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 41/6/41מיום  41-1 פרוטוקול ישיבת הנהלת בני בקר

משה  ,נדב רז, : יוחאי חפר, משה )טושקו( בן שחר, ארנון פלך,  יוסי בגון, שמאי מדינימשתתפים

 שפירא, רמי פיש, בני בוגנים

 .יהודה שילה ,אדו מסניק תומר משגב, .:חסרים

 : אבנר בורר, שי פרטוק.מוזמן

 

 :בסדר היום

 י בע"מ למשקי בני בקרתדליקטס בשוחוב  .4

 הסכם התקשרות עם שי שרותים עסקיים לצורך גביית חוב דליקטס בשותי בע"מ .2

 יוןד

 הטענה של מר בשותי לגבי הסתבכות בעסקת נדלן אומתה כנכונה.

בני בקר לא יכולים להרשות לעצמם נפילות בסדר גודל כזה וחייבים לנעוץ ציפורניים ולעשות הכל כדי 

 ן ולצמצם את רמת החוב.להקטי

 :החלטות

 נסים בשותי ימשיך לעבוד דרך המכרז ובתאום עם המשקים. .4

 בלבד.או באמצעות העברה בנקאית  יהיה במזומן  עבור הבקר היוצא התשלום .2

לעבור במשקים ולהחליף את כל הצ'קים   22/6/41עד יום א'  ,באחריות מר בשותי .3

 .ת החברהעם חותמו 41לחודש ספטמבר  כשהחדשים יהיו

מנכ"ל שי שרותים עסקיים לצורך גביית החוב וניהול  –ו עם שי פרטוק רבני בקר התקש .1

 .מול מר בשותי המשא ומתן

 .ע"ח בני בקריהיו  והמשא ומתן עלויות הבדיקה הראשונית .5

לניהול המשא  ,לשיפוי כח יהסכמתם ואישורם באמצעות י יתנו המשקים הנפגעים ,בנוסף .6

את )באמצעות ההתארגנויות ובני בקר(. וישלמו צהירו מה גודלו, יומתן לגביית החוב

 .עפ"י ההסכם שאושר מהגבייה בפועל  האחוזים הנדרשים

  הסכם ההתקשרות עם שי הוצג לנוכחים ואושר ברוב קולות. .7
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 (41.6.41 מאספת בני בקר ביצוע העסקה מול הסוחר )חידוד וריענון נהלים

 האחריות לקבלת התמורה היא על מנהל הרפת. .1

שמשלם ולא מעביר הוא זה  ,יש לוודא שהסוחר הרשום בהודעת הזכייה .2

 את הזכות לאחרים.

בנושא עם סוחר גדול לא מומלץ כעת לקחת צ'קים מהרשות )אנו בדיון  .3

 בטוחות(.

 יום, יש לוודא זאת בזמן כתיבת הצ'ק. 33נתינת האשראי עד  .4

צ'ק של חברה מחייב גם חותמת החברה בנוסף לחתימת בעל זכות  .5

 חתימה מטעם החברה.

יתית מסיבת גניבות ומוטב לשלם שמירת צ'קים בכספת המשק בעי .6

 לצ'ק ולהעביר אותו בהקדם למשמורת בבנק.₪  1 -עמלה של כ

נתוני אמצעי התשלום, פרטי הצ'ק ומועד הפירעון יוכנסו למקום  -נעה  .7

 המיועד בתוכנת הניהול וישלחו באופן אוטומטי לבני בקר.

יש לקיים מעקב שוטף אחרי רמת החוב של כל סוחר וסוחר ברמת  .8

למכור לסוחר מסוים כל זמן שיש לו עדיין צ'קים  ולהודיע לנו שלא משקה

 באוויר.

 

 יוסי בגון                                                                                       

 

 

 

 

 


