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  מודעה

   באזורמועמדים הובדבר רשימות  עצה האזוריתוהמ לראשות בדבר מועמדים

  

  כינוייהן ואותיותיהן

  

למועצה לכללי הבחירות ביו"ש), הריני מודיע בזאת כי לצורך הבחירות  32(סע'  לצו) 1(188בהתאם לאמור בסעיף 

) הוגשו ואושרו הצעות 2018באוקטובר  30( טבחשון, התשע" כ"אאשר יקוימו ביום מבואות החרמון  האזורית

  המפורטים מטה.  באזורורשימות המועמדים  המועצההמועמדים לראשות 

  אלי אשר  א אליפלט 730 בחירות חברי מועצה בישוב
  עתיד  יע אליפלט 730  בחירות חברי מועצה בישוב
  אמנון שלנו  אש אמנון 1253  בחירות חברי מועצה בישוב
  עמר יוסף  יע אמנון 1253  בחירות חברי מועצה בישוב

  כולנו אמנון  כא אמנון 1253  בחירות חברי ועד מקומי
  ממשיכים  א בית הלל 322  בחירות חברי ועד מקומי

  דני שחר  דש בית הלל 322  מועצה בישוב בחירות חברי
  בית הלל שלנו  שפ בית הלל 322  בחירות חברי ועד מקומי

  גלינה אברהם  אג דישון 2063  בחירות חברי מועצה בישוב
  מקדמים את דישון  הצ דישון 2063  בחירות חברי ועד מקומי

  מילה  למ דישון 2063  בחירות חברי מועצה בישוב
  עוצמה  ענ דישון 2063  מקומיבחירות חברי ועד 

  סעדיה למען דישון  קס דישון 2063  בחירות חברי מועצה בישוב
  כפר יובל שלנו  י יובל 2009  בחירות חברי ועד מקומי

  פרץ  פ יובל 2009  בחירות חברי מועצה בישוב
  גליל מתקדם  גמ כורזים 1252  בחירות חברי מועצה בישוב

  כורזים בתנופה  כב כורזים 1252  בחירות חברי ועד מקומי
  התעוררות  ער כורזים 1252  בחירות חברי מועצה בישוב
  יחד  עת כורזים 1252  בחירות חברי מועצה בישוב
  אלון  אש כחל 1210  בחירות חברי מועצה בישוב

  כחל בתנופה  כח כחל 1210  בחירות חברי ועד מקומי
  יחד  יד כרכום 1285  בחירות חברי ועד מקומי

  פיניאן אלברט  פא כרכום 1285  חברי מועצה בישובבחירות 

  צ כרכום 1285  בחירות חברי ועד מקומי
ונים את היישוב ב -כרכום חדש 

  מחדש
  איתן דוידי  אד מרגליות 843  בחירות חברי מועצה בישוב

  איתן  אי מרגליות 843  בחירות חברי ועד מקומי
  שניוקהלה   הש משמר הירדן 732  בחירות חברי מועצה בישוב

  משמר אחת  מא משמר הירדן 732  בחירות חברי ועד מקומי
  כרמלים משמר הירדן  מה משמר הירדן 732  בחירות חברי ועד מקומי

  משמר הירדן מאוחדת  רק משמר הירדן 732  בחירות חברי מועצה בישוב
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  זיו למען משמר הירדן  ש משמר הירדן 732  בחירות חברי מועצה בישוב
  דרך חדשה  דח רמות נפתלי 372  בישוב בחירות חברי מועצה

  חברים למען רמות נפתלי  דע רמות נפתלי 372  בחירות חברי מועצה בישוב
  נסים נעים  נ רמות נפתלי 372  בחירות חברי מועצה בישוב

  קהילה ברמות  קב רמות נפתלי 372  בחירות חברי ועד מקומי
  רכס נפתלי  רנ רמות נפתלי 372  בחירות חברי ועד מקומי

  נעים קדימה  נע שאר ישוב 324  בחירות חברי מועצה בישוב
  התחדשות  אמ שדה אליעזר 861  בחירות חברי מועצה בישוב

  גילה יעקבי גורבייץ  ג שדה אליעזר 861  בחירות חברי ועד מקומי
  עודד יעקבי  ע שדה אליעזר 861  בחירות חברי מועצה בישוב

  בוחרים בטוב ממשיכים בתנופה  שא שדה אליעזר 861  בחירות חברי ועד מקומי
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  1958 –צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

  

  מבואות החרמוןהמועצה האזורית 

  

  יובל הודעת בחירות באזור

  

לכללי הבחירות ביו"ש,  אני מודיע  26/ סעיף  1958 –לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח  182בהתאם לסעיף 
  בזה כלהלן:

  

כמו כן  מבואות החרמוןיתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית  30.10.2018-ה טתשע" חשווןב כ"א ביום  .1
  .ועד המקומיובחירות למועצה וכן ל יובל  יתקיימו ביום זה בתחום האזור

  

