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הודעה למגדלים בדבר בחירת נציגי המגדלים למועצת הצמחים  
ולועדות הענפיות (ענף הירקות, ענף הפירות, ענף פרי הדר וענף  

  הזיתים
  
, כפי שתוקן  1973-לאור הוראות חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) התשל"ג 

החוק"), ולאור הוראות תקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(דרכי מינוי  "(להלן
התשס"ו ענפיות)  ועדות  וחברי  המועצה  (להלן 2006-חברי  שתוקנו,  כפי    ,

למועצת הצמחים "התקנות"), שעל פיהם יש לקיים בחירות של נציגי מגדלים  
ולועדות הענפיות שלה, בתנאים ובמועדים שנקבעו בהם; ובתוקף סמכותנו עפ"י 

  התקנות, אנו מודיעים בזאת כדלקמן:
        

    מועד הבחירות
ובועדות  .1 הצמחים  במועצת  המגדלים  נציגי  של  הבחירות  הענפיות    מועד 

  .17.11.2020 –  ' בכסלו תשפ"א אשלה, נקבע בזה  ליום שלישי,  
הבחירות הן כלליות וחשאיות, ולכל בוחר זכות להצביע באורח חופשי ולפי  

  מצפונו, ובהתאם להוראות החוק התקנות. 
    

  מספר הנציגים העומדים לבחירה        
  

העומדים לבחירה  בהתאם להוראות החוק והתקנות, מספר נציגי המגדלים    .2
  10מגדלים, לפי החלוקה הענפית כדלקמן:  ענף הירקות  22למועצה יהיה 

(שני) נציגים,    2)  נציגים; ענף פרי הדר  תשעה (   9) נציגים; ענף הפירות  ה (עשר
  (אחד) .  1וענף זיתי שמן 

יהיה   הענפיות  לועדות  לבחירה  העומדים  המגדלים  מגדלים    15מספר 
  ענפית. מאותו ענף, בכל ועדה 

    
    הזכות לבחור

        
לנציגי   .3 בבחירות  לבחור  זכאי  הבוחרים  בפנקס  מופיע  ששמו  מגדל  כל  (א) 

המגדלים במועצת הצמחים ובועדות הענפיות, בענף שעמו הוא נמנה, ובמספר 
  הקולות העומד לזכותו. 

(ב) העתק מפנקס הבוחרים המפרט את שמות המגדלים בעלי זכות הבחירה, 
לפי חלוקה למחוזות  ולענפים שכל מגדל משתייך אליהם,  ומספר הקולות 
העומד לזכותו, מוצג החל  מהיום במשרדי מועצת הצמחים ובסניפי משרד  

  החקלאות בכל הארץ, וכן באתר האינטרנט של המועצה, 
  .  www.plants.org.ilבכתובת:

  

(ג) בנוסף לפנקס הבוחרים הנ"ל, יוצגו בכל אחד ממשרדי המועצות האזוריות 
בסעיף   כאמור  קלפי  תחנות  יוצבו  שבהן  רשימת -להלן,    12והמקומיות, 

שבפנקס  הפרטים  מגדל  כל  לגבי  יצוינו  שבה  קלפי,  אותה  של  בוחרים 
  הבוחרים. 

  

בד בבד עם פרסום הודעה זו תשלח לכל מגדל הודעה שבה יצוין המחוז,  (ד)  
על הקלפי  ותחנת  הנוספים -הענף   הקולות  מספר  וכן  רשום,  הוא  פיהם 

שנקבע   כפי  ידו,  על  ששולם  של ההיטל  היחסי  חלקו  לפי  לזכותו,  העומדים 
  בתקנות. 

