
 

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

 עין דורהודעת בחירות באזור  - המועצה האזורית עמק יזרעאל

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

 עין דוריתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית עמק יזרעאל כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור  30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה .1

 בחירות למועצה. 

  1 :מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2

 7 ם לבחירה הוא:מספר חברי הוועד המקומי העומדי .3

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

 

 

 

 

 
 

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

 המועמדים ברשימה זו הם:ארז דורון מעין דור בא כוח הרשימה הוא  .א

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי סימנה כינוי הרשימה

עין דור זה 

 הבית

 עין דור 1961 ארז דורון 1 כן

 עין דור 1986 מסד נוה  2

 ין דורע 1964 י פליפהלחו 3
  

 המועמדים ברשימה זו הם: דורי עידו מעין דורבא כוח הרשימה הוא  .ב

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי סימנה כינוי הרשימה

 עין דור 1969 דורי עידו 1 עד עין דורניקים

 עין דור 1957 שובל אורי 2

 עין דור 1959 פארן גדי 3

 עין דור 1975 מנוחון איתמר 4

 עין דור 1970 יפת קומי אלון 5

 עין דור 1956 מאירס שלומית 6

 עין דור 1970 אנדרייבסקי לילך 7

 עין דור 1957 טל עודד 8

 עין דור 1978 בל רותי 9

 עין דור 1959 ראוף טליה 10
 

 הוגשו ואושרו כדין באזור לוועד המקומילקראת הבחירות  .6

 המועמדים ברשימה זו הם:שניידר רונן מעין דור בא כוח הרשימה הוא  .א

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי סימנה כינוי הרשימה

 עין דור 1975 שניידר רונן 1 יחד יחד

 עין דור 1978 ווין תימור 2

 עין דור 1956 קידר דליה 3

 עין דור 1965 זמיר איתן 4

 עין דור 1964 חולי פליפה 5

 עין דור 1937 יפה משה 6

 עין דור 1982 ווקנין מרדכי 7

 עין דור 1964 קרן סלה קוריאן 8
 

 המועמדים ברשימה זו הם:מאור אמיר מעין דור בא כוח הרשימה הוא  .ב

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי סימנה כינוי הרשימה

 עין דור 1979 מאור אמיר 1 קה קבוצת קהילה

 עין דור 1950 אורן נדב 2

 עין דור 1960 מענית דורה 3

 עין דור 1961 ארז דורון 4

 עין דור 1973 דורי רוית 5

 עין דור 1953 אופיר מרים 6

 עין דור 1941 שפירה פנינה 7

 

  

שם המועמד לראש  מס"ד

 המועצה

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

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

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



 

 

יהיה להצביע גם אם  בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיללא הפסקה;  22:00עד שעה  07:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .7

 תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.

 

 הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה: .8

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 מועדון לחבר 1.0

 מועדון לחבר 2.0
 

  

 :מעטפות ההצבעה .9

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

 צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 

 צורת פתקי ההצבעה: .10

המוסד העומד 

 לבחירה

 צבע ההדפסה שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק צבע הפתק

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

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

 שחור עברית  אות)תיות( הרשימה+ כינוי הרשימה מתחת לאות)תיות( ס"מ X 10 7 –כ  כחול או תכלת ועד מקומי

       

לבחירה, בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד. על הפתק  במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים .11

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

 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. .12

 

 

 

 

 בברכה,

 מנהלת הבחירות -לאה מרקו 

 למועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 

 


