
[הקלד כאן]

 03-9722822, פקס 03-9722899-, טלפון 6083210, שוהם 10רחוב מודיעים 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

בית נחמיה בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצה וכן לוועד המקומיבית נחמיה זה בתחום האזור ביום                
1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
כאוסימנה הוא אלה כהן רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

בא כח הרשימה היא כהן אלה מבית נחמיה 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
95בית נחמיה 1984כהן אלה 1
95בית נחמיה 1977כהן אדוה2
בית נחמיה 6דרך הורד 1983כהן שביט שני3

ידוסימנה הוא דני יזדי )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
יזדי דניאל מבית נחמיה בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

33בית נחמיה 1960דניאל יזדי 1
49בית נחמיה 1971נוימן שי 2
10בית נחמיה 1970חן מרדכי 3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

חיוסימנה הוא יחדרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
בלחסן הילה מבית נחמיה א בא כוח הרשימה הי

ברק אלון יהודה מבית נחמיה א בא כח הרשימה הומ"מ 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

41בית נחמיה 1983בלחסן הילה1
בית נחמיה83דרך הכלנית 1979ברק אלון יהודה 2
בית נחמיה 150דרך היסמין 1972אוהב ציון חדווה 3
34בית נחמיה 1955דריקס מלכה 4
69בית נחמיה 1986חן לירון ליאורה5

דחוסימנה הואהדור החדש רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
אוהב ציון שחר מבית נחמיהבא כוח הרשימה הוא 
חן מרדכי מבית נחמיההוא מ"מ בא כח הרשימה

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

10בית נחמיה 1970חן מרדכי 1
73בית נחמיה 1966נטף רבקה ריבי2

[הקלד כאן]

 03-9722822, פקס 03-9722899-, טלפון 6083210, שוהם 10רחוב מודיעים 

56בית נחמיה 1981אוהב ציון שחר3
95בית נחמיה 1983בן שלמה גיא 4
85בית נחמיה 1976שלו אהוד 5
21בית נחמיה 1939דיליאן חנה 6

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

ההצבעה.יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות 
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
במזכירות ליד המכלת.1

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
לבן;צבע -למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתמקומיועד 
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3האזורית חבל מודיעין (קומה במועצה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

בני עטרותבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב

חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.1
 = הכרזה ביום הבחירות1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
= הכרזה ביום הבחירות 5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא.3

הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .5
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.6

מקום הקלפימס' הקלפי
מועדון בני עטרות .1

מעטפות ההצבעה.7
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.8
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.9

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

כפר דניאל בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצה וכן לוועד המקומיכפר דניאל זה בתחום האזור ביום                
1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 
)2(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
עדוסימנה הוא בעדרשימה שהכינוי שלה הוא )1(

מוריה חיים מכפר דניאל בא כוח הרשימה הוא 
גור לביא עמרי אלון מכפר דניאל מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

262כפר דניאל 1969זיידמן רונן 1
כפר דניאל 1964מוריה חיים 2
85כפר דניאל 1967גור לביא עמרי אלון 3

כדוסימנה הוא יוני ריינהורן לפיתוח הכפר)     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
ריינהורן יונתן מכפר דניאל בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

4כפר דניאל 1959ריינהורן יונתן 1
27כפר דניאל 1950לנדברג יאיר  2
5כפר דניאל 1953ברלק הנריקה חורגה  3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

ידוסימנה הוא יחדרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
עמר מאיר סלומון מכפר דניאל בא כוח הרשימה הוא 
היא עמר אסנת מכפר דניאל מ"מ בא כוח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

49כפר דניאל 1965עמר מאיר סלומון 1
16כפר דניאל 1969ביטון מאיר 2
כפר דניאל 1971רונן סארוגאטי3
58כפר דניאל 1977אזולאי אדווה מזל 4
29כפר דניאל 1969גביש עמוס זוהר 5

עדוסימנה הואבעדרשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
מוריה חיים מכפר דניאל בא כוח הרשימה הוא 

גור לביא עמרי אלון מ"מ בא כוח הרשימה הוא 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
כפר דניאל 1964מוריה חיים 1
85כפר דניאל 1967גור לביא עמרי אלון 2

 

73כפר דניאל 1974כץ רוית 3
כפר דניאל1966גוטרמן רון יהושוע 4
252כפר דניאל 1976זוטא קרן 5
282כפר דניאל 1978רוזנבאום אבי 6
268כפר דניאל 1972לחמי יניב 7
262כפר דניאל 1969זיידמן רונן 8

מבוסימנה הואמאוחדים במושב רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
ריינהורן יונתן  מכפר דניאל בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

10כפר דניאל 1964זוסמן שרינה 1
60כפר דניאל 1979ניצן מיכל ג'יין 2
5כפר דניאל 1983ברלק ברונו רנה 3
18כפר דניאל 1983קופר בן סלומון 4

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
בית העם .1

מעטפות ההצבעה.9
במעטפה נפרדת;ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים 

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתק

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי/נציגות*
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

נחלים בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.ועצהבחירות למנחליםזה בתחום האזור ביום                

2מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
הכרזה ביום הבחירות= 9העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוומענושם בא כוח ההצעה המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה
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הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
כןוסימנה הוא ליאור סטופל כולנו נחלים רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

מנחלים סטופל ליאורבא כוח הרשימה הוא 
מנחליםשפר בן ציון ירחמיאל מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

44נחלים 1970סטופל ליאור 1
11נחלים 1962שפר בן ציון ירחמיאל 2
נחלים 45שניר 1970אפרתי רן 3

מכוסימנה הוא כנחלים נטיו )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
מנחלים כהן מרדכי בא כוח הרשימה הוא 

מנחלים מ"מ בא כח הרשימה הוא אילוז אבי
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
נחלים 1951כהן מרדכי 1
נחלים 59שניר 1984מרקוביץ קרן 2
נחלים 25שניר 1973אילוז אבי 3

בוסימנה הוא אלי בנצקי למועצה )     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(
בנצקי אליהו מנחלים  בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

נחלים 96ירדן 1945בנצקי אליהו1
81נחלים 1954לוץ יהודה 2
נחלים 41ירדן 1950טייכמן ניצה בלומה3

