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  2016אפריל  07
   כ"ח אדר ב תשע"ו

  ועדת הבחירות                    
  ועדות הענפיותוהודעה על תוצאות הבחירות למועצת הצמחים ול    

לתקנות מועצת הצמחים (ייצור ושיווק)(דרכי מינוי חברי המועצה וחברי (ד) 36עפ"י הוראות תקנה    
בחירות, כי בבחירות ), מודיעה בזאת ועדת ה"התקנות", כפי שתוקנו (להלן  2006-תשס"ו ועדות ענפיות), 

ועדות הענפיות, ולמועצת הצמחים ול לנציגי המגדלים, , 05.04.2016 – ותשע" באדר ב' כ"ושהתקיימו ביום 
  נתקבלו התוצאות דלקמן:

  ענף הירקות  
    

  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדהקולות שבהם מספר   לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים  סידורי  מס' 
    הענפית השנבחרו לוועדשמות המועמדים   למועצהשמות המועמדים שנבחרו 

 יפרח מאיר  יפרח מאיר 1444 יפרח מאיר    .1
 ארוג'אן אלי ארוג'אן אלי 1106 ארוג'אן אלי    .2
 אליה איציק אליה איציק 1026 אליה איציק   .3
 בוקר ויקטור ויקטורבוקר  985 בוקר ויקטור    .4
 מוסקוביץ יעקב מוסקוביץ יעקב 941 מוסקוביץ יעקב   .5
מוגרבי כהן    .6

מוגרבי כהן  מוגרבי כהן אליהו 918 אליהו
 אליהו

 ברנע אורן ברנע אורן 913 ברנע אורן   .7
 שליסל גרשון שליסל גרשון 907 שליסל גרשון   .8
 תנורי דרור  תנורי דרור 906 תנורי דרור   .9

 אבוטבול יצחק אבוטבול יצחק 843 אבוטבול יצחק   . 10
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  2016אפריל  07
          כ"ח אדר ב תשע"ו

  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדמספר הקולות שבהם   לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים
    הענפית השנבחרו לוועדשמות המועמדים   למועצהשמות המועמדים שנבחרו 

 מנע יאיר מנע יאיר 580 מנע יאיר   . 11
 גליל נחום  560 גליל נחום    . 12
טרבלסי ראובן    . 13

טרבלסי ראובן   544 (עופר)
 (עופר)

מואסי אברהים    . 14
מואסי אברהים   541 אחמד

 אחמד
  ברקן מנחם   513 ברקן מנחם   . 15
     503 אביבי איתן   . 16
     469 גדיאל אלון   . 17
     435 יהודה יעקב   . 18
     426 אשורי איתן   . 19
     421 גבאי יהודה   . 20
     396 קדוש דודי   . 21
     387  גלבוע אברהם   . 22
     386 מלר אנה    . 23
     377 עמוסזהביאן    . 24
     358 עמר משה   . 25
     322 עמר יגאל   . 26
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  2016אפריל  07
     308  דוד גידי   . 27  כ"ח אדר ב תשע"ו

     251  נוימן יעקב   . 28
     216  זמיר כרמי   . 29
     164  בן ישי רמי   . 30
     79  לוי יצחק   . 31
     46  אושיק אפרים   . 32
     12  חטיב האיל   . 33
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  2016אפריל  07
  ענף הפירות    כ"ח אדר ב תשע"ו

    
  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדהקולות שבהם מספר   לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים  סידורי  מס' 

    הענפית הלוועדשמות המועמדים שנבחרו   שנבחרו למועצהשמות המועמדים 
  
 אשל אילן אשל אילן 805 אשל אילן  .1
 נס רני -בר נס רני-בר 706 נס רני-בר  .2
 אריאל עופר אריאל עופר 654 אריאל עופר   .3
 נבון משה נבון משה  642 נבון משה  .4
 יצחקי רון  יצחקי רון 612 יצחקי רון  .5
 פורת תמיר  פורת תמיר 580 פורת תמיר  .6
 גור יורם גור יורם 549 גור יורם  .7
 שוסטרמן רן שוסטרמן רן 547 שוסטרמן רן  .8
 עדות יאיר   537 עדות יאיר  .9

 מרום גיורא  483 מרום גיורא   .10
 לוין עמוס  340 לוין עמוס  .11
זיו עמירם בר   .12

 בר זיו עמירם (רמי)  324 (רמי)
13.  

