ש, די בשיהוי זה כדי להביא לדחיית העתירה על הסףמשיביםלעמדת ה

ה "החומה המכונהסדר האת היקף המכסות, כמו גם את  הקובעהצו שיפוטי המבטל את 

 לגופן. יםה, אף מבלי שנידרש לטענות העותרהזמן הנוכחית היא קשבנקודת הסינית" 

 

ת סף, בית המשפט הגבוה לצדק לא יזדקק עילכידוע, הלכה פסוקה היא כי בהתקיימן של  .28

 פניו. ללבירור עתירות או טענות המובאות 

 

תוך שהיא מבקשת להעניק לבוש משפטי עילת השיהוי נמנית עם העילות הבולטות לכך, 

מוחשי לפועלו של חלוף הזמן על יכולתו של הפרט להביא את ריבו מול הרשות לכלל הכרעה 

שיפוטית. כל זאת, תוך איזון כלל האינטרסים המושפעים מבירורה של העתירה, לרבות 

 צדדים שלישיים, בגין השיהוי שדבק בה.

 

דק חזר ושנה בפסיקתו, כי פרט המבקש להביא את טענותיו בית המשפט הגבוה לצ .29

 לביקורת שיפוטית צריך לעשות כן ללא שיהוי. 
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עשוי בית המשפט לדחותה על הסף, וזאת אם מצא כי השיהוי  –הוגשה העתירה באיחור 

. לעניין זה ראו לדוגמה גרם נזק או הביא לשינוי במערך האינטרסים של היחיד או של הכלל

( 4), פ"ד לחאיתורית שירותי תקשורת בע"מ נ' שר התקשורת 453/84בג"ץ דין באת פסק ה

617 ,621 (1985 .) 

 

משהוגשה עתירה הלוקה בשיהוי או משהועלתה טענה כנגד המדינה בשיהוי, נדרש בית  .30

המשפט לבחון שלושה שיקולים המכונים גם "רכיבי" או "יסודות" השיהוי. הליך הבחינה, 

במסגרת השלב הראשון רכיבי  ייבחנושלבי. תחילה, -באופן דו ייעשהכך מורה הפסיקה, 

יבחן  –אלו התקיימו  כי יימצאואפילו  –בי; ולאחר מכן השיהוי הסובייקטיבי והאובייקטי

בית המשפט הנכבד את עוצמת הפגיעה בשלטון החוק הגלומה בהחלטה שלא לברר את 

 העתירה או הטענה בשל השיהוי שדבק בה. 

 

במובנו הסובייקטיבי. כאמור, ביותר בבחינת נקודת המוצא, נפל בעתירה שיהוי כבד  .31

, בכל הנוגע לקביעת מודעים ל"התנהלות" הנתקפת בעתירה, ואף פנו בעניינההעותרים היו 

 מספר חודשים לפני שהצו הנתקף בעתירה נחתם.  היקף הייצור המקומי,

 

חרף זאת, העותרים לא הציגו ולו נימוק אחד העונה לשאלה מדוע בוששו משך זמן זה  

תירתם חודשיים לאחר פרסום הצו לקביעת מלהגיש את עתירתם, ומדוע בחרו להגיש את ע

 היקף היצור.

 

שהעותרים נכחו בדיון בוועדת הכלכלה  , נבקש לציין"חומה הסינית"בעניין הבנוגע לשיהוי  

בענף הבקר  2017תכנון משק החלב )מדיניות הפיתוח לשנת על תקנות  22.3.2017ביום 

נקבעה החלוקה בין המגזר . בתקנות אלו 2017-ובענפי הצאן( )הוראת שעה(, התשע"ז

נכחו בדיון, אך לא העירו  1השיתופי למשפחתי באופן מפורש באחוזים. נציגי העותרת 

, עם ופיתוח הכפר בעניין תקנה זו. ביולי אותה שנה פנו בנושא למנכ"ל משרד החקלאות

אותן הטענות המועלות כיום בעתירה. העותרים עצמם מצרפים תכתובות בנושא משנת 

 . 2017ר על כן, ברור כי העותרים היו מודעים למצב החוקי הנוהג עוד משנת . אש2018

 

דישון נ' שר  2699/21את שנקבע אך לאחרונה בפסק הדין בבג"ץ  שיהויראו בעניין  .32

 :(דישוןעניין  –)להלן  (20.5.2021)אר"ש החקלאות 

 

"בעניין השיהוי הסובייקטיבי, נמצא כי העותרים נמנעו מהגשת העתירה 

במועד מוקדם יותר אף שהעובדות היו בידיעתם. פן זה של השיהוי 

 מתמקד בשאלה הם הייתה הצדקה לאיחור מצד העותרים... 

