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מועצה.מליאתהלבחירותבגןיאשיהכןיתקיימוביוםזה

.1מספרהנציגיםלמועצההעומדיםלבחירהמטעםהאזורהוא.2

.5מספרחבריהועדהמקומיהעומדיםלבחירההוא.3

   הוגשוואושרוכדיןהצעותהמועמדכלהלן:לראשות המועצהלקראתהבחירות.4
   

(1) 

שם המועמד לראש 
 המועצה

שם בא כוח  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא 
 כוח ומענו

אידן רני  מכמורת 1949 אידן רני
 מכמורת

 

     
 (2) 

לראש שם המועמד 
 המועצה

שם בא כוח  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא 
 כוח ומענו

ברק אלי   כפר מונש 1959 ברק עפרה 
 כפר מונש

ברק יהלי 
 כפר מונש

 
 (3) 

שם המועמד לראש 
 המועצה

שם בא כוח  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא 
 כוח ומענו

גוטלון אלדד  חגלה 1970 שאול גלית
 בארותיים

תנך משה 
 חירותבית 

 

הוגשוואושרוכדיןבאזוררשימותמועמדיםכלהלן:מועצהמליאת הללקראתהבחירות .5

רנוסימנההוא אחדות העמקרשימהשהכינוישלההוא (1)

 שכטררןבאכוחהרשימההוא



מ"מבאכוחהרשימההואחיוןאבנר

המועמדיםברשימהזוהם:

המעןשנתלידהשםהמועמדמס'סידורי

 גן יאשיה 1973 שכטר רן 1

 גן יאשיה 1979 רותם ליאור 2

 גן יאשיה 1993 חיון אורי 3

 

אוסימנההוא גיא בעמקרשימהשהכינוישלההוא (2) 
ארבלאביטלבאכוחהרשימההוא

מ"מבאכוחהרשימההואמדיניחגי

המועמדיםברשימהזוהם:

המעןשנתלידהשםהמועמדמס'סידורי

 גן יאשיה 1967 ארבל אביטל 1

 גן יאשיה 1973 מדיני חגי 2

 גן יאשיה 1969 מרבברלך זית  3

 
רשימתמועמדיםאחתבלבדלוועדמקומי.כדיןהואושרההוגשבגןיאשיה.6

.גאוסימנההוא המושברשימהשהכינוישלההוא

המועמדיםברשימהזוהם:

המעןשנתלידהשםהמועמדמס'סידורי

 גן יאשיה 1956 חיון אבנר 1

 גן יאשיה 1962 דנגורי ליפשיץ אורלי 2

 גן יאשיה 1986 זוארץ זטלאוי הגר 3

 גן יאשיה 1971 בנקין דן 4

 גן יאשיה 1949 רוט משה 5

 גן יאשיה 1986 דונטי יוגב 6


,וביוםהבחירותיוכרזוהמועמדיםהבאיםכנבחרים:עד המקומיולפיכך, לא יתקיימו בחירות בקלפי לו       



המעןשנתלידהשםהמועמדמס'סידורי

 גן יאשיה 1956 חיון אבנר 1

 גן יאשיה 1962 דנגורי ליפשיץ אורלי 2

 גן יאשיה 1986 זוארץ זטלאוי הגר 3

 גן יאשיה 1971 בנקין דן 4

 גן יאשיה 1949 רוט משה 5

 

בתוךללאהפסקה;בוחרשיגיעלמקוםהקלפי22:00עדשעה7:00שעותההצבעהיהיומשעה .7
יהיהלהצביעגםאםתתעכבהצבעתועדאחריתוםשעותההצבעה.שעותההצבעההנ"ל,זכאי


הקלפיותבאזוריוצבובמקומותאלה:.8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

מועדוןחדר1.0




מעטפותההצבעה.9

ההצבעהלכלאחדמהמוסדותהעומדיםלבחירהתתקייםבמעטפהנפרדת;

צבעמעטפותיהיהכלהלן:

צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפותההצבעה

צבע לבן; - למועצהמעטפותההצבעה



  :צורתפתקיההצבעה.10

המוסד העומד 
 לבחירה

צבע 
 הפתק

צבע  שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק
 ההדפסה

עבריתאוערביתשםהמועמדס"מ10X7–כצהובהמועצהראש
ועברית

שחור

אות)תיות(הרשימה+ס"מ10X7–כלבןמועצה
כינויהרשימהמתחת

לאות)תיות(

עבריתאוערבית
ועברית

שחור

  

ריק בפתק לבחירה, העומדים מהמוסדות אחד לכל להצבעה, להשתמש ניתן מודפס פתק במקום
.עלהפתקהריקישלצייןבכתבידאךורקאתשםהמועמדשצבעוכצבעהפתקהמודפסלאותומוסד

הרישום הרשימה. של והכינוי האות ורקאתאותרשימתהמועמדיםאו אך או המועצה לראשות
בכתבידייעשה הרשימהבלבד)ללאהאות( כינוי אםיצוין השפות. בשתי בערביתאו -בעבריתאו

הפתקייפסל.

הרצלשושןומשרדונמצאבמועצהאזוריתעמקחפר.ותשלהמועצההאזוריתהואמרמנהלהבחיר.11











 העתק:המפקחתהארציתעלהבחירות.


