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 ת ההתאחדותמועצ לפרוטוקו                                      

 zoom באמצעות תכנת  20.4.2020                                         
 

שולה  רחמים אליהו,דב וייס,  נסקי, ואדי פול, פלג אוריון  אביתר דותן,  ,זיו בן ארישמיל בלברמן,  :       חברים 
  ,םישלייו פ 'סרג, רמי פיש ,תמיראלעד  מדיני, שמאי ,זיו מטלון ,ורקפרץ ש  בלוך, טיטו ,קראוזה

י  יוחא, אברי אלוני, עברנ יואב ,מאור שלמה ,איתי ישי ,ליאל דודיאן ,גילי שגיא ,נדב רז ,ילהיהודה ש
 .ליאור שמחה ,וסגרינגאקרלוס  ,רחפ

  
 . בושארי אבי עמרי גולדהור, ,גאליניסים אל, וריאלטיירי א ,גבו אלטמרק חסרים      : 

  
     ועדת ביקורת - , אוריאל גינוסרן הרןרודו  ,יורם סהר :    מוזמנים 

  פניםמבקר  - משה תרשיש
 תנועות -, גיל הס חיים חבלין 

 התאחדות  - עדי קפלן
 אית החקל -איציק שניידר 

 
 
 

 :סדר היום 
 
 

 25.2.2020-מה ותתאחדת ההמועצת מישיב אישור פרוטוקול .1

 הוצאת חברים.  - ואסיפה כללית  ספר חברים .2

 דו׳ח מנכ״ל.  .3

 
 

 1סעיף 
 

 פה אחד. אושר -  25.2.2020-ב הת ההתאחדות שהתקייממועצת ישיב  פרוטוקול
 
 
 

 ואסיפה כללית יםחבר ספר - 2סעיף 
 

 .גהשהוצ רשימה חברים ללא מכסת חלב על פיהוצאת  - חלק ראשון

 אחד.ההוצאה אושרה פה 

 
 דומות י אגודות תבשפי תקנון ההתאחדות לא ניתן להיות חבר על  - שני קחל

 .עמותההחברי  ארבעת אתמההתאחדות  יש להוציא

   החברות בשתי האגודות. מצבמאפשר לתקן את העלתה הצעה להוצאת מכתב מקדים 
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 המכתב. יום מקבלת 15ור תוך ער ן הודעה לחברים אלו והם מצידם יוכלו להגיש עיתינת

 אלו. חברים  תשת להמליץ למועצה על הוצאת ארבעההנהלה מבק
 

 1 -נגד         24  -נערכה הצבעה:    בעד 
 
 

 א' לתקנון האגודה.  101סעיף על פי , באסיפה כלליתועדת איתור לוועדת ביקורת בחירת  -שלישי חלק 
 זיו בן ארי י בלוך, טוטר, יו"  -נבחרו: יואב ברנע 

 
 

 מנכ"לח דו' - 3סעיף 
 

 ;אביתר מסר דיווח בנושאים אלו
 

 )גרעינים(  כניסת אוניות לנמל ופריקתן •

 50%-הגדלת מלאי חירום מ •

 ביטוח  •

 רגילה. -תקנות לשעת חירום  •

 בימים הקרובים. לעבודה במשרדים חזרה  -עבודת ההתאחדות  •

 מסרה את תגובתה.ההתאחדות  -"צ חמאה בג •
 ה בחמא אין חוסרכיום                    

טון   500לוי על הבאת תמר ו קלאותמנכ"ל משרד הח בן אליהושלמה חתימה על הוראת שעה ע"י  •
 מיליון ליטר חלב עמיד.  50-גבינות קשות ו

 לארץ. ניתן להביא להביא מידה ויהיה חוסרבחודשים ייבדק שנית ו 3עוד ב
 חלב.על הוראת שעה זו נעשתה בניגוד להסכמים וללא שיתוף מועצת ההחתימה 

 ובאסטרטגיה. עלולה להיווצר בעיה עם התכנון

 יועברו לידיו כל הסמכויות.  30.5.20-ועד ה  1.5.20-בהתאחדות בחל עבודתו י -ליאור שמחה  •

 תקופה זו. תן לקיים אסיפה ב, האם ניבתשובתו של רשם האגודה השיתופיתתלויים  -ללית אסיפה כ •

 ות.היו ביקושים גדולים יותר מהמחלבלא  -ביקושים  •
 כמיליון ליטר  בתקופת חג פסח נשפך                 

 יקות למה לצפות בשבועותבשלב זה אין הערכות מדו               
 2%סה פחות ייצור מכ                

מועצת ו של איציק שניידר כמנכ"ל ים לאישורירכ לאישור ועדת בממתינים  -חקלאית ה שאלשאלה בנו •
 החלב.

 
 

 בלוך טוטי  - שםר
 ת ההתאחדותמועציו"ר                                                                         

 

 