בענייננו, העותרים לא הציגו טעם מבורר מדוע התמהמהו זמן רב 

בייקטיבי הוא בולט לעין שכן העותרים מלהגיש את העתירה. השיהוי הסו

 היו מודעים לתקנות...".
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שימש  )שחל רק לשנה אחת( בעניין השיהוי האובייקטיבי, הצו אשר נגדו מכוונת העתירה .33

ועודנו משמש בסיס להסתמכות, שהרי הוא קובע, על בסיס אומדנים ונתוני שנים קודמות, 

. הגשת העתירה בעת הזו, שעל בסיסו חולקו מכסות הייצור ,את היקף ייצור החלב לשנה זו

, תפגע, ללא כל הצדקה, באינטרס ההסתמכות של הנוגעים בדבר 2021לתוך שנת  חודשייםכ

 אשר כלכלו את צעדיהם בהתאם לצו. 

 

. לעניין אובייקטיביסובייקטיבי וכי בפנינו ניצב מקרה של שיהוי  שיבים יטענומשכך, המ .34

ראש  281/11ג"ץ בב; וכן דישוןבעניין ראו והשוו לפסק דינו של בית המשפט הנכבד  זה

 . (6.9.2011 )אר"ש, מועצת בית איכסא נ' שר הביטחון

 

ממילא לא טיעון משמעותי  –די באמור עד כה כדי ללמד על כך שאין בפנינו כל טיעון  .35

שבכוחו להסיג לאחור את רכיבי  –בנטית המגובה בתשתית עובדתית ומשפטית איתנה ורל

כנגד הפגיעה העלולה יבי והאובייקטיבי שהתגבשו בעניינם של העותרים השיהוי הסובייקט

 ולצדדים שלישיים בביטולם כעת.  להיגרם לאינטרס הציבורי

 

להידחות  הכי בנסיבות העניין שלפנינו דין העתיר המשיבים יטענולסיכום ראש טיעון זה,  .36

וראו . אין –, והסבר כבד בנסיבות הענייןשיהוי  –בשל השיהוי שדבק בה וזאת אך על הסף, 

-7, פסקאות החברה להגנת הטבע נ' הממונה על ענייני הנפט 7189/17 בג"ץ: גםלעניין זה 

 (. 3.7.2018לפסק הדין )אר"ש  5

 

 דין העתירה להידחות אף לגופה

 

כי אף לגופם של דברים, דינה של העתירה, על שני ראשיה הנפרדים,  המשיבים יטענו .37

 להידחות.

 

היא שהיקף ייצור טענתם העיקרית של העותרים בכל הנוגע לקביעת היקף הייצור המקומי,  .38

הקובעת שיש לקבוע את היקף הייצור לפי ההגבוה מבין  ,החלב נקבע בניגוד להוראת החוק

  .בענייננו, השומן –וי של החלבון או השומן צריכה החזהיקף ה

 

היקף הייצור נקבע בפועל על סמך תחזית החלבון, שהיא הנמוכה  לטענת העותרים,

המהווה שיקול זר לאור הוראתו המפורשת של  –ם, ושוקל את עלויות פינוי החלבון מביניה

  כך, על פי טענת העותרים. המחוקק.

 

 ידוע על מה היא נסמכת. למשיבים לא, ובמישור העובדתי אינה נכונהראשית כל, טענה זו  .39

שהיקף  בעוד, יםמיליון ליטר 495,1עמד על  2021היקף הצריכה החזוי של החלבון לשנת 

 ברי כי אין ממש בטענה זו.ממילא,  .יםמיליון ליטר 538,1הייצור שנקבע עומד על 

 

, מידי שנה ישנם עודפי חלבון המיוצרים בשוק המקומי אותם יש לפנות מהשוקמעבר לכך,  .40

 . מה שמעיד כי התכנון לא בוצע בהתאם לצריכת החלבון הצפוייה
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מסמיך את השר לקבוע בצו את היקף הייצור המקומי הכולל,  4סעיף  –שנית והיא עיקר  .41

חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב  היקף החזוי של מלוא הצריכה שלעל פי וזאת "

 חלביים חומרי גלםוחלב, בתכלית הסעיף היא למנוע מחסור  ".ומוצריו, לפי הגבוה מביניהם

, בעיקר בהינתן שיש פער בין היקף החלבון המיוצר מכל ליטר לבין היקף חלב לייצור מוצרי

 .השומן שמיוצר מכל ליטר

 

בהיות שומן, של הייצור צריך להתאים להיקף הצריכה החזוי החוק אכן מורה כי היקף  .42

החלבון. ואולם, בקביעת היקף הייצור שר זה של גבוה מ כיום היקף הצריכה החזוי שלו

לוקח בחשבון הן את היקף השומן מייצור מקומי, והן את היקף  ופיתוח הכפר החקלאות

החלב בישראל מתקבל הן "מלוא הצריכה" של מוצרי נתון השומן שמקורו מייבוא. 

 ממוצרים שמקורם ביבוא והן ממוצרים שמקורם בייצור מקומי.

 

כל קביעה אחרת הייתה מסכלת מיניה וביה את מטרות החוק ותכלית החקיקה. קביעת  

היקף הייצור המקומי תוך התחשבות בהיקף הצריכה בלבד, וללא התחשבות בהיקף 

ן שכך היה נוצר בשוק עודף תוצרת בגובה היקף מכיוו  – מובילה לתוצאה אבסורדיתהיבוא, 

 שהיה פוגע הן במשק החלב המקומי והן בתעשיית הייבוא גם יחד. –היבוא 

 

כידוע, עקרון חוקיות המנהל מתיר לרשות המנהלית לפעול רק במסגרת תחום סמכותה  .43

ן לרשות כפי שהוגדר על ידי המחוקק בחקיקה המסמיכה. מתחם שיקול הדעת הנתו

המנהלית בבואה להפעיל את הסמכות שהוענקה לה, והשיקולים שבאפשרותה לשקול 

בהפעלת סמכות זו, נגזרים מפרשנות הסעיף המסמיך, ומתכלית החוק הרלוונטי. בהתאם, 

 לא רשאית הרשות לשקול בהפעלת סמכותה שיקול שהוא בבחינת שיקול זר להוראות

 . הסעיף המסמיך ולתכלית החקיקתית

 

; 309( 2מב)יפו -ט, ראש עיריית תל אביבהפורז נ' שלמה ל 953/87ראו לעניין זה בג"ץ 

 אר"ש) דגל התורה נ' השר לשירותי דת –אגודת ישראל  –יהדות התורה  4790/14בג"ץ 

19.10.2014). 

 

לעתים, כבענייננו, כולל הסעיף המסמיך רשימת שיקולים אשר על הרשות לשקול בעת  .44

הפעלת סמכותה. גם כאשר החקיקה מפרטת שיקולים שעל הרשות לשקול, לא הכרח נועד 

ל שיקולים הפירוט למצות את השיקולים שהיא רשאית להביא בחשבון, ולאסור עליה לשקו

מוניות  635/95; בג"ץ 639( 2010כרך ב ) המשפט המנהליארז -דפנה ברק. ראו: נוספים

 (. 7.8.1997)אר"ש  הדרים נ' שר התחבורה

 

להכריע האם ניתן או לא ניתן לשקול שיקול מסוים במסגרת הפעלת הסמכות,  לפיכך כדי .45

הוא הסעיף המסמיך  4בענייננו, סעיף  יש לבחון את הוראות החוק המסמיך ואת תכליתו.

 מעגן את ההסדרים בעניין הייבוא. 3מגדיר את תכליות החוק, וסעיף  1את השר, סעיף 
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לאור סעיפי החוק, ברי כי שיקול הייבוא הוא שיקול רלוונטי לצורך קביעת היקף הייצור  .46

המקומי הכולל. בשוק מתכונן, הדורש להתחשב היקף כולל שיהלום את הביקושים באופן 

הוא לא רק שיקול רלוונטי, אלא אף שיקול חשוב שנמצא בלב שלא יביא לייצור עודף 

 העניין.

