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 .2011במרץ  6מיום  2/11אושר פרוטוקול ישיבה   .1

מגמת המחיר . 2012-ראש פחות ביחס ל 1,000 -כ ני בקרי ב"במחצית השנה שווקו ע: דיווח שוטף .2

י בני "המחיר המומלץ ע. אוסטרליה ועוד, בולגריה, רומניה: השוק מוצף עגלים מיבוא. בירידה

 .בקר לעגל בן שבוע ירד

 .יוסי הציג את אתר בני בקר

 :בהמשך לדיווח של יוסי הוחלט בישיבה

 .את מחירו על פי התחשיב ללא בונוס י בני בקר צריך לשקף"מחיר העגל המפורסם ע  .א

יוזמנו ראשי ( האחרון של כל חודש' ביום ג)לדיונים על מחיר העגל שיתקיימו פעם בחודש  .ב

 .פיש ויהודה, שמאי: האזורים

 .מוצע לזמן את אפרי רייקין לאסיפה שבוע הבא לתת סקירה על שוק הבשר .ג

 :מעקב אובליגו סוחרים  .ד

 .בתוכנת המכרז נבנתה אופציה לחישוב האובליגו הכולל של הסוחרים

 ה את פרטי .ע.למלא בתוכנת הניהול נ (לאחר קבלת הגרסה החדשה) באחריות המגדלים

 .ק'הגביה והצ

 ק נפרע והתקבל התקבול המלא'ח משוב שהצ"לקבל מהנה. 

 סיכונים מול לקבלת מידע עסקי בנושא ניהול  טקיבלנו הצעה מחברת דן אנד ברדסטרי

 .הסוחרים

 .בשנה₪  8,100לאשר התקשרות עם החברה לשנה ניסיון בעלות של : הוחלט

 אישור בעלי זכות חתימה   . 1

 :הנהלת בני בקר מסמיכה את החברים

 010195711   אהרון בן חורין

 050454105           משה רוגל



 

 056004151   משה בן שחר

 009180221         יוסי בגון

 009671151    מדיני שמאי

 .כבעלי זכות חתימה באגודה

מחייבת את האגודה בכל דבר האגודה חתימת שניים מבין בעלי זכות החתימה בתוספת חותמת 

 .ועניין

 "פועלים באינטרנט לעסקים"להצטרפות לשירות אישור  .4

על פי התנאים המפורטים , "פועלים באינטרנט לעסקים"להצטרף לשירות אושר  –החלטה 

 .ולחתום על מסמכי ההצטרפות, של בנק הפועלים ההצטרפותסמכי במ

 הכנה לאסיפה .5

 .2011לאוגוסט  14' אסיפת בני בקר תתקיים ביום ד

 .אושר סדר היום של האסיפה: החלטה

 

 שקוטו: רשם                                                                                                      

 


