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 :צורת פתקי ההצבעה .11

   

העומד המוסד 
 לבחירה

צבע  שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק צבע הפתק
 ההדפסה

) תיות(אות מ"ס X 10 7 –כ  לבן מועצה
כינוי + הרשימה

הרשימה מתחת 
 )תיות(לאות

עברית או ערבית 
 ועברית

 שחור

כחול או  *נציגות/ועד מקומי
 תכלת

) תיות(אות מ"ס X 10 7 –כ 
כינוי + הרשימה

הרשימה מתחת 
 )תיות(לאות

עברית או ערבית 
 ועברית

 שחור

               

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

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

 

 רועי טל אזורית הוא מרמנהל הבחירות של המועצה ה .12

 משרד להגנת הסביבה קרית הממשלה רמלה.ומשרדו נמצא ב 

 

 

 רועי טל . 24/10/18תאריך 

 קדרוןהבחירות של האזור  מנהל   

 ברנר המועצה האזורית   

  

 .על הבחירות תהארצי תהמפקח: העתק      
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 22:00עד שעה  07:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .7

 זכאי, ל"שעות ההצבעה הנ בתוךבוחר שיגיע למקום הקלפי ; ללא הפסקה

 .יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה

 

 :הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה .8

 

 מקום הקלפי הקלפי' מס

 בית העם .1

 בית העם .2

 

 

 ,הנורית, הלילך, החרצית, האגס, הזית, הדר, המתגוררים ברחובות בן צבי יצחקהבוחרים  )א( .**9

 .1' יצביעו בקלפי מס, והלאה 177וממספר  0-50רחוב קדרון , הכלנית, דליה

 

 ,התמר, התאנה, הורד, אפרסק, התפוח, הגפן, המתגוררים ברחובות הרימוןהבוחרים  )ב(

 .2' יצביעו בקלפי מס 51-176רחוב קדרון 

 

 מעטפות ההצבעה .10

 

 ;ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת

 :צבע מעטפות יהיה כלהלן

 

 ;צבע לבן - למועצהמעטפות ההצבעה 

 

 צבע כחול או תכלת - לועד מקומימעטפות ההצבעה 
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 "דש" וסימנה הוא "שי טאוב דורון בן ארי"רשימה שהכינוי שלה הוא )     5(

 .קדרון 113הזית , שי טאוב בא כוח הרשימה הוא

 .קדרון 26הדר , דורון בן ארימ בא כוח הרשימה הוא "מ

           

 :המועמדים ברשימה זו הם          

  

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 113הזית  1972 שי טאוב 1

 קדרון 26הדר  1971 דורון בן ארי 2

 קדרון 3הרימון  1972 אפרת רוחין 3

   

 "רן" וסימנה הוא "למען הקהילה"רשימה שהכינוי שלה הוא )     6(                  

 .קדרון 549החרצית , אלרן רגב בא כוח הרשימה הוא

 קדרון 364הורד , עמיר רוזנבלטמ בא כוח הרשימה הוא "מ

           

 :המועמדים ברשימה זו הם          

  

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 549החרצית  1974 אלרן רגב 1

 קדרון 364הורד  1968 עמיר רוזנבלט 2

 קדרון 321נורית  1965 רונן וינר 3

 קדרון 614הגפן  1976 טל גבאי 4

 קדרון 129הגפן  1958 ציוןעמוס  5
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 :המועמדים ברשימה זו הם

  

 המען לידהשנת  שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 174התפוח  1973 אדוה בנימין קלדרון 1

 קדרון 513הכלנית  1975 עדי שלו פרץ 2

 קדרון 507דליה  1970 אופיר רוזמרין 3

  

 "הס" וסימנה הוא "היימן וסנדל"רשימה שהכינוי שלה הוא )      3(

 .קדרון 144הגפן , יוסף היימןבא כוח הרשימה הוא 

 .קדרון 85הדר , ערן סנדלמ בא כוח הרשימה הוא "מ

   

