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2017-2שולחן בננות     

 5/12/17מיום 
 

 יו"ר השולחן - גליל מערבי      - עפר אריאל נוכחים : 
 חבר - צמח בננות - משה נבון   
 חבר -  שה"מ -  לוי יובל   

 חבר -  צמח - יצחקי רון  
 חבר - שער הגולן - זהר חיים   
 חבר -  צרופה - לוליאן אברהם   

 חבר - גבע כרמל - אלבלך ישראל
 חבר -  אפיקים - צרי אודי   
 חבר - מגדלים - גבי גביע   

 חבר - גבע כרמל - סלע עופר  
 חבר - שער הגולן - אילן אשל  
 חבר - גבע כרמל - מרואני דוד  
 חבר -  חניתה - אוהד אברבוך  
 חבר -גליל מערבי בננות - יריב גור  
 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  

 מנכ"ל א.מ.פ - כהן איציק   
 ענף הפירות - רוני נקר   

 נחשולים -  גל אור  
 רמות - ראובן דור  
 מגדלי בננות ג.מערבי - עידן רבינוביץ  
 מו"פ צפון - גלפז נבות  
 שה"מ - שמעון אנטמן  
 ענף הפירות - אורנה סנדל  
 יאיר ישראלי  

 

 חבר - חוף הכרמל - פולק מנשה       חסרים : 
 חבר - מטה אשר - ןרן שוסטרמ  

 חבר - בית אורן - רטלעטובין 
 חבר - חוף כרמל - שינה גיל   
 חבר -  עין גב - לביא עומר   
 חבר - בית חנניה - אשכנזי יעקב   
 חבר - נתיב השיירה - יעקובסון סולי   
 חבר - גבעת יואב - גלעד גיא   

 חבר          -   גליל מערבי            - עובדיה איל   
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 ום :ר היסדעל 

 ואישור סדר יום. 23/5/17תאריך ישור פרוטוקול מא .1

 .2018ותקציב  2017ביצוע תקציב  .2

 .שונות .3

 

 

 ואישור סדר יום 23/5/17-אישור פרוטוקול מ .1

 .והפרוטוקול הנ"ל וסדר היום אושר 

 

 2018ותקציב  2017ביצוע תקציב  .2

 .2017 אושר ביצוע תקציב 

 כאשר : 2018אושר תקציב  

 מליון מהמגדלים, 1מתוכם ₪ מליון  2 –לתקציב "מחלת פנמה"  

 יצא דו"ח מרכז המגדיר איך מחולק הכסף ולאיזה נושאים. הדו"ח יוגש ע"י נבות  

 ומשה. 

 לחודש(.₪  ₪8,500  ) 100,000אושר תקציב של  –קד"מ  

 

 

 שונות .3

 .2018יוני  –י המקצוע יום עיון נקבע לפי דרישת אנש 

 

 

 

 

 

       רשם : עפר אריאל


