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 1נספח ע/

מכתבה של העותרת מיום 

25.12.2014 



 (ע"ר)
WWW.LETLIVE.ORG.IL 
 המחלקה המשפטית

 2014בדצמבר,  25
 לכבוד 

 לנדאו-עו"ד עילית סקפה
 הממונה לפי חוק חופש המידע
 ייצור ושיווק –המועצה לענף החלב בישראל 

 ilits@milk.org.ilבאמצעות אימייל 
 

 שלום רב,
 

 –בקשה לפי חוק חופש המידע הנדון: 
 שיתוף פעולה עם קבוצת ידיעות אחרונות 

 

ושיווק (להלן: מועצת החלב) מקיימת או קיימה שיתוף  ייצור –המועצה לענף החלב בישראל  .1

, ידיעות אחרונות, לאשה, ומגזין מנטה) או עם מי Ynetפעולה עם קבוצת ידיעות אחרונות (לרבות 

 מהגופים בקבוצת ידיעות אחרונות (להלן: קבוצת ידיעות אחרונות).

שכללה מספר  Ynet  -ככל הנראה, כחלק משיתוף הפעולה התפרסמה לאחרונה סדרת כתבות ב 

 פרסומים לרבות:

 "מחקר: שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמינים בילדים" (כתבתה של אלה עמית)

 רז)-"למען העתיד: כך תעזרו לבריאות העצם בילדות" (כתבתו של ד"ר גל דובנוב

 "בעקר לפני השינה: חשיבות הסידן בגיל הילדות" (כתבתה של יעל דרור)

 Ynet -תוף הפעולה התפרסמו או עתידות להתפרסם כתבות נוספות בכחלק משיככל הנראה, 

 בערוצי תקשורת אחרים בקבוצת ידיעות אחרונות. ו

 אבקש את המידע שלהלן לגבי שיתוף הפעולה האמור: .2

פירוט כל לרבות  –פירוט כל הפעילויות שנעשו במסגרת שיתוף הפעולה האמור והיקפיהן  .א

 ;יתוף הפעולההכתבות והפרסומים שנעשו במסגרת ש

ההוצאה הכספית של מועצת החלב במסגרת שיתוף הפעולה? האם התקבל סך מה היתה  .ב

  ממי, וכמה? –תקציב מגורם נוסף, ואם כן 

כמה שולם לקבוצת ידיעות אחרונות? כמה שולם לצדדים  –פירוט ההוצאה הכספית  .ג

 ;שלישיים? ביחס לכל הוצאה אנא פרטו כמה שולם, למי שולם, ובעבור מה

  03-6241779,פקס': 03-6241776, טל': 52136 גן-רמת 3602, ת.ד. 8דב פרידמן 

 

http://www.letlive.org.il/
http://www.letlive.org.il/


  

כל החוזים שנערכו בין מועצת החלב לבין קבוצת ידיעות אחרונות ובין מי מהן לבין גורמים  .ד

מחברי בקשר לשיתוף פעולה זה, לרבות חוזים שנערכו בין מועצת החלב לבין  שלישיים

  ;ויעל דרור)אלה עמית, ד"ר גל דובנוב רז, הפרסומים  (לרבות 

לרבות ישיבות של גורמים בתוך מועצת  –ה פרוטוקולים של ישיבות בנוגע לשיתוף פעולה ז .ה

 החלב, ישיבות משותפות עם גורמים בקבוצת ידיעות אחרונות, וישיבות עם צדדים שלישיים;

 כל מסמך והתכתבות, לרבות התכתבות באימייל, שבידיכם בנוגע לשיתוף פעולה זה; .ו

ידי -שהוצעו עלכל טיוטת פרסום שהוכנה במסגרת שיתוף פעולה זה, לרבות הערות ותיקונים  .ז

 כל גורם שהוא;

האם שיתוף הפעולה בין מועצת החלב לבין קבוצת ידיעות אחרונות ובין מי מהן לבין גורמים  .ח

מתי הופסק  –בקשר לשיתוף פעולה זה עדיין נמשך? אם שיתוף הפעולה נפסק  שלישיים

 שיתוף הפעולה ומדוע?

 ככל הניתן, נבקש לקבל את המידע בפורמט אלקטרוני. .3

 ד רב,בכבו

 יוסי וולפסון, עו"ד

 

 

 



 
 

 

 2נספח ע/

מכתבה של המשיבה מיום 

26.1.2015 



 

 

 ייצור ושיווק (חל"צ) –המועצה לענף החלב בישראל    

 

 

      ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing)   (P.B.C)  
 

 
 

 ' שבט, תשע"הו
 2015ינואר,  26

15-96-14 
 
 
 
 

 לכבוד
 מר יוסי וולפסון, עו"ד

 תנו לחיות לחיות
 8דב פרידמן 

 3602ת.ד. 
 בדואר רשום ובדוא"ל         52136רמת גן 

 
 

