
הודעת ועדת הבחירות לאסיפה הכללית

התקיימו הבחירות לאסיפת הנציגים לעמותת קרנות 01/03/2021בתאריך 
.  הסוהרים

.הבחירות התקיימו במחוז הגמלאים ובמחוז הנציבות

:תוצאות הבחירותלהלן 

03.03.2021



: מחוז הגמלאים
המצביעיםקולות ' מסשם המועמדד"מס

517שמולביץ חיים1
440שלו דינה2
429פולק יוסף3
375עזרא משה4
351אסף מוטי5
347מרעי טליע6
324זגורי ליזה7
319בוזגלו רחל8
313בסאםקיזל9

309טועמה אליאס10
307עאמר נביל11
278אבוטריף סעיד12
274זיגלבוים מוניק13
קצב שמואל ניסן14

256
254קבלאן האיל15
252דרעי שלמה16

קולות המצביעים' מסשם המועמדד"מס

מרקס רפי17
252

ארביב שמעון18
241

דיין יעקב19
233

אסעד יוסף20
230

בן גל שעיה21
227

נוהדעזאם22
226

שבו יצחק23
226

בטיטו אלי24
216

עזו עלי25
206

יערי אברהם26
198

לוי רינה27
188

גורן מיכאל28
165

אקוקה דניאל29
164

מני דוריס30
163

ימין ישראלה31
144

פרידמן אלי32
137

המצביעיםקולות ' מסשם המועמדד"מס

שמריהו אילנה33
132

אלבז שמעון34
119

אליעזר גאולה35
114

כרמי מנשה36
112

אהרון יצחק37
93

גרינברג רחל38
92

צדקיהו ארנון39
75

עזרה מיכלעמידור40
75

צברי אילן41
72

ברקו מנחם42
51

יחיאלונה43
43

חייםוולדנברג44
43

רוברטמאונטוויטן45
37

הקר מרדכי46
21



:מחוז נציבות ויחידות ארציות

קולות שהתקבלומספר שם המועמדד"מס

96שלומיפירי1

85וולדנברג רונית2

81בן שבת מאיר3

76ק בנימין'פולצ4

74ציוני אורי5

62אסור רונן6

53לוי רונן7

49אברהמי יניב8

46נפתלישמולביץ9

45נפתלי תומר10

44אליהו מירב11

44כהן ירון12

41רוזנוולד אריה13

39שלום שגיב14

35וידל מיטל15

35קמארה שירלי16

קולות שהתקבלומספר שם המועמדד"מס

31טל מרינה17

27יוסף רעות18

25כהן שלמה19

24ממן ניסים20

23יהב שמעון21

23גוהר שלומי22

23ששון מיכל23

19אריכא אורלי24

18גרינברג דניאל25

17אביחיזפרני26

16דייגו אליהו27

16דורוןיאגודיאב28

13צברי נירה29

12דרוקמן יחיאל30

11זילברברג חני31

10חזן עופרי32

10מכלוף רועי33

9ציוני אורן34

8חיימיץ עופר35

הסיר מועמדות22' מועמד מס

הסירה מועמדות23' מועמדת מס



כולל נבחרו כנציגים לאסיפה הכללית37' המסומנים עד מס-מחוז הגמלאים*
כולל נבחרו לאסיפה הכללית21'המסעדהמסומנים-הארציותוהיחידותהנציבותמחוז*

17/03/2021עד לתאריך על תוצאות הבחירות ניתן לערער 
:להגישאת הודעת הערעור ניתן 

במשרדי הקרנות ברמלה 
SHIRANCO@IPS.GOV.IL או במייל/ו:

08-6636232: בפקסאו /ו

ועדת הבחירות חברי 

ד אבי וקנין"לירן                     עוד נח "עוירון קידר  ד "עוח עמי כוכבי  "רו
מזכיר ועדהועדה        חבר ועדת הבחירות         ר "יוועדה   חבר 