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .6
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.7

מקום הקלפימס' הקלפי
מזכירות .1
מזכירות .2

 

.1עד................... (כולל), יצביעו בקלפי מס' .הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............(א).8
.2(כולל), יצביעו בקלפי מס' של משפחתם הוא ... עד .........הבוחרים שהאות הראשונה (ב)                        

מעטפות ההצבעה.9
לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;ההצבעה 

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.10
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתק

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

כרם בן שמן בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב

חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.1
 = הכרזה ביום הבחירות1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2

= הכרזה ביום הבחירות5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא.3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה
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0002.עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .4
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.5

מקום הקלפימס' הקלפי
בית ספר יסודי כפר הנוער בן שמן .1

מעטפות ההצבעה.6
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.7
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.8

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

בארות יצחק בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצהבארות יצחק ביום זה בתחום האזור                

= הכרזה ביום הבחירות1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
= הכרזה ביום הבחירות 5העומדים לבחירה הואמספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4

)1(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענובא כוח ההצעה ומענושם המעןשנת לידה
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)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה
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22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .5
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.6

מקום הקלפיהקלפימס' 
מועדון לחבר.1

מעטפות ההצבעה.7
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.8
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.9

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

נופךבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.למועצה וכן לוועד המקומיבחירות נופךזה בתחום האזור ביום                

1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוומענושם בא כוח ההצעה המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה
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הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
דוסימנה הוא דניאל דדוןרשימה שהכינוי שלה הוא )1(

סגל חיים נפתלי מנופךבא כוח הרשימה הוא .
אגרנוב מרינה מנופך א מ"מ בא כוח הרשימה הי

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

, נופך 3ספיר 1962דדון דניאל 1
, נופך130לשם 1977סגל חיים נפתלי 2

טסוסימנה הוא למען כולם)     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
שטרית מאיר מנופך בא כוח הרשימה הוא 

טימסית זהבה מנופך  מ"מ בא כוח הרשימה היא             
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
45נופך 1960טימסית זהבה  1
נופך36לשם 1961יפרח דוד שלמה 2
נופך 1964נאור רות 3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6          
פבוסימנה הוא פעילים בכפררשימה שהכינוי שלה הוא)1(

יפרח בן צבי מנופךבא כוח הרשימה הוא 
                                  שבת משה מנופך מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המען שנת לידההמועמדשם מס' סידורי

נופך14תרשיש 1957שטרית מאיר 1
נופך40ספיר 1963יפרח בן צבי 2
12נופך 1966פימה רפי 3
נופך60אבני החושן 1955שבת משה4

ענוסימנה הוא עתיד נופךרשימה שהכינוי שלה הוא )2(
                              סגל חיים נפתלי  מנופךבא כוח הרשימה הוא 

אגרנוב מרינה מנופך מ"מ בא כוח הרשימה הוא
המועמדים ברשימה זו הם:                           

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

 

, נופך130לשם 1977סגל חיים נפתלי 1
, נופך 5ספיר 1969עורקובי אברהם .2
, נופך52תרשיש 1992בועז יסמין . 3
יהלום נופך 1961נגר משה.4
40נופך 1992ברוך עוז ברוך.5
, נופך21תרשיש 1956אמיתי שמעון .6

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.יהיה להצביע גם אם תתעכב 
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
21רחוב תרשיש –מועדון –מבנה רב תכליתי .1

מעטפות ההצבעה.10
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-המועצהלראש מעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.11
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי/נציגות*
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.12

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

1959



 

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

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

מבוא מודיעים בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.לוועד המקומימבוא מודיעיםזה בתחום האזור ביום                

הכרזה ביום הבחירות= 1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 
)2(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק
רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.5

בוסימנה הוא ביתי רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
ברקי מוריה אפרת ממבוא מודיעים בא כוח הרשימה הוא 

ג'ודי מבוא מודעיםמ"מ בא כח הרשימה היא קוסוי
המועמדים ברשימה זו הם:

מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי
מבוא מודיעים1962נפתלי שרה 1
24מבוא מודיעים 1991ברקי מוריה אפרת 2
28מבוא מודיעים 1966קוסוי ג'ודי 3
23מבוא מודיעים 1951גילמור ראובן 4
מבוא מודיעים 1950סנד לאה רבקה 5

מוסימנה הואמאוררשימה שהכינוי שלה הוא )2(
כהן רעיה א בא כוח הרשימה הי

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

16מבוא מודיעים 1971כהן רעיה 1
22מבוא מודיעים 1960דוד ניצה2
20מבוא מודיעים 1982טרואופיאנסקי פייגה מרים 3
31מבוא מודעים 1955כהן רותי 4
17מבוא מודיעים 1981חנה רחל 5

אוסימנה הואאחדותרשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
גולמב אלנתן צמח ממבוא מודעים בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא ריצ'מן נתאל יעקב ממבוא מודעים 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
77מבוא מודיעים 1987גולומב אלנתן צמח 1
15מבוא מודיעים 1989ריצ'מן  נתנאל יעקב 2
19מבוא מודיעים 1978סוריאס אברהם 3
7מבוא מודיעים 1975שפירא שירה 4
35מבוא מודיעים 1949בן יהודה יצחק מעיין 5

0002.עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .6
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.7

מקום הקלפימס' הקלפי

 

במזכירות .1

מעטפות ההצבעה.8
לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים 

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.9
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתמקומיועד 

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית 

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

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

)3אזורית חבל מודיעין (קומה במועצה הומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.10

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

כפר הנוער בן שמן בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב

חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.1
אין בחירות לועד המקומי ולמועצה            2

ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:הוגשולראשות המועצהלקראת הבחירות .3
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

0002.עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .4
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.יהיה להצביע גם אם תתעכב 
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.5

מקום הקלפימס' הקלפי
בית ספר יסודי כפר הנוער בן שמן .1

מעטפות ההצבעה.6
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.7
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.8

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

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

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

כפר רות בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצה וכן לוועד המקומיכפר רות זה בתחום האזור ביום                
1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
כרוסימנה הוא כפר רות רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

