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 ת בני בקר פרוטוקול אספ
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   .2021ביולי  7מיום 

 שם האגודה: בני בקר 

 2310001מגדל העמק  73כתובת: ת.ד. 

 .2021ביולי  7תאריך קיום האספה: 

 80מספר חברי האגודה ליום האספה: 

 34מספר חברי האגודה הנוכחים באספה: 

 האסיפה התכנסה כאסיפה נידחת.

 סדר היום של האספה: 

 בחירת יו"ר ומזכיר האספה  .1
 זיו בן ארי.  -דו"ח ההנהלה אינפורמציה  .2
 מציג רו"ח איציק קאופמן. 31.12.20אישור דוחות כספיים ליום  .3
 יפתח אלון.  -דו"ח ועדת ביקורת .4
 בחירת רו"ח, יועץ משפטי. .5
 חירת חברי הנהלה :ב .6

 גרנות: אלון צוקרמן, משה שפירא, שמאי מדיני. •
 מרכז חקלאי העמק: משה )טושקו( בן שחר, ארנון פלך, יוחאי חפר, תומר משגב, זיו בן ארי. •
 בית שאן: חנן מלאכי, יהודה שילה. •
 עמק הירדן ורמה"ג: רמי פיש, בני בוגנים. •

 בחירת ועדת הביקורת  .7

 דיון והחלטות:

 האסיפה התכנסה כאסיפה נידחת על פי התקנון.

  זיו בן ארי.למזכיר האספה נבחר  .ליו"ר האספה נבחר משה )טושקו( בן שחר .1

 .לעובדי האגודה על הפעילות, אבנר, משה וארנוןאודה זיו  -דיווח זיו .2

 יותר רפתנים עוסקים  .במחיר הבשרובשר ועלה ביקושים לחלב עלו שנת הקורונה  2020שנת 

  בפיטום פרות, עגלים ועגלות.

 לדוח המנהל:הערות חברים 

 , במיוחד במשברים.העברת אינפורמציה בין החבריםפר יש לש •

 .להקטין את הסיכונים מול השוק -סיכונים רגידו •

 , מתבקש שזיו יחליף את טושקו כחותם.חותמי הדו"ח הכספי להחתים את המנכ"ל •

 יש לקבל החלטה מסודרת על נוהל ביצוע בסדרי חוב באגודה.  •

 כל הנושאים יעלו לדיון מחדש בהנהלה.הוחלט: 

  אושרו. 2020הדוחות הכספיים לשנת  , הציג את הדוחות הכספייםקאופמן איציק  -דוחות כספיים .3

 .םליישמומבקשת את ההנהלה  הציג יפתח אלון, האסיפה מאמצת את הערות המבקר. -דו"ח הביקורת  .4

, הנוהל מסודר ויכול לחסוך תקלות  של בני בקר מול הסוחרים  יפתח ממליץ להפיץ את נוהל העבודה

 לחברים, באחריות זיו.



 
 

 

 .   בחירת יועצים:5

 עוז לוטן.עורכי דין נבחר משרד  –יועץ משפטי       

 ברית פיקוח.משרד נבחר  –רו"ח האגודה       

 .  בחירת ועדה הנהלה: נבחרו החברים: אלון צימרמן, משה שפירא, שמאי מדיני, משה בן שחר, ארנון פלך,6

 יוחאי חפר, תומר משגב, זיו בן ארי, חנן מלאכי, יהודה שילה, רמי פיש, בני בוגנים.     

 יר מימרן, אילן בן נון.מ: אנבחרו החברים –.  בחירת ועדת ביקורת 7

 מבקר פנים נבחר: יפתח אלון.     

 

 

 

 חותמת האגודה                          חתימת יו"ר האסיפה                  חתימת מזכיר האסיפה   
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