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 3-2018שולחן בננות 
 201811.6.מיום 

 
 יו"ר השולחן - גליל מערבי       - עפר אריאל נוכחים : 

 חבר -  גבע כרמל - אלבלך ישראל
 חבר -  גבע כרמל - אבני ישראל

 חבר          -            שער הגולן            -       אשל אילן                                
 חבר          - חניתה                      -אוהד אברבוך                                   

 חבר -  עמק הירדן - עידןאלינגולד    
 חבר -  מגדלים - גבי גביע                                

 חבר -  שער הגולן - זהר חיים   
 חבר -  ית אורןב -      רטלעטובין                                 
 חבר -   צמח - יצחקי רון                                

 חבר -   צרופה - לוליאן אברהם                                 
 חבר -  גבע כרמל - מרואני דוד   
 חבר -  צמח בננות - נבון משה   
 חבר -  גבע כרמל - סלע עופר   

 חבר          -              כברי           - עובדיה איל   
 חבר -   מצובה - עגביה ג'וני   
 חבר -  חוף הכרמל - פולק מנשה   
 חבר -   אפיקים - צרי אודי   
 חבר -    - רועירמון    
 חבר -  בית אורן - גילשינה    
 חבר -   שה"מ -  לוי יובל   
 מנהל ענף הפירות - ה ברוקנטלמש   

   חוקוק - נבות גלפז  
 עין גב          -    ישראלי יאיר  
 שה"מ -  אורגל   
 בצת - נדבאישח   
   

 חבר          -  גליל מערבי               -          גור יריב       חסרים : 
 חבר -  ניר עציון - רפיכהן    

 חבר -  מטה אשר - רן שוסטרמן  
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 דיווחים .1

 הישיבה כונסה בהתראה קצרה מאחר שמתבצע כעת הליך לאישור  משה ברוקנטל: 

 מועצת הצמחים ויש צורך לקבל את ההתייחסות של שולחנות תקנות    

 המגדלים למספר נקודות שיובאו לאישור בוועדת הכלכלה.   

 

 אישור פרוטוקול קודם .2

 ר.אושהפרוטוקול  

 

 פרידה מחברי השולחן הקודמים .3

 ציין את פעילותו הברוכה של השולחן בקדנציה הקודמת הכוללת: משה ברוקנטל: 

 מחקרית ענפית, התמודדות עם מחלת הפנמה, הקמת מיזם פעילות    

 מחלת הפנמה, פעילות ביחסי ציבור ונושאים נוספים. כל זה נעשה    

 נו נעזר בכם כחיזוק ענף הבננות בהתנדבות של חברי השולחן. אנח   

 בעתיד.   

 

 

 יו"ר השולחןעופר אריאל כ אישור להמשך פעילות.        4

 )עופר אריאל לא השתתף( משה ברוקנטל:           

 לשולחן לחדש את המינוי של עופר אריאל כיו"ר השולחן.מציע    

 ה דיון של הנוכחים שהביעו את דעתם על פעילותו הטובהתקיים    

 והמסורה בתפעול שולחן המגדלים.   

 בחירתו של עופר מחדש כיו"ר השולחן אושרה פה אחד. החלטה :   
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 בחירת ועדות מקצועיות )צוות קד"מ, קנט, מו"פ( .5

 עוסק בהכנת תקציב המו"פ ומביא אותו לאישור  פ פנמה"צוות מו עופר אריאל: 

 השולחן ונותן מענה למחלת הפנמה.   

 גל אור, משה נבון, נבות גלפז, ערטל, אייל עובדיה,  חברים:   

לוי יובל, חנן, יאיר ישראלי, משה ברוקנטל, אורי שפאץ,       

 אודי צרי, שמעון אנטמן      

 

 תפקידו לשפר את פוליסת הביטוח ע"מ לאפשר למגדל  – צוות קנט   

 לקבל פיצוי נאות.          

 משה נבות, ערטל, אייל עובדיה, עופר אריאל,     חברים:                                 

 ,  חנן, ישראל אלבלך, משה ברוקנטלרפי          

 

 נבון, ערטל, אייל עובדיה, עופר אריאל,  משה   צוות יחסי ציבור   

 חנן, ישראל אלבלך, אורנה סנדל, גבי גביע רפי,        

 

 דות כפי שהוצגו בישיבה.מאשרים את הרכב הווע ה ח ל ט ה :   

 

 

 נוהלי עבודת השולחן .6

 מציין את הנוהל בו נקבע הרכב השולחנות.  משה ברוקנטל: 

 את השולחן עפ"י המלצות הרכזים החקלאיים  הפירות הרכיבענף    

 במועצות האזוריות שהוקצו להם מקומות בהתאם למשקלם היחסי    

 ה נחשבת כאזור כלל בשטחי הבננות. התאחדות האיכרים בכללות   

 ארצי כמו מועצה אזורית. כמו כן הוצגו נוהלי עבודת השולחן.   

 

 הגביה )לדונם או לפי שיווק( החלטה על צורת .7

 במסגרת התקנות אשר יובאו לאישור בוועדת הכלכלה של הכנסת  משה ברוקנטל: 

 יש התייחסות לנושא הגביה. התקנות המוצעות מאפשרות לשולחנות    

 מגדלים לבחור בין שתי דרכי הגביה לטון או גביה לפי דונם.ה   

 לפי דונם. הגביה בענף הבננות תישאר  החלטה 
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 גובה ההיטל לדונם .8

 דיוןהתקיים  

 לדונם כפי שהיה בשנת ₪  100-שגובה ההיטל יהיה כ מאשרים החלטה : 

   2018. 

 

 2019תקציב מו"פ  .9

 "פ של הכללית של הענף ותכנית המוהמו"פ נית הציג את תכ עופר אריאל: 

 האזורים.   

 הציג את שלבי הביצוע של מיזם הפנמה. נבות גלפז: 

 

 דיון של הנוכחים על התקציבהתקיים  

 

 )מצ"ב(. 2019ת מאשרים את תקציב המו"פ לשנ :החלטה 

 

 2019-ותקציב מתוכנן ל 2018ביצוע תקציב  .10

 והערכת הביצוע וציין את אחוזי  2018התקציב של הציג את תכנית  משה ברוקנטל: 

 הגביה שישופרו בחודש הקרוב. נסיעתם של נבות וסטנלי    

 את ההוצאה הכספית בסעיף שונות ורזרבה. לאוסטרליה העלה   

 .2018שדומה לשנת  2019את ההצעה לתקציב הציג    

    

 דיון של הנוכחים בנושאים הבאים:התקיים    

 אתחביות של המועצה, יתרון לגודל ענף הבננות יוריד רוהוצאות    

 הוצאות הרוחביות, גידול בשטח הבננות יביא לקיצוץ פות בהשתת   

 בהיטל ונושאים נוספים.   

 

 )מצ"ב(. 2019תקציב אושר  .1 ה ח ל ט ה: 

 על בסיס מעודכן  2018יוצג בישיבת השולחן הבאה תקציב  .2   

 גביה מעודכנת.    

 נס -יוזמנו צבי אלון ורני בר 2019ישיבת השולחן בתחילת ב .3   

 לדיון בנושא השתתפות ענף הבננות בהוצאות הרוחביות    

 

 

 

 

 

משה ברוקנטלרשם :         


