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 : להתאחדות מגדלי הבקר בישראל נוהל קבלת חברים  

 :  הקדמה .1

 , אגודה חקלאית שיתופית מרכזיתחדות מגדלי הבקר בישראללתקנון התא 12סעיף לפי  .1.1

"( להגיש בקשת  המבקשבר בהתאחדות )" "(, על אדם המבקש להתקבל כחההתאחדות)"

  ע האם לדעתה קבתה, ובבקשוההנהלה תדון  ,"(ההנהלה)" הצטרפות להנהלת ההתאחדות

 ט בתקנון ההתאחדות.כמפורבאגודה מתקיימים לגבי המבקש דרישות הקבלה לחברות 

כי מטרת נוהל זה הינה להגדיר מהם הפעולות שההנהלה רשאית לבצע על מנת לקבוע  .1.2

 להצטרף כחבר בהתאחדות. ירכשהמבקש 

   בחינת בקשות הצטרפות להתאחדות הליך   .2

את  תהיה רשאית לזמן, ההנהלה בהתאחדותר בהצטרף כחל קשבמת בקשת הלאחר קבל .2.1

 ים או יותרשניבפני  ההתאחדות בקיסריה במשרד םקייית ןאיוהר. לראיון אישיהמבקש 

מגזר מהאחד חבר  ,תימגזר המשפחמהלפחות חבר אחד  אשר יכללו, ההנהלהנציגי מ

 שלהזמנים  חללומבקש בהתאם יתואם עם ה ןהריאיומועד  .ונציג ההתאחדות השיתופי

   .ושל המבקש ההנהלהנציגי 

  :רוחתומים במק, את המסמכים הבאים להנהלהימסור המבקש  .2.2

 ,זהלנוהל  כנספח א', בנוסח המצ"ב תצהיר חתום ומאומת כדין על ידי עורך דין .2.2.1

דות, תאחבה מבקש שהינו עומד בדרישות הקבלה לחברה מצהיר ובמסגרת

ושאינו חבר באף  לבלח רבקנו מגדל ת חלב כדין, שהישיש ברשותו מכס ,לרבות

 ת. רות דומות למטרות ההתאחדואגודה אחרת בעלת מט

, ומצ"ב לתקנון ההתאחדות 11בנוסח שמופיע בתקנה  חתומה, בקשת קבלה .2.2.2

 ה. לנוהל ז כנספח ב'

פורט בקשר דוח מגי ההנהלה יערכו נצי האישי ןשלמת הליך הראיוכים והת המסמלאחר קבל .2.3

אשר תקיים דיון בבקשת ההצטרפות להתאחדות  לההנהלוימסרו אותו  ההצטרפות לבקשת

 חדות. ן ההתאלתקנו  12בהתאם לסעיף 
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 א'  נספח 

 
חר שהוזהרתי כי עלי אל ,נושא תעודת זהות שמספרה ______________ , "מ ____________ אני הח

 :כדלקמן ת,בזא רה כן, מצהייה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשלומר את האמת וכי אה

מכסת חלב, שנקבעה לי על ידי ועדת המכסות כהגדרתה בחוק תכנון משק החלב,  ת/הנני בעל .1

 מכסת החלב שברשותי הינה בסך כולל של _____ ליטרים.. 2011-התשע"א

 ל.ר לחלב בישראהנני מגדל בק .2

 הנני אזרח ישראלי. .3

דה קר בישראל אגובהדלי התאחדות מגבעל מטרות דומות למטרות  ,ארגון אחרכל בבר ני חיא .4

בע"מ, כמפורט בתקנון ההתאחדות. מטרות ההתאחדות כוללים, בין היתר, ארגון  שיתופיתחקלאית 

 .לאים העוסקים בגידול בקר לחלב בישראלקוייצוג כל הח

 יל אמת.י זהו שמי, זו חתימתי וכי האמור לעצהיר כהנני מ .5

 

 שם: ________________

 

 אישור 

 

 גברת/____ הופיע בפני מר_ביום __________, מאשר בזאת כי __________"מ, עו"ד _אני הח
__________, נושא תעודת זהות שמספרה _____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את 

תם לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וח א צפויהאמת וכי יה
 ה.עלי

 

 

_ ,______________
 עו"ד
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 נספח ב' 

 11)בהתאם לנוסח המפורט בתקנה  בנוסח הבא חתומה לאגודה בקשההמבקש להתקבל כחבר האגודה יגיש 

 :לתקנון ההתאחדות(

 

   נוסח לתאגיד: 

אגודה חקלאית ______ מבקשים בזה להתקבל כחבר "התאחדות מגדלי בקר בישראל _______"אנו __

 ;בע"מפית מרכזית שיתו

הכללית אחר החלטות האסיפה חר הוראות התקנון, כחברי האגודה(, למלא א אנו מתחייבים )אם נתקבל

ה ולפי קנון זת ינו לפילורשויות האגודה האחרות, אחר הוראותיהן, ואחר ההתחייבויות שתחולנה ע

לכל  ריותעל עצמנו אחחרות; אנו מקבלים החלטות רשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן א

על עצמנו לכבד כל וכן אנו מקבלים  ל חבר אגודה כמפורט וכרשום בתקנון האגודה,ההתחייבויות החלות ע

 הנוגע לתביעותינו מהאגודה". ן לכל עניהרשום בספרי האגודה בקשר לכל ענין הנוגע לחובותינו לאגודה ו

 

 .. ..................................: שם ומשפחה

 ... ..........................................: תוחותמ חתימה

 ............... ..............................תאריך...

 

 נוסח בקשתו בנוסח הבא: ת ם המבקש הוא יחיד,  א 

אגודה חקלאית בזה להתקבל כחבר "התאחדות מגדלי בקר בישראל  ______ מבקש_________ י"אנ

 בע"מ;שיתופית מרכזית 

ת הכלליאחר החלטות האסיפה חר הוראות התקנון, האגודה(, למלא א כחבר תקבלאם )א מתחייב יאנ

ה ולפי החלטות ז תקנון לפי ילורשויות האגודה האחרות, אחר הוראותיהן, ואחר ההתחייבויות שתחולנה ע

ריות לכל ההתחייבויות החלות אח יעל עצמ מקבל יחרות; אנרשויות האגודה, הן התחייבויות כספיות והן א

ל הרשום בספרי האגודה לכבד כי על עצמ מקבל יוכן אנ ל חבר אגודה כמפורט וכרשום בתקנון האגודה,ע

 מהאגודה".  יותילתביען הנוגע לכל ענילאגודה ו יבקשר לכל ענין הנוגע לחובותי

 

 .. ..................................: שם ומשפחה

 ... ..........................................: חתימה

   .............................................תאריך...