4כפר רות 1959ספקטור שי 1
10כפר רות 1951בראון יהודה 2
76כפר רות 1951סחראי רחל 3

צדוסימנה הוא צדק )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
פלדשטיין שמואל אמיר מכפר רות בא כוח הרשימה הוא 

יצחק ארז מכפר רות א ומ"מ בא כח הרשימה ה
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
7כפר רות 1955פלדשטיין שמואל אמיר 1
7כפר רות 1955פורסטר אביבה 2

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

כחוסימנה הוא עתיד טוב יחד רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
אילון שירי שרה מכפר רות א בא כוח הרשימה הי

בא כח הרשימה היא דרגצקי גרמה רותם מכפר רות מ"מ 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

76כפר רות 1982אילון שירי שרה 1
19כפר רות 1986היימן אלעד נחחם2
10כפר רות 1982בראון עמרי3
24כפר רות 1981דרגצקי גרמה רותם 4
74כפר רות 1982ליברמן לירון 5
5כפר רות 1983זלוטקין עינת 6
74כפר רות 1986פדידה יצחק 7
כפר רות1980ארמוני עופר 8
19כפר רות 1989כהן הרשטיק מור 9

9כרפ רות 1986סליט נועם10

כן וסימנה הואכפר רות שלנורשימה שהכינוי שלה הוא  )2(

 

אליהו רואי מכפר רות בא כוח הרשימה הוא 
הוא גבעון איתי יצחק מכפר רות מ"מ בא כח הרשימה

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

9כפר רות 1976אליהו רואי 1
32כפר רות 1972גבעון איתי יצחק 2
61כפר רות 1981עוזי יניר 3

מזוסימנה הואמאזניים רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
יצחק ארז מכפר רות בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

7כפר רות 1983פלדשטיין עמרי 1
66כפר רות 1992זכמי ירדן 2

0002.עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

הקלפימקום מס' הקלפי
מועדון .1

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
תיות)מתחת לאות(

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

גנתוןבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצה וכן לוועד המקומיגנתון זה בתחום האזור ביום                
1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 
)2(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
אבוסימנה הוא אבנר אבולש נסיון שעובדרשימה שהכינוי שלה הוא )1(

הוא משולם משה מגנתון בא כח הרשימה 
מ"מ בא כח הרשימה היא אשכנזי ענת מגנתון 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

גנתון 59הרימון 1950אבולש אבנר 1
55גנתון 1950משולם משה 2
גנתון 261האורן 1957לוי יאיר 3
59גנתון 1983מנשה דני 4

גמוסימנה הוא גנתון מתאחדת )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
פישלר גיא מגנתון בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

גנתון 258האורן 1974פישלר גיא 1
231גנתון 1973ביל אור 2
57גנתון 1968ג'רבי גלית 3
גנתון 246הצאלון 1958כץ אבי מאיר 4

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

גמוסימנה הוא גנתון מתאחדת רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
משיח יצחק מגנתון הוא בא כוח הרשימה 

לוי שפירא אורית חנה א בא כח הרשימה הימ"מ 
המועמדים ברשימה זו הם:                                            

מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי
57גנתון 1970משיח יצחק 1
9גנתון 1977לוי שפירא אורית חנה 2
231גנתון 1964כהן יעקב 3
80גנתון 1949חלפון בנימין 4
גנתון 258האורן 1974פישלר גיא 5

צחוסימנה הואצוות חשיבה רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
בכר יצחק מגנתון בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

5גנתון 1964בכר יצחק 1

 

חדוסימנה הוא  להוביל דרך חדשה בגנתוןרשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
אשכנזי ענת מגנתון א הרשימה היבא כוח 

היא מרום אלגרבלי רביטל מגנתון מ"מ בא כח הרשימה 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
261גנתון 1974לוי מיה 1
233גנתון 1970אשכנזי ענת 2
228גנתון 1974מרום אלגרבלי רביטל 3

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
גנתון מזכירות .1

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
ההדפסהצבע שפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11
24.10.18תאריך 

עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

גמזו בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב

חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.1
 = הכרזה ביום הבחירות1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2

= הכרזה ביום הבחירות5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא.3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .5
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.6

מקום הקלפימס' הקלפי
מועדון מושב גמזו .1

ההצבעהמעטפות .7
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.8
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.9

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 

הל הבחירות מנ

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

לפידבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.למועצה וכן לוועד המקומיבחירות לפידזה בתחום האזור ביום                

3מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
9העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יוסףיעל 24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
עלוסימנה הוא לפיד אחת בראשות עובד שטח רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

שטח עובדיה מלפיד הוא בא כח הרשימה 
הוא אטיאס אריק מלפיד מ"מ בא כח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

לפיד18השקמה 1971אטיאס אריק 1
לפיד39ארזים 1963שייביץ בן ישי סימון 2
לפיד29הרי ירושלים 1957חניה יעקב 3
לפיד 26אורנים 1958אמיתי תמיר יעקב 4
לפיד24השקמה 1970אלקוצר איריס5

כןוסימנה הוא למען לפיד)     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
יתום עמר מלפיד בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה עזרא יוסי מלפיד 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
לפיד4הירדן 1958פרג אלון 1
לפיד 4אגוז 1971חסיד אביב 2
לפיד11ארזים 1969עזרא יוסי 3
לפיד22הזית 1972וייס דפנה 4

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

עלוסימנה הוא לפיד אחת בראשות עובד שטח רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
מלפידהוא שטח עובדיה בא כוח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

לפיד 49האורנים 1964שטח עובדיה 1
לפיד 36אורנים 1963אשכנזי חיים 2
לפיד 14האורנים 1969נחושתן שונית 3
לפיד15כנרת ים 1966דואני משה 4
לפיד 43ארזים 1978מור אלה 5
לפיד20ים כנרת 1965לוי יוחנן ג'ון 6
לפיד32האורנים 1982פינץ ענבל 7
לפיד1הירדן 1970בר שלום 8

 

לפיד 25הגליל 1971גוט ג'ינה 9
לפיד26אורנים 1958אמיתי תמיר יעקב 10
לפיד 9הירדן 1966בוקר סגלית 11
לפיד23הגליל 1974מנצורי אדיר 12
לפיד10הרי ירושלים 1977לוינגר קרן 13
, לפיד 8ים המלח 1960דביר אילן 14
לפיד 84הזית 1942גרון אנט 15
לפיד 5השקמה 1996אדלשטין גל דב 16