  

וחרים  . מגדל, ששמו לא נרשם בפנקס הבוחרים, או שפרט מהפרטים בפנקס הב4
המבקש   מגדל  או  טענתו,  עפ"י  מלא,  אינו  או  נכון  אינו  אליו  המתייחסים 
הבוחרים  לפנקס  כלול,  הוא  בו  במחוז  הבוחרים  מפנקס  שמו  את  להעביר 

גידוליו,   עיקר  נמצאים  בו  שלטענתו  אחר,  לכך   - במחוז  בקשר  לפנות  זכאי 
מיום   יאוחר  לא  הבחירות  לועדת  מנומקת   –   תש"פ    אלול  י"טבבקשה 

08.09.2020 .  
לועדת    תשלח  או  המנכ"ל,  בלשכת  הצמחים,  מועצת  במשרדי  תוגש  הבקשה 

  הבחירות בדואר רשום לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
  

  
  יום.   15ועדת הבחירות תבדוק את טענות המבקש ותודיע לו את החלטתה תוך     
  
  . מגדל שנמנה עם יותר מענף אחד, זכאי לבחור כאמור בכל אחד מהענפים      5

  שהוא נמנה  עמם.     
  
  . מגדל יצביע בתחנת הקלפי, במחוז, ובמקום, כמצוין בפנקס הבוחרים   6

  ובהודעה שיקבל מועדת הבחירות.     
  

בתקנות  7 או מושב שיתופי כמשמעותם  שהוא קיבוץ  בחירה,  זכות  בעל  מגדל   .
האגודות, או שהוא חברה, אגודה שיתופית, שותפות, או תאגיד    אחר, זכאי 

  להצביע בבחירות באמצעות נציג שהוסמך מטעמו.  
טופס   בנוסח  במסמך  יהיה  ההסמכה  שדוגמתו    4כתב  לתקנות,  שבתוספת 

חתום  הנ"ל,  האינטרנט  ובאתר  הועדה,  במזכירות  לקבלו  גם  ושניתן  מצ"ב, 
  ירה כאמור. כדין ע"י בעל  זכות הבח 

        הנציג המוסמך ימסור את כתב ההסמכה ליו"ר ועדת הקלפי ביום הבחירות   
    תוקף -עצמו, בעת התייצבותו לבחור, בתעודת זהות או בדרכון בר ויזהה   
  .בלבד  

  הזכות להיבחר
  

      ה (א) כל מגדל זכאי להיבחר לנציג המגדלים במועצת הצמחים, ולוועד   .8 
  הענפית בענף שעמו הוא נמנה.             

   נמנה מגדל עם יותר מענף אחד רשאי הוא להיבחר בענף אחד בלבד,    (ב)       
  שלגביו הוא  הגיש את מועמדותו.             

(ג)  מגדל, הנמנה עם המגזר הפרטי, המבקש להיבחר כנציג למועצה או לוועדה      
שבתוספת    1כתב מועמדות לפי טופס  הענפית, יגיש ליו"ר ועדת הבחירות  

  לתקנות, (שניתן גם לקבלו במזכירות הוועדה, ובאתר האינטרנט הנ"ל).  
  

בסעיף   .9 כמפורט  השיתופי,  המגזר  עם  הנמנה  להציג   7מגדל,  המבקש  לעיל, 
מועמד מטעמו  כנציג למועצה או לוועדה הענפית, יגיש ליו"ר ועדת הבחירות 

גם לקבלו במזכירות   2כתב מועמדות לפי טופס   (שניתן  שבתוספת לתקנות 
 הוועדה, ובאתר האינטרנט הנ"ל). 

  

המנכ"ל  .10 בלשכת  ביהוד,  הצמחים,  מועצת  במשרדי  יוגשו  המועמדות  כתבי 
ו א  29.09.20- תשפ"א   תשרי '  א י, וזאת לא יאוחר מיום 08:00-16:00בשעות 

 יישלחו לכתובת הנ"ל, בדואר רשום, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 
ואם   .11 כדין,  הוגשו  אם  ותחליט  המועמדות  כתבי  את  הבחירות תבדוק  ועדת 

את   תפרסם  מכן  ולאחר  מועמד,  לאותו  כך  על  תודיע  ליקויים  בהם  מצאה 
  שמות המועמדים שאישרה, הכל עפ"י הוראות התקנות. 

