
 
 

 
 מדינת ישראל                                       

 משרד הפנים
 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

1 
 

 

24.10.18 

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

 חשמונאיםהודעת 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 חשמונאים בישוביתקיימו ביום זה 

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

 .9מספר 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: ישוב חשמונאיםהוגשו ואושרו כדין ב מועצהמליאת הללקראת הבחירות  .5

 .אחוסימנה הוא  חבר המועצה שלי" -"אדמונד חסיןרשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 , חשמונאים(.58אדמונד חסין )התירוש בא כוח הרשימה הוא 

 , חשמונאים(.1דרור )היצהר -הוא יעקב בןמ"מ בא כוח 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , חשמונאים58התירוש  1965 אדמונד חסין 1

 , חשמונאים1היצהר  1950 דרור-בןיעקב  2

 , חשמונאים45התירוש  1958 יגאל פנחס פרידמן 3

 , חשמונאים43הארבל  1964 אהוד ליפשיץ 4

 

 .חשוסימנה הוא  "למען חשמונאים"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2

 , חשמונאים(.23ירמיהו טאוב )התירוש בא כוח הרשימה הוא 

 :ואהמועמד ברשימה זו ה 

 המען שנת לידה שם המועמד סידורימס' 

 , חשמונאים23התירוש  1956 ירמיהו טאוב 1
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 רשימות מועמדים כלהלן:חשמונאים  ישובהוגשו ואושרו כדין ב עד המקומיולולקראת הבחירות  .6

 .איוסימנה הוא  "איחוד יישובי"רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 ב, חשמונאים(14)היצהר יוסף אגם בא כוח הרשימה הוא 

 , חשמונאים(.12שלום טאוב )החרמון -יעקבמ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , חשמונאים12החרמון  1943 שלום טאוב-יעקב 1

 ב, חשמונאים14היצהר  1973 יוסף אגם 2

 , חשמונאים31הכרמל  1957 משיח משה ישרוף 3

 , חשמונאים8התירוש  1960 שלמה זלמן אטינגר 4

 , חשמונאים6התבור  1953 חיים ברטלר 5

 , חשמונאים25החרמון  1952 עזרא מאיר מאירי 6

יהודה יום טוב בר סמן  7
 טוב

 , חשמונאים19החרמון  1945

 , חשמונאים22החרמון  1949 אברהם פאר 8

בני אברהם מאיר לאון  9
 בן דוד

 , חשמונאים35הכרמל  1952

 , חשמונאים8הזית  1969 מיכל יפה ליפל 10

 , חשמונאים31הכרמל  1955 פנחס גרינהיים 11

 , חשמונאים37הארבל  1931 צבי יעקב רוזנפלד 12

 א, חשמונאים32התבור  1977 זאב יהודה פיינר 13
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 .בוסימנה הוא  "ביחד"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

  , חשמונאים(.35פנינית אברך חברוני )היצהר  בא כוח הרשימה הוא

 , חשמונאים(.8אהרון צוקר )הכרמל מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , חשמונאים35היצהר  1973 פנינית אברך חברוני 1

 , חשמונאים8הכרמל  1977 צוקראהרון  2

 , חשמונאים1הדקל  1967 אייל בן דוד 3

 , חשמונאים20הדגן  1969 בנימין דב אקמן 4

 , חשמונאים9היצהר  1984 רוחמה בלה שטיין 5

 א, חשמונאים 13הארבל  1969 אילן יעיש 6

 א, חשמונאים14יהלום  1967 דוד רוטר 7

שלומית זהבה  8
 פורמנסקי

 , חשמונאים33היצהר  1973

 , חשמונאים11הארבל  1985 נירית הילמן 9

 , חשמונאים10התירוש  1947 חנן בלנקנשטיין 10

 ב, חשמונאים40היצהר  1975 מיה חיה דוגלן 11

 , חשמונאים3היצהר  1973 עקיבא יוסף סילטון 12

 , חשמונאים8עצמון  1971 ניצנה לייטנר 13

 , חשמונאים16החרמון  1964 יוסף אברהם גבאי 14

 , חשמונאים12היצהר  1962 שרון מוריץ 15

 הדגן  1969 יריב יעקב אהרון 16
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 .כחוסימנה הוא  "כולנו חשמונאים"רשימה שהכינוי שלה הוא  (3

 , חשמונאים(.1דב גילאור )התמר  בא כוח הרשימה הוא

 חשמונאים(., 2יא ציונה שרוני )התבור מ"מ בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , חשמונאים1התמר  1937 דב גילאור 1

 , חשמונאים2התבור  1943 ציונה שרוני 2

 , חשמונאים55התירוש  1939 אברהם מזוז 3

 חשמונאים 1966 תמר קירשנבוים 4

 , חשמונאים58היצהר  1966 ברנדה אלקה לאער 5

 , חשמונאים19היצהר  1959 רפאל ברזני 6

 , חשמונאים18התאנה  1946 ציון דוד 7

 , חשמונאים60היצהר  1951 ישראל דוד פריז 8

 , חשמונאים47היצהר  1964 מאיר לרר 9

 , חשמונאים10התמר  1951 יצחק עטקין 10

 , חשמונאים116התמר  1947 דוב מיכאל אטנר 11

 , חשמונאים7התמר  1952 כהןשבתאי  12

 , חשמונאים15היצהר  1976 דוד יונתן אמר 13

 , חשמונאים15התאנה  1958 רות אליסון בייקר 14

 , חשמונאים27הכרמל  1934 אליהו שץ 15

    

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 מדינת ישראל                                       

 משרד הפנים
 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

6 
 

 

 יוצבו במקומות אלה: חשמונאיםהקלפיות ב .8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 בי"ס ממ"ד רמת מודיעין, רח' הכרמל 1.0

 בי"ס ממ"ד רמת מודיעין, רח' הכרמל 2.0

 הכרמלבי"ס ממ"ד רמת מודיעין, רח'  3.0

 בי"ס ממ"ד רמת מודיעין, רח' הכרמל 4.0

 

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 -עד מקומיולומעטפות 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

אות)תיות(  ס"מ X 10 7 –כ  תכלת ועד מקומי
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 . בעברית מה. הרישום בכתב יד ייעשהורק 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  .12

 

 מקסים ניסים בוסקילה

 למועצה אזורית מטה בנימיןמנהל הבחירות 

 העתק: 

 המפקחת הארצית על הבחירות.

 יו"ר ועדת הבחירות –מעוז ביגון 

 


