
 1958 -צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 

 מנשית זבדההודעת בחירות באזור  - המועצה האזורית עמק יזרעאל

 منشية زبدةاعالن انتخابات في  –عيمك يزراعيل  اإلقليميالمجلس 

 

,  אני מודיעה בזה 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  182בהתאם לסעיף 

 כלהלן:

 اإلقليميستقام االنتخابات لرئاسة المجلس , 30.10.2018 األولفي يوم الثالثاء، الثالثين من شهر تشرين  .1

 في منطقة منشية زبدة.   أيضاالتي ستقام وعيمك يزرعيل 

فقط، سيتم  قائمة مرشحين واحدةم تقديم للممثلين ألنه ت لن تقام انتخابات :رية في المجلسممثلوا القانتخابات  .2

  في القائمة.  وم االنتخابات حسب ترتيبهمعن المرشحين في ي اإلعالن

سيتم  ،فقط م تقديم قائمة مرشحين واحدةألنه ت تقام انتخابات للجنة المحلية لن :انتخابات اللجنة المحلية .3

  في القائمة.  وم االنتخابات حسب ترتيبهمعن المرشحين في ي اإلعالن

 ، المرشحين المقدمين والموافق عليهم هم:رئاسة المجلسالنتخابات  .4

  

الشخص الذي يصل  بدون استراحات.  20:00وحتى الساعة  7:00ساعات التصويت، من الساعة  .5

 ، يحق له ان يصّوت حتى لو أعيق تصويته بعد انتهاء ساعاتفي الساعات المذكورة أعالهللتصويت 

 مكان صناديق االقتراع:   .6

 الصندوقمكان  رقم الصندوق

 مدرسة الرواء االبتدائية  1.0

 مدرسة الرواء االبتدائية 2.0
 

 مغلفات التصويت:  .7

 المغلفات تكون كالتالي:   ألوانالتصويت لكل واحدة من المؤسسات المرشحة يكون بمغلف منفصل، 

  األصفراللون  – لرئاسة المجلسمغلفات التصويت 

  األبيضاللون  – لممثلي القرية في المجلسمغلفات التصويت 

 قاألزراللون  – للجنة المحليةمغلفات التصويت 

 

 

שם המועמד לראש  מס"ד

 המועצה

שם מ"מ בא כוח  שם בא כוח ההצעה ומענו המען שנת לידה

 ההצעה ומענו

 ايال بيتسر  1

 אייל בצר 

 ------------------- ايال بيتسر  نهالل 1950

 ليمور ريجيف 2

 לימור רגב 

 --------------------- يهونتان ريجيف  نهالل  1964



 بطاقات التصويت: شكل   .8

 

   

بدال من استعمال بطاقة مطبوعة من الممكن االستعمال للتصويت لكل واحدة من المؤسسات المرشحة  .9

بطاقة فارغة ملونة حسب لون البطاقة المطبوعة لكل مؤسسة. على البطاقة الفارغة يجب الكتابة بخط اليد 

مة فقط. الكتابة تكون فقط اسم المرشح لرئاسة المجلس او حرف قائمة المرشحين فقط او الحرف واسم القائ

 البطاقة تلغى.  -في اللغة العبرية. ان تم كتابة اسم القائمة فقط )بدون الحرف( 

عيمك يزرعيل هي السيدة لئآ ماركو، مكتبها موجود في المجلس  اإلقليميمديرة االنتخابات في المجلس  .10

 عيمك يزرعيل.  اإلقليمي

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

 מנהלת הבחירות -לאה מרקו 

 אזורית עמק יזרעאל למועצה

 

 لون الطباعة  لغة الطباعة  محتوى البطاقة حجم البطاقة لون البطاقة المؤسسة المرشحة 

 اسود  اللغة العبرية  اسم المرشح  سم X 10 7 اصفر  رئاسة المجلس 


