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 לכבוד
  שי באב"ד

 מנכ"ל משרד האוצר

 לכבוד
 עדי חכמון

 סגנית הממונה על התקציבים
 משרד האוצר

 
 ,שלום רב

 
 מנגנון הפחתת מחיר המטרה - 28.10.2018יישום הסכם העקרונות בענף החלב מיום הנדון: 

 

במשרד האוצר בין  אתמולולישיבה שהתקיימה "( המכתב הקודם)" 4.12.2018 וםמיבהמשך למכתבי 

"(, הריני מתכבד לפנות הישיבה"( לבין נציגי האוצר )"ההתאחדותנציגי ההתאחדות מגדלי הבקר )"

 אליכם בעניין שבנדון, כדלקמן: 

ינה להגיש , בכוונת המד4.12.2018במסגרת הפגישה נודע לנו כי על אף האמור במכתבנו מיום  .1

תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל  5124/18בימים הקרובים עמדה בבג"ץ 

ן המדינה כי בהתאם להסכם העקרונות "(, במסגרתה תטעבג"ץ תנובה)"בע"מ נ' שר האוצר 

"(, ניתן לכאורה להפחית את מחיר המטרה העקרונות הסכם)" 28.12.2018בענף החלב מיום 

   . 1.1.2019אג' לליטר כבר ביום  14-ביותר מי של החלב הגולמ

משוללת יסוד, ועומדת בניגוד כפי שהבהרנו במכתבנו הקודם, הפרשנות האמורה הינה  .2

ם העקרונות, לתכליתו, ולכוונתם הברורה של הצדדים לו. הסכם העקרונות ללשונו של הסכ

 2019ראשון של שנת קובע בבירור, וזו גם הייתה הכוונה של הצדדים להסכם, שברבעון ה

, לעומת מחיר המטרה הנוכחי )ברבעון הרביעי של אג' 14-לכל היותר ביפחת מחיר המטרה 

 (. 2018שנת 

הדברים האמורים ידועים היטב לכל הגורמים הרלוונטיים במדינה, ובפרט הגורמים שהיו  .3

 מעורבים במשא ומתן לקראת חתימת הסכם העקרונות ובניסוחו, כך שיש בעצם העלאת

 –הפרשנות האמורה בפני בג"ץ, לא כל שכן בהצגתה כפרשנות אשר מקובלת את ההתאחדות 

 משום חוסר תום לב קיצוני. 
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שגורם כלשהו יבקש לפעול על סמך הפרשנות האמורה, ובכלל במקרה  הדגשנו בעבר,כפי ש .4

תקנות תכנון או את  2011-זה לתקן על בסיס פרשנות זו את חוק תכנון משק החלב, התשס"א

ההתאחדות  – 2012-משק החלב )מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב(, התשע"ב

ההסכם, הפרה של ההבטחות השלטוניות הגלומות בו, תראה בפעולה שכזו משום הפרה של 

במקרה זה ההתאחדות לא תהסס לפעול בכל האמצעים ופעולה בחוסר תום לב קיצוני. 

 כדי לשמור על זכויותיה. ההחוקיים העומדים לרשות

כפי שציינו במכתב הקודם, ככל שעל אף האמור לעיל, בכוונת המדינה להציג בפני בג"ץ מצג  .5

יכול להשתמע, במישרין או בעקיפין, כי בהתאם להסכם העקרונות ניתן ממנו כלשהו ש

אג' לעומת  14-בסך של יותר מ 2019של שנת להפחית את מחיר המטרה ברבעון הראשון 

הנכם נדרשים להבהיר כי ההתאחדות מתנגדת לפרשנות האמורה, וכן  -יר המטרה הנוכחי מח

    . מכתבנו זהכתב הקודם ואת לבג"ץ את המעל ידכם לכתב הטענות שיוגש לצרף 

 
            

 
 בכבוד רב,          

 
 אביתר דותן         

 
 
 
 
 
 

 : העתקים
 לממשלה )יעוץ וחקיקה( . עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי1
 . עו"ד רועי שוויקה, מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה2

 

 

 

 


