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

 שילההודעת בחירות ב

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

יתקיימו  ,כמו כן מטה בנימין. יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה .1
 .מועצה וכן לוועד המקומימליאת הבחירות ל בישוב שילהביום זה 

 .1 הואשילה  מועצה העומדים לבחירה מטעםמליאת המספר הנציגים ל .2

 .9מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא  .3

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

(1) 

המועמד שם 
 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

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

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

   

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

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

 אביחי יהב )שילה(.בא כוח הרשימה הוא 

 יהודה סמין )שילה(.מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 שילה 1965 אביחי יהב 1

 שילה 1981 יהודה סמין 2

 שילה 1968 מאיר אדרי 3
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 .מבוסימנה הוא  "משה בטיש"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 הלוי )שילה(. משה חיים בטישבא כוח הרשימה הוא 

  עמיחי יעקב ברורמן )שילה(. מ"מ בא כוח הרשימה הוא

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 שילה 1951 משה חיים בטיש הלוי 1

 שילה 1985 מוריה תעסן מיכאלי 2

 שילה 1968 עמיחי יעקב ברורמן 3
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 רשימות מועמדים כלהלן:ישוב שילה הוגשו ואושרו כדין ב עד המקומיולולקראת הבחירות  .6

 .אשוסימנה הוא  "אשכול שילה"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 משה חיים בטיש הלוי )שילה(.בא כוח הרשימה הוא 

 אביגדור שץ )שילה(.מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה המועמדשם  מס' סידורי

 שילה 1974 יעקב ניצן 1

 שילה 1962 אביגדור שץ 2

 שבות רחל  1974 יהודה אקשטין 3

 גבעת הראל 1975 שי שמעון אש 4

 קידה 1977 יובל גרינוולד 5

 אש קודש 1981 יעל זאבי 6

 אחיה 1986 אסף משה וולברג 7

 עדי עד 1977 אהרון יחיאל עברי 8

 שילה 1977 קליינמןחוה רחל  9

 שבות רחל 1972 אורה חצרוני 10

 שילה 1983 נריה קפלן 11

 קידה 1981 שילת זהבה יוגב 13

 אש קודש 1985 אורי פרץ 14

 אחיה 1981 רחל לרמן 15

 עדי עד 1980 צוריאל עמיאור 16

 שילה 1968 עמיחי יעקב ברורמן 17

 שילה 1978 סמדר ברנד 18
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 .עמוסימנה הוא  "עמק שילה"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 (.טיירי אנדרה שיקלי )שבות רחלבא כוח הרשימה הוא 

 יא רעות בן אריה )שילה(.מ"מ בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 שילה 1964 רפאל פישר 1

 שבות רחל 1970 שמואל אשכנזי 2

 שבות רחל 1966 טיירי אנדרה שיקלי 3

 שילה 1979 רעות בן אריה 4

 שילה 1986 איתמר ראשי 5

 יישוב הדעת 1986 מאיר ברטלר 6

 שילה 1981 רותם בוקובזה 7

 שבות רחל 1966 יעקב ז'אק ליאני 8

עירא אלנתן נתנאל  9
 רפפורט

 שילה 1945

 שילה 1984 דוד אפטר 10

נתן יהודה שמעון  11
 אנגלסמן

 שילה 1957

 שילה 1972 זוהר דוד צבי אונגר 12

 שבות רחל 1976 טובה גולדמן 13

 שילה 1982 אמיר שני 14

    

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

 יוצבו במקומות אלה:שילה הקלפיות ב .8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 בית הספר שילה בנים 1.0

 בית הספר שילה בנים 2.0
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כדי לדעת את מיקום הקלפי ומספרו בו הנך מצביע, ניתן לברר באמצעות משרד הפנים בכתובת:   .9
http://boharim.org.il 

 מעטפות ההצבעה .10
 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 

 :צורת פתקי ההצבעה .11

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

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

 לאות)תיות(

 שחור עברית

   

שצבעו כצבע הפתק 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 ורק את המודפס לאותו מוסד

אם יצוין כינוי הרשימה בלבד . שימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעבריתאות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הר
 הפתק ייפסל. -)ללא האות( 

 .050-621-5166מר מקסים ניסים בוסקילה. טל': מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא  .12

 

 מקסים ניסים בוסקילה

 למועצה אזורית מטה בנימיןמנהל הבחירות 

 

 העתק: 

 הבחירותהמפקחת הארצית על 

 יו"ר ועדת הבחירות –מעוז ביגון 

 


