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 2-2014 שולחן בננות

    14141414////7777////21212121מיום מיום מיום מיום 
 
 

 ר השולחן"יו - גליל מערבי       - עפר אריאל :נוכחים  
  חבר -   כברי - קרני מוטי                      

 חבר -   בצת - בויאנגו שלום   
 חבר -  צמח בננות - משה נבון   
 חבר -   אפיקים - צרי אודי   
 חבר -   אילון -רובינשטיין אלכס   
 חבר -   מ"שה -  יובל לוי   

           חבר-          כברי                         -                                 עובדיה איל     
  מ"שה -  גל אור   

 
 חבר -  גבע כרמל - אלבלך ישראל  :חסרים

                                       חבר               -                                אשכנזי יעקב   
           חבר-     בצת                          -  ל" ז                                שמעוני עמוס

 חבר -  שער הגולן - זהר חיים   
 חבר -   צרופה - לוליאן אברהם   

 חבר -  בית אורן - רטלעטובין                       
 חבר -  מגדלים - גבי גביע   

 חבר - חקלאית חוף כרמל.ו -מוגרבי אלי כהן                                
          חבר-         שער הגולן                  -                                אילן אשל         
          חבר-  גבע כרמל                          -                                סלע עפר         

 חבר -   צמח - יצחקי רון   
 חבר -  גשר הזיו - סמית פול

 חבר -   עין גב - לביא עומר   
 חבר -  גבעת יואב - גלעד גיא   

 חבר -  גבע כרמל - מרואני דוד
 חבר -  בית אורן - שינה גיל

 חבר -  הירדן.ה - שמיר אורי
 חבר -   כרמלגבע - מרואני דוד
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 ד"תשע, ה תמוז"כ 
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 )16/12/2013+20/01/2014(אישור סדר יום ואישור פרוטוקולים קודמים . 1  :על סדר היום
 תכנית סיורים. 2   
 קנט+ היטלים . 3   
 שונות. 4   

 

  וסדר יום יםאישור פרטוקול .1
 .16/12/13- ומ20/1/14-מאשרים פרוטוקולים מ 

 .לביתם בשלום וישובו מלאכתם את יבצעו בנינו שכל תקווה כולו הבננות שולחן

 . עת בטרם נפטר בצת ממושב שולחן חבר שמעוני עמוס

 .למשפחה תנחומים שולחים אנו

 .בשולחן שיחליפו חדש נציג יבחרו אשר מטה / מערבי גליל

 תכנית הסיורים .2

 ,ענף הנהלת-8/12, עמק-3/11, גליל-27/10, חוף-20/10 : הסיורים תכנית אושרה

 .בדצמבר לאישור יובא הענף תקציב. הסיורים לקראת נוספים פרטים. עיון יום – 19/2

 היטלים וקנט .3

 .הקרובה לעונה בפוליסה ובוצעו שהוחלטו השינויים מגוון כל את קיבלו השולחן חברי

 .לטון ₪) 720 במקום (850 בקנט מינימום מחיר :בביטוח עיקריים שינויים

 )7,400במקום 8,000 פתוח)(9,000 במקום(לדונם ₪ 10,000 – טבע באסון לפיצוי מחיר

 ).יבול אובדן על פיצוי ללא) (740 במקום (לדונם ₪ 800 לשיקום הבסיס מחיר

 ).800 במקום (לדונם ₪ 1040 בסיס – לחיסול שאושרה חלקה שיקום – לפוליסה תוספת

 .רשת-173, פתוח-239) ארגון דמי+חובה ביטוח+היטל (תשלום על הוחלט

 .המגדלים קיבלו מהמועצה מכתבי דרישת היטלים מעודכנים. 25% בכ עלה הקרובה לעונה הביטוח

 שונות .4

 .הבננות שולחן שביקש המתווה את אישרה הענפית הועדה

 .לשולחן ההיטל מלוא את) 90% מעל (השאר עבור יקבל מהיקפו 90% מעל שיגבה ענף

 

 עפר אריאל: רשם 

   
 


