
 

Tuesday 23 January 2018

  מ"

  יעקב פלד, משה סולומון

  אלישע אולמר

 ךמשפטי שחברת מקלר מובילה

  מהלך משפטי שחברת מקלר מובילה

החברה שעורכת לנו את המאזנים 

, לקבלתהחזר של דמי חכירה מהמנהל

Tuesday 23 January 2018 

"כפר ברוך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע

 16.1.2018:תאריך הישיבה

  5:ספר חברי ועד ההנהלה

משה סולומון, יגאל לוין, אבי שדה: חברי וועד: שמות המשתתפות בישיבה

  יובל גולדשטיין, חיימי

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

  קרוולימור קוז: מזכירת האגודה

  :סדר היום של הישיבה

ךמשפטי שחברת מקלר מובילההצגת מהל –יועץ מס  –אריאל וייל 

 2018הצגת תקציב 

 זימון לאסיפה כללית

 ניקוי מסנן חול בבריכה

 דודי& של ציפורי חידוש חוזה 

 לא ניתן לפרט מפאת חיסיון הפרט –בקשות אישיות 

מהלך משפטי שחברת מקלר מובילההצגת : 1' סעיף מס

החברה שעורכת לנו את המאזנים  –מקלר חברת יועץ מס שעובד ב

לקבלתהחזר של דמי חכירה מהמנהל –הציג מהלך משפטי שמובילה מקלר 

.ישובים ברחבי הארץ שמצטרפים למהלך

 

  

כפר ברוך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע:שם האגודה

תאריך הישיבה

ספר חברי ועד ההנהלה

שמות המשתתפות בישיבה

  מיכל נדלר

חיימישי : חסרים

חברי וועדת ביקורת

מזכירת האגודה

  

סדר היום של הישיבה

אריאל וייל  .1

הצגת תקציב  .2

זימון לאסיפה כללית .3

ניקוי מסנן חול בבריכה .4

חידוש חוזה  .5

בקשות אישיות  .6

  

סעיף מס

 עדכון:

יועץ מס שעובד ב –אריאל וייל 

הציג מהלך משפטי שמובילה מקלר , השנתיים

ישובים ברחבי הארץ שמצטרפים למהלך 40שנם י  

 



אבל היות והנושא יוגש לבית משפט רק עוד 

ביקשנו ארכה כדי לשקול את המהלכים שאנחנו נמצאים בהם מול המנהל 

ואישרה , ההנהלה עברה על כל סעיפי התקציב באופן מפורט

:הנושאים לדיון והחלטה

אבל היות והנושא יוגש לבית משפט רק עוד , בעיקרון כפר ברוך מברכים את המהלך

ביקשנו ארכה כדי לשקול את המהלכים שאנחנו נמצאים בהם מול המנהל 

.לפני שנהיה חלק מהגשת התביעה

הצגת תקציב 2018

ההנהלה עברה על כל סעיפי התקציב באופן מפורט, 2018

.להציג את התקציב לאישור האסיפה הכללית

זימון לאסיפה כללית

הנושאים לדיון והחלטה, 25.1.2018אסיפה כללית תערך ביום חמישי 

י מקלר"ע – 2016

2018

.קבלה לחברות של ראבי שי וטל

 

ניקוי מסנן חול בבריכה

הערכות לשנה הבאה –אושר לנקות את מסנן החול בבריכה 

 
 

 

 

 

 החלטה:

בעיקרון כפר ברוך מברכים את המהלך

ביקשנו ארכה כדי לשקול את המהלכים שאנחנו נמצאים בהם מול המנהל , חודשיים

 לפני שנהיה חלק מהגשת התביעה

 

 

 סעיף מס' 2: הצגת תקציב 

 החלטה:

2018הוצג תקציב 

 להציג את התקציב לאישור האסיפה הכללית

 

 

 סעיף מס' 3: זימון לאסיפה כללית

 החלטה:

 אסיפה כללית תערך ביום חמישי 

2016הצגת מאזן   

2018הצגת תקציב   

 קבלה לחברות של ראבי שי וטל

 סעיף מס' 4: ניקוי מסנן חול בבריכה

 החלטה:

 אושר לנקות את מסנן החול בבריכה 



של החוזה על המוסך באותם תנאים 

חידוש חוזה של ציפורי & דודי

על המוסך באותם תנאים ) 2018(לשנה נוספת דודי & חידוש חוזה ציפורי 

.לפי השנה האחרונה בחוזהותשלום 

 
 

 

 

 סעיף מס' 5: חידוש חוזה של ציפורי 

 החלטה:

חידוש חוזה ציפורי 

ותשלום הקיים   

 

 

 

 

 

 