כןוסימנה הוא  למען לפיד רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
הוא יתום עמר מלפיד בא כוח הרשימה 

הוא עזרא יוסי מלפיד מ"מ בא כח הרשימה 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
לפיד96השקמה 1972יתום עמר1
לפיד11ארזים 1969עזרא יוסי2
לפיד22הזית 1972וייס דפנה 3
לפיד 31השקמה 1947קרונר כרמלה 4
לפיד4אגוז 1971חסיד אביב5
לפיד 4הירדן 1958פרג אלון6
לפיד98השקמה 1977גורן איתי7
לפיד26ים כנרת 1981אדרי אסף 8
לפיד 10ארזים 1969זמיר אלון 9

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
, מועדון פיס 40השקמה 1
, בית ספר יסודי לפיד 67השקמה 2
יסודי לפיד, בית ספר 67השקמה 3

.1עד................... (כולל), יצביעו בקלפי מס' .הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............(א).9
.2יצביעו בקלפי מס' של משפחתם הוא ......... עד .........הבוחרים שהאות הראשונה (ב)                        

.3(כולל), יצביעו בקלפי מס' של משפחתם הוא ... עד .........הבוחרים שהאות הראשונה (ג)      

מעטפות ההצבעה.10
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.11
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3חבל מודיעין (קומה במועצה האזורית ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.12

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

כפר טרומן בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב

חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.1
 = הכרזה ביום הבחירות1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2

= הכרזה ביום הבחירות 5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא.3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .5
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.6

מקום הקלפימס' הקלפי
בית הפיס לקהילה .1

מעטפות ההצבעה.7
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.8
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.9

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

רינתיהבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצהרינתיהביום זה בתחום האזור                

= הכרזה ביום הבחירות1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
= הכרזה ביום הבחירות 5העומדים לבחירה הואמספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4

)1(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענובא כוח ההצעה ומענושם המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .5
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.6

מקום הקלפיהקלפימס' 
מזכירות החדשה .1

מעטפות ההצבעה.7
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

:צורת פתקי ההצבעה.8
צבע ההדפסהההדפסהשפת תוכן ההדפסהגודל הפתקצבע הפתקהמוסד העומד לבחירה

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

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

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

)3עין (קומה במועצה האזורית חבל מודיומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.9

24.10.18:תאריך
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

מושב בן שמן בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.לוועד המקומימושב בן שמן זה בתחום האזור ביום                

הכרזה ביום הבחירות= 1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק
רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומי ראת הבחירות לק.5

תוסימנה הוא תושבים בשביל המושב רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
שחורי איתי מבן שמן בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

151בן שמן מושב 1961שחורי איתי 1
61בן שמן מושב 1977גנצ'רסקי ניר 2
152בן שמן מושב 1969גפנר מנחם דלית 3
123בן שמן מושב 1971סידי רשתי גלית 4
46בן שמן מושב 1971בוהם אידית 5
54בן שמן מושב 1964ששו שלמה 6

שבוסימנה הואבנשמניםרשימה שהכינוי שלה הוא )2(
בא כוח הרשימה הוא אבשלומי צבי ממושב בן שמן 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

125בן שמן 1979אבשלומי אורי מאיר 1
64בן שמן 1979קנרש נועם2
402בן שמן 1976פולישוק גלעד 3
106בן שמן 1979דן ארבל4
14דרך הזית 1986דבי אדר אסתר5

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .6
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.יהיה להצביע גם
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.7

מקום הקלפימס' הקלפי
במזכירות .1

מעטפות ההצבעה.8
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.9
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה

 

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

-יעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד (ללא האות) והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד י
הפתק ייפסל.

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.10

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

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

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

מזורבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

            בחירות למועצה מזורזה בתחום האזור ביום                
2מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
הכרזה ביום הבחירות= 5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
אקוסימנה הוא אילן קופרשטיין רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

וייס יצחק ממזור בא כוח הרשימה הוא 
בר טל איתמר ממזורמ"מ בא כוח הרשימה הוא

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

מזור2היוגב 1954קופרשטיין אילן 1
מזור 19הנוטע 1945איתמר בר טל 2
8מזור 1949וייס יצחק3

משוסימנה הוא למען מזור )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
שוורץ שלמה מרדכי ממזור בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא וילהלם ישעיהו ממזור 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
83מזור 1953שוורץ שלמה מרדכי 1
מזור51המייסדים 1948וילהם ישעיהו 2
74מזור 1951גיטמול צבי 3
73מזור 1961הללגלבוע4

מןוסימנה הוא עבורינו)     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(
ארד בן ממזורבא כוח הרשימה הוא 

ח הרשימה בראונר תמיר ממזור מ"מ בא כ
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
מזור17השחר 1946לוי זקש יוסף1
מזור8הדקל 1980תמירבראונר2
מזור12הגפן 1975ארד בן 3

22.00עד שעה 07.00יהיו משעה 1בקלפי שעות ההצבעה .6
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
אלה:הקלפיות באזור יוצבו במקומות .7

מקום הקלפימס' הקלפי
מועדון בית הותיק .1
מועדון בית הותיק.2

 

.1עד................... (כולל), יצביעו בקלפי מס' .הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............(א).8
.2(כולל), יצביעו בקלפי מס' .........של משפחתם הוא ... עד הבוחרים שהאות הראשונה (ב)                        

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

פתקי ההצבעהצורת .10
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

הרשימה אות(תיות) הרשימה+ כינוי ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

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

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

מזורבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

            בחירות למועצה מזורזה בתחום האזור ביום                
2מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
הכרזה ביום הבחירות= 5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
אקוסימנה הוא אילן קופרשטיין רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

וייס יצחק ממזור בא כוח הרשימה הוא 
בר טל איתמר ממזורמ"מ בא כוח הרשימה הוא

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

מזור2היוגב 1954קופרשטיין אילן 1
מזור 19הנוטע 1945איתמר בר טל 2
8מזור 1949וייס יצחק3