  .והוגשה רשימה אחתלא מתקיימים בחירות למועצה מאחר   .2

  

   לא מתקיימים בחירות למועצה מאחר והוגשה רשימה אחת  .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

שדה   1957  בנימין בן מובחר
  אליעזר

  בר לב נאוה  להב יוסף

          

)2(  

שם המועמד 
  לראש המועצה

שם בא כוח ההצעה   המען  שנת לידה
  ומענו

שם מ"מ בא כוח 
  ההצעה ומענו

משמר   1966  ף סטמסיוס
  הירדן

    בי גורביץ גילהיעק
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  הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן: למועצהלקראת הבחירות   .5

  פ וסימנה הוא  פרץרשימה שהכינוי שלה הוא   )1( 

  פרץ מוריסבא כוח הרשימה הוא 

    

  המועמדים ברשימה זו הם:   

          
  

  מס' סידורי

  המען  שנת לידה  שם המועמד

  יובל 1952 פרץ מוריס 1

  יובל 1948  מרדכי מרדכי 2

  יובל 1964  אברהם אמנון 3

    

 ואושרו כדין באזורהוגשו  לקראת הבחירות לועד המקומי  .6  

 רשימות מועמדים כלהלן:

 יוסימנה הוא  כפר יובל שלנורשימה שהכינוי שלה הוא   )1(

 אליהו נירבא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:         

          
  

מס' 
  סידורי

  המען  שנת לידה  שם המועמד

 יובל 1958 אברהם ציון 1

 יובל 1970  אליהו ניר 2

 יובל 1954  ראובן יוחנןאלישע  3

 יובל 1961  גבאי ישעיה  4

 יובל 1974  בן ארוש בועז  5

  

  22:00עד שעה  07:00שעות ההצבעה יהיו משעה   .7

  שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי בתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

  יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
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  יוצבו במקומות אלה:הקלפיות באזור   .8

  מקום הקלפי  מס' הקלפי

  בית העם  .1

  

  מעטפות ההצבעה  .10

  ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

  צבע מעטפות יהיה כלהלן:

  צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

  :צורת פתקי ההצבעה  .11

    

המוסד העומד 
  לבחירה

צבע   שפת ההדפסה  תוכן ההדפסה  גודל הפתק  צבע הפתק
  ההדפסה

עברית או ערבית   שם המועמד  ס"מ X 10 7 –כ   צהוב  ראש המועצה
  ועברית

  שחור

      

שצבעו כצבע הפתק במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק 
את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את  . על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורקהמודפס לאותו מוסד

אות רשימת המועמדים או האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. 
  סל.הפתק ייפ -אם יצוין כינוי הרשימה בלבד (ללא האות) 

  מועצה אזורית מבואות החרמוןנמצא ב הומשרד מילה שפירגב'  יאבחירות של המועצה האזורית הה תמנהל  .12

  

  

    

  מילה שפיר הבחירות של האזור מנהל     

  מבואות החרמוןהמועצה האזורית      

  על הבחירות. תהארצי תהעתק: המפקח      
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  מבואות החרמוןהבחירות במועצה האזורית  מנהל

  

   1קלפי מס'   

  

  הזכות לבחור:  .1

  

נתונה רק למי ששמו רשום ברשימת הבוחרים המצורפת לקלפי. המבקש  יובלבאזור   1הזכות להצביע בקלפי מס' 
תעודה מזהה (תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה או להצביע חייב לזהות את עצמו בפני ועדת הקלפי באמצעות 

  להצביע. ), לא ניתןתמונהתקינה (הכוללת  תעודה מזהה ללא . תקפים)  -תעודה צבאית 

  

  מעטפות ההצבעה:  .2

  

  במעטפהההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה באזור זה תתקיים 

  . צבעי מעטפות ההצבעה הם כלהלן:נפרדת

  צבע צהוב; -מעטפות ההצבעה לראשות המועצה 

  צבע לבן; -מעטפות ההצבעה למועצה 

  צבע כחול או תכלת. מעטפות ההצבעה לוועד המקומי

  

  פתקי ההצבעה:  .3

  

  מתאימים למעטפות ההצבעה כלומר: פתקי ההצבעה הם בצבעים

  צבע צהוב; -פתק הצבעה לראשות המועצה 

  צבע לבן; -פתק הצבעה למועצה 

  צבע כחול או תכלת; - פתק הצבעה לוועד המקומי

  

  על פתק ההצבעה לראשות המועצה מודפס שם המועמד לראש המועצה בעברית או בעברית וערבית. 

נציגות מודפס האות או האות והכינוי של רשימת המועמדים, בעברית או על פתק ההצבעה למועצה ולועד המקומי/ל
  בעברית וערבית. 
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שצבעו כצבע במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק 
לציין על (פתקים ריקים כאלה נמצאים במקום הקלפי). בהצבעה לראשות המועצה יש הפתק המודפס לאותו מוסד 

ועד המקומי/לנציגות* יש והפתק הריק, בכתב יד, אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה; בהצבעה למועצה או ל
  לציין על הפתק הריק, בכתב יד, אך ורק את אות רשימת המועמדים או את האות והכינוי של הרשימה. 

  הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

  ההצבעה:אופן   .4

  

  שלו; התעודה המזהה את  מזכיר הקלפיהבוחר יציג בפני   )1(

תחזיק  ועדת הקלפי מצא כי שמו של הבוחר אכן רשום בפנקס הבוחרים שברשותה,י שהמזכירלאחר   )2(
של הבוחר ותמסור מעטפת הצבעה אחת לכל אחד מהמוסדות העומדים  התעודה המזההברשותה את 

  לבחירה.

  הערה:

שמו בפנקס הבוחרים שהוא איננו  תימסר לבוחר רק אם צוין ליד שנועדה להצבעה לנציגותמעטפת הצבעה 
  חבר באגודה השיתופית להתיישבות של הישוב;

הבוחר יכנס לתא ההצבעה וישים בכל אחת מן המעטפות את פתק ההצבעה המתאים למעטפה, כלומר:   )3(
צבעה צהוב של הצעת מועמד לראש ש לשים רק פתק הי -במעטפת הצבעה צהובה לראשות המועצה 

  המועצה;

  

  ש לשים רק פתק הצבעה לבן של רשימת מועמדים למועצה;י -במעטפת הצבעה לבנה למועצה 

יש לשים רק פתק הצבעה כחול או תכלת של רשימת מועמדים  במעטפת הצבעה כחולה או תכלת לוועד מקומי
  ,לוועד מקומי

  

 את כולן ועדת הקלפי את המעטפות הסגורות ויטיל וההצבעה, יציג להבוחר יסגור את המעטפות, יצא מתא   )4(
  לתוך הקלפי;

  

  בוחר את התעודה המזהה שמסר.ועדת הקלפי תחזיר ל  )5(

  

  

  מילה שפירהבחירות לאזור  מנהל   

  מבואות החרמוןהמועצה האזורית    
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  מודעה בדבר קולות פסולים

  מבואות החרמוןהבחירות במועצה האזורית  מנהל

  מודעה בדבר קולות פסולים

לכללי הבחירות ביו"ש קובע את המקרים בהם  47/ סעיף  1958 -לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח  203סעיף 
  יש לפסול פתק הצבעה שהוצא מן הקלפי. להלן הוראות הסעיף:

  אלה הם קולות פסולים:

  ; אולם פתק הצבעה 184פתק הצבעה שלא נתקיימו בו כל הוראות סעיף   )1(    
  שצוינו בו האות שאושרה לאחת מרשימות המועמדים, בתוספת כינוי שונה               
  ין על פי ציון ימזה שאושר לאותה רשימה, הקול איננו פסול והוא יבוא במנ              
  האות;              

  אות הרשימה;)   פתק הצבעה בכתב יד שצוין בו כינוי הרשימה בלבד ללא 2(

  פתק הצבעה שסומן בצורה כלשהי העלולה לזהות את המצביע;  )3(   

  פתק הצבעה אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר מה בנוסף   )4(   
  לפתק;                  

  (ג) אשר הרשום בו בכתב יד איננו ברור דיו184פתק הצבעה כאמור בסעיף   )5(   

  שם המועמד או אות הרשימה או שלא נרשם בו דבר; ואיננו מאפשר זיהוי ודאי של

  פתק הצבעה לאחד מהמוסדות העומדים לבחירה שנמצא בתוך מעטפת  )6(                   
  הצבעה למוסד אחר;                  

  )  פתק הצבעה למוסד פלוני אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה גם פתק הצבעה למוסד אחר;7(        

 אחד אף יובא לא, פתקים משלושה יותר בה שנמצאו או שונים הצבעה פתקי שני בה שנמצאו הצבעה מעטפת  )8( 
  ;הקולות יןיבמנ מהפתקים אחד יובא, זהים הצבעה פתקי שלושה במעטפה נמצאו; הקולות ןיבמני האמורים מהפתקים

 שונה מעטפה או ב194 בסעיף כאמור חתומה שאיננה או) א(183 בסעיף כאמור סימון נושאת שאינה הצבעה מעטפת) 9(
  ;הבחירות ועדת שסיפקה ההצבעה ממעטפות

  ;המצביע את לזהות העלול סימן עליה שהוסף הצבעה מעטפת) 10(

  ותיות של רשימת מועמדים שאושרה ;פתק שאין עליו אות או א  )11(

  פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;  )12(

ההצבעה של מועמד אחד או של רשימה אחת נמצאו מספר פתקי הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם בכל פתקי   )13(
פסול מהפסילות האמורות בסעיף זה, ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם 

  אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים האמורים ככשר, ויתרם ייפסל.

  30.10.18תאריך 

  מילה שפירהבחירות לאזור  מנהל                   

  מבואות החרמוןהמועצה האזורית                


