התאחדות מגדלי בקר בישראל
ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION

פרוטוקול ועד ממומנה התאחדות מגדלי בקר

 ,24.6.2020במשרדי ההתאחדות פארק תעשייה קיסריה
חברים

:

זיו בן ארי ,שמאי מדיני ,רמי פיש ,אביתר דותן ,פרץ שורק ,זיו מטלון,
שמיל בלברמן ,איתי ישי ,ליאל דוידיאן ,ליאור שמחה ,אלעד תמיר.

חסר

:

פלג אוריון.

משקיפים :
:

מוזמנים

רחמים אליהו ,סרג'יו פישלים.
יורם סהר ,טוטי בלוך ,משה תרשיש

סדר היום :
 .1אישור פרוטוקולים
• אישור מישיבות הנהלות ההתאחדות .8.6.2020 ,26.5.2020 ,22.5.2020 ,19.5.2020
 .2דיווחים
• הסכם ,ועדת הכלכלה ,מנגנון מחיר המטרה – מציג ליאור שמחה
• סקירת מאקרו – מציג עדי קפלן
• אסיפה כללית – מציג משה תרשיש (יו"ר ועדת הבחירות)
 .3בניית תשתיות להסכם
• קשרי ממשל  -בקשה להתקשרות עם חברת קשרי ממשל – מוזמן יואב לאביוד
• תקשורת  -בקשה להתקשרות עם חברת תקשורת – מוזמנים זוהר לידובסקי ונמרוד
בוסו.
 .4שכר  -הסכמי שכר לשנת 2021
 .5מעבדה מרכזית  -תמחור מכשירים במעבדה המרכזית מול מועצת החלב

חלב ישראלי הביטחון שלי
פארק התעשייה קיסריה ,ת"ד  3015מיקוד 3079548
פקס04 - 6273501 .
טלפון04- 6279700 :
FAX: 972-4-6273501
E-mail: inbal@icba.co.il

3079548 CAESARIA INDUSTRIAL PARK, P.O.Box 3015

TEL: +972-4-6279700
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סעיף  - 1אישור פרוטוקולים
פרוטוקולים מישיבות הנהלות ההתאחדות מתאריכים8.6.2020 ,22.5.2020,26.5.2020 ,19.5.2020 :
החלטה:
הפרוטוקולים אושרו פה אחד
דיווחים:
ליאור הציג את הנושא הרגולטורי:
עדכון מוועדת כלכלה מה 24.6.2020-שבמסגרתה האריכו את מנגנון מחיר המטרה רק לחצי שנה,
והארכה נוספת של חצי שנה תובא לדיון נוסף בוועדת הכלכלה.
ליאור הציג את פגישות העבודה עם משרד החקלאות ומשרד האוצר.
ליאור עדכן את החשיבות להציג את מטרות הענף טרם הליכה למו"מ.
סקירת מאקרו ענפית  -עדי קפלן:
• ביקושים
• פתיחת מדיניות תשלום קיץ
• כילוי  -יתקיים מכרז חדש תוך ניסיון להורדת מחירים ,יתקיים מדיניות צורת תשלום,
ההתקשרות עם הקבלן עד .2023
• מצב תקציבי של מועצת החלב.
• מלאי אבקת חלב
סקירה בנושא האסיפה הכללית  - 2020מציג משה תרשיש (יו"ר ועדת הבחירות)
•
•
•
•
•

תהליך הבחירות ע"פ התקנון
לוחות הזמנים ואבני הדרך
מגפת הקורנה ופתרונות אפשריים
הנחיות מרשם האגודות בנושא בחירות והתוו הסגול.
הובהר כי שאלת קיום הבחירות והמועד מוטלים בספק בשל נגיף הקורנה.
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סעיף  - 3בניית תשתיות להסכם:
בכדי להפיק את המקסימום תועלת בהסכם החלב אל מול רשויות המדינה נדרש להנחת תשתיות
בשני מישורים :פוליטי ותקשורתי (מול הציבור ומקבלי ההחלטות):
• הצגת הזווית התקשורתית  -זוהר לידובסקי ונמרוד בוסו הציגו את תחום פעילותם ,ואת
כישוריהם ,והציגו את התוצאות רצויות לטעמם.
התקיים דיון בנושא הצורך והפתרונות האפשריים.
העבודה מול זוהר ונמרוד תימשך תקופה מסוימת (כ 3-חודשים) ולאחר מכן תעשה בדיקה
וחשיבה להמשך הלאה .תוצאות העבודה המשותפת צריכות להיות מידיות.
במידה ולא תהייה שביעות רצון מצידנו תופסק ההתקשרות עימם.
זהות החברה
החלטה;
הוחלט להתקשר עם החברה למשך  3חודשי ניסיון
הוחלט על הקמת צוות תקשורת ,החברים בצוות :אדי פולונסקי ,רחמים אליהו וליאור שמחה.
הוועד הממונה של ההתאחדות מגדלי בקר מאשר את ההתקשרות עם זוהר לידובסקי ונמרוד בוסו
(חברת דוברות).
ריטיינר  + ₪ 8,000 -מע"מ בחודש.
נגד 0 -
בעד 8-
• הצגת הזווית הפוליטית  -קשרי ממשל  -מציג יואב לאביוד
יואב הציג את עבודתו בתחום הפוליטי; תיאום בין משרדי הממשלה ,יועץ אסטרטגי.
זימון לסיורים ופאנלים ,יואב הציג את הרקורד המרשים שלו.
עו"ד יואב דנקנר ינסח הסכם התקשרות.
יואב יועסק ל 3-חודשי ניסיון.
החלטה:
מאשר את ההתקשרות עם יואב לאביוד ,בריטיינר  + ₪ 6,000 -מע"מ בחודש.
נגד – 0
בעד 10 -

סעיף  - 4הסכמי שכר עובדים לשנת 2021
מציג את הנושא  -עדי קפלן:
בעקבות כניסה למספר פרויקטים וקשיים תקציבים ,יש צורך בתקציב נוסף.
יש להזכיר כי תוספות בגין הסכמי העבודה והצמדות (כגון; הבראה ,ותק ,ביגוד וכדומה) ימשיכו
כרגיל.
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החלטה:
הוחלט לקבל את המלצה ולא לעלות את שכר העובדים שלא במסגרת הסכמי העבודה ,החלטה
זו הינה רוחבית ומתייחסת לכלל העובדים.
בד בבד הוחלט להציג תוכנית תקציבית לשנים הבאות (מקורות מול שימושים).
בעד 10 -

נגד 0 -

סעיף  - 6מעבדה מרכזית  -תמחור מכשירים במעבדה המרכזית מול מועצת החלב
לבקשת חברי הוועד הממונה הוכנה עבודה בנושא זה ,מפאת קוצר הזמן הדיון בסעיף זה נדחה
לישיבה הבאה.

רשם  -רמי פיש
יו"ר הנהלת ההתאחדות
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