משוסימנה הוא למען מזור )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
שוורץ שלמה מרדכי ממזור בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא וילהלם ישעיהו ממזור 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
83מזור 1953שוורץ שלמה מרדכי 1
מזור51המייסדים 1948וילהם ישעיהו 2
74מזור 1951גיטמול צבי 3
73מזור 1961הללגלבוע4

מןוסימנה הוא עבורינו)     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(
ארד בן ממזורבא כוח הרשימה הוא 

ח הרשימה בראונר תמיר ממזור מ"מ בא כ
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
מזור17השחר 1946לוי זקש יוסף1
מזור8הדקל 1980תמירבראונר2
מזור12הגפן 1975ארד בן 3

0002.עד שעה 07.00יהיו משעה 2בקלפי שעות ההצבעה .6
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
אלה:הקלפיות באזור יוצבו במקומות .7

מקום הקלפימס' הקלפי
מועדון בית הותיק .1
מועדון בית הותיק.2

 

.1עד................... (כולל), יצביעו בקלפי מס' .הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............(א).8
.2(כולל), יצביעו בקלפי מס' .........של משפחתם הוא ... עד הבוחרים שהאות הראשונה (ב)                        

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

פתקי ההצבעהצורת .10
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

הרשימה אות(תיות) הרשימה+ כינוי ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

שילת בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.למועצה וכן לוועד המקומיבחירות שילת זה בתחום האזור ביום                

1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יוסףיעל 24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
ישוסימנה הוא יוסי שניידר שילת הבית רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

וונש עמר משילתבא כוח הרשימה הוא 
הוא עגור הלוי אביב משילת מ"מ בא כוח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

149שילת 1949שניידר יוסף 1
135שילת 1968וונש עמר 2
111שילת 1969עגור הלוי אביב 3

דוסימנה הוא דורות )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
תמים ענבל אופק משילת בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה היא עפרון איילה משילת 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
131שילת 1946עפרון דב 1
שילת1980תימן איל 2
14שילת האלון 1976מירב יהונתן 3

מועמדים כלהלן:רשימות הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

יחוסימנה הוא ביחד רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
פנצר אורן משילת בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא אלתר יובל משילת 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

שילת10ורד 1979אורן פנצר1
שילת1953בן גד אליעזר 2
שילת1983אלתר יובל 3
20שילת החצב 1982צוובנר שי רון 4
6שילת 1990רוזן מיכל 5

שוסימנה הואשילוב דורות רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
תמים ענבל אופק משילת בא כוח הרשימה הוא 
היא עפרון איילה משילת מ"מ בא כח הרשימה

 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

ורד שילת1980תמים ענבל אופק 1
שילת108רימון 1940הכט יוחנן 2
שילת 4אלון 1976מירב יהונתן3
שילת 1980תימן איל 4
שילת1946131עפרון דב5

שבוסימנה הואהבית שילת רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
וונש עמר משילתבא כוח הרשימה הוא 
הוא עגור הלוי אביב  משילת מ"מ בא כח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

135שילת 1968וונש עמר 1
12שילת 1963יד שלום תמר 2
149שילת 1949שניידר יוסף 3
111שילת 1969עגור הלוי אביב4
184שילת 1959רבהון רינת 5

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
חדר זכרון ליד מועדון נוער.1

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
לבן;צבע -למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתמקומיועד 
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3האזורית חבל מודיעין (קומה במועצה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

שחוסימנה הואחייבים שינוירשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
צדוק מנחם מברקת בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא סעדה יוסף  מברקת   
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
ברקת43הגפן 1979צדוק מנחם 1
328ברקת 1980סעדה יוסף 2
ברקת40הגפן 1987כהן מרדכי3
318ברקת 1953משה אשר 4

חיוסימנה הואלמען ברקת שלנו רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
מעטוף משה מברקתבא כוח הרשימה הוא 
הוא הלל נתן מברת מ"מ בא כח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

36ברקת 1958מעטוף משה 1
419ברקת 1957מדעי מאיר 2
ברקת27הפרחים 1957הלל נתן 3
20ברקת 1986מאיר אלרועי 4
418ברקת 1956בן שלום רפאל 5

אהוסימנה הוא   עשייה למען התושביםרשימה שהכינוי שלה הוא  )4(
הלל אראלה מברקת א בא כוח הרשימה הי

היא הלל אביחיל מברקתמ"מ בא כח הרשימה 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
ברקת423הספיר 1961הלל אראלה 1
ברקת23הפרחים 1957הלל אביחיל 2

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
התאנה בית העם .1
התאנה בית העם.2

.1עד................... (כולל), יצביעו בקלפי מס' .הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............(א).8
.2(כולל), יצביעו בקלפי מס' של משפחתם הוא ... עד .........הבוחרים שהאות הראשונה (ב)                        

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

כלהלן:צבע מעטפות יהיה 
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 

 

מנהל הבחירות 

 

 

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

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

ברקתבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.למועצה וכן לוועד המקומיבחירותברקתזה בתחום האזור ביום                
2מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא.2
9העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוומענושם בא כוח ההצעה המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 
)2(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יוסףיעל24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
המוסימנה הוא הלל מנשה רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

הלל מנשה מברקתהוא בא כח הרשימה 
הלל כוכבית מברקת מ"מ בא כח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

65ברקת 1956הלל מנשה 1
338ברקת 1958הלל כוכבית 2
15ברקת 1970הלל אורן 3

אבוסימנה הוא אביבה הלל)     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
הלל אסתר אביבה מברקת א בא כוח הרשימה הי

מ"מ בא כח הרשימה הוא הלל חננאל מברקת               
המועמדים ברשימה זו הם:                  

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
462ברקת 1971הלל אסתר אביבה 1
462ברקת 1990הלל ישראל יפת 2
462ברקת 1966הלל חננאל 3

ישוסימנה הוא באנו לשנות   )     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(          
אלמגור אידית  מברקת   א בא כוח הרשימה הי

מ"מ בא כח הרשימה הוא מעטוף ליאור מברקת                 
המועמדים ברשימה זו הם:                  

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
319ברקת 1960מעטוף יששכר 1
79ברקת 1976אלמגור אידית2
319ברקת 1989מעטוף ליאור3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

