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 חברים. 180כ- השתתפו באספה

החלטות:
אספה. כיו״ר נבחר אביגדור ממושב יפה אודי ו.

אספה. כמזכירת נבחרה ניצנים מקיבוץ פרץ רונית .2

 פיקוח. ברית ע״י שהוצג כפי ,2007 לשנת המאזן את מאשרת האספה .3

 התאחדות של החשבון כרואה פיקוח ברית את האספה אישרה כן כמו

בקר. מגדלי

גלבוע. בועז ע״י שנמסר כפי ביקורת, ועדת דוח אושר .4

בכר. יעקב - המזכיר ע״י החלב משק על דוח ניתן .5

 תיקון לצורך מיוחדת אספה תתקיים שנה בתוך כי ההחלטה אושרה .6

תקנון.

 מטעם ההתאחדות מועצת חברי רשימת את אחד פה מאשרת האספה .7

שיתופי מגזר להלן: המרוכזת הרשימה פי על השיתופי, המגזר

החבר שם

נפתלוביץ׳ שמעון ו.

המבורג אדיר .2

מדיני שמאי .3

רז נדב .4

שורק פרץ .5

וייס דובי .6

פרץ רונית .7

בלברמן שמואל .8

סבג גידי .9

0. פישלים סרג׳יו ו

פיש רמי וו.

שילה יהודה ו. 2

בגון יוסי ו. 3

 ארי בן זיו ו. 4

ליטבק רוני ו.5

גרינגאוס קרלוס .16

מזכיר - בכר יעקב ו.7

יישוב

אילון

 מסריק כפר

 א. חיים גבעת

 מיכאל מעגן

 חיים חפץ

 גלים ניר

 ניצנים

 יצחק ניר

 עוז נחל

 חרוב כפר

גב עין

 מחולה שדמות

יפעת

 מ. חרוד עין

 עמיר

 סמר

מענית

 ההצבעה תוצאות את אחד פה מאשרת האספה - משפחתי מגזר .8

פי על ההתאחדות, למועצת המשפחתי המגזר נציגי לבחירת בקלפי

להלן: המפורטת הרשימה

יישוב החבר שם

גילת דוד פרי ו.

יואב גבעת ויצמן יצחק .2

צבי רמת דובלין עוזי .3

ויתקין כפר אושרי ארנון .4

טוביה באר כץ רני .5

הגליל אלון יחיאלי יהודה .6

אביגדור קמה אלון .7

יצחק בית זימן רפי .8

עוז מדרך סלומון דני .9

אחיהוד שאול אריה ו.0

אלעזרי בית שלומוביץ׳ חנוך וו.

יהושע כפר גוברמן אריה ו. 2

אילן שדה שטראוס אריה ו. 3

ת ועדת .9 קוו  יורם ביקורת; ועדת יו׳׳ר - ני

המשפחתי

מהמגזר - מאמץ 1

 מאוחד חיים מגבעת חיים אורנה השיתופי: מהמגזר נוספים חברים שני
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