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24.10.18 

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

 גבע בנימיןהודעת 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 גבע בנימיןביתקיימו ביום זה 

 .2הוא גבע בנימין  ירה מטעםמועצה העומדים לבחמליאת הבמספר הנציגים  .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

   

 רשימות מועמדים כלהלן: גבע בנימיןהוגשו ואושרו כדין ב מועצהמליאת הללקראת הבחירות  .5

 .רלוסימנה הוא  "ניסיון ראובן וולף ולינוי מזרחיבמליאה צריך "רשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 , גבע בנימין(6ראובן וולף )בשמת בא כוח הרשימה הוא 

 , גבע בנימין(7יעל תורגמן )החרצית  אימ"מ בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , גבע בנימין6בשמת  1981 ראובן וולף 1

 , גבע בנימין218יקינתון  1992 לינוי מזרחי 2

 , גבע בנימין7החרצית  1976 יעקב תורגמן 3
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 בא.וסימנה הוא  דרך חדשה""(     רשימה שהכינוי שלה הוא 2) 

 ., גבע בנימין(36בבר וענונו ) סביון  בא כוח הרשימה הוא                     

 , גבע בנימין(.25מ"מ בא כוח הרשימה הוא גולן כהן )הרדוף הנחלים                      

 המועמדים ברשימה זו הם:                     

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , גבע בנימין36סביון  1952 בבר וענונו 1

 , גבע בנימין25הרדוף הנחלים  1975 גולן כהן 2

 , גבע בנימין20יסמין  1971 רפאל חןזזה  3

 , גבע בנימין19סביון  1973 אייל סמוחי 4

 

 רשימות מועמדים כלהלן: גבע בנימיןבהוגשו ואושרו כדין  עד המקומיולקראת הבחירות לו .6

 .לשוסימנה הוא   "ביחד לשינוי בראשות דניאל סייג"רשימת רשימה שהכינוי שלה הוא       (1)

 , גבע בנימין(.6ראובן וולף )בשמת בא כוח הרשימה הוא                               

 , גבע בנימין(.7יא יעל תורגמן )החרצית בא כוח הרשימה ה מ"מ          

 המועמדים ברשימה זו הם:          

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 גבע בנימין 1962 דניאל סייג 1

 , גבע בנימין3לילך  1967 חזןדורית  2

 , גבע בנימין27בשמת  1973 אריאל כהנא 3

 , גבע בנימין27החצב  1983 יוסף חיים אלעזר 4

 גבע בנימין 1975 קרן נדב 5

 , גבע בנימין26החרצית  1959 משה אמרגי 6

 , גבע בנימין9סיגלית  1984 עדי קרמני 7

 , גבע בנימין7החרצית  1980 יעל תורגמן 8

 , גבע בנימין12סביון  1976 יניב אביטן 9

ששי ששון  10
 בצלאל

 , גבע בנימין3הנרקיס  1970

 , גבע בנימין20אתרוג  1979 יצחק אפרמיאן 11



 
 

 
 מדינת ישראל                                       

 משרד הפנים
 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 

3 
 

 

 

 .בא וסימנה הוא רשימת "דרך חדשה"רשימה שהכינוי שלה הוא  (2)

 ., גבע בנימין( 36בבר וענונו )סביון בא כוח הרשימה הוא 

 , גבע בנימין(47יצחק יצחקי  )סביון מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:

 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , גבע בנימין36סביון  1952 בבר וענונו 1

 , גבע בנימין29סביון  1960 יוסף בוקריס 2

 , גבע בנימין24יסמין  1980 הלן אשכנזי 3

 , גבע בנימין47סביון  1954 יצחק יצחקי 4

 , גבע בנימין22שד אדם  1975 ענבל שרביט 5

 , גבע בנימין21יסמין  1971 זזה רפאל חן 6

 , גבע בנימין24שד אדם  1957 זוהר זיוה מנחם 7

 , גבע בנימין19סביון  1973 אייל סמוחי 8

 , גבע בנימין159יסמין  1977 אורן ונונו 9

 , גבע בנימין5יסמין  1977 גולן חרמון 10

 , גבע בנימין104יסמין  1971 אפרים אבן צדק 11

יונית קמחי  12
 סמירה

 , גבע בנימין13לילך  1974

 , גבע בנימין29לבונה  1974 אדיב פילו 13

 , גבע בנימין2הרדוף הנחלים  1974 טלי פסו 14
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 .טב וסימנה הוא "כולנו משפחה" רשימה שהכינוי שלה הוא (3)

