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 אגודה חקלאית שיתופית מרכזית בע"מ גדלי הבקר בישראל  התאחדות מ 
 ועדת הבחירות 

 עה לבוחר הוד
 דואר רשום ומייל   באמצעות                              

 לכבוד: 
 

 ג.א.נ,
 הנדון: בחירות לרשויות האגודה 

זית פית מרכחקלאית שיתו ישראל, אגודהי בקר בחדות מגדלית של התאכללה הפית בזאת לאס/הנך מוזמן

 . "(האסיפה)" יעקב-כרוןיבבית התותחן בז 09:00בשעה    4.8.2020שתתקיים ביום שלישי  (  " האגודה "בע"מ )

 האסיפה הליך בחירות ולאמור בתקנונה, ייערך במועד בהתאם להחלטת מועצת ההתאחדות, .1

 .דכני של האגודהתאם לתקנונה העבה זאת, והאגודה תלמועצ

קנון, לפי העניין, הנך זכאי למספר של ................. קולות  א לת 34-ו  34נות  תק פי הוראות  -על  .2

, כהגדרתה בחוק  נית שנקבעה לך ע"י ועדת המכסות כ בהתאם למכסת החלב העד   באסיפה, וזאת 

פר הקולות מס לידיעתך, ."(סת החלב כ מ " )   31.3.2020, נכון ליום  2011תכנון משק החלב, התשע"א  

 הבא:ופן לכל חבר מחושב בא

מספר קולות השווה לסך  חתיהמשפ   במגזר צבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר בה .א

 המשפחתי.מגזר מהחברי האגודה חלקי מספר כל יחידי המגזר המשפחתי  מכסות

פר קולות השווה לכמות סמ השיתופי  במגזר צבעה באסיפה הכללית יהיה לכל חבר הב .ב

 ת.מסך הקולו 5%ה מלמעלהיו לא יכסתו, ובלבד שלכל חבר הליטרים שבמ

 19.6.2020 תוגש עד ליום לךה כל בקשה לבדיקה נוספת ו/או ערעור בקשר למספר הקולות המוקצ .3

. בקשה כאמור תכלול בתמצית את נימוקי הערעור ואליה יצורפו אסמכתאות אודות לכל המאוחר

 מכסת החלב שנקבעה לך כאמור לעיל.

 .inbal@icba.co.il יללענבל בלס במי את הבקשה יש להפנות

 וערעורים שהוגשיה בקשר עם הבקשות וההחלטותעל  ,5.7.2020עד ליום ועדת הבחירות תודיע  .4

 והחלטתה תהא סופית ומוחלטת.

עד ליום לועדת הבחירות  חברי אגודה המעוניינים להיבחר כחברי מועצה יגישו מועמדותם .5

 מאוחר.לכל ה 12.7.2020

 .לתשומת ליבך, הודעות מטעם ועדת הבחירות יפורסמו באופן שוטף באתר האינטרנט של האגודה .6

 ד רב ובברכהכבוב
  חירותר ועדת הב"יו -משה תרשיש

  ועדת הבחירות ברח -ובי וויסד
 ועדת הבחירות חבר -וןפלג אורי
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