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 15-2020סימוכין:  

 
 לכבוד

 גב' איילת נחמיאס ורבין

 כ לשעבר"וחנית נשיא התאחדות התעשיינים סג

 התעשיינים בישראלחדות התא

                                                                                                                                                                                                 

 industry.org.ilSilvana @: במיילבאמצעות                                                                                                                  

 ג.נ.

 

 טחון ליצרנים הישראלים הקטנים והבינוניים המספקים סחורה לרשתותרשת בי הנדון:

 (246/ 67-לנ 29.3.20סימוכין: מכתבך מיום )

 

 קיבלתי את מכתבך שבסימוכין והנני מתכבד להשיבך כדלהלן:

שראל שמה לה כמטרה להמשיך ולהביא ללקוחותיה את המבחר שופרסל, כרשת הקמעונאות הגדולה והמובילה בי
הטוב , האיכותי ובמחירים הוגנים של מוצרי מזון וצריכה, גם בתקופה קשה זו של משבר עולמי, בעטיה של התפרצות 

 והתפשטות נגיף הקורונה.

כלילות על מנת להמשיך  העובדים והעובדות ברשת, עושים ימים 16,000-הנהלת הרשת , בראשותי , כמו גם למעלה מ
שיא חסרי תקדים ובתקופה  בקושיולספק לתושבי המדינה את כל מוצרי המזון והצריכה הנדרשים להם, גם בימים של 

 של אי וודאות וחשש בציבור.

מכתבך בעניין רשת הביטחון ליצרנים הישראלים הקטנים והבינוניים, נפל על אוזניים קשובות, שכן שופרסל, 
כלפי  ומחויבות והמובילה במדינה, חשה ,גם בימים כתיקונם , אחריות  המזון ומוצרי הצריכה הגדולה  כקמעונאית

רחב של  במיגוןמדובר  כל אלה שמספקים למדפיה מוצרים שונים ושהם שותפים מלאים לפעילותה של הרשת. 
מכולת ומוצרי צריכה אחרים, בתחומי  וכלה במוצרי בתוצרת חקלאית טרייה, מוצרי בשר, עופות ודגים,  יצרנים, החל 

 .והניקיוןהפארם, הטואלטיקה 

אנו עושים מאמצים רבים על מנת להרחיב ולצרף למעגל ספקי המוצרים לרשת, גם  אציין שגם בתקופות של שיגרה 
 יצרנים ישראלים, קטנים ובינוניים, ועל אחת כמה וכמה בימים מאתגרים אלה.

בפרט , חשובה לנו ואנו בהחלט רואים לנכון  יה ישראלית של יצרנים קטנים ובינוניים תעשייה ישראלית בכלל ותעשי
 לחזק אותה ולעודד אותה, דווקא בתקופה קשה זו.

, הינה בין הגופים המובילים בשוקסוד ששופרסל בכל הנוגע לתנאי התשלום שבין שופרסל לספקיה, אני חושב שאין זה 
בכל הנוגע למועדי התשלום ותנאי האשראי שבינה לבין ספקיה, הן מבחינת העמידה בהתחייבויותיה, הן במועדי 

 האשראי הקצרים יחסית והן בהוגנות והיחס המכבד אותו היא מעניקה לספקיה.

יצרנים קטנים ובינוניים, בשבועות האחרונים ובמיוחד לנוכח  יתירה מזאת, לנוכח קשיים לא מעטים שהעלו בפנינו
התקרבות לחג הפסח, היו לא מעט מקרים בהם שופרסל הקדימה תשלומים, במיוחד ליצרנים קטנים ובינוניים, 
וצמצמה מאד את מספר ימי האשראי אשר ניתנו לה, במסגרת היחסים המסחריים השוטפים שבינה לבין יצרנים 

 ים. כל זאת, על מנת לסייע ולתמוך בתעשייה הישראלית וביצרנים הקטנים והבינוניים.קטנים ובינוני
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מתוך הבנת המצב ובהיותנו שותפים מלאים של היצרנים בכל הנוגע למכירה ושיווק תוצרתם לתושבי המדינה, נמשיך 
  ,ושה של גאווה וסיפוקתח להם )ולנו( ייתןלפעול ביחד איתם, על מנת לסייע להם ,לחזק אותם ולעשות כל דבר אשר 

 להבאת מיטב התוצרת הישראלית לתושבי המדינה.

ושגם לאחר מכן נמשיך לפעול במשותף  אני תקווה שהתקופה הקשה והמאתגרת הזו תחלוף בהקדם האפשרי 
 לשגשוגה של הכלכלה בישראל .

 .בברכת מועדים לשמחה ובריאות טובה

 

 

 בברכה,

 

 איציק אברכהן,

 מנכ״ל שופרסל בע״מ.


