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 דות מגדלי בקר בישראל אגש"ח בע"מ )להלן: "ההתאחדות"( חהתא

 סיכום הצבעות ישיבת פרוטוקול 
 , קיסריה 20נערך במשרדי ההתאחדות, ברח' ברקת 

 16.2.2021ביום  16:00בשעה: 

  

 

 

 : נוכחים

 ; משה תרשיש, יו"ר וועדת הבחירות -

 ;פלג אוריון, חבר וועדת הבחירות -

 ההתאחדות;ענבל בלס, מזכירת  -

 ; עובדת ההתאחדות ביחידת המחשבעדנה גלטי,  -

 ; עו"ד יואב דנקנר, יועמ"ש ההתאחדות -

 .עו"ד אור ליברט, יועמ"ש ההתאחדות -

 

 מהלך הישיבה:

 כאשר שתי הקלפיות היו נעולות.  16:00ישיבת סיכום ההצבעות החלה בשעה  .1

סה"כ    16:02בשעה   .2 נספרו  השיתופי.  המגזר  של  הקלפי  מנעול  הצבעה  29נפתח  בסה"כ    ,פתקי  המהווים 

 קולות.  161,988,486

סה"כ    16:20בשעה   .3 נספרו  המשפחתי.  המגזר  של  הקלפי  מנעול  הצבעה,  41נפתח  בסה"כ    פתקי  המהווים 

 קולות.   34,214,073.6

 ההתאחדות: חברי  להלן סיכום הצבעות  .4

 " : "יצרני החלב בישראלהצבעה על מיתוג מחדש של ההתאחדות תחת השם .4.1

 ותקול מספר מספר פתקי הצבעה  

 162,562,541.8 55 בעד

 13,427,652.2 5 נגד

 20,212,365.6 10 נמנע 

 0 0 פסול
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 הצבעה לחברי וועדת הביקורת .4.2

 מספר קולות מספר פתקי הצבעה  

 154,725,670.4 38 בעד רשימת מומלצי הוועדה

 10,848,364.8 13 בעד אורי אורן

 1,668,979.2 2 בעד חנן ברג 

 834,489.6 1 נמנע 

 28,125,055.6 16 פסול

 

 הצבעה לחברי מוסדות ההתאחדות .4.3

 מספר קולות מספר פתקי הצבעה   

 מגזר שיתופי 

בעד הרשימה  

 המוסכמת

29 161,988,486 

 0 0 נמנע 

 0 0 פסול

 מגזר משפחתי 

בעד הרשימה  

 המוסכמת

36 30,041,625.6 

 1,668,979.2 2 בעד רחמים אליה 

 1,668,979.2 2 עזר -בעד יאיר בר

 834,489.6 1 נמנע 

 0 0 פסול
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ובשעה  16:50בשעה    הסתיימההישיבה   .5 במתכונת    18:00,  ההתאחדות  לחברי  הבחירות  תוצאות  יפורסמו 

Zoom  .ובמסגרת ישיבה שתנעל את האסיפה הכללית 

 

 ועדת הבחירות

 יו"ר   -משה תרשיש

 חבר  -פלג אוריון

 חבר  -דובי וויס 
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