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24.10.18 

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

 נחליאלהודעת 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
 .ועד המקומימועצה וכן לומליאת הבחירות ל בישוב נחליאליתקיימו ביום זה 

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

 .5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא  .3

 הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן: לראשות המועצהלקראת הבחירות  .4

(1) 

שם המועמד 
 לראש המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 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

בא כוח שם מ"מ 
 ההצעה ומענו

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

   

 רשימות מועמדים כלהלן: ישוב נחליאלהוגשו ואושרו כדין ב מועצהמליאת הללקראת הבחירות  .5

 .חיוסימנה הוא  "יחד"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 )נחליאל(.אלעד שלמה פרץ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 נחליאל 1984 אלעד שלמה פרץ 1

 נחליאל 1987 יהודה ארד 2
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 .אורוסימנה הוא  "אור לנחליאל"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 יאיר שנדורפי )נחליאל(.בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד סידורימס' 

 נחליאל 1983 יאיר שנדורפי 1

 נחליאל 1980 יחזקאל נריה אטינגר 2

 נחליאל 1979 אהרון ארקדי ליברזון 3

 

 רשימות מועמדים כלהלן:ישוב נחליאל הוגשו ואושרו כדין ב עד המקומיולולקראת הבחירות  .6

 .נאוסימנה הוא  "נחליאל אחת"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

  , נחליאל(.6עופר חרבי )שוהם  בא כוח הרשימה הוא

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 נחליאל 1975 שי לוסקי 1

 נחליאל, 6שוהם  1966 עופר חרבי 2

 נחליאל 1984 יאיר טנא 3

 נחליאל 1989 מרום מקייטן 4

 נחליאל 1987 יהודה ארד 5

 נחליאל 1966 יצחק וולושין 6

 נחליאל 1976 שלומי שלמה עמר 7

 נחליאל 1985 נריה ישראל וילנר 8
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 .לבוסימנה הוא  "נחליאל בתנופה"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 אברהם כהן )נחליאל( בא כוח הרשימה הוא

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה המועמדשם  מס' סידורי

 נחליאל 1962 אברהם כהן 1

 נחליאל 1988 אפרים קליין 2

 נחליאל, 6נופך  1981 ארנון קליין 3

 נחליאל 1984 אביעד דרף 4

 נחליאל 1983 אריה דב דנציגר 5

 נחליאל 1986 אבישי זאב עשהאל 6

 נחליאל 1983 אהד גביש 7

 נחליאל 1977 יוסף הרשקוביץ 8

 נחליאל 1982 ניר אוריאל 9

 נחליאל 1981 לב נסיס 10

 

שעות ההצבעה  בתוךלא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי ל. 20:00עד שעה  7:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .7
 יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה. הנ"ל, זכאי

 יוצבו במקומות אלה: נחליאלהקלפיות ב .8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 גן ברוש 1.0

 

 מעטפות ההצבעה .9

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

 צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע תכלת -ועד מקומיולמעטפות ההצבעה 
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 :צורת פתקי ההצבעה .10

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

כחול או  ועד מקומי
 תכלת

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

 לאות)תיות(

 שחור עברית

   

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 בעבריתת המועמדים או האות והכינוי של הרשיורק את אות רשימ

 הפתק ייפסל. -הרשימה בלבד )ללא האות( 

 .050-621-5166מר מקסים ניסים בוסקילה. טל': מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא  .11

 

 מקסים ניסים בוסקילה

 בנימיןלמועצה אזורית מטה מנהל הבחירות 

 

 

             

 

 

 

 

 

 העתק: 

 המפקחת הארצית על הבחירות.

 יו"ר ועדת הבחירות –מעוז ביגון 

 