 

לחוק קובע במפורש כי אחת מתכליות החוק היא "להבטיח אספקה סדירה של חלב  1סעיף  .47

ומוצריו". התעלמות מההיצע שמקורו בייבוא לא תאפשר הגשמת תכלית זו וקביעת היקף 

בחוק קובע את ההסדר להתרת יבוא,  3ייצור מקומי שיהלום את הביקוש. מעבר לכך, סעיף 

 3העוסק בקביעת היקף הייצור הכולל במנותק מן סעיף  4יף ולא ניתן לקרוא את סע

 המאפשר לייבוא חלק מן המוצרים בסעיף זה. 

 

גם הוא מהווה שיקול יעיל במסגרת   ין,עלויות פינוייצירת עודפי חלבון, כמו גם שיקול  .48

ר נמוך השיקולים אותם השר יכול לשקול לעניין זה, ואולם המשקל שניתן לו הוא יות

בנסיבות העניין, וחייב להתיישב קודם כל עם הצורך לקבוע את היקף הייצור בהתאם 

 למלוא הצריכה הצפויה ולביקוש למוצרים הרלוונטיים.

 

לחוק קובע במפורט כי אחת מתכליותיו הוא להבטיח "תנאים הולמים  1לעניין זה, סעיף  .49

 ועלויותיצירת עודפי חלבון מור אפוא כי שקילת לפעילות היצרנים והמחלבות". עולה מהא

הפינוי למחלבות מהווה שיקול שעולה בקנה אחד עם הוראות החוק והתכלתית 

היקף החזוי במובן שהחובה לקבוע את היקף הייצור המקומי הכולל "על פי  החקיקתית,

", לא מייצרת הסדר של מלוא הצריכה של חלבון חלב ומוצריו או של שומן חלב ומוצריו

 שלילי אשר אוסר על השר לשקול את השיקול האמור. 

 

בצד האמור יודגש כי אין המדובר בשיקול שניתן ליתן לו בכורה על פני השיקולים  .50

אין בכך בכדי להתיר לשר ליצור מחסור או לחרוג כלפי מטה עצמו, וכי  4המפורטים בסעיף 

. המדובר בשיקול שמותר לשר לשקול ובהתאם לו לקבוע יכהמההיקף החזוי של מלוא הצר

היקף ייצור מקומי נמוך מהיקף הביקוש המקומי, אך זאת בכפוף לכך שניתן מענה לביקוש 

הכולל באמצעות ייבוא כלומר בכפוף לכך שההיקף הצפוי של ייבוא מוצרי החלב, ביחד עם 

 .י החלבהיקף הייצור המקומי, ייתן מענה לביקוש המקומי למוצר

 

ניתן להביא בחשבון את היקפי הייבוא, ובאמצעות שיקול זה הנה כי כן, לעמדת המשיבים  .51

להפחית במידה המתאימה את היקף הייצור המקומי, באופן שיצמצם את כמות החלבון 

 למלוא הצריכה הצפויה.העודף, אך יספק מענה 

 

הלכה פסוקה היא בבית משפט נכבד זה כי לרשות המבצעת מסור שיקול דעת רחב בקביעת  .52

את פסיקתו של בית לעניין זה ראו, למשל, מדיניות בעניינים כלכליים ופיסקאליים. 

לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל נ'  -לה"ב  6304/09בבג"ץ  המשפט הנכבד

 כדלקמן: (2.9.2010)אר"ש,  היועץ המשפטי לממשלה
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קביעת מדיניות בנושאי חברה וכלכלה נתונה לרשות המבצעת, "
ובתחומים מסוימים נדרשת חקיקת הכנסת כדי לעגן מדיניות זו בתשתית 

. תחומים אלה נתונים במובהק לקובעי המדיניות, חקיקתית מחייבת
שלהם הראייה הכוללת, בצד המידע הנדרש לענין, המומחיות בקביעת 

 אכן, .העדיפות הלאומיים והאיזונים הפנימיים הנדרשים ביניהם סדרי
 
בתחומי משק וכלכלה, שכרוכים בהם היבטים חברתיים וכלכליים '

רחבי היקף, ייתכן לעתים קרובות מגוון מטרות ודרכי פעולה 
-אפשריות. ההכרעה ביניהן עשויה להיגזר מהשקפות חברתיות

יים במסגרת חוקי היסוד. כלכליות שונות, אשר עשויות כולן להתק
כן בתחומים אלה יש ליתן לרשויות המופקדות על המדיניות -על

מרחב בחירה רחב  -הרשות המבצעת והרשות המחוקקת  -הכלכלית 
בהיותן קובעות את המדיניות הכוללת ונושאות באחריות הציבורית 