 :המועמדים ברשימה זו הם

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס 

 קדרון 144הגפן  1980 יוסף היימן 1

 קדרון 85הדר  1978 ערן סנדל 2

    

   

 "ש" וסימנה הוא "יש"רשימה שהכינוי שלה הוא )     4(

 .קדרון149הגפן , נדב מלרבא כוח הרשימה הוא 

 .קדרון 157הדר , ישראלה שידלובא ימ בא כוח הרשימה ה"מ

           

  :המועמדים ברשימה זו הם         

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 149הגפן  1956 נדב מלר 1

 קדרון 157הדר  1962 ישראלה שידלוב 2

 322הנורית  1965 שחר הלל 3
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 1נספח 
 1958 –ח "התשי, )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיות 

 

 ברנר המועצה האזורית

 

 קדרוןהודעת בחירות באזור 

 

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

 

בחירות  קדרוןבתחום האזור במועצה האזורית ברנר יתקיימו הבחירות  30.10.2018-ה ט"תשע חשווןב א"כ ביום .1
 .ועד המקומיולמועצה וכן ל

 

 .3מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא  .2

 

 .9העומדים לבחירה הוא  המקומימספר חברי הועד  .3

 

 :הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן האזורית למועצהלקראת הבחירות  .4

 

 "ער"וסימנה הוא  "עמוס ציון"רשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

 .קדרון 129הגפן , עמוס ציוןבא כוח הרשימה הוא 

 .קדרון 303החרצית , סלומוןרני מ בא כוח הרשימה הוא "מ                    
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 :המועמדים ברשימה זו הם

            

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 88הדר  1952 יובל נוה 1

 קדרון 110הזית  1960 מדינה כהן 2

 קדרון 110הזית  1959 כפיר כהן 3

 

 

 הוגשו ואושרו כדין באזור עד המקומיולולקראת הבחירות  .6

 :רשימות מועמדים כלהלן

 

 "אמ"וסימנה הוא  "אם"רשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

 

 קדרון 333החרצית , תמר נקבא יבא כוח הרשימה ה

 

 קדרון 333החרצית , שמוליק נקבמ בא כוח הרשימה הוא "מ

 

 :המועמדים ברשימה זו הם         

 

 מען שנת לידה שם המועמד דורייס' מס

 קדרון 354החרצית  1970 נטע לוי 1

 קדרון 333החרצית  1962 שמוליק נקב 2

 קדרון 333החרצית  1969 תמר נקב 3

 

  

 "קל" וסימנה הוא "אדוה עדי אופיר"רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(

 .קדרון 174התפוח , אדוה בנימין קלדרוןא יבא כוח הרשימה ה

 .קדרון 513הכלנית , עדי שלו פרץא ימ בא כוח הרשימה ה"מ
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 :המועמדים ברשימה זו הם 

            

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 129הגפן  1958 עמוס ציון 1

 קדרון 303החרצית  1965 רני סלומון 2

 קדרון 53הגפן  1958 שמואל רוזנפלד 3

  

 

  

 "כמ"וסימנה הוא  "מורןכרמית "רשימה שהכינוי שלה הוא )     2(  

 קדרון 88הדר , כרמית מורןא יבא כוח הרשימה ה  

 קדרון 88הדר , א טל ענברבא כוח הרשימה היממ                     

 

 :המועמדים ברשימה זו הם

            

 המען שנת לידה שם המועמד סידורי' מס

 קדרון 88הדר  1952 כרמית מורן 1

 קדרון 88הדר  1978 טל ענבר 2

 קדרון 549החרצית  1975 ניצן מורן רגב 3

 

 

 

 "כן"וסימנה הוא  "נוה כהן"רשימה שהכינוי שלה הוא        ) 3(      

 קדרון 98הדר , יובל נוהבא כוח הרשימה הוא   

 קדרון 110הזית , ממ בא כוח הרשימה הוא מדינה כהן                    

 

 

 


