
 1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 
 הוראות וכללים בדבר הבחירות במועצות האזוריות 

 
 שדות דן המועצה האזורית

 
 חמדביישוב הודעת בחירות 

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

 אני מודיע בזה כלהלן:
 

יתקיימו הבחירות ביום זה  30.10.2018-ה טתשע" חשווןב כ"א ביום .1
 .ועד המקומיובחירות למועצה וכן ל חמדביישוב 

 
 1הוא  היישובמספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם  .2

 
 5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא  .3

 

רשימות  חמדביישוב הוגשו ואושרו כדין  למועצהלקראת הבחירות  .4
 כלהלן:מועמדים 

 
 שיוסימנה הוא  חמד בעשיהרשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 חמדביישוב  יובל שטריתבא כוח הרשימה הוא 
 ביישוב חמד אסף לרמן מ"מ בא כוח הרשימה הוא                    

 
 

 המועמדים ברשימה זו הם:
            

מס' 
 סידורי

 המען שנת לידה שם המועמד

 חמד 1972 שטרית יובל 1
 חמד 1979 לרמן אסף 2
 חמד 1975 פורר רוני 3

  
 

 טלוסימנה הוא   טל ניסים(    רשימה שהכינוי שלה הוא 2)     
 חמדביישוב  טל ניסיםא כוח הרשימה הוא ב             
 חמדביישוב   יפעת אדלמןמ"מ בא כוח הרשימה הוא              

 
     המועמדים ברשימה זו הם: 

       
מס' 

 סידורי
 המען שנת לידה שם המועמד

 חמד 1949 טל ניסים 1
 חמד 1980 אדלמן יפעת 2
 חמד 1988 שכטר מרים 3

 
 



 
 
 
 חמדביישוב הוגשו ואושרו כדין  לועד המקומילקראת הבחירות  .5

 רשימות מועמדים כלהלן:
 
 אחוסימנה הוא  אחדות חמדרשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 חמדביישוב  פייגה ארז חייםבא כוח הרשימה הוא 
 חמדביישוב  ירון שרףמ"מ בא כוח הרשימה הוא           

   
 המועמדים ברשימה זו הם:         

 
 מען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 חמד 1964 חן ציון בועז 1
 חמד 1979 טלר עמית 2
 חמד 1970 ליסטונד אמיר 3
 חמד 1980 רוזנבלום זיוה 4
 חמד 1976 מוריהשהם  5
 חמד 1983 שרף ירון 6
 חמד 1976 לוסטינג יניב 7
 חמד 1978 מילר דן 8
 חמד 1973 פייגה ארז 9

 חמד 1983 יונגר אלעד 10
 
  

 גב וסימנה הוא גב לתושב כינוי שלה הוארשימה שה (2)
 חמדביישוב  שלמה גולדברג בא כוח הרשימה הוא 

 חמדביישוב  הרשקוביץיצחק מ"מ בא כוח הרשימה הוא     
 

 המועמדים ברשימה זו הם:
  

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי
 חמד 1950 גולדברג שלמה 1
 חמד 1958 הרשקוביץ יצחק 2
 חמד 1950 קמינסקי יצחק 3

    
 לבוסימנה הוא  לב לחינוךרשימה שהכינוי שלה הוא  (3)

 חמדביישוב  ניסים טלבא כוח הרשימה הוא 
  ביישוב חמד יפעת אדלמןמ"מ בא כוח הרשימה הוא           
 המועמדים ברשימה זו הם:         

 
 מען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 חמד 1949 טל ניסים   1
 חמד 1980 אדלמן יפעת 2
 חמד 1981 יחזקאל סיון 3
 חמד 1988 שכטר מרים 4

 
 
 



 22:00שעה עד  07:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .6
 שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי בתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

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

 יוצבו במקומות אלה: חמדביישוב הקלפיות  .7
 

 מקום הקלפי מס' הקלפי
 היכל שמואל דן 1.0

 
 מעטפות ההצבעה .8

 
העומדים לבחירה תתקיים במעטפה ההצבעה לכל אחד מהמוסדות 

 נפרדת;
 צבע מעטפות יהיה כלהלן:

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 
 צבע כחול או תכלת -לועד מקומימעטפות ההצבעה 

 
 

 :צורת פתקי ההצבעה .9
   

  
  

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות 
. המודפס לאותו מוסד שצבעו כצבע הפתקהעומדים 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 והכינוי של 
הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. 

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

 שמעון אהרון הוא מרשדות דן בחירות של המועצה האזורית ל המנה .10
 אזורית שדות דןהמועצה בניין הומשרדו נמצא ב

 
 
  24.10.18 תאריך           

 שמעון אהרון       
 הבחירות  מנהל            
       שדות דןהמועצה האזורית    

 
 העתק: המפקחת הארצית על הבחירות.
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