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 2-2014 – פרוטוקול שולחן זיתי מאכל

 1412/32/ מיוםמיוםמיוםמיום

 

    

 ר שולחן זית"יו -  מגדל - הורביץ גדי :משתתפים

 חבר - כפר קיש - בירגר ראובן  

 חבר -  מגדל - מלך צבי  

 חבר - כפר יחזקאל - לבנה עמוס  

 חבר - גבעת יואב -  גת ניר

 חבר -  יביםרב - יוגב אורי  

 חבר - שדה אילן - וידר דוד  

 חבר -  מגדל - עמרוסי רוברט  

 חבר -  ארבל - קליין אלי  

 חבר מנהל ענף הפירות - משה ברוקנטל  

 פ"ל אמ"מנכ - כהן איציק  

 קבוצת יבנה - שלמה נחליאלי  

 קבוצת יבנה - בנדל ניר  

   

 חבר  -  ברק - ויצמן אשר :חסרים 

 חבר -  אר'מג - אדיב ערטול  

  חבר - מרחביה  - ריר יואלצפ

 חבר -  יבנאל - בכור דוד

 חבר -  שרונה - גורפינקל תומר  

 חבר - כרמי יוסף - חנוך אהוד  

 חבר - קבוצת יבנה - חיות מישאל  

 חבר - טל שחר - סנאטי אברהם  

  חבר - עין הנציב - שטרן שי    

  
    

    

 2014סיכום עונת  .1  סדר יום

 – 2014היערכות מקדימה לנושא עובדי מסיק לאור  .2    

 .בחינה ובחירת דרכי פעולה     

 .שונות .3    

     

 

 

 

 

 2014,  דצמבר25    

 ה"תשע, טבת' ג 
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 הענף לקראת המסיק וכן את ההתנהלות הבעייתית סוקר את ההיערכות המקדימה של  :גדי הורביץ
 י מפתח "והמבזה של מדור התשלומים בנוגע לסיכומים מוקדמים וסירוב לפעול עפ  
 .י מועצת הצמחים ומשרד החקלאות"הקצאות מקובל ומאושר ע  

 
 

 .  משלים הפרטים בנוגע להתנהלות מדור התשלומים:משה ברוקנטל
 

 .מוחה על חוסר המעורבות המספקת של מועצת הצמחים בנושא  :עמוס לבנה
 .דורש כי יוסקו המסקנות מהתנהגות זו  

 
 שנים /המסקנות המיידיות הן להקים כבר עתה צוות שיטפל בנושא העובדים לשנה :אלי קליין
 .הבאות  

 
 .חושב שעכשיו העיתוי הנכון לטיפול בנושא מול הדרג הפוליטי  :ראובן בירגר 
 .צריך למצות הטיפול למול הדרג הפוליטי ולאחר מכן לשקול דרכי פעולה נוספות   

 
 . לגבי האופן שיש לטפל בנושאים שהועלוצריך להגיע להחלטות :וידר דוד  
 .הצמחים.ל מ"י מנכ"מאוכזב מהיחס והטיפול בנושא כפי שבאו לביטוי ע   

 
 ממליץ להכין אמדן נזק שישמש אותנו כבסיס לנתונים לפעילות המשך וכן להקים צוות  :יוגב אורי  
 .שיטפל בנושא על כל מרכיביו   

 
 להעמיד לרשותנו את הפלטפורמה של ארגון מגדלי פירות עם כל מוכן לשיתוף פעולה ו :איציק כהן  
 .מסגרת ודרך פעולה שיבחר השולחן בכפוף לבדיקת היתכנות ויעילות   

 
 

 ה ח ל ט ו ת

 .ראובן ושלמה נחליאל, יק באחריות גדילהכין אמדן נזק לענף ולתעשיה כתוצאה מעונת המס .  1
נטל ואיציק כהן יטפל בהקדם ראובן וגדי וכן משה ברוק, ןאלי קליי, צוות בהרכב רוברט עמרוסי .  2

  .להסדרת נושא עובדי המסיק לשנים הבאות
 
 
 
 

 גדי הורביץ :רשם        


