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 הנהלת ההתאחדות   ל פרוטוקו                                       
 ZOOMבאמצעות תכנת  , 8.6.2020                                      

 
   ,בלברמן לימש ,ןפלג אוריו רק,ופרץ ש ליאור שמחה,שמאי מדיני,  ,זיו בן ארי :      חברים 

 אן ידיודליאל  ,איתי ישי זיו מטלון,  רמי פיש, אלעד תמיר,
  

 סרג'יו פישלים. ,רחמים אליהו     :   פיםקימש
             

 , עדי קפלןמשה תרשיש טוטי בלוך, ,יורם סהר מוזמנים    :
 

 
 

 
 : סדר היום על  

 

 עדכונים ודיווחים  -עם האוצר מגעים  -ועדת מכסות  •
 
 

איתנו למשוך את העתירה כדי להיכנס לעובי הקורה ובקשו מ השופטים בחרו בדרך הקלה לא 
מנומק והסתפקו באמירה של אירוע נקודתי ומוגבל לא לגרום לנו להוצאות וכתיבת פסק דין 

 .בזמן ובלי השלכות עתידיות
יש השלכות כבדות לעניין זה, משרד האוצר יכול בכל עת לפתוח מכסות יבוא ללא מכס  

 וא נפרץ בפעם הראשונה. בהוראת שעה וכל נושא היב
 

על שר האוצר ישראל כ"ץ, על מנת לדחות את העברת מנגנון מחיר  לחצים  הפעילמנסים ל אנו 
 ושהנושא לא ייכנס לחוק ההסדרים.  עדת המחיריםמטרה לוו

 . נון בחצי שנה בוועדת המנגנוןשי חג'ג' ניפגש עם ישראל כ"ץ והבטיח להאריך את המנג
צלחנו לקבל הארכה של חצי לאות אלון שוסטר ושי חג'ג', ההחק  ראשי התנועות נפגשו עם שר

 חודשים לעשות הסכם חדש.  11, בסה"כ יש חודשים 5שנה + 
 בעיקרון אנו לא מעוניינים להתקדם עם ההסכם הקיים. 

לכל ענף מנגנונים אלו מיועד ישים. הפעלת שני לא  -הגעה להסכם בלי מנוף תקשורתי ופוליטי 
 החלב והמרחב הכפרי. 

 צון להיכנס למו"מ אינטנסיבי עם האוצר כדי לסיים את ההסכם בתקופה זו. יש ר
 

ולכן יש  4.8.2020-שכאמור תתקיים ב האסיפה הכלליתיש עיסוק רב מאד עם ארגון בנוסף 
 עומס רב על המערכת. 

 

כדי גם  גדולה מאדות אחיד , חשיבות הגזר המשפחתימקיים פגישות רבות בעיקר עם המליאור 
 . כם חדשלקדם הס

 
 התקיים סיור בעוטף עזה עם הנהלת שופרסל.  8.6.2020-ב

 , שמירה על ערכים, יוקר המחייה וכדומה, ישנה שותפות באחריות על הנעשה במדינה
 רשתות המזון הן חלק משרשרת הערך. 
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 ת. צנ", יחרתתוכנית עבודה ליציאה לתקשותובא  -ה הבאלישיבה בקשה מחברי ההנהלה 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 פיש רמי - רשם
 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                      

 

 


