
 

Sunday 03 June 2018

  מ"

, יגאל לוין, אבי שדה, מיכל נדלר

 .בקשה להמלצה לאסיפה בעניין חברות באגודה

 .חקלאיים' לאיחוד שטחים חקלאיים לגידול משותף של מס

 יוצג בישיבה הבאה

Sunday 03 June 2018 

"כפר ברוך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע

  16.5.2018:תאריך הישיבה

  7:מספר חברי ועד ההנהלה

מיכל נדלר, יובל גולדשטיין: חברי וועד: בישיבה יםשמות המשתתפ

  יעקב פלד, חיימישי , 

  אולמר אלישע, אסי מאיר, חנה לייטמן: חברי וועדת ביקורת

  לימור קוזקרו: מזכירת האגודה

  :סדר היום של הישיבה

בקשה להמלצה לאסיפה בעניין חברות באגודה –עזי וסמדר שטיין 

 .בקשה לדרך חקלאית –משק אושפיץ

 .הערכות לעונה הבאה+ עלות מחיר מים  –מאגר 

לאיחוד שטחים חקלאיים לגידול משותף של מסבקשה 

 יוצג בישיבה הבאה –אישור חוזה בין הוועדים 

יוצג בישיבה הבאה –החלטה על אסיפה כללית בעניין בחירות 

 

  

כפר ברוך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע:שם האגודה

תאריך הישיבה

מספר חברי ועד ההנהלה

שמות המשתתפ

, משה סולומון

חברי וועדת ביקורת

מזכירת האגודה

  

  

  

סדר היום של הישיבה

עזי וסמדר שטיין  .1

משק אושפיץ .2

מאגר  .3

בקשה  .4

אישור חוזה בין הוועדים  .5

החלטה על אסיפה כללית בעניין בחירות  .6

  

  

  

  

  

  



בקשה להמלצה לאסיפה בעניין חברות 

הנושא יעלה , הזוג שטיין לקבלה לחברות באגודה

.)ב הבקשה

 הערכות לעונה הבאה

בעונה , רק בעונה הבאה

 –טיפול בניקוזים בדרך אחרי המשקים של עמי אוסובסקי עד דיקר

25,000 ₪.(  

בקשה להמלצה לאסיפה בעניין חברות  –עזי וסמדר שטיין :1'סעיף מס

 באגודה

  

הזוג שטיין לקבלה לחברות באגודהחברי האגודה ממליצים על בני 

.ונחזור אליהם עם תשובה, באסיפה הקרובה

 בקשה לדרך חקלאית –משק אושפיץ: 2' 

ב הבקשה"מצ(ולהוציא מכתב תשובה ד שטילמן"להתייעץ עם עו

הערכות לעונה הבאה+ עלות מחיר מים  –מאגר :3' סעיף מס

רק בעונה הבאה₪  1.30לבקשת החקלאיים מחיר המים יעלה לכמענה 

  .בלבד₪  1הנוכחית  המחיר יעמוד על 

  :בנוסף אושר

  ניקוי שרשרת לאזור המאגר

  ייבוש וניקוי המאגר התפעולי

טיפול בניקוזים בדרך אחרי המשקים של עמי אוסובסקי עד דיקר+ ניקוי תעלות 

25,000עד (קציב שאושר נקבל הצעת מחיר ונבצע בהתאם לת

 
  

סעיף מס

באגודה

  

 החלטה:

חברי האגודה ממליצים על בני 

 באסיפה הקרובה

 

 

' סעיף מס

 

 החלטה:

 להתייעץ עם עו

 

סעיף מס

  

  החלטה

כמענה 

הנוכחית  המחיר יעמוד על 

בנוסף אושר

ניקוי שרשרת לאזור המאגר

ייבוש וניקוי המאגר התפעולי

ניקוי תעלות 

נקבל הצעת מחיר ונבצע בהתאם לת

  

  



 חקלאיים' בקשה לאיחוד שטחים חקלאיים לגידול משותף של מס

ונקבל החלטה , 

.ובכך תינתן גם תשובה לבקשה שהוגשה

בקשה לאיחוד שטחים חקלאיים לגידול משותף של מס:4' 

, בה יוצגו כל השטחים החקלאיים, נערוך דיון רחב בישיבה הבאה

ובכך תינתן גם תשובה לבקשה שהוגשה, לקביעת מפתח לחלוקת האדמות באופן כללי

 
 

' סעיף מס

  

 החלטה:

נערוך דיון רחב בישיבה הבאה

 לקביעת מפתח לחלוקת האדמות באופן כללי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


