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 מגדלי בקר   התאחדות   ועד ממומנה   ל פרוטוקו                             
 קיסריה פארק תעשייה תאחדות הבמשרדי ה , 24.6.2020                             

 
 זיו מטלון,  רק,ופרץ ששמאי מדיני, רמי פיש, אביתר דותן,  ,זיו בן ארי :        חברים 

 . ראלעד תמי, , ליאור שמחה ידיאןודליאל , איתי ישי ,ןבלברמ לימש
  

 . ןפלג אוריו    חסר         :  
  

 סרג'יו פישלים. ,רחמים אליהו       :   פיםקימש
              

 משה תרשיש טוטי בלוך, ,יורם סהר מוזמנים    : 
 

 
 

 
 : סדר היום 

 
 ולים פרוטוק ור  איש  .1

 . 8.6.2020, 26.5.2020, 22.5.2020, 19.5.2020  ותות ההתאחדהלישיבות הנמאישור  •

 דיווחים  .2

 ליאור שמחה מציג  –, מנגנון מחיר המטרה לכלההסכם, ועדת הכ •

 עדי קפלןמציג  – מאקרוסקירת  •

 משה תרשיש )יו"ר ועדת הבחירות(מציג  –לית אסיפה כל  •

 

 להסכם תיות  בניית תש  .3

 יואב לאביוד  מןמוז – להתקשרות עם חברת קשרי ממשלבקשה  -קשרי ממשל  •

זוהר לידובסקי ונמרוד   ניםמוזמ – חברת תקשורתלהתקשרות עם בקשה   -תקשורת  •

 . בוסו

 

 2021לשנת    שכר הסכמי    -שכר   .4

 

 עבדה המרכזית מול מועצת החלב במ   ם י רמכשי תמחור    -מעבדה מרכזית   .5
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 ים פרוטוקול אישור    - 1סעיף  
 

   8.6.2020, 22.5.2020,26.5.2020, 19.5.2020 :כיםמתארי ת ההתאחדותות הנהלוישיבמ יםלפרוטוקו
 

 : החלטה 
 פה אחד  ואושרהפרוטוקולים 

 
 

 וחים: דיו 
   

 :הרגולטורי  הציג את הנושאליאור 
 

רק לחצי שנה,   מחיר המטרה ןומנגנ יכו אתהארשבמסגרתה  24.6.2020-ועדת כלכלה מהומ עדכון
 הכלכלה.  ועדתו דיון נוסף בתובא לחצי שנה הארכה נוספת של ו
 

 . קלאות ומשרד האוצרפגישות העבודה עם משרד החציג את ליאור ה
  

 . את מטרות הענף טרם הליכה למו"מ שיבות להציג את החדכן ליאור ע
 
 
 

 :י קפלןדע  -ענפית סקירת מאקרו 

  ביקושים •

  פתיחת מדיניות תשלום קיץ •

,  תשלוםמדיניות צורת יתקיים דת מחירים, להורתוך ניסיון  שתקיים מכרז חד י -כילוי  •
 . 2023עד עם הקבלן קשרות ת הה

 מצב תקציבי של מועצת החלב.  •

 אבקת חלב  לאימ •
 
 
 ( דת הבחירות משה תרשיש )יו"ר וע מציג    -  2020ה בנושא האסיפה הכללית  קיר ס 

 ך הבחירות ע"פ התקנון תהלי •

 לוחות הזמנים ואבני הדרך •

 מגפת הקורנה ופתרונות אפשריים •

 . ולוו הסגהתו  בנושא בחירות נחיות מרשם האגודותה •

 .בספק בשל נגיף הקורנה  יםמוטל מועדהשאלת קיום הבחירות ו הובהר כי  •
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 הסכם: תשתיות ל בניית    - 3סעיף  

 
ת נחת תשתיו אל מול רשויות המדינה נדרש לה לבהפיק את המקסימום תועלת בהסכם הח כדי לב

 )מול הציבור ומקבלי ההחלטות(: ישורים: פוליטי ותקשורתיבשני מ
 

, ואת  הציגו את תחום פעילותם בוסוידובסקי ונמרוד לזוהר  - תורתי ית התקש וו ז ה צגת  ה  •
 . לטעמם  תוצאות רצויותה ת והציגו א ,הםכישורי

 
 בנושא הצורך והפתרונות האפשריים.   דיון התקיים  

בדיקה  חודשים( ולאחר מכן תעשה  3-ימת )כמשך תקופה מסוירוד תהעבודה מול זוהר ונמ
 .ות להיות מידיותיכודה המשותפת צרעבה  תוצאות  להמשך הלאה.חשיבה ו

 מם. עיקשרות תופסק ההת מצידנו במידה ולא תהייה שביעות רצון 
 זהות החברה  

 
 החלטה;  
 ניסיון  חודשי 3התקשר עם החברה למשך הוחלט ל 

 קי, רחמים אליהו וליאור שמחה. צוות: אדי פולונס צוות תקשורת, החברים בחלט על הקמת הו
  בוסוונמרוד  ידובסקילהר זו תקשרות עם ות מגדלי בקר מאשר את הה של ההתאחדהוועד הממונה 

 חברת דוברות(. )
 בחודש. + מע"מ  ₪ 8,000 -טיינר יר

 0 -נגד       8-בעד 
 

 

 יואב לאביוד מציג  - ממשל קשרי    -  ת ליטי פו הצגת הזווית ה  •
 אסטרטגי.תיאום בין משרדי הממשלה, יועץ  ליטי; יואב הציג את עבודתו בתחום הפו

 . פאנלים, יואב הציג את הרקורד המרשים שלורים וזימון לסיו
 עו"ד יואב דנקנר ינסח הסכם התקשרות. 

 חודשי ניסיון. 3-יואב יועסק ל
 

 : לטה ח ה 
 בחודש. + מע"מ  ₪ 6,000 -טיינר ירב, יואב לאביודמאשר את ההתקשרות עם 

 0 –גד נ      10 -בעד 
 
    
 

 
 2021לשנת    עובדים   שכר הסכמי    - 4  סעיף 

 קפלן:עדי  -שא מציג את הנו
 . יש צורך בתקציב נוסף, תקציבים וקשיים יקטיםבעקבות כניסה למספר פרו

 ימשיכו ביגוד וכדומה(ותק, )כגון; הבראה,  בגין הסכמי העבודה והצמדותתוספות יש להזכיר כי 
 . לכרגי
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 : החלטה 
, החלטה  כמי העבודה גרת הסהעובדים שלא במסאת שכר  עלות לא ללקבל את המלצה והוחלט 

   .יםדבוחסת לכלל העומתיי זו הינה רוחבית
 .לשנים הבאות )מקורות מול שימושים(תקציבית בד בבד הוחלט להציג תוכנית 

 
   0 -נגד      10 -בעד 

 
 
 
 

 
 עבדה המרכזית מול מועצת החלב במ   ים ר מכשי תמחור    -מעבדה מרכזית   - 6סעיף  

 
דיון בסעיף זה נדחה ה בנושא זה, מפאת קוצר הזמן הנה עבודלבקשת חברי הוועד הממונה הוכ

 לישיבה הבאה. 
 
 

 
 

 פיש  רמי - רשם
 יו"ר הנהלת ההתאחדות                                                                             

 


