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  .יעקב פלד, 

  שי חיימי

  חנה לייטמן: חברי וועדת ביקורת

  לימור קוזקרו: מזכירת האגודה

  :סדר היום של הישיבה

 .אגס פאוור –אישור לזכרון דברים 

 .חתימה על חוזה בין הוועדים

 .אישור לרכישת ציוד כיבוי אש למכולת

 .חגית –שכר מזכירה 

 .לשכת הרב

 .חים"רכישת ערכה לבדיקת מז

 .כללית זימון לאסיפה

 .הארכה של מינוי חברי האגודה בחודש

 

  

כפר ברוך מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע:שם האגודה

תאריך הישיבה

מספר חברי ועד ההנהלה

שמות המשתתפ

, משה סולומון

שי חיימי: חסר

חברי וועדת ביקורת

מזכירת האגודה

  

  

  

סדר היום של הישיבה

אישור לזכרון דברים  .1

חתימה על חוזה בין הוועדים .2

אישור לרכישת ציוד כיבוי אש למכולת .3

שכר מזכירה  .4

לשכת הרב .5

רכישת ערכה לבדיקת מז .6

זימון לאסיפה .7

הארכה של מינוי חברי האגודה בחודש .8

  

  

  



והגיע אלינו דרך תנועת המושבים שערכה 

גג (הצעה הינה להתקנה של פאנליים סולאריים על גגות בישוב 

לאור האסדרה החדשה של חברת חשמל נפתחה אופציה עבור המושב לנצל את 

כרון הדברים שמאפשר לחברת אגס לפנות בשמינו לחברת 

הנושא יוצג באסיפה כללית ויוסברו 

אושר לחתום על חוזה בין הוועד המקומי והאגודה החקלאית מהות החוזה מדברת על 

 אגס פאוור –כרון דברים יאישור לז:1'סעיף מס

והגיע אלינו דרך תנועת המושבים שערכה , חברת אגס פאוור עוסקת באנרגיה ירוקה

הצעה הינה להתקנה של פאנליים סולאריים על גגות בישוב , סקר של מספר חברות

לאור האסדרה החדשה של חברת חשמל נפתחה אופציה עבור המושב לנצל את 

כרון הדברים שמאפשר לחברת אגס לפנות בשמינו לחברת יהאגודה אישרה את ז

הנושא יוצג באסיפה כללית ויוסברו , ותאושר האסדרה בחברת חשמל במידה 

.כל הפרטים הטכניים והכלכליים של העיסקה

.כרון הדברים

חתימה על חוזה בין הוועדים

אושר לחתום על חוזה בין הוועד המקומי והאגודה החקלאית מהות החוזה מדברת על 

.העברת מבני הציבור לשימוש הקהילה ובאחריות הוועד המקומי

 
  

  

  

  

סעיף מס

 החלטה:

חברת אגס פאוור עוסקת באנרגיה ירוקה

סקר של מספר חברות

).של המוסך  

לאור האסדרה החדשה של חברת חשמל נפתחה אופציה עבור המושב לנצל את 

.האפשרות  

האגודה אישרה את ז

במידה , חשמל

 כל הפרטים הטכניים והכלכליים של העיסקה

כרון הדבריםיז –ב "מצ  

 

חתימה על חוזה בין הוועדים: 2' סעיף מס  

 

 החלטה:

אושר לחתום על חוזה בין הוועד המקומי והאגודה החקלאית מהות החוזה מדברת על 

 העברת מבני הציבור לשימוש הקהילה ובאחריות הוועד המקומי

.ב ההסכם"מצ  

 

 

 

 



  אישור לרכישת ציוד כיבוי אש למכולת

הדרישות רבות , שנה 15 

עבור ₪  900האגודה אישרה לבקשתו 

 .בדיקות נוספות

 

האגודה אינה ( גורמים 'עות מימון משולב של מס

גד  ואות ךהאגודה אישרה את השיפוץ בהתניה של קיום חוזה שיערו

אישור לרכישת ציוד כיבוי אש למכולת:3' סעיף מס

 –פ דרישת המועצה עורך רישוי עסק ל "נוח מהמכולת ע

האגודה אישרה לבקשתו , שאותם יבצע ויממן נוח, )ב מכתב מפרט

  .שיישאר רכוש האגודה רכישת ציוד כיבוי אש

  חגית –שכר מזכירה :4' 

בדיקות נוספותנדחה להחלטה בישיבה הבאה לצורך , הנושא הוצג

  לשכת הרב: 5' 

עות מימון משולב של מסצבאמ, הוצגה תוכנית לשיפוץ בית הרב

האגודה אישרה את השיפוץ בהתניה של קיום חוזה שיערו, )לוקחת חלק במימון

  .ד של האגודה החקלאית"עו

  חים"רכישת ערכת מז: 6' 

  , חים"האגודה אישרה רכישה של ערכה לבדיקת מז

 
 

 

סעיף מס

  :החלטה

נוח מהמכולת ע

ב מכתב מפרט"מצ(

רכישת ציוד כיבוי אש

  

  

' סעיף מס

הנושא הוצג

 

' סעיף מס

הוצגה תוכנית לשיפוץ בית הרב

לוקחת חלק במימון

עו, שטילמן

  

' סעיף מס

  :החלטה

האגודה אישרה רכישה של ערכה לבדיקת מז

  

  

  

  

  



וקבלה לחברות , לצורך בחירת וועדת קלפי

וועד חברי של בחודש ימים  לפנות לרשם האגודות לצורך הארכת תוקף מינוי הוועד

  בחירת וועדת קלפי –זימון אסיפה כללית : 7

לצורך בחירת וועדת קלפי 26.7.2018הוחלט לזמן אסיפה ליום חמישי 

  .של עזריאל וסמדר שטיין

  הערכת תוקף מינוי חברי האגודה: 8' 

לפנות לרשם האגודות לצורך הארכת תוקף מינוי הוועד

  .הנהלת האגודה החקלאית

 
  

  

7'סעיף מס

  : החלטה

הוחלט לזמן אסיפה ליום חמישי 

של עזריאל וסמדר שטיין

  

' סעיף מס

  :החלטה

לפנות לרשם האגודות לצורך הארכת תוקף מינוי הוועדאושר 

הנהלת האגודה החקלאית

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