גמוסימנה הוא גדי מעטוףרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
מעטוף גדי מברקת הוא בא כוח הרשימה 

בן צור ישראל גד  מברקתא בא כח הרשימה הומ"מ 
המועמדים ברשימה זו הם:                                            

מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי
446ברקת 1967מעטוף גדי 1
449ברקת 1968בן צור ישראל גד 2
26ברקת 1985בן שלום חיים 3
428הספיר 1988איובי נדב 4

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

גבעת כח בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצה וכן לוועד המקומיגבעת כח זה בתחום האזור ביום                
1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 
)2(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
מנוסימנה הוא משה נחמיה רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

הוא נחמיה משה מגבעת כח בא כח הרשימה 
מ"מ בא כח הרשימה הוא דמתי עמנואל מגבעת כח 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
33גבעת כח 1967נחמיה משה 1
61גבעת כח 1972יהוד שאול 2
28גבעת כח 1968אליהו אברהם 3

אפוסימנה הוא אבשלום פירסק )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
אבשלום מגבעת כח פירסקבא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

23גבעת כח 1981אבשלום פירסק 1
23גבעת כח 1982פרסיק אילון2
71גבעת כח 1986אנג'ל רפאל 3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

מיוסימנה הוא מנשה יהודרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
הוא שמע איתי מגבעת כח בא כוח הרשימה 

יהוד משה מגבעת כח א בא כח הרשימה הומ"מ 
המועמדים ברשימה זו הם:                                            

מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי
62גבעת כח 1961יהוד מנשה 1

אשוסימנה הואאיתי שמערשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
שמע איתי מגבעת כח בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

56גבעת כח 1975שמע איתי 1

אבוסימנה הואיחד  רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
בנדלק יעקב שמואל מגבעת כח בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה אליהו ציון מגבעת כח   
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
34גבעת כח 1967אליהו יוסף ציון1

 

78גבעת כח 1969בנדלק יעקב שמואל 2
72גבעת כח 1982גולדנברג שמע ליהי אדלה 3
32גבעת כח 1979פישר ליאת 4
40גבעת כח 1970יצחקי ארמון 5
40גבעת כח 1989פרסק אסנת 6

עדוסימנה הואעמי דמתי   רשימה שהכינוי שלה הוא  )4(
דמתי עמנואל מגבעת כח   בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה כוכבי אליקים מגבעת כח 
זו הם:המועמדים ברשימה

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
70גבעת כח 1964כוכבי אליקים  1

טלוסימנה הואטל טולדנו    רשימה שהכינוי שלה הוא  )5(
היא טולדנו טל    בא כוח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

231גבעת כח 1971טולדנו טל   1

ליוסימנה הואלאה אשרף   רשימה שהכינוי שלה הוא  )6(
היא אשרף לאה מגבעת כח    בא כוח הרשימה 

מ"מ בא כח הרשימה הוא אשרף יואב  מגבעת כח 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
86גבעת כח 1968אשרף לאה 1
86גבעת כח1965אשרף יואב 2

יאוסימנה הואישמח   רשימה שהכינוי שלה הוא  )7(
הוא ישמח איל מגבעת כח     בא כוח הרשימה 

מ"מ בא כח הרשימה היא יהוד מיטל אורלי מגבעת כח  
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
65גבעת כח 1972ישמח איל 1
60גבעת כח 1978יהוד מיטל אורלי 2

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
במועדון .1

מעטפות ההצבעה.9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסההדפסהשפת התוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

 

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

בית עריף בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.ת למועצה וכן לוועד המקומיבחירובית עריף זה בתחום האזור ביום                

1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוומענושם בא כוח ההצעה המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
לבוסימנה הוא לב רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

נבו מלי מבית עריף בא כוח הרשימה הוא 
לזרוביץ אלכס מבית עריף מ"מ בא כוח הרשימה הוא

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

125בית עריף 1972מתיא אסף 1

רקוסימנה הוא רוני אזרק)     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
רוני אזרק מבית עריף בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

24בית עריף 1966רוני אזרק1
34בית עריף 1969כהן יהושוע2
12בית עריף 1959חדד זוהר3

חיוסימנה הוא חג'בי ירחמיאל )     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(
חג'בי ירחמיאל מבית עריף בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הינדי מיכאל מבית עריף  
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
79בית עריף 1963חג'בי ירחמיאל 1
143בית עריף 1957הינדי מיכאל2
124בית עריף 1960סאודאי אורי3
79בית עריף 1973רפאל דוד4

מועמדים כלהלן:רשימות הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

ידוסימנה הוא יחדרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
כהן דן מבית עריף בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

129בית עריף 1967כהן דן1
41עריף בית 1964צברי אהרון2
62בית עריף 1968יוסף מיכה3
5בית עריף 1995תם גיא4

 

12בית עריף 1963חדד חנוך 5

לבוסימנה הואלברשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
לזרוביץ אלכס מבית עריףבא כוח הרשימה הוא 

מלי נבו מבית עריף מ"מ בא כוח הרשימה הוא 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדסידורימס' 
118בית עריף 1975נבו מלי 1
186בית עריף 1967לזרוביץ אלכס2
125בית עריף 1972מתיא אסף3
114בית עריף 1974פינק אייזיקס רנית רוזית4
108בית עריף 1972קנר פיסטרוב עדי 5

אבוסימנה הואיוזמהרשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
בוטה אריה מבית עריףבא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

78בית עריף 1973בוטה אריה1
16בית עריף 1974עומסי זמיר2
1בית עריף 1953הינדי ישראל 3
69בית עריף 1973רפאל דוד 4
2בית עריף 1983חשבי נתנאל 5
167בית עריף 1960שטרן זמירה6

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
תרבות בית .1

מעטפות ההצבעה.10
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.11
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסההפתקגודל צבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

-ה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד (ללא האות) והכינוי של הרשימ
הפתק ייפסל.