 ...והלאומית למשק המדינה ולכלכלתה
 
שפט לעצב מחדש את המדיניות אמנם, אין זה מתפקידו של בית המו

ואף לא לקבוע לה סדרי עדיפויות ולשנות את ]...[  כלכלית-החברתית
איזוניה הפנימיים; הדבר בולט במיוחד כאשר החקיקה הנבחנת משקפת 

משקית, המתאפיינת בקיום מגוון דרכי פעולה -מדיניות כלכלית
 "...אפשריות, ובמורכבות השיקולים הנדרשים לצורך בחירה ביניהן

 ]ההדגשה הוספה, הח"מ[.
 

 6821/93ע"א  (;15.8.2012)אר"ש  ישראל כנסת' נ דוידיאן 3734/11בג"ץ  :והשוו כן ראו 

 1715/97(; בג"ץ 1995) 221( 4, פ"ד מט)בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מגדל כפר שיתופי

מנחם  4769/95(; בג"ץ 1997) 367( 4, פ"ד נא)לשכת מנהלי ההשקעות בישראל נ' שר האוצר

 (.2002) 235( 1, פ"ד נז)נ' שר התחבורה

 

הדברים האמורים יפים, בשינויים המחויבים, גם ביחס להתערבות בחקיקת משנה בעילה  .53

 שר האוצר 'מזרחי עורכי דין נ 6407/06של חוסר סבירות. בהקשר זה נפנה לאמור בבג"ץ 

 (:23.9.2007)אר"ש 

 
ההלכה המנחה אותנו הינה כי בית המשפט לא יפסול חקיקת משנה "

סבירות -אלא אם נפל בה פגם היורד לשורשו של עניין ועולה כדי אי
 ...כאמצעי אחרון במקרה'מהותית או קיצונית ]...[. הדבר ייעשה אך 

קיצוני ביותר, שבו עשוי להיגרם עוול בולט שאין לו תקנה בדרך 
 , שכן בית המשפט נמנע מלשים עצמו בנעליה של הרשות ]...[. 'אחרת...

 

כלל אי ההתערבות בהחלטת הרשות כל עוד זו אינה חורגת ממתחם 
הסבירות מנחה את הביקורת השיפוטית במיוחד בבחינת עניינים 

אכן, לממשלה שיקול דעת רחב בהתוויית  שבמדיניות כלכלית כבענייננו.
לראייתה את צרכי המדינה והמשק, סדרי המדיניות הכלכלית בהתאם 

העדיפויות, שיקולי תקציב ומכלול ההיבטים הנוגעים לעניין. התערבות 
בעניינים שבמדיניות כלכלית יכול שתהיה לה השלכה ממשית על יציבות 

הכנסת  –המשק ומשכך מדובר בנושא שהרשויות המופקדות עליו 
ות הציבורית הן שיעצבוהו והן גם שתישאנה באחרי – והממשלה

לפיכך תהא התערבותו של בית משפט זה שמורה אך ]...[  לתוצאותיו
לאותן נסיבות חריגות המצדיקות התערבות, שגם אז היא נעשית 

 ]...[.  בזהירות, באיפוק, בריסון ובהתאם לאמות המידה המשפטיות
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באותם מקרים בהם ימצא בית המשפט להתערב, יהא זה לא מפאת 
אינה מקובלת עליו משיקולים כלכליים, אלא מפאת שהמדיניות עצמה 

שאין היא עומדת באמות מידה משפטיות להפעלת שיקול הדעת המנהלי, 
." ]ההדגשה עניין אותו הוא יכול לבחון באמצעות מומחיותו המקצועית

 הוספה, הח"מ[.
 

 
רחב ביותר. ראו  , מתחם שיקול הדעת הוארגולטוריות מקצועיות בשאלותעוד יוזכר כי  .54

דלק חברת הדלק  6271/11בבג"ץ בית המשפט הנכבד  בהקשר זה את פסיקתו של

 כדלקמן: ( שם נקבע26.11.2012 )אר"ש הישראלית בע"מ נ' שר האוצר
 

נקודת המוצא הכללית היא במושכלות היסוד של הביקורת השיפוטית, שעליהן "
ועל הטעמים העומדים בבסיסם למותר להרחיב את הדיבור. בית משפט זה אינו 
משמש ערכאה המחליטה במקומה של הרשות בעניינים מקצועיים שבתחום 

