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24.10.18 

 1979 -הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט

 דולבהודעת בחירות ב

 לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע בזה כלהלן: 26בהתאם לסעיף 

 ,כמו כן מטה בנימין. הבחירות לראשות המועצה האזורית יתקיימו 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה .1
 .צהמועמליאת הבחירות לדולב  בישוביתקיימו ביום זה 

 .1הוא דולב  ירה מטעםמועצה העומדים לבחמליאת המספר הנציגים ל .2

 הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן: לראשות המועצהלקראת הבחירות  .3

(1) 

שם המועמד 
 לראש המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

כוח שם מ"מ בא 
 ההצעה ומענו

מבצע  1979 שילה אדלר
, 60נחשון 

 עלי

, 17דוד פסל,  השקד 
 עלי

יעקב אלקנה 
, 10יוסיפוף, האלה 

 עלי

     

 (2) 

שם המועמד 
 לראש המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

ביבי, נעמן נוריאל  דוד צביאל, פסגות פסגות 1977 ישראל גנץ
 מצפה יריחו

   

 הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן: מועצהמליאת הללקראת הבחירות  .4

 .דוסימנה הוא  "רשימת דולב"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 יא איריס פרנסיס זאנגי )דולב(.בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 דולב 1970 איריס פרנסיס זאנגי 1

 דולב 1986 חמדה סיגל 2

 דולב 1973 יעקוב ישראל נתניהו 3
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 .רמיוסימנה הוא  "רמי אלגרבלי"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 הוא רחמים אלגרבלי )דולב(.בא כוח הרשימה 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 דולב 1972 אלגרבלירחמים  1

 דולב 1975 יאיר אראלי 2

 דולב 1981 משה אלכסנדר גרינברג 3

 

שעות ההצבעה  בתוךלא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי ל 22:00עד שעה  7:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .5
 יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה. הנ"ל, זכאי

 יוצבו במקומות אלה:דולב הקלפיות ב .6

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 מועדון הדגל 1.0

 בי"ס דרך יהודית 2.0

 

כדי לדעת את מיקום הקלפי ומספרו בו הנך מצביע, ניתן לברר באמצעות משרד הפנים בכתובת:   .7
http://boharim.org.il 

 מעטפות ההצבעה .8

 צבע מעטפות יהיה כלהלן: במעטפה נפרדת;ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים 

 ;צבע צהוב - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 :צורת פתקי ההצבעה .9

המוסד העומד 
 לבחירה

צבע  שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק צבע הפתק
 ההדפסה

 שחור עברית שם המועמד ס"מ X 10 7 –כ  צהוב ראש המועצה

אות)תיות(  ס"מ X 10 7 –כ  לבן מועצה
הרשימה+ כינוי 
הרשימה מתחת 

 לאות)תיות(

 שחור עברית
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שצבעו כצבע במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק 

. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך הפתק המודפס לאותו מוסד

אם יצוין כינוי . מה. הרישום בכתב יד ייעשה בעבריתורק את אות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הרשי

 הפתק ייפסל. -הרשימה בלבד )ללא האות( 

 .050-621-5166סים בוסקילה. טל': מר מקסים נימנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא  .10

 

 מקסים ניסים בוסקילה

 למועצה אזורית מטה בנימיןמנהל הבחירות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העתק: 

 המפקחת הארצית על הבחירות.

 יו"ר ועדת הבחירות –מעוז ביגון 
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