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.12

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

אחיסמך בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.למועצה וכן לוועד המקומיבחירותאחיסמך זה בתחום האזור ביום                

2מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוומענושם בא כוח ההצעה המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
אסוסימנה הוא אבי סופר רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

סופיר אברהם מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 
היא סופיר נאוה מאחיסמך מ"מ בא כוח הרשימה 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

102אחיסמך 1977סופיר אברהם1
39אחיסמך 1969ג'יראד שלום2
75אחיסמך 1967גאלי ויקטור3

אבוסימנה הוא אורן בדירי )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
מאחיסמך בן שחר יוסי בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

אחיסמך 18הזית 1976בדירי אורן 1
אחיסמך 73שבעת המינים 1983שויד מיכאל2
241אחיסמך 1970נגאתי לקטוי שולמית3

אדוסימנה הוא אבי דישק )     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(
דישק אליהו מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

58אחיסמך 1956דישק אליהו 1
71אחיסמך 1962שמאקה רחמים 2
33אחיסמך 1956אבידן שמעון 3

מועמדים כלהלן:רשימות הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

ישוסימנה הוא יוסי בן שחר רשימה שהכינוי שלה הוא )1(
בן שחר יוסי בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

240אחיסמך 1971בן שחר יוסי1
73שבעת המינים 1983שויד מיכאל 2
33אחיסמך 1956אבידן שמעון 3

 

נאוסימנה הואאליאור דהמןרשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
דהמן אליאור מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה דהמן מאור מאחיסמך 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
אחיסמך 229הזית 1989אליאור דהמן 1

בהוסימנה הואביחד נשנהרשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
תשובה ברוך מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה אלגאלי ניסים מאחיסמך 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
70אחיסמך 1969תשובה ברוך 1
45אחיסמך 1969לגאלי ניסים 2

מיוסימנה הואחינוך מאז ולתמידרשימה שהכינוי שלה הוא  )4(
אהרון מירה מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 

מגרו מזל מאחיסמך מ"מ בא כח הרשימה היא 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
60אחיסמך 1974אהרון מירה 1
אחיסמך 216שבעת המינים 1962מגרו מזל 2

ידוסימנה הואשמעון הקטן רשימה שהכינוי שלה הוא  )5(
אלגלי שמעון מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 

אלגאלי אסתר מאחיסמך מ"מ בא כח הרשימה הוא 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
87אחיסמך 1976אלגאלי שמעון 1
7אחיסמך 1989אלגלי אסתר 2

סשוסימנה הואחפץ חיים רשימה שהכינוי שלה הוא  )6(
סמכה שמואל מאחיסמך בא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
מס' 

סידורי
המעןשנת לידהשם המועמד

אחיסמך 14הזית 1955סמכה שמואל1

ויוסימנה הוא אחיסמך של כולם  רשימה שהכינוי שלה הוא )7(
גאלי ויקטור מאחיסמבא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

75אחיסמך 1967גאלי ויקטור1
102אחיסמך 1977סופיר אברהם 2
39אחיסמך 1969ג'יראד שלום 3

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
אוהל אברהם .1
אוהל אברהם .2

.1עד................... (כולל), יצביעו בקלפי מס' .הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............(א).9
.2(כולל), יצביעו בקלפי מס' של משפחתם הוא ... עד .........הבוחרים שהאות הראשונה (ב)                        

מעטפות ההצבעה.10
העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;ההצבעה לכל אחד מהמוסדות

 

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.11
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.12

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

 1נספח 
1958–צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

חדידבחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.למועצה וכן לוועד המקומיבחירות חדידזה בתחום האזור ביום                

1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 

)2(
שם המועמד 

לראש המועצה
שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יוסףיעל 24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
אוסימנה הוא אבנר זכריה עושה בשבילך רשימה שהכינוי שלה הוא )1(

מחדידנחמני כרמלה בא כוח הרשימה הוא 
צ'רבין נאורה מחדידמ"מ בא כוח הרשימה הוא

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

חדיד115הכלנית 1968זכריה אבנר 1
34חדיד 1952צ'רבין נאורה 2
היוסימנה הוא יעקב הלל)     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(

הלל יעקב מחדיד בא כוח הרשימה הוא 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
6חדיד 1958הלל יעקב 1
168חדיד 1969לוי משה 2
חדיד23היסמין 1963קרוא אורלי 3

אחוסימנה הוא איחוד חדיד)     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(
מור אלי מחדידבא כוח הרשימה הוא 

בן שלום מירי מחדיד מ"מ בא כח הרשימה 
המועמדים ברשימה זו הם:    

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
50חדיד 1968בן משה אבשלום 1
21חדיד 1966בן שלום אליעזר 2
5חדיד 1959חבאני צדוק 3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

ימוסימנה הוא עתיד חדידרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
בן משה אבשלום מחדידבא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא בודנר אליקים מרקוס מחדיד  

המועמדים ברשימה זו הם:                                            
מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי

158חדיד 1983מנחם ירון 1
40חדיד 1973מנצור ענבל2

היוסימנה הואיעקב הללרשימה שהכינוי שלה הוא  )2(

 

יעקב הלל מחדידבא כוח הרשימה הוא 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
6חדיד 1958הלל יעקב1
168חדיד 1969לוי משה 2
חדיד23היסמין 1963קרוא אורלי 3

גלוסימנה הואיחד לדרך חדשה רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(
אל מחדידזמיר עשהבא כוח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

51חדיד 1966זמיר עשהאל1
143חדיד 1975מנצור מירב אור 2
147חדיד 1950ורטיקובסקי הרש צבי3

לבוסימנה הואלב חדיד רשימה שהכינוי שלה הוא  )4(
מור לוי מתנה  מחדידבא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה היא בן משה נאוה מחדיד 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
5חדיד 1959חבאני צדוק 1
21חדיד 1966בן שלום אלעזר 2

אחוסימנה הואחבאני עודד רשימה שהכינוי שלה הוא  )5(
חבאני עודד מחדידבא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה הוא חבאני אשר 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
47חדיד 1968חבאני עודד1
96חדיד 1971חבאני אשר 2

פזוסימנה הואלמען חדיד רשימה שהכינוי שלה הוא  )6(
סייהו עינב מחדידבא כוח הרשימה הוא 

מ"מ בא כח הרשימה צדוק ענבל מחדיד 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
1חדיד 1951צדוק עקיבא1
8חדיד 1967שלום מנחם 2