לא  בית המשפט אינו בוחן את תבונתה או יעילותה של ההחלטה; הואסמכותה; 
ימיר את שיקול דעתה של הרשות בשיקול דעתו שלו; ואף אם היה מחליט אחרת 
לו היה בנעלי הרשות, הוא לא ישנה מהחלטתה כל עוד לא נפל בה פגם במישור 

... אכן, המינהלי החוקיות המקים עילה להתערבות במעשה
. כפופה לביקורת שיפוטית גם בעילה של חוסר סבירות המינהלית ההחלטה

, כידוע, תחום פרישתו של מתחם הסבירות משתנה בהתאם לנסיבותיו של אולם
מטיב העניין העומד לדיון ומאפיוניה של  -בין היתר  -כל מקרה נתון, והוא נגזר 

הכרוכה  -כאשר מדובר בשאלה מקצועית רגולטורית  ]...[ הרשות המוסמכת
והם בשיקולים מקצועיים מובהקים ששקילתם מצריכה מומחיות מיוחדת 

מתחם  -מצויים בגרעין שיקול הדעת הרגולטורי המוקנה לרשות המוסמכת 
שיקול הדעת המוקנה לרשות הוא רחב ביותר. ככל שמתחם הסבירות רחב יותר, 

מצומצמת יותר. אכן,  המינהלי נכונותו של בית המשפט להתערב במעשה
 ]ההדגשה הוספה, הח"מ[. '"סמכות כן רוחבו של מתחם הסבירות'כרוחב ה

 

נוכח כלל האמור, יטענו המשיבים כי לא נפל כל פגם בתיקון הצו מושא העתירה, וכי אין  .55

 בעתירה כל עילה להתערבות בית המשפט הנכבד, ועל כן דינה להידחות. 

 

 "החומה הסינית"הסדר 

 

תייעלות הותי, הפוגע ברסדר פסול, שריהוא ה "ה הסיניתמהחו"לטענת העותרים, הסדר  .56

ובאפשרות להגיע למיצוי יתרון לגודל, בניגוד לעיקרון חוקיות המינהל, ללא תשתית 

 ראייתית וללא בחינה של נתונים שיבססו כי הסדר יחסי זה משקף את האיזון הרצוי. 

 

בחקיקה ובחקיקת לעמדת המשיבים, דין טענות העותרים להידחות, משההסדר מעוגן  .57

 משנה, ומשהעותרים כלל לא תקפו הסדרים אלו בעתירתם.

 

הוא עקרון בסיסי בקביעת מדיניות תכנון משק  "החומה הסינית"כאמור לעיל, עקרון  .58

 החלב, המעוגן בחוק החלב והתקנות מכוחו. 

 

עוד טרם חקיקת החוק, היה קבוע שנים רבות,  "החומה הסינית"כאמור לעיל, הסדר  .59

לשמר את מעמדה של הרפת המשפחתית כיחידת יצור בת קיימא ובשל ובעיקרו ברצון 

  .הצורך להבטיח את רווחיותה גם בעתיד
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בחקיקת חוק החלב נקבעו שיקולים שונים שיהיה על השר להביא בין שיקוליו בקביעת  .60

. השיקול הערכי וההתיישבותי , ובכלל זהלקביעה של מכסות החלבדה לחלוקה ואמות המי

מחייב מתן תנאים מתאימים לשרידותם של משקים קטנים, עליהם מיועדת להגן  שיקול זה

 .ההפרדה המקובלת בין מגזרי הייצור

 

טרם אישור תקנות קביעת מכסות חלב,  ,2012, עוד בשנת בדיון שנערך בוועדת הכלכלה .61

מהי ההפרדה הבין  ,הסבירה ד"ר תניב רופא, שכיהנה כמנהלת הרשות לתכנון חקלאי

 43מגזרית המכונה "החומה הסינית" בענף הבקר ומדוע חשוב לשמר אותה )ראו עמ' 

 (. 16.7.12לפרוטוקול הדיון מיום 

 

 –לדברי ד"ר רופא בוועדה, הפרדה זו מאפשרת את המשך קיומם של שני המגזרים 

המשפחתי. ביטול האיזון עלול לייצר סחף של מכסות שיעברו מהמשק המשפחתי השיתופי ו

בשל הצורך אינו מעוניין בה ופיתוח הכפר החקלאות למשק השיתופי, תוצאה שמשרד 

, זאת כיוון שהמגזר בפרט המשפחתיים המשקים על ולהגן מגוון יצרניםלשמור על 

קפי הייצור השונים בהישני מגזרים השיתופי )קיבוצי( והמגזר המשפחתי )מושבי( הם 

  .מאפייני הרפתבו

 

