
 

 
 (2018אוקטובר  23) יד' חשון תשע"ט תאריך:

 המפקחת הארצית על הבחירות עתק:ה
 

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

 שדה יעקבהודעת בחירות באזור  - המועצה האזורית עמק יזרעאל

 ,  אני מודיעה בזה כלהלן:1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 182בהתאם לסעיף 

בחירות  שדה יעקביתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית עמק יזרעאל כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום  30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה .1

 למועצה. 

  1 :זור הואהעומדים לבחירה מטעם הא למועצהמספר הנציגים  .2

,  המועמדים יוכרזו ביום הבחירות, לפי סדר הרשימה, בהתאם הוגשה רשימת מעומדים אחת בלבדמאחר ו לא יתקיימו בחירות למוסד זה ועד מקומי: .3

 למספר החברים העומדים לבחירה.

 הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן: לראשות המועצהלקראת הבחירות  .4

  

 

 

 

 

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

 המועמדים ברשימה זו הם:סויסה מרים משדה יעקב רשימה הוא בא כוח ה .א

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי סימנה כינוי הרשימה

 שדה יעקב 1968 אלימלך דוד 1 לב לב למען ישובנו

 שדה יעקב 1976 לקס ישראל 2

 שדה יעקב 1968 סויסה מרים 3
  

 המועמדים ברשימה זו הם: הולנדר נועם משדה יעקבבא כוח הרשימה הוא  .ב

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי סימנה כינוי הרשימה

נועם שדה 

 יעקב שלנו

 שדה יעקב 1979 הולנדר נועם 1 שנ

 שדה יעקב 1980 גוואטה פורת 2

 שדה יעקב 1979 לוין ארציאל 3
 

יהיה להצביע גם אם  מקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיללא הפסקה; בוחר שיגיע ל 22:00עד שעה  07:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .6

 תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

 הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה: .7

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 מועדון 1.0

 

 :מעטפות ההצבעה .8

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

 צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 צורת פתקי ההצבעה: .9

 צבע ההדפסה שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק צבע הפתק המוסד העומד לבחירה

 שחור עברית  שם המועמד ס"מ X 10 7 –כ  צהוב ראש המועצה

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

 לאות)תיות(

 שחור עברית 

       

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק  .10

המועמדים או האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת 

 הפתק ייפסל. -יד ייעשה בעברית. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד )ללא האות( 

 מנהל הבחירות של המועצה האזורית היא גב' לאה מרקו ומשרדה נמצא במועצה האזורית עמק יזרעאל. .11

 

 

 

 בברכה,

 מנהלת הבחירות -לאה מרקו 

 יזרעאל למועצה אזורית עמק

 

 

 

 שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענו שם בא כוח ההצעה ומענו המען שנת לידה ועצהשם המועמד לראש המ מס"ד

 ------------------- אייל בצר נהלל 1950 אייל בצר 1

 --------------------- יהונתן רגב נהלל 1964 לימור רגב 2


