
 1958 –ח "התשי, (מועצות אזוריות)צו המועצות המקומיות 

 בית השיטההודעת בחירות באזור   הגלבועהמועצה האזורית

: אני מודיע בזה כלהלן,  ש" לכללי הבחירות ביו26סעיף  / 1958 –ח "התשי, (מועצות אזוריות) לצו המועצות המקומיות 182בהתאם לסעיף 

 .  בחירות למועצה בית השיטה כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור הגלבועיתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית  30.10.2018- הט" תשעחשוון בא" כביום. 1

 1  מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא. 2

:  הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלןלראשות המועצהלקראת הבחירות . 3

שם המועמד לראש 

המועצה 

מ בא כוח ההצעה "שם משם בא כוח ההצעה ומענו המען שנת לידה 

ומענו 

 ברק- רמי אלהרר  רם און–אורי שומרוני  גן נר 1971 עובד נור

   

שם המועמד לראש 

המועצה 

מ בא כוח ההצעה "שם משם בא כוח ההצעה ומענו המען שנת לידה 

ומענו 

  כפר תבור- מומי משה נמימי גן נר 1955 מוטי כהן

   

:  הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלןלמועצהלקראת הבחירות .      4

 יות/אות
 שם הרשימה רשימה

' מס
ת/מועמד .ז.ת תפקיד   שם פרטי שם המועמד 

שם 
 מין משפחה

שנת 
 מען לידה

לב 

 

למען בית 

השיטה 

  

 1977ז תמיר שחר  תמיר שחר 033835471 כ הרשימה"ב  

בית , בית השיטה 

 השיטה

 1981 נ ורדי ליאור ורדי ליאור 040810210 כ הרשימה"מ ב"מ  
בית , בית השיטה 

 השיטה

 1977 ז תמיר שחר תמיר שחר 033835471 מועמד למועצה 1
בית , בית השיטה 

 השיטה

 1981 נ ורדי ליאור ורדי ליאור 040810210 מועמד למועצה 2
בית , בית השיטה 

 השיטה

 1966 ז גלבוע גיא גלבוע גיא 022484125 מועמד למועצה 3
בית , בית השיטה 

 השיטה

   

 יות/אות
 שם הרשימה רשימה

' מס
ת/מועמד .ז.ת תפקיד   שם פרטי שם המועמד 

שם 
 מין משפחה

שנת 
 מען לידה

 עס

 

השיטה עמיקם 

י קסבירס

  

 בית השיטה, בית השיטה  1976ז סיון רן  סיון רן 033239401 כ הרשימה"ב  

  
כ "מ ב"מ

 בית השיטה, בית השיטה  1963 ז פרבר עדו פרבר עדו 057540213 הרשימה

1 
מועמד 
 בית השיטה, בית השיטה  1950 ז סבירסקי עמיקם סבירסקי עמיקם 030278097 למועצה

2 
מועמד 
 בית השיטה, בית השיטה  1976 ז סיון רן סיון רן 033239401 למועצה

3 
מועמד 
 בית השיטה, בית השיטה  1963 ז פרבר עדו פרבר עדו 057540213 למועצה

 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד  זכאי, ל" שעות ההצבעה הנבתוךבוחר שיגיע למקום הקלפי ; ללא הפסקה 22:00 עד שעה 07:00 שעות ההצבעה יהיו משעה .5

. אחרי תום שעות ההצבעה

 . מועדון המושב:הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה. 6

מקום הקלפי הקלפי ' מס

 בית תרבות מרכז חברתי. 1

 בית תרבות מרכז חברתי 2

 

 מעטפות ההצבעה. 7

; ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת

: צבע מעטפות יהיה כלהלן



 ;צבע צהוב - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 ;צבע לבן - למועצהמעטפות ההצבעה 

 

: צורת פתקי ההצבעה. 8

צבע ההדפסה שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק צבע הפתק המוסד העומד לבחירה 

עברית או ערבית שם המועמד מ " סX 10 7 –כ צהוב ראש המועצה 

ועברית 

שחור 

+ הרשימה (תיות)אותמ " סX 10 7 –כ לבן מועצה 

כינוי הרשימה מתחת 

 (תיות)לאות

עברית או ערבית 

ועברית 

שחור 

  

על הפתק הריק יש לציין בכתב . שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסדבפתק ריק , לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה

הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי . יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הרשימה

. הפתק ייפסל - (ללא האות)אם יצוין כינוי הרשימה בלבד . השפות

 מועצה האזורית הגלבועומשרדו נמצא ב  אלי מלכה מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר. 9

 

 

 אלי מלכה  24.10.18תאריך 

 למועצה האזורית הגלבוע הבחירות                                                                      מנהל 

  