ביטוי נוסף למדיניות זו הוא בקביעת המגבלה על העברת מכסות ייצור בין המגזרים,  .62

, בדרך של בין שני המגזריםתוך שימור ההפרדה  –ובהסדרה של ניוד מכסות בין יצרנים 

 . ניוד מכסותהתקנת תקנות נפרדות לכל מגזר, בכל הנוגע ל

 

ובפרט לשמר על מגוון יצרנים הנובע מהצורך לשמור בין המגזרים עקרון ההפרדה מכאן כי  .63

את המצב הקיים ף משקאת המשקים המשפחתיים הקטנים המשתייכים למגזר המושבי, 

  והשורר בענף החלב במשך שנים רבות. 

 

בחוק והן בתקנות שמכוחו. ההפרדה בין המגזרים עוגנה בדין, הן  אפוא עקרון זה מעוגן .64

במסגרת תקנות קביעת מכסות חלב שהן  – 2014במפורש לראשונה בחקיקה כבר משנת  

וחזרה ועוגנה לאורך השנים מאז במספר תקנות שעתיות שהותקנו  –תקנות קבועות 

 – 2018-ו 2017, 2016, 2014בשנים  במסגרת מדיניות הפיתוח השנתית, אשר הותקנו

 

בענף הבקר ובענפי הצאן( )הוראת  2018תקנות תכנון משק החלב )מדיניות הפיתוח לשנת 

ר בענף הבק 2017תקנות תכנון משק החלב )מדיניות הפיתוח לשנת , 2018-שעה(, התשע״ח

הפיתוח תקנות תכנון משק החלב )מדיניות , 2017-התשע״ז(, ובענפי הצאן( )הוראת שעה

תקנות תכנון משק החלב )העברת , 2016-התשע״ו(, בענף הבקר( )הוראת שעה 2016לשנת 

 ה(,בענף הבקר( )הוראת שע 2014לשנת ומדיניות הפיתוח  2016עד  2014מכסות בשנים 

 . 2014-התשע״ד

 

בהר לשעבר, שהוזכר בעתירה, יוופיתוח הכפר באשר למכתבו של מנכ"ל משרד החקלאות  .65

כי מכתב זה תומך דווקא בצורך להגן על המשקים המשפחתיים הקטנים, וזאת בהלימה 

 לתכלית ההפרדה בין המגזרים. 
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מכל מקום, באשר לעמדה בעניין נחיצות המשך ההפרדה בין המגזרים, משקף מכתב זה 

את דעתו האישית של המנכ"ל דאז ולא את מדיניות המשרד כיום, וכמובן שהוא אינו 

 ב עם הוראות החוק והתקנות, כפי שפורט לעיל.מתייש

 

 סוף דבר
 

, והעותרים הקובע את מכסת הייצור המקומי לעמדת המשיבים, לא נפל פגם בהתקנת הצו .66

בחקיקה ובחקיקת המשנה המעגנת את בו, או לא הרימו את הנטל הנדרש להתערבות 

 עקרון החומה הסינית. 

 

התקבלה נוכח המלצות מועצת החלב  2021הכולל בשנת ההחלטה על היקף הייצור 

, והשיקולים שנשקלו על ידי השר ופיתוח הכפר והגורמים המקצועיים במשרד החקלאות

מצויים במרכז שיקול הדעת הרחב המסור לשר בעניינים אלו, ומבטאים את מדיניותו 

  הכלכלית והכללית כפי שהיא מסורה לו מכוח החוק.

 

ר על כן, ונוכח כל האמור לעיל, דין העתירה להידחות בהעדר עילה להתערבות של בית אש .67

 המשפט, תוך חיוב העותרים בהוצאות המשיבים. 

 

ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל גורמי ייצור במשרד החקלאות ופיתוח תגובה זו נתמכת בתצהירו של  .68

  הכפר.

 

 

  ,היום

 סיון תשפ"א "בכ

 2021יוני  2

 
 רועי שויקה, עו"ד

 ממונה על ענייני בג"צים

  בפרקליטות המדינה
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