 , גבע בנימין(.14אברהם שרבטייב )לבונה  כוח הרשימה הואבא 

 , גבע בנימין(.13אשר לוינגר )החצב מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:

 

 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , גבע בנימין14לבונה  1961 אברהם שרבטייב 1

 , גבע בנימין13החצב  1982 אשר לוינגר 2

 64גבע בנימין  1977 אבי אוחנה 3

 , גבע בנימין26לבונה  1975 יעקב סוראני 4

 , גבע בנימין2נורית  1977 עופר בן עטר 5

 , גבע בנימין2ורד  1973 שלום מכלוף 6

 , גבע בנימין32יסמין  1973 אייל כרמי 7

יניב אליהו  8
 אסולין

 , גבע בנימין58שד אדם  1976

 , גבע בנימין12לבונה  1959 יוסף קבלה 9

 , גבע בנימין2בשמת  1967 אריאל דוידוב 10

 , גבע בנימין30שד אדם  1975 עוז יצחקי 11
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 .מח וסימנה הוא "נשים מובילות" רשימה שהכינוי שלה הוא (4)

 , גבע בנימין(4לימור כהן )עירית  איבא כוח הרשימה ה

 , גבע בנימין(10)החרצית יא הילה יעקב מ"מ בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם:

 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 , גבע בנימין4עירית  1977 לימור כהן 1

 , גבע בנימין10החרצית  1981 הילה יעקב 2

 , גבע בנימין11סביון  1971 הדס בנעמו 3

אנטונינה קלר  4
 לויטן

 , גבע בנימין3נופר  1986

 , גבע בנימין42גבע בנימין  1980 דוויק אדוה 5

 , גבע בנימין37בשמת  1970 סלביה אביטל 6

 , גבע בנימין10החרצית  1980 הדר טל 7

 , גבע בנימין218יקינתון  1992 לינוי מזרחי 8

לינור כהן  9
 אפרמיאן

 , גבע בנימין20אתרוג  1988

 , גבע בנימין21כלנית  1983 דניאלה בריט 10
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 .ני וסימנה הוא עתידנו בידינו"" רשימה שהכינוי שלה הוא (5)

 , גבע בנימין(.7וא ששון שזו )לילך בא כוח הרשימה ה

 , גבע בנימין(.7יא יפית שזו )לילך מ"מ בא כוח הרשימה ה

 המועמדים ברשימה זו הם:

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 בנימין, גבע 31סביון  1960 נבון בר 1

 , גבע בנימין7לילך  1967 יפית שזו 2

 , גבע בנימין3סביון  1997 תומר חן 3

 , גבע בנימין4אירוס  1968 אריה וחניש 4

 , גבע בנימין31סביון  1969 לינדה בר 5

 , גבע בנימין7לילך  1992 שלמה שזו 6

 , גבע בנימין12גבע בנימין  1993 עמרי בר 7

 , גבע בנימין7לילך  1995 עוז שזו  8

 , גבע בנימין7לילך  1968 ששון שזו 9

 , גבע בנימין7חבצלת  1972 אסתר קיאלווה 10

דרור אברהמוביץ  11
 גל

 , גבע בנימין7הרדוף הנחלים  1987

 , גבע בנימין29סביון  1959 אברהם כהן 12

 , גבע בנימין18רקפת  1989 יהונתן קרוגליאק 13

      
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: באדםהקלפיות  .8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 מועדון ילדים ילדודס 1.0

 אולם יותם-ועולמובית ספר אדם  2.0

 אולם יותם-בית ספר אדם ועולמו  3.0

 בית ספר אהבת תורה 4.0

 בית ספר אהבת תורה 5.0
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:  לברר באמצעות משרד הפנים בכתובת , ניתןבו הנך מצביע ומספרו דעת את מיקום הקלפיכדי ל . 9
http://boharim.org.il 

 מעטפות ההצבעה .10

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

 ;צבע צהוב - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע תכלת - לועד מקומימעטפות 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 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 

 