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8

מקום הקלפימס' הקלפי
רחוב הרקפת –באסם .1

ההצבעהמעטפות .9
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

צבע מעטפות יהיה כלהלן:
צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית שם המועמדס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

 

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 
מנהל הבחירות 

 

1959



 

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

1979-הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות התשל"ט

טירת יהודה בחירות באזור הודעת
אני מודיע בזה כלהלן:1958–לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 182התאם לסעיף ב
כמו כן יתקיימו חבל מודיעיןלראשות המועצה האזוריתיתקיימו הבחירות 30.10.2018-ביום כ"א בחשוון תשע"ט ה.            1

.בחירות למועצה וכן לוועד המקומיטירת יהודהזה בתחום האזור ביום                
1מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא.2
5העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3
הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן:לראשות המועצהלקראת הבחירות .4
)1(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענוההצעה ומענושם בא כוח המעןשנת לידה

59מושב טירת יהודה –יוסי דר מושב  מזור 2היוגב –אילן קופרשטיין 114מושב בן שמן 1951שמעון סוסן 
)2(

שם המועמד 
לראש המועצה

שם מ"מ בא כוח ההצעה ומענושם בא כוח ההצעה ומענוהמעןשנת לידה

62מושב בית עריף-יעל יוסף24מושב בית עריף 1966רוני אזרק

הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן:למועצהלקראת הבחירות .5
אדוסימנה הוא אחדות למליאת המועצהרשימה שהכינוי שלה הוא )1(

דה פאו איל מטירת יהודההוא בא כח הרשימה 
פוקס דה פאו אפרת מטירת יהודה מ"מ בא כח הרשימה הוא 

המועמדים ברשימה זו הם:    
המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי

54טירת יהודה 1972דה פאו איל 1
54טירת יהודה 1972פוקס דוד2
42טירת יהודה 1952ביטון דניאל 3

אחוסימנה הוא אביגיל חבשוש )     רשימה שהכינוי שלה הוא 2(
אביגיל חבשוש מטירת יהודה א בא כוח הרשימה הי

היא בן הרוש אסתר מטירת יהודה מ"מ בא כח הרשימה               
המועמדים ברשימה זו הם:                  

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
214טירת יהודה 1964חבשוש אביגיל 1
15טירת יהודה 1974בן הרוש אסתר 2
72טירת יהודה 1986מדר שלום 3

מאוסימנה הוא בדרך לשינוי)     רשימה שהכינוי שלה הוא 3(          
   הוא מדר אבישי מטירת יהודה בא כוח הרשימה 

   מדר יוסף מטירת יהודה מ"מ בא כח הרשימה הוא               
המועמדים ברשימה זו הם:                  

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
56טירת יהודה 1963מדר אבישי 1
52טירת יהודה 1970מדר יוסף2
52טירת יהודה 1959מרום חזקיהו 3

חיוסימנה הוא אליצור חסן     )     רשימה שהכינוי שלה הוא 4(
הוא חסן אליצור אליאס מטירת יהודה    בא כוח הרשימה 

מ"מ בא כח הרשימה הוא חסן גיורא                  
המועמדים ברשימה זו הם:                  

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
27טירת יהודה 1992חסון אליצור אליאס 1
27טירת יהודה 1997חסן מתן 2
75טירת יהודה 1987חיון ליאור 3

שחוסימנה הוא למען טירת יהודה    )     רשימה שהכינוי שלה הוא 5(

 

בא כוח הרשימה הוא חג'ג' אלי  מטירת יהודה    
המועמדים ברשימה זו הם:                  

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
11טירת יהודה 1964חג'ג' אלי 1
3טירת יהודה 1979דרור שיאון 2
11טירת יהודה 1987בן שבת ליאת 3

רשימות מועמדים כלהלן:הוגשו ואושרו כדין באזורלועד המקומיראת הבחירות לק.6

לבוסימנה הוא לב אחדרשימה שהכינוי שלה הוא )1(
גואטה אשר מטירת יהודה הוא בא כוח הרשימה 

גואטה רות מטירת יהודה א בא כח הרשימה הומ"מ 
המועמדים ברשימה זו הם:                                            

מעןתאריך לידה שם ומשפחה מספר סידורי
35טירת יהודה 1969גואטה אשר 1
42טירת יהודה 1952ביטון דניאל 2
201טירת יהודה 1963שמואלי דורון צלאח 3
47טירת יהודה 1961יצחק גויטע4

טיוסימנה הואהבית שלנו רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(
שלו נורית מטירת יהודה בא כוח הרשימה הוא 

הראל יאיר רפאל מטירת יהודה מ"מ בא כח הרשימה הוא 
המועמדים ברשימה זו הם:

המעןשנת לידהשם המועמדמס' סידורי
53טירת יהודה 1977הראל יאיר רפאל 1
62טירת יהודה 1969שלו נורית 2
224טירת יהודה 1970סולמי יניב 3
251טירת יהודה 1972נגר שרון 4
81טירת יהודה 1985דור רביד 5
77טירת יהודה 1973צפריר יעקב 6

22.00עד שעה 07.00שעות ההצבעה יהיו משעה .7
שעות ההצבעה הנ"ל, זכאיבתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

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

הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה:.8
מקום הקלפימס' הקלפי

בית התרבות .1
מעטפות ההצבעה.9

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

צבע צהוב;-לראש המועצהמעטפות ההצבעה 
צבע לבן;-למועצהמעטפות ההצבעה 
צבע תכלת-לועד מקומימעטפות ההצבעה 

צורת פתקי ההצבעה.01
צבע ההדפסהשפת ההדפסהתוכן ההדפסהגודל הפתקצבע

שחורעברית המועמדשם ס"מ7X10–כ צהובראש המועצה
אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ לבןמועצה

מתחת לאות(תיות)
שחורעברית

אות(תיות) הרשימה+ כינוי הרשימה ס"מ7X10–כ תכלתועד מקומי
מתחת לאות(תיות)

שחורעברית 

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

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

)3במועצה האזורית חבל מודיעין (קומה ומשרדו נמצא ות של המועצה האזורית הוא מר עמי יפרח מנהל הבחיר.11

24.10.18תאריך 
עמי יפרח 

 

מנהל הבחירות 

 

1959


