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 1-2015שולחן בננות 

    17.6.1517.6.1517.6.1517.6.15מיום מיום מיום מיום 
 

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

 חבר -  בית אורן - שינה גיל

 חבר -  בית אורן - רטלעטובין                       

 חבר -  מגדלים - גבי גביע   

           חבר-רי                                   כב-                                 עובדיה איל     

 חבר -  ניר עציון - כהן רפי  

 חבר -  גשר הזיו - ולאסמית פ

 חבר -   מ"שה -  יובל לוי   

 חבר -  שער הגולן - זהר חיים   

 ר         חב-         שער הגולן                  -                                אילן אשל         

 חבר -  צמח בננות - משה נבון   

 חבר -  נתיב השיירה - ליסויעקובסון    

 לימן  - שוסטרמן רן   

 מ"שה -  גל אור   

   חוף כרמל - מנשקה פולק   

 מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  

 ענף הפירות - רוני נקר  

 

  חבר -   כברי - קרני מוטי :חסרים  

 חבר -   אפיקים - צרי אודי   

 חבר -  גבע כרמל -  ישראלאלבלך

          חבר-          גבע כרמל                  -                                סלע עפר         

 חבר -   צמח - יצחקי רון   

 ענף הפירות - אורנה סנדל  

 בחן - נבות גלפז  

 חבר -   אילון -רובינשטיין אלכס  

 חבר -   צרופה - לוליאן אברהם   

 חבר -   עין גב - לביא עומר   

 חבר -  גבעת יואב - גלעד גיא   

 חבר -  גבע כרמל - מרואני דוד

  

 
 

 

 

 

 ה"תשע, תמוז' א   

 2015,  יוני18 
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 08.12.2015אישור סדר יום ואישור פרוטוקול קודם מה  .1  : סדר יום
 15-16 עונת – 2015ביטוח חובה לשנת +קביעת היטל  .2  
 עדכון בניטור מחלות  .3  
 ).2016תקציב (ועדים לסיורים וישיבה מקצועית קביעת מ .4  

 :החלטות

 
 .08.12.2014אושר פרוטוקול קודם מה . אושר סדר היום :סדר יום  .1

 
 : מחיר–היטלים   .2

 
 .בעקבות עליית הפרמיה של הביטוח לנזקי טבע עולה המחיר לדונם לגביה             

 ).ביטוח חובה+ על בסיס היטל (לדונם למטע פתוח  ₪ 243אושר מחיר של 
 ).ביטוח חובה+ על בסיס היטל (לדונם למטע ברשת  ₪ 193אושר מחיר של 

 ).היטל רשות(לדונם לארגון מגדלי פירות  ₪ 5המחירים כוללים 
 

 :ניטור מחלות   .3
 .פוזריום

 . עם תמונות–) מחלת פנמה(פגיעה של פוזריום לכל המגדלים המגדיר ) במייל(הוחלט להוציא דף 
 הוחלט כי משה ברוקנטל ועפר אריאל יבדקו איך אפשר להתקדם בנושא ניטור המעברים

 .בגשר נהר הירדן ובמעבר ראש הנקרה, בגשר אלנבי
 באחריות  – על חשבון השולחן  –הוחלט לבצע בדיקות מים משאיבות מהירדן בין בית שאן לצמח 

 .לוי
 

 . תחליפים–דור קונפי
  באחריות גל אור ויובל–מתבצע ניסוי בשרוולים עם חומר 

 .מקום הניסוי באחריות גל אור. לניטור פייחת" מובנטו"הוחלט לבצע ניסוי בחומר 
 

 :מועדי סיורים   .4
 19.10.2015 –פז ויובל לוי -סיור בעמק הירדן באחריות נבות גל

 26.10.2015 –וגל אור פז -סיור בגליל המערבי באחריות נבות גל
 02.11.2015 –סיור בחוף הכרמל באחריות ערטל וחנן בן שלום 

 30.11.2015 – 2016הנהלת ענף לחברי השולחן ואישור תקציב 
 –חנן בן שלום , יאיר ישראלי, רון יצחקי, גל אור, יובל לוי, פז-יום עיון מקצועי באחריות נבות גל

 .           וא הודעהעל המקום והמועד המדויק תב 2016מרץ 
 

 

 

 

 עפר אריאל: רשם 

   
 


