מזכיית הכנסת
ירושלים ,י״ז בסיוון התשע״ו
 23ביוני 2016

לכבוד
חבר הכנסת משה גפני
יושב-ראש ועדת הכספים

שלום רב,
הכנסת החליטה ,בישיבתה ביום רביעי ,ט״ז בסיוון התשע״ו 22 ,ביוני  ,2016להעביר לוועדת
הכספים לדיון ולהסקת מסקנות ,הצעות לסדר-היום בנושאים:
 . 1״העברה דחופה של יתרת תקציב  ,2016שהובטחה בהחלטת ממשלה למרכזי המחקר והפיתוח
של הפריפריה החקלאית״  -של חברי הכנסת איתן ברושי ( )3976וחמד עמאר (.)4020
 .2״חמש שנים למחאת הקוטג׳ :שוק המזון עדיין מופקר״ ־ של חברי הכנסת אורי מקלב (,)3987
עבדאללה אבו מערוף ( )4004ויחיאל חיליק בר (.)4013

העתקים:

חבר הכנסת איתן ברושי
חבר הכנסת חמד עמאר
חבר הכנסת אורי מקלב
חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף
חבר הכנסת יחיאל חיליק בר

<®*V״V*5K

הכנסת
י״ד בסיוון התשע״ו
 20ביוני2016 ,
3987
לכבוד
יו״ר הכנסת ,ח״ב יולי יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש,
אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא:
 5שנים למחאת הקוטב :שוק המזון עדייו מופקר
דברי הסבר:
השבוע ימלאו חמש שנים למחאת הקוטג׳ .מבחינה מעמיקה שנעשתה בתחום צריכת המזון עולה
שלמרות השנים שחלפו ,התוצאה המיוחלת להפחתת עלויות המזון אינה מיושמת ואף קיים היפוך
מגמה בעצם יקור מוצרי המזון.
לפי מדד  IMFtiשל קרן המטבע הבינלאומית מאז יוני  2011ירדו מחירי הסחורות בעולם ב־
 .18.9%אך בפועל נתון זה לא בא לידי ביטוי בהפחתת עלויות המזון בישראל.

לאור כך ,מן הראוי שמליאת הכנסת תקיים דיון דחוף בנושא חשוב זה.

בכבוד רב,
חבר הכנסת אורי מקלב

<®*V״V*5K

הכנסת
י״ד בסיוון התשע״ו
 20ביוני2016 ,
4004
לכבוד
יו״ר הכנסת ,ח״ב יולי יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש,
אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא:
 5שנים למחאת הקוטב :שוק המזון עדייו מופקר
דברי הסבר:
השבוע ימלאו חמש שנים למחאת הקוטג׳ .מבחינה מעמיקה שנעשתה בתחום צריכת המזון עולה
שלמרות השנים שחלפו ,התוצאה המיוחלת להפחתת עלויות המזון
אינה מיושמת ואף קיים היפוך מגמה בעצם יקור מוצרי המזון.
לפי מדד  IMFtiשל קרן המטבע הבינלאומית מאז יוני  2011ירדו מחירי הסחורות בעולם ב־
 ,18.9%אך בפועל נתון זה לא בא לידי ביטוי בהפחתת עלויות המזון בישראל.
לאור כך ,מן הראוי שמליאת הכנסת תקיים דיון דחוף בנושא חשוב זה.

בכבוד רב,
חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף

<®*V״V*5K

הכנסת
י״ד בסיוון התשע״ו
 20ביוני2016 ,
4013
לכבוד
יו״ר הכנסת ,ח״ב יולי יואל אדלשטיין
אדוני היושב ראש,
אבקש להעלות על סדר יומה של הכנסת הצעה דחופה בנושא:
 5שנים למחאת הקוטב :שוק המזון עדייו מופקר
דברי הסבר:
השבוע ימלאו חמש שנים למחאת הקוטג׳ .מבחינה מעמיקה שנעשתה בתחום צריכת המזון עולה
שלמרות השנים שחלפו ,התוצאה המיוחלת להפחתת עלויות המזון
אינה מיושמת ואף קיים היפוך מגמה בעצם יקור מוצרי המזון.
לפי מדד  IMFtiשל קרן המטבע הבינלאומית מאז יוני  2011ירדו מחירי הסחורות בעולם ב־
 ,18.9%אך בפועל נתון זה לא בא לידי ביטוי בהפחתת עלויות המזון בישראל.
לאור כך ,מן הראוי שמליאת הכנסת תקיים דיון דחוף בנושא חשוב זה.

בכבוד רב,
חבר הכנסת יחיאל חיליק בר

