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 אדו מסניק,רמי פיש,  :חסרים
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 :דיון והחלטות

  /111/11מיום  /1-/אישור פרוטוקול קודם  .1

 הפרוטוקול מאושר. - החלטה

  ₪.אלף  22אגרת בית המשפט  –העברת הטיפול בחוב דליקטס בשותי בע"מ לבית המשפט  .2

מאשרים העברת המשך טיפול חוב דליקטס בשותי בע"מ לערכה משפטית, עלות  – החלטה

 שתשולם מתקציב בני בקר.₪ אלף  22המשפט אגרת בית 

 .קול קורא ממשרד החקלאות בתמיכה בהתאגדויות חקלאים .2

 .בתנאי שבני בקר לא ניזוקים מאשרים כניסה לפרויקט – החלטה

 .2015, תחזית לסוף השנה ואישור תקציב /201חודשים  9סיכום  ./

ר ראשי הבקר ספהגדול במבהמשך לטיפול המרוכז בחוב דליקטס בשותי בע"מ ולמרות הגידול 

שרובו  ₪אלף  20 -להפסד של כ /201 -ב היוצאים מהמשקים באמצעות בני בקר אנו צופים

 .2015אמור להתקזז בשנת 

  2015ותקציב  /201תחזית לסוף שנת  /201ח'  9מאשרים סיכום  - החלטה

 2015דו"ח אובליגו,  סיכום ראשוני לכמויות ומחירים  .5

. השדרוג אמור להיכנס כתוב, מוכן ומחכה לשדרוג תוכנת הניהול נעההדו"ח אופיין מחדש, 

 בגרסה הבאה של תוכנת נעה.

לדאוג שרפתנים ימלאו נכון את כל הפרטים כך שנוכל  באחריות המסווגים ומרכזי האזורים

 להפיק את התועלת המרבית מהכלי החדש.



 

 

 -עמלה כהמאשר בעבר,  יותר ידידותית מערכת הסליקה   -הצעה לסליקה בכרטיס אשראי ./

  מכל עסקה ובנוסף יש עמלת מינימום ורכישה או השכרה של המכשיר עצמו. %/.1

לקדם את הנושא מול חב' כרטיסי אשראי מאשרים רואים בחיוב את הכניסה למהלך ו  - החלטה

 .ואחרי כן מול הסוחרים והמשקים

  שונות .7

ומציע סד שנעשית לאחר מכן, מעלה נושא של פרות רובצות במשק והמתת החתומר משגב 

   שחיטה במתקן נייד ומאושר ותרומת הבשר לעמותות נזקקים. לבדוק חלופת

מעניין מורכב וסבוך, להתחיל לבדוק את הנושא בשיתוף החקלאית ומול השירותים  – החלטה

 הווטרינריים ומועצת החלב.
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