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 הנהלת ההתאחדות   ל פרוטוקו                                     
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 איתי ישי ,אלעד תמירשמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן,  ,זיו בן ארי :      חברים 

 רק, שמיל בלברמןוידיאן, פרץ שודליאל  
  

 , פלג אוריוןזיו מטלון :     ים חסר
  

 סרג'יו פישלים. ,רחמים אליהו     :   פיםקימש
             

 , דוד סוסנוביץ', אדי פולנסקי. , עדי קפלןגיורא פוין, משה תרשיש ,יורם סהר מוזמנים    :
 

 
 

 
 : סדר היום 

 
 . 6.8.2019-מהת  וד חהתאהנהלת המישיבת  לפרוטוקו  ראישו .1
 
 . מועצת החלבבנושא  – רת מגדלי הבקעמדת התאחדו .2
 
 .סקירה  - הסדרת הענף. 3
 
 . בחירות למוסדות. 4
 
 ' ביץוח דוד סוסנ"רו - 2018-לאישור הדוחות הכספיים . 5
 
 

 

 : 1סעיף  

 פה אחד.  - 16.9.2019-מישיבת הנהלת ההתאחדות שהתקיימה ב אושר פרוטוקול

 
 

 : 2סעיף  

 . 2לסעיף  5ים את סעיף להקד הוסכם

 פה אחד - 2018לשנת  בקרהתאחדות מגדלי ל ש אושרו הדוחות הכספיים 

 המרכזית.  הקופההפרשות בנושא ה פירוט ביוצגו  תהקרובו נהלותה במסגרת ה א.

 הנהלה  מבקשת הסברים בישיבת לא דווחה בהנהלה והנהלה  תחיצוניובקרנות  הקפאת השקעות. ב

 ך.ה להמשט לוקבלת הח הקרובה   
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 ( את הישיבה לפני סעיף זה עזבו   אלעד תמיר ,  ישי  איתי   הנהלה ליאל דודיאן,   חברי )   :3סעיף  

 ,יבוא חמאה  תקציב, מכסות,קביעת  :בכל היבטים מצב מועצת החלב נכון להיוםעל דווח 

 וחוסר בהירות לגבי עתידה.  ,ועוד  חלבון\שומן

 עמדת התאחדות בממשק מול המועצה,  ןיבענילהקים צוות שיכין דיון  - פה אחדהוחלט 

 . בו עוד שני נציגים מכל מגזר תפושתוימרכז את הצוות  עדי

 

 

 : 4סעיף  

במקום  2021תקנות מחיר המטרה עד לאפריל  שעה של וראת ההאריך את ניסיונות ל; אביתר מדווח

2020 . 

 :ים על השולחן נכון להיום של הסדרת הענףתרחיש

וכל יתר  במנגנון מחיר מטרה ותכנון לאומי שמירה על מכסה היסטורית  - אבי שמחון  . א

 . ומחיר לפרישה המכסה המבוקשת לשוק חופשי

 .מודל דיפרנציאלי - משרד החקלאות  .ב

 . התאמתו למציאות הכלכלית של הענף ובכללו מחדש פתיחתו -הסכם קיים  .ג

 

 : 5עיף  ס 

ירות למוסדות בגלל אי נדחו בח ,עט תמידכמבעבר,   ליך ספר החברים,ימים ניסיונות לסיים את הקי

בצע את היא לקדם מהלך של הסכמות ענפיות כדי ל המטרה .בתקנוןספר החברים כדרוש סגירת 

 ועדן. הבחירות במ

התאחדות  הע"י  ייצוגםבית משפט על הפסקת   שהודיעו דרך בהתאחדותאבן הנגף הינה חברים 

 נון. דבר מנוגד לתק ע"י גורם אחר, םגייצווהודעה על 

 ה בנושא. חוות דעת כתובעורכי הדין יציגו בישיבת המועצה הקרובה 

לסיים בהקדם את הליך עדכון ספר העדר לפעול ע"פ תקנון וממליצה למועצת התאחדות לה הנהה

 קנון. תרים הלא עומדים בתנאי ה של חברים חדשים או הוצאת חבכולל קליטה 

ים אחרים להודיע להתאחדות עוד לפני בגופהתאחדות המסונפים גם ה  חבריוראת להנהלה ק ה

 בלבד. ם כחברי התאחדות ע"פ רצונ  מעמדםעל ההליכים הרשמיים תחילת 

     

 רמי פיש -רשם 
 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                      

 


