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כותרת :אורן אהרוני .מנהלי מחלבות ורפתות
נפגשו עם שר האוצר היום .במקביל
יונית לוי:

משבר הקוטג'' נמשך .היום הגיעו מנהלי המחלבות

ורשתות השיווק לשר האוצר שהודיע להם שלא יקדם עסקת
חבילה איתם .החקלאים שבו ותקפו את הצעת ראש הממשלה
לפתוח את השוק ליבוא .ומי שיוצא לטובת הצרכנים הוא נשיא
המדינה.
עם הפרטים כתבנו אורן אהרוני.
* :בוקר טוב.
אורן אהרוני:

מנהלי המחלבות ורשתות השיווק הגיעו היום

לפגישה אצל שר האוצר שם הציעו לו ללכת על עסקת חבילה
בהשתתפות כל הגורמים כדי להוריד מחירים.
שר האוצר יובל שטייניץ:

שמעתי כל מיני דיבורים על איזה

עסקת חבילה אפשרית .אין פה חלוקה באחריות .האחריות לקבל
החלטות היא עלינו ,על הריבון ,על הממשלה ואנחנו לא מתחלקים
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באחריות הזו ,לא מפילים אותה על כתפיכם.
אורן אהרוני:

הדברים האלה עוררו כעס אצל שר התמ"ת שמחון

שיוצא נגד שר האוצר .משמעות קבלת האחריות היא שהממשלה
האשמה ולא כך הדבר הוא אומר .כולם אשמים ואין אופציה בלי
עסקת חבילה.
במקביל התקיים היום כנס חירום של החקלאים נגד פתיחת שוק
החלב ליבוא.
זאב שור :אנחנו ראינו את ההודעה האומללה הזאת של ראש
הממשלה כמאבק בהתיישבות ,כמאבק בחקלאות .אני רוצה שנדע
הרפתנים כשהם בשלוש לפנות בוקר הולכים לחלוב פרות אף אחד
מהם לא קובע את מחיר הקוטג'' ,אף אחד מהם לא קובע את
מחיר מוצרי החלב.
בינתיים כולם בלחץ ,רשתות השיווק מורידות מחירים ,אבל החרם
ממשיך וגביעים של קוטג'' נשארים על המדף .מי שיוצא היום
לטובת הציבור נגד המחירים הגבוהים הוא נשיא המדינה בועידת
הנשיא.
נשיא המדינה שמעון פרס:
אורן אהרוני:

שיחה באנגלית.

בשבוע הבא ימשיכו לשבת צוותים לקראת גיבוש

ההמלצות .צוות אחד שבודק את שוק החלב וצוות נוסף עליו
החליט שר התמ"ת שיבדוק את כל ענף המזון .ובינתיים החרם
ממשיך ,הזמן משחק לטובת הצרכנים ונגד המחלבות שמפסידות
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כסף.
יונית לוי:

כן.
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