    

  שעות ההצבעה וכללי הסדר בקלפיות      
  

תהיינה ללא הפסקה, משעה שעות ההצבעה בתחנות הקלפי ביום הבחירות   .12
  בערב באותו יום.  19:00בבוקר  עד  שעה  09:00

  

ועדת   .13 חברי  זולת  הקלפי  בתחנת  אדם  יימצא  לא  ההצבעה  ובשעות  ביום 
הקלפי, חברי ועדת הבחירות, מועמדים או משקיף שמונה מטעמם, שוטרים 
שהותרו   והבוחרים  הקלפי,  ועדת  לדעת  דרושים  יהיו  אם  מאבטחים  או 

  שם הצבעה.להיכנס ל
  

מי שמתייצב להצביע חייב לזהות עצמו בפני ועדת  הקלפי בתעודת זהות או   .14
  בלבד.תוקף  -בדרכון בר

  
.  (א)  מגדל הבא להצביע יקבל מועדת הקלפי מעטפות אטומות ופתקי הצבעה   15

המתאימים לזכות ההצבעה שלו, שבהם רשימת המועמדים בענף שעמו  
העומד   הקולות  ומספר  נמנה,  שמוצב  הוא  פרגוד  מאחורי  לזכותו.  

ת  א  בתחנת הקלפי, יסמן  הבוחר את הנציגים אותם הוא בוחר, ישים 
  פתק ההצבעה בתוך כל מעטפה ויכניס  אותה בעצמו לתיבת הקלפי. 

  (ב)    הבוחר רשאי לסמן על גבי רשימת המועמדים   
שעומדים    10עד   הענפית  הועדה  חברי  המגדלים  ממספר  (עשרה)  

  באותו ענף שעמו הוא נמנה.  לבחירה 
  להוראות הנ"ל או שסימון   בוחר שסימן על הפתק סימן שאינו מתאים  ) ג(

  שסימן על הפתק   עורר ספק בדבר בחירתו, הצבעתו עלולה להיפסל.  
  

הפע   .16 מום אינו מסוגל לבצע את  או  שמחמת מחלה  המעשיות בתא  מי  ולות 
ההצבעה לבדו,  רשאי להביא איתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי  

    –לעזר לו בפעולת ההצבעה;   ואולם המלווה 
  

שוהה    )1( שבו  אחר  מוסד  או  אבות  בית  עובד  או  מנהל  יהיה  לא 
  המצביע; 

  לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים.   )2(
  

  התנאים דלעיל יכריע בו יושב ראש ועדת הקלפי,  התעורר ספק בדבר קיום 
  סגנו.   -ובהיעדרו  

  

  תעמולת בחירות   
  

(א)   בהתאם להוראות התקנות, תעמולת בחירות מותרת בתקופה שמהיום     .  17
  שלפני יום הבחירות עד יום הבחירות.  70-ה 

  תעמולת הבחירות תיעשה בהגינות ובלא השמצות.      (ב)        
   

  תוצאות הבחירות 
  

הענפיות   .18 ובועדות  הצמחים  במועצת  המגדלים  לנציגי  ייבחרו  ענף    בכל 
  המועמדים שיזכו  למספר הקולות הגדול ביותר. 

  

   לאחר קיום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את תוצאות הבחירות  .19
יאוחר יום הבחירות בהודעה   7- מ  באופן המצוין בתקנות, לא  ימים לאחר 

  שהעתק ממנה יומצא לשר  החקלאות ופיתוח הכפר.
   

  בירורים
  
כל מי שמבקש הסבר או פרטים נוספים לפרטים שצוינו לעיל, יכול לפנות   .20

הצמחים   מועצת  במשרדי  בכר,  עזרא  הועדה  למזכיר  בע"פ   או  בכתב 
 .03-9595618טלפון    ,  40ביהוד, העצמאות 

  
  

  אב תש"פ  כא'יהוד,             
       11.08.20    
  
  
  

  (בדימוס)   ת, שופט שרה ברוש
          
  דת הבחירות  יו"ר וע          

 
 


