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24.10.18 

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

 בכוכב יעקבהודעת בחירות 

 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 כוכב יעקב בישוביתקיימו ביום זה 

 .1כוכב יעקב הוא  ירה מטעםמועצה העומדים לבחמליאת המספר הנציגים ל .2

 .9 מספר 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 לידהשנת 
 ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

נעמן נוריאל ביבי,  דוד צביאל, פסגות פסגות 1977 ישראל גנץ
 מצפה יריחו
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 רשימות מועמדים כלהלן: כוכב יעקב ישובהוגשו ואושרו כדין ב מועצהמליאת הללקראת הבחירות  .5

 .חןוסימנה הוא  "עמיחי חן"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 עמיחי יעקב חן )כוכב יעקב(.בא כוח הרשימה הוא 

 , כוכב יעקב(.300יא רחל חן )אפיקי מים מ"מ בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 כוכב יעקב 1975 עמיחי יעקב חן 1

 כוכב יעקב 1991 יהודה כהן 2

 , כוכב יעקב394חגווי הסלע  1975 אהרונילאה  3

 , כוכב יעקב367קול התור  1974 אברהם מתתיהו בר 4

 , כוכב יעקב300אפיקי מים  1979 רחל חן 5

 

 .שיוסימנה הוא  "אמונה וביטחון"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 יעקב מועטי )כוכב יעקב(.בא כוח הרשימה הוא 

 , כוכב יעקב(.360יוסף בניטה )קול התור הוא יניב מ"מ בא כוח הרשימה 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 כוכב יעקב 1953 יעקב מועטי 1

 , כוכב יעקב360קול התור  1976 יניב יוסף בניטה 2

 , כוכב יעקב579שלום בנייך  1987 אבשלום נדב רואה 3
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 רשימות מועמדים כלהלן:כוכב יעקב  ישובהוגשו ואושרו כדין ב המקומי עדולולקראת הבחירות  .6

 .כיוסימנה הוא  "כוכב יעקב בראש"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 רוני חורי )כוכב יעקב(.בא כוח הרשימה הוא 

  , כוכב יעקב(.209עמרם לוי )שמחת עולם  מ"מ בא כוח הרשימה הוא

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 כוכב יעקב 1961 רוני חורי 1

 , כוכב יעקב209שמחת עולם  1963 עמרם לוי 2

 , כוכב יעקב570לב בנים  1985 ז'רמי שלי 3

 , כוכב יעקב63חסדי אבות  1968 יעקב פיקל 4

 כוכב יעקב 1983 בצלאל מזרחי 5

, כוכב 114מעייני הישועה  1980 יששכר ויצמן 6
 יעקב

 כוכב יעקב 1969 יוסף גמליאל בנואלוס 7

 , כוכב יעקב568לב בנים  1982 אליחי כהן 8

 , כוכב יעקב575שלום בנייך  1976 יגאל שלמה 9

 , כוכב יעקב389חגווי הסלע  1988 יגל מנצור 10

 , כוכב יעקב593שלום בנייך  1977 נתן ראובני 11
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 .תוסימנה הוא  "למען אחי"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 , כוכב יעקב(.24אלי בראון )אהבת אמת בא כוח הרשימה הוא 

 , כוכב יעקב(.8אריאל ביבי )אהבת אמת  מ"מ בא כוח הרשימה הוא

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , כוכב יעקב24אהבת אמת  1970 אלי בראון 1

 , כוכב יעקב8אהבת אמת  1967 אריאל ביבי 2

 , כוכב יעקב30אהבת אמת  1960 אליהו בניטה 3

 , כוכב יעקב13אהבת אמת  1986 ניר אריה 4

 , כוכב יעקב33אהבת אמת  1970 יצחק אמר 5

 , כוכב יעקב72אהבת ישראל  1977 מרדכי מוצפי 6

 , כוכב יעקב7קהילות יעקב  1966 יוסף אל חרר 7

 , כוכב יעקב319כוכב יעקב  1976 שלום גוזלן 8

 , כוכב יעקב15אהבת אמת  1976 פנחס משה מרסיאנו 9

 , כוכב יעקב29אהבת אמת  1990 ציון חננאל כאקשור 10

 , כוכב יעקב1מקור ברוך  1974 חיים יוסף דיין 11

 , כוכב יעקב23אהבת אמת  1975 אבי לנקרי 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 מדינת ישראל                                       

 משרד הפנים
 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

5 
 

 

 .לבוסימנה הוא  לב  אחד""הרשימה המאוחדת רשימה שהכינוי שלה הוא  (3)

 , כוכב יעקב(.17משה אזולאי )אהבת אמת -דודבא כוח הרשימה הוא 

  , כוכב יעקב(.10בנימין טוביה לוונשטיין )מקור ברוך  מ"מ בא כוח הרשימה הוא

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד סידורימס' 

 , כוכב יעקב17אהבת אמת  1977 משה אזולאי-דוד 1

 , כוכב יעקב10מקור ברוך  1980 בנימין טוביה לוונשטיין 2

 , כוכב יעקב21מקור ברוך  1978 אהרון כהן זדה 3

 , כוכב יעקב6אהבת אמת  1968 יוסף עטייה 4

 כוכב יעקב, 22אהבת אמת  1978 אליעזר היימן 5

 , כוכב יעקב23אהבת ישראל  1992 מענדל מרדכי ג'ייקובס 6

אברהם מאיר עמנואל  7
 חזן

 , כוכב יעקב60אהבת ישראל  1990

 , כוכב יעקב10מקור ברוך  1987 משה כהן 8

 , כוכב יעקב7מקור ברוך  1982 מתתיהו גבאי 9

 , כוכב יעקב44אהבת ישראל  1991 יוסף חיים עמר 10

 

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

 יוצבו במקומות אלה: כוכב יעקבהקלפיות ב .8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 בי"ס ממ"ד בנים אור לציון 2.0

 בי"ס ממ"ד בנים אור לציון 3.0

 בי"ס ממ"ד בנים אור לציון 6.0
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 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 - לועד מקומימעטפות ההצבעה 

 :צורת פתקי ההצבעה .01

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

ועד 
 מקומי/נציגות*

כחול או 
 תכלת

אות)תיות(  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 

שם המועמד לראשות המועצה או אך  . על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק אתהפתק 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( 

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

 

 ניסים בוסקילהמקסים 

 למועצה אזורית מטה בנימיןמנהל הבחירות 

 

 

 העתק: 

 המפקחת הארצית על הבחירות.

 יו"ר ועדת הבחירות –מעוז ביגון 