 א.נ.,
 

  1998 -בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח הנדון: 
 
 
 

 בענין שבנדון:  25.12.2014במענה למכתבך מתאריך 

 .Ynet –רצ"ב קובץ אקסל ובו פירוט הכתבות שפורסמו ב  –(א') 2לשאלה  .1

בדבר אישור ההתקשרות  20.5.2014רצ"ב החלטת ועדת המכרזים מיום  –(ג') 2(ב'), 2לשאלות  .2

 ימון נעשה מתקציב המועצה. לרבות העלות הכספית. המ

לחוק חופש המידע, המועצה  13בהתאם להוראות סעיף  –(ה') 2 -(ד') ו 2למידע המתבקש בשאלות  .3

שוקלת להעביר אליכם את הסכם ההתקשרות והתכתובות שנעשו בינה לבין הצד השלישי. בהתאם 

ודיעה לו על דבר להוראות הסעיף הנ"ל פנתה המועצה לצד השלישי במקביל למתן תשובה זו, וה

 יום.      21הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע בתוך 

הכתבות אינן נשלחות למועצה מראש אלא בדיעבד לאחר  –(ז') 2למידע המתבקש בשאלה  .4

 שפורסמו.

 ההתקשרות נמשכת. –(ח') 2למידע המתבקש בשאלה  .5

 
 בכבוד רב,

 
 
 
 

 ד"ר טובה אברך
 המידעהממונה לפי חוק חופש 

 המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק) (חל"צ)
 
 
 
  

 



 
 

 

 3נספח ע/

 פרוטוקול ועדת המכרזים





 
 

 

 4נספח ע/

 ynetרשימת הפרסומים באתר 



ילדים תזונת פעילות דוח

4/7-16/7 למדור כללי

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11496,00.html

4/7-12/08 למדור כללי

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11496,00.html

4/7-02/09 למדור כללי

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11496,00.html

4/7-15/09 למדור כללי

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11496,00.html

היום ועד4/7 למדור כללי

http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L-11496,00.html

4/7-16/7 כתבות

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

4/7-12/08 כתבות

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

4/7-02/09 כתבות

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

4/7-15/09 כתבות

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

4/7-1/10 כתבות

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4542593,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537090,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4548137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537090,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4542593,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4565040,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557860,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557526,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4548137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537090,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4542593,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4560926,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4540227,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566249,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4565040,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557860,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557526,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4548137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537090,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4542593,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4560926,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575720,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574002,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566249,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4571447,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4540227,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566249,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4565040,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557860,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557526,00.html


הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

4/7-19/10 כתבות

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

4/7-6/11 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

4/7-16.11 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4548137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537090,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4542593,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4560926,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4580381,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4577681,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4575720,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4574002,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566249,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4571447,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4540227,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566249,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4565040,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557860,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4557526,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4548137,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4537090,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4542593,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4560926,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4581909,00.html
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 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה

4/7-24/11 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה

שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמנים בילדים :מחקר

4/7-9/12 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה
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שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמנים בילדים :מחקר

כך תרכיבו לילדים צלחת בריאה בכל ארוחה: הכי פשוט

4/7-17/12 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה

שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמנים בילדים :מחקר

כך תרכיבו לילדים צלחת בריאה בכל ארוחה: הכי פשוט

טריק להכנת קלצונה מהירה: לגוון את ארוחת הערב

4/7-23/12 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה

שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמנים בילדים :מחקר

כך תרכיבו לילדים צלחת בריאה בכל ארוחה: הכי פשוט

טריק להכנת קלצונה מהירה: לגוון את ארוחת הערב

כך תעזרו לבריאות העצם בילדות: למען העתיד
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4/7-30/12 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה

שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמנים בילדים :מחקר

כך תרכיבו לילדים צלחת בריאה בכל ארוחה: הכי פשוט

טריק להכנת קלצונה מהירה: לגוון את ארוחת הערב

כך תעזרו לבריאות העצם בילדות: למען העתיד

ארוחת ערב ליום סגרירי: מחממים את החורף

4/7-6/1/15 כתבות

ארוחות ביניים בריאות לבית הספר: לא רק כריך

להכין עם הילדים כריך בריאות ענק לארוחת הערב: הכי בריא

רעיונות מדליקים לארוחת הערב: יגמרו הכל מהצלחת

מאפינס מקרוני גבינה: בכמה דקות- ארוחת ערב 

?סבילות ללקטוז-האם זו אלרגיה לחלב או אי: כך תדעו

והאמת-  מיתוסים 8? חלב גורם לליחה

מכינים עם הילדים קינוח טרייפל: ראש השנה

 מיתוסים על תזונת ילדים8? שוקו פוגע בגדילה

ס ולגן"לביה" כריכים מחייכים: "לא יגיעו לפח

 עצות6? איך להכיר לילדים מזון בריא חדש

וטעימה- מתכון לארוחת בוקר קלה : ס"חוזרים לביה

ובריאים- להכין עם הילדים שלגונים טעימים : קריר בקיץ

הסיבות לקשיי אכילה בגן? שוב לא נגע בכריך

הנשנושים הכי בריאים לילדים לבילויי הקיץ 10

תזונה בריאה בקייטנה: לא רק שוקו ולחמניה

כך תמנעו השמנה של הילדים בחופש: מול הטלוויזיה

ס"איזה כריך מומלץ להכין לבי: לא רק שוקולד

חשיבות הסידן בגיל הילדות: בעיקר לפני השינה

שתיית חלב מעלה את ספיגת הויטמנים בילדים :מחקר

כך תרכיבו לילדים צלחת בריאה בכל ארוחה: הכי פשוט

טריק להכנת קלצונה מהירה: לגוון את ארוחת הערב

כך תעזרו לבריאות העצם בילדות: למען העתיד

ארוחת ערב ליום סגרירי: מחממים את החורף

גלידת יוגורט ופירות: התחלה מתוקה לשנה החדשה
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ודעת הדואר האלקטרוני של ב"כ ה

 27.1.2015העותרת מיום 



1

Yossi Wolfson

:מאת Yossi Wolfson - Let the Animals Live <veg@letlive.org.il>
:נשלח 19:25 2015ינואר  27שלישי יום
:אל 'tova avrech'
:נושא RE:  לפי חוק חופש המידע -ממועצת החלב

 לד"ר טובה אברך שלום,
  

קיבלתי את האימייל. הקובץ "ועדת מכרזים" הגיע פגום ולא ניתן לקריאה. אף ששלחת זאת בינתיים גם בדואר רשום,  –תודה!
  אף.-די-אודה לך אם תוכלי לנסות לשלוח לי זאת שוב בקובץ פי

  
  אני ממתין להחלטתכם לאחר הפניה לצד ג'.

  
  (ו) בפנייתנו, ואני ממתין למענה גם בעניין זה.2אפנה את תשומת לבך לכך שלא מצאתי במכתבך התייחסות לסעיף

  
  בברכה,

 
 יוסי וולפסון, עו"ד

 חיים במשקים-רכז תחום בעלי
 תנו לחיות לחיות
052-2598773 

  

From: tova avrech [mailto:tova@milk.org.il]  
Sent: Monday, January 26, 2015 3:04 PM 
To: 'veg@letlive.org.il' 
Subject:  לפי חוק חופש המידע -ממועצת החלב   

 
 עו"ד וולפסון, שלום רב,

 לבקשתך
  אודה לך אם תאשר קבלה

  במקביל, אני שולחת בדואר רשום
  בברכה

  טובה
  

 דר' טובה אברך
 מנהלת תחום בריאות 

 מועצת החלב
03-9564750 

050-4757105 

 
  



 
 

 

 6נספח ע/

העתק המכתב של המשיבה מיום 

29.3.2015 



 

 

 (צ"חל)ייצור ושיווק  –המועצה לענף החלב בישראל    

 

 

      ISRAEL DAIRY BOARD (Production & Marketing)   (P.B.C)  
 

  
 

 ה"תשע, ניסן' ט 
 9102, מרץ 92 

02-971-01 
 
 
 

 לכבוד
 ד"עו, מר יוסי וולפסון

 תנו לחיות לחיות
 8דב פרידמן 

 2063. ד.ת
 ל"בדואר רשום ובדוא         63120רמת גן 

 
 

 ,.נ.א
 

  1998 -ח "התשנ, בקשה לפי חוק חופש המידע   :הנדון
 

 

הרינו להוסיף ולהעביר , בהמשך לתשובתנו לפניה שבנדון ולאחר קבלת עמדת הצד השלישי

בהסכם , כפי שתראו. לפנייה( 'ד)9אליכם את הסכם ההתקשרות עם הצד השלישי במענה לשאלה 

כלכליים ומקצועיים , ייםי הצד השלישי כדי למנוע פגיעה באינטרסים מסחר"נעשו השחרות ע

 . שלו

הצד השלישי מתנגד לגילוי התכתובות בין המועצה , לפנייה( 'ו)9, ('ה)9במענה לשאלות שבסעיפים 

שיטות עבודה ומידע , ל מאחר ולטענתו הן כוללות סודות מסחריים"לבינו בענין ההתקשרות הנ

השיקולים הרלוונטיים שעל  י"לאחר בחינת הדברים עפ. מקצועי ייחודי שחשיפתם תסב לו נזקים

הוחלט שלא למסור לכם את התכתובות האמורות לנוכח הנזק שעלול , המועצה לשקול בשלב זה

 .   להיגרם לצד השלישי

 
 בברכה

 

 ר טובה אברך"ד

 הממונה לפי חוק חופש המידע
 ("צ"חל( )ייצור ושיווק)מועצה לענף החלב בישראל 
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המסמך שתואר כהסכם 

 ההתקשרות

 






