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, 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 ל יגלביישוב 

 
 1הוא  היישובמספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם  .2

 
 5מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא  .3

 

 מועמדת רשימ יגלביישוב כדין  הואושר ההוגש למועצהלקראת הבחירות  .4
 כלהלן:יחיד 

 
 רוסימנה הוא  רמי דדוןרשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 יגלביישוב  רמי דדוןבא כוח הרשימה הוא 
 יגלביישוב   איתן עבדומ"מ בא כוח הרשימה הוא                    

 
 

 המועמדים ברשימה זו הם:
            

מס' 
 סידורי

 המען שנת לידה שם המועמד

 יגל 1960 דדון רמי 1
 יגל 1980 דדון יאיר 2
 יגל 1971 עבדו איתן 3

  
 
 
 
 יגלביישוב הוגשו ואושרו כדין  לועד המקומילקראת הבחירות  .5

 רשימות מועמדים כלהלן:
 
 ישוסימנה הוא  בוחרים בראש נקירשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 יגלביישוב  שאול יפרחבא כוח הרשימה הוא 
           

   
 המועמדים ברשימה זו הם:         

 
 מען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 יגל 1958 יפרח שאול 1



 
  

 בג וסימנה הוא ביטון גבריאל כינוי שלה הוארשימה שה (2)
 יגלביישוב   גבריאל ביטוןבא כוח הרשימה הוא 

 יגלביישוב  ראובן ביטוןמ"מ בא כוח הרשימה הוא     
 

 המועמדים ברשימה זו הם:
  

 המען לידהשנת  שם המועמד מס' סידורי
 יגל 1949 ביטון גבריאל 1
 יגל 1978 ביטון ראובן 2

  
 

 דש וסימנה הוא דש כינוי שלה הוארשימה שה (3)
 ביישוב יגל דוד יפרח בא כוח הרשימה הוא 

 ביישוב יגל דוד שגיא עמרםמ"מ בא כוח הרשימה הוא     
 

 המועמדים ברשימה זו הם:
  

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי
 יגל 1973 יפרח דוד 1
 יגל 1989 עמרם שגיא דוד 2

  
 צס וסימנה הוא למען יגל כינוי שלה הוארשימה שה (4)

 ביישוב יגל סמי צ'פני בא כוח הרשימה הוא 
 ביישוב יגל בת אל צ'אפנימ"מ בא כוח הרשימה הוא     

 
 המועמדים ברשימה זו הם:

  
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 יגל 1942 צ'פני יחזקאל סמי 1
 יגל 1992 צ'אפני בת אל 2

  
 

 מ וסימנה הוא מוריס דדון כינוי שלה הוארשימה שה (5)
 ביישוב יגל משה דדון בא כוח הרשימה הוא 

 
 המועמדים ברשימה זו הם:

  
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 יגל 1957 דדון משה 1
  

 
 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: יגלביישוב הקלפיות  .7

 
 מקום הקלפי מס' הקלפי

 מועדון פיס נוער 1.0
 

 מעטפות ההצבעה .8
 

אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה ההצבעה לכל 
 נפרדת;

 צבע מעטפות יהיה כלהלן:
 צבע כחול או תכלת -לועד מקומימעטפות ההצבעה 

 
 
 :צורת פתקי ההצבעה .9

   

  
   

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות 
. שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסדהעומדים לבחירה, בפתק ריק 

על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות 
רשימת המועמדים או האות והכינוי של  המועצה או אך ורק את אות

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 מנהל ה .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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