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 2-2018שולחן בננות 

 11.06.2018מיום 
 

 יו"ר השולחן - גליל מערבי       - עפר אריאל נוכחים : 
 חבר -  חוף הכרמל - פולק מנשה   
 חבר -  צמח בננות - משה נבון   

 חבר -  גבע כרמל - אלבלך ישראל
 חבר -   שה"מ -  לוי יובל   

 חבר -  מגדלים - גבי גביע                                
 חבר -  בית אורן -      רטלעטובין                                 
 חבר -   צמח - יצחקי רון                                
 חבר          - חניתה                      -  אוהד אברבוך                                 

 חבר          -            שער הגולן            - אילן אשל                                       
 חבר          - בננות החוף               -      גיל שינה                                   
 חבר          -  בי     גליל מער          -  יריב גור                                        

 ענף הפירות - רוני נקר   
 נחשולים -  גל אור  
 ארגון מגדלי פירות          -     איציק כהן     
   

 חבר - שער הגולן - זהר חיים       חסרים : 
 חבר - גשר הזיו - סמית פול

 חבר - מטה אשר - רן שוסטרמן  
 חבר - בית חנניה - אשכנזי יעקב   
 חבר - נתיב השיירה - יעקובסון סולי   
 חבר - גינוסר    - זיו הרציג   

 חבר          -       כברי                 - עובדיה איל   
                  חבר -  עין גב - לביא עומר

 חבר -  צרופה - לוליאן אברהם                                 
 חבר -  אפיקים - אודי צרי   
 חבר - גבע כרמל - סלע עופר   
 חבר - גבע כרמל - מרואני דוד   

 
 

 ום :ר היסדעל 

 ואישור סדר יום. 20.02.2018תאריך אישור פרוטוקול מ .1

 דיווחים שונים .2

 אישור היטל מועצה )לשולחן( ואישור ביטוח חובה קנט. .3

 .בלתי מוכרת מחלה .4
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 ול ישיבה קודמתאישור פרוטוק .1

 . אושר סדר היום. 20.02.2018אריך אושר פרוטוקול קודם מת 

 

 דיווחים שונים .2

בנושא יבוא האננס הוחלט להוציא ניר עמדה בו נשתמש אם  -א. יבוא אננס עם כתר 

 צריך בבוא העת.

 

 השולחן ביקש לקבל דיווח על תקציב וביצוע המיזם. –תקציב מחלת פנמה ב.            

 על הפרויקט  ישיבה הבאה יבואו מנהלי המיזם ויתנו סקירה מלאהב החלטה:

 .לשולחן

 

אנשי המקצוע שלנו בענף מתבגרים ובעוד כמה שנים ניאלץ  –שה"מ ג. הדרכת 

עלינו למצוא מחליף/מחליפים ראויים מבעוד מועד על מנת שלא נישאר בלי  להיפרד.

 אף אחד.

 יש להפנות בנושא ופניות  למועמדים הצעות –רון יצחקי מרכז את הנושא  החלטה:

 .אליו

   

 אנו בפתחה של עונה חדשה ברוכת יבולים. -ד. התמודדות עם היבולים הגדולים           

 התשומות עלו )מים, עבודה, חומרים, ביטוח וכו' ( ומסתמן שהגידול באיזון כלכלי.           

 להבחן. כל הוצאה מהשולחן צריכה  –לפיכך            

 אנו מייצגים את המגדלים ועלינו לדאוג לצמצום מרבי בהוצאות.           

 

 .לבננות אישור היטל מועצה וביטוח קנט .2

 .2019לדונם לשנת ₪  100אושר תשלום  

 ₪(  5-רשות-אושר ביטוח חובה קנט )נזקי ואסון טבע + ארגון פירות           

 לדונם.₪  296 –שטח פתוח )כולל היטל(           

 לדונם.₪  262 –שטח בית רשת )כולל היטל(            

 

 :בלתי מוכרתמחלה         .3

 התוודענו למחלה חדשה בענף הבננות.בחודשים האחרונים            

 ארצי(.ה חלקבנושא יקבל ביטוי בתקציב לשנה הבאה )כנראה שב           

 הנוכחית יובאו לאישור היו"ר. בשנהחדשות בדיקות של הוצאות            

            

 

       רשם : עפר אריאל


