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 1-2016שולחן בננות 
 31/5/16מיום 

 
 

 יו"ר השולחן - גליל מערבי       - עפר אריאל נוכחים : 
 חבר -  גבע כרמל - אלבלך ישראל

 חבר -   צרופה - לוליאן אברהם   
 חבר -  בית אורן - שינה גיל

 חבר -  בית אורן - רטלעטובין                       
 חבר -  מגדלים - גבי גביע   
 חבר -   שה"מ -  יובל לוי   
 חבר -  חוף הכרמל - פולק מנשה   

 חבר -  גבע כרמל - מרואני דוד
 חבר         -גבע כרמל                            -סלע עפר                                         

 חבר -   אפיקים - צרי אודי   
 חבר -   צמח - יצחקי רון   
 חבר -   כברי - נחמיה רמי   

 מנהל ענף הפירות - טלמשה ברוקנ  
 ענף הפירות - רוני נקר  
 ענף הפירות - אורנה סנדל  
 שה"מ - שמעון אנטמן  
 נחשולים -  גל אור  
 ל"מיג - ראובן דור  
 קידום מכירות - משה אהרוני  

 
 חבר          -כברי                                   -עובדיה איל               חסרים : 

 חבר -  הזיו גשר - ולאסמית פ
 חבר -  שער הגולן - זהר חיים   

 חבר         -שער הגולן                           -אילן אשל                                         
 חבר -  צמח בננות - משה נבון   
 חבר -  נתיב השיירה - יעקובסון סולי   
 חבר -  בית חנניה - אשכנזי יעקב   
 חבר -  גבעת יואב - יאגלעד ג   

 חבר -   אילון -רובינשטיין אלכס  
 חבר -   עין גב - לביא עומר   
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  :  יוםהסדר על  
 . 31/11/15 -מ 2-2015 אישור סדר יום ואישור פרוטוקול  .1 
 אישור תקציב מותנה למחלת פנמה )פוזריום( לפי תכנית עבודה במו"פ צפון. .2 
 עלויות והיתכנות. –רות לעונה הבאה קידום מכי .3 
 ואישור גובה ההיטל. 16-17אישור פרמיית הביטוח לעונת  .4 
 שונות. .5 

 
 
 30/11/15-מ 2015-2אישור סדר יום ואישור פרוטוקול  .1

. אושר נספח לפרוטוקול מה 30.11.2015אושר סדר יום. אושר הפרוטוקול מה  
עוואד". התוספת תשולם לחוף הכרמל ל" ₪אלף  25המאשר תוספת  23.12.2015 
 .30.11.2015)בננות החוף( בנוסף לסכום שאושר ב  
 רוני נקר הזכיר את נושא השתתפות חברי השולחן בישיבות. 

 
 תקציב מותנה למחלת פנמה .2

פ צפון בכפוף לתכנית עבודה שתוגש "שיועברו למו ₪אלף  50אושר תקציב של  
 לשולחן בנושא. 

 
 קידום מכירות .3

הרלוונטי  האפשרויות הקיימות במסגרת התקציב חלוקת משה אהרוני הציג את  
, עפר סלע, אורנה סנדל ועפר נבון ערטל, משה –הוקם צוות קד"מ: נבחרו  האפשרי. 
רצה לעבוד ויכין תכנית מגירה לפעולה נהצוות יבחר משרד פרסום איתו  אריאל.  
קד"מ  עילהפ. החלטה להיכנס ל (2016)עפ"י תקציב  ₪אלף  30 -כעד בעלות של  
 המגירה מחייבת החלטת שולחן מחדש.תכנית  לפי 

 
 ה ופרמיה חובה על נזקי ואסון טבעהיטל מועצ .4

עביר את המחיר המצרפי להשנתונים סופיים יגיעו בשבועיים הקרובים הוחלט כיוון  
של ההיטל והפרמיה לחברי השולחן בעוד שבועיים. הקרן הודיעה כי הפרמיה עולה  
בשנה(. גם באסון טבע  25%טבע )שנה שלישית ברציפות עליה של  בנזקי 25%בכ  
, כפי שהוחלט בתקציב לדונם  ₪ 60יהיה  2016 יש עליה בפרמיה. היטל מועצה 
 2016. 
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 שונות .5

עובדים זרים : לפני כשנתיים עדכן משרד החקלאות את המדד לעובדים זרים בענף  
 דונם. 53בד זר לכל ונקבע שלמגדל מגיע ע -הבננות. לאחר ערעור שהגשנו  
 דונם( אינו טוב למגדלים. 43במקום  53אין ספק כי השינוי ) 
מדריכי שה"מ )גל אור ויובל לוי( יבדקו מתי יוצאת חוברת חדשה )כנראה הוחלט כי  
נסה לשנות את המדדים לחישוב בענף נד כשנתיים(. לקראת החלטות חדשות בעו 
 ובת המגדלים.הבננות לט 

 

 
 
 

 

 

 רשם : עפר אריאל

   
 