 בן ישר אלקנה   323 בן ישר אלקנה
 כהן יצחק   302 כהן יצחק  .14
  שוורץ עדי    295 שוורץ עדי  .15
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  2016אפריל  07
 לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים   סידורי  מס'     כ"ח אדר ב תשע"ו

 לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדמספר הקולות שבהם   
 הענפית הלוועדשמות המועמדים שנבחרו   שנבחרו למועצהשמות המועמדים   

     284 עברי דוד  .16
     262 דור ראובן  .17
     258 קוניאל גבי  .18
     241 פרכטמן אמיר **   .19
     241 קלמן בני**     .20
     240 שגיא אודי  .21
     237 ביטון שמעון   .22
     186 תורג'מן פרוספר   .23
     152 ינאי יצחק  .24
     151 קרניאל ישראל   .25

     144 גולדשטיין אבי  .26

     135 כהן בן  .27

     125  סיידא יוסף  .28

     112  צמיר מוטי   .29

     103  טובין ערטל  .30

     81  קאופמן שלמה  .31
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  2016אפריל  07
     67  קירשנר משה  .32  כ"ח אדר ב תשע"ו

     66  טלית דני  .33

     48  גרלה עזרא   .34

     33  לוי דורון   .35

     26  שמילוביץ גדעון   .36

                                                          ** מספר קולות זהה   
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  2016אפריל  07
  ענף פרי הדר    כ"ח אדר ב תשע"ו

      
  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדמספר הקולות שבהם   לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים  סידורי  מס' 

       הענפית השמות המועמדים שנבחרו לוועד  שנבחרו למועצהשמות המועמדים 
 גרוסר הלל  גרוסר הלל  593 גרוסר הלל   .1
 בנימיני חי  בנימיני חי  568 בנימיני חי    .2
שפירר צביקה    .3

 שפירר צביקה (צבי)   555 (צבי)
 גרוסר עודד   523 גרוסר עודד   .4
 פינצק מאיר   517 פינצק מאיר   .5
 סיגל רמי    452 סיגל רמי   .6
גור לביא    .7

 גור לביא שאולי   420 שאולי
 קינמון אורי    419 קינמון אורי    .8
 שאואר איילת    399 שאואר איילת   .9

 סרפרז משה   375 סרפרז משה   . 10
 פטרו שי   233 פטרו שי   . 11
 ניצן אורי   216 ניצן אורי    . 12
 גלנץ שמואל   200 גלנץ שמואל   . 13
סדי ישראל    . 14

 סדי ישראל (כושי)   196 (כושי)
 רזון רון    183 רזון רון   . 15
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  2016אפריל  07
  סידורי  מס'           כ"ח אדר ב תשע"ו

  לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים        

  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדמספר הקולות שבהם         

  שנבחרו למועצהשמות המועמדים         

    הענפית השמות המועמדים שנבחרו לוועד        
     177 שרייבר אריה   . 16

     162 פינטו ירון   . 17

     135 עפרוני מנחם   . 18

לב אבירם **    . 19
     114 (אבי)

     114 קרן ברוך**   .20

     113 חורש משה    .21

     83 אבי דהן  .22

     78 סיטון יעקב  .23

     74 ברגמן קובי  .24

      71  כחלון ישראל   .25

  ** מספר קולות זהה     
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  2016אפריל  07
  בעל  –זיתי השמן ענף             כ"ח אדר ב תשע"ו

    
        לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים  סידורי  מס' 

  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדמספר הקולות שבהם 
        הענפית השמות המועמדים שנבחרו לוועד  שנבחרו למועצהשמות המועמדים 

אבוליל  *** 260 אבוליל סלימאן   1
 אבוליל סלימאן  סלימאן 

 עדוי עלי   250 עדוי עלי  2
 ג'אנם לביב    247 ג'אנם לביב  3
 סמעאן סוהיל   246 סמעאן סוהיל   4
 עלי מאזן   235 עלי מאזן  5
 גהשאן האני   210 גהשאן האני   6
 זידאן סוהיל   134 זידאן סוהיל  7
    54 להב הדס  8
   46 ויינברגר מיכאל  9

 
   29 קרא עובדיה   10
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  2016אפריל  07
   כ"ח אדר ב תשע"ו

   
  
   לחיןש -ענף זיתי השמן    

  סידורי  מס'     

        לפי סדר הזכייה  שמות המועמדים    

  לפי סדר הזכייה  זכה כל מועמדמספר הקולות שבהם     

  שנבחרו למועצהשמות המועמדים     

        הענפית השמות המועמדים שנבחרו לוועד    
 פרידמן יוסי   פרידמן יוסי ***  159 פרידמן יוסי   .1
 אקרמן יוסי    139 אקרמן יוסי **   2
 נוי דוד    139 נוי דוד **   .3
 רבן חגאי    134 רבן חגאי   .4
 זווילי גיא    133 זווילי גיא   .5
 נור אהודבר    118 בר נור אהוד  .6
 שורצמן דוד    96 שורצמן דוד  .7
 פנקס עידו    87 פנקס עידו   .8
     71 גלילי תמר   .9

עבד אל האדי   10
     63 פתחי

     36 אשוש שלום  11
  לסירוגין  ***   ** מספר קולות זהה  

    28-בחירות    יו"ר ועדת הבחירות  (בדימוס),  תשופט    ,שרה ברוש                 


