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 שדות דן המועצה האזורית
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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 למועצה וכן ל ביישוב אחיעזר

 
 2הוא  היישובמספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם  .2

 
 9מספר חברי הועד המקומי העומדים לבחירה הוא  .3

 

 רשימותביישוב אחיעזר הוגשו ואושרו כדין  למועצהלקראת הבחירות  .4
 מועמדים כלהלן:

 
 יטוסימנה הוא  יפת טיירירשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 ביישוב אחיעזר שרית ניסןבא כוח הרשימה הוא 
 ביישוב אחיעזר אושרית ימינימ"מ בא כוח הרשימה הוא     

 
 המועמדים ברשימה זו הם:

            
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 אחיעזר 1949 טיירי יפת 1
 אחיעזר 1988 טרי הדר אייל 2
 אחיעזר 1960 טיירי ראובן 3

  
 
 לבוסימנה הוא  לב אחד(     רשימה שהכינוי שלה הוא 2)   
 ביישוב אחיעזר מרדכי מגערבא כוח הרשימה הוא   

 ביישוב אחיעזר בנימין אחוולמ"מ בא כוח הרשימה הוא  
 

     המועמדים ברשימה זו הם: 
       

מס' 
 סידורי

 המען שנת לידה שם המועמד

 אחיעזר 1952 מגער מרדכי 1
 אחיעזר 1966 אחוול בנימין 2
 אחיעזר 1959 דעוס מרדכי ציון 3

 
 
 
 



 ביישוב אחיעזרהוגשו ואושרו כדין  לועד המקומילקראת הבחירות  .5
 רשימות מועמדים כלהלן:

 
 אבוסימנה הוא  אחוול בנימיןרשימה שהכינוי שלה הוא  (1)

 ביישוב אחיעזר בנימין אחוולבא כוח הרשימה הוא 
 ביישוב אחיעזר רועי גרמהמ"מ בא כוח הרשימה הוא 

   
 המועמדים ברשימה זו הם:         

 
 מען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 אחיעזר 1966 אחוול בנימין 1
 אחיעזר 1995 גרמה רועי 2

 אחיעזר 1977 יחיאל אסף 3

 אחיעזר 1963 חבני שאול 4

 אחיעזר 1976 שמעוני עמית 5

 אחיעזר 1957 משה שלמה 6

 אחיעזר 1985 מנצור אלירן  7

 אחיעזר 1983 גרמה נתנאל 8

 אחיעזר 1985 דורב עדי 9

 
  

 מש וסימנה הוא אמינות ויושר כינוי שלה הוארשימה שה (2)
 ביישוב אחיעזר יניב מוריבא כוח הרשימה הוא 

  
 ברשימה זו הם:המועמדים 

  
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 אחיעזר 1944 מורי שלום 1
 אחיעזר 1986 מגעיד רונן רועי 2

    
 בצוסימנה הוא  בן ציוןרשימה שהכינוי שלה הוא  (3)

 ביישוב אחיעזר בן ציון לויבא כוח הרשימה הוא 
  

 המועמדים ברשימה זו הם:         
 

 מען שנת לידה המועמדשם  דוריימס' ס
 אחיעזר 1972 לוי בן ציון 1
 
 אחוסימנה הוא  חנוך אשוולרשימה שהכינוי שלה הוא  (4)

 ביישוב אחיעזר אשוול חנוךבא כוח הרשימה הוא 
 

 המועמדים ברשימה זו הם: 
 

 
 מס' סידורי

 המען שנת לידה שם המועמד

 אחיעזר 1965 אשוול חנוך 1
 אחיעזר 1992 דוכובני ספיר 2

  



 יטוסימנה הוא  ישי טרירשימה שהכינוי שלה הוא  (5)
 ביישוב אחיעזר דוד טריבא כוח הרשימה הוא 

  
 המועמדים ברשימה זו הם:         

 
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 אחיעזר 1992 טרי ישי 1
 אחיעזר 1988 טרי הדר אייל 2
 אחיעזר 1952 הררי אביגדור 3

 
 דנוסימנה הוא  ניסים דעוסרשימה שהכינוי שלה הוא  (6)

 ביישוב אחיעזר ניסים דעוסבא כוח הרשימה הוא 
  

 המועמדים ברשימה זו הם:         
 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי
 אחיעזר 1977 דעוס ניסים 1
 אחיעזר 1985 כהן אסף 2
 אחיעזר 1983 בן יחיאל אורון 3
 אחיעזר 1972 רצאבי שלמה 4
 אחיעזר 1989 מנצור אופיר 5
 אחיעזר 1972 מצמבר שמעון 6
 אחיעזר 1979 מורי נאור 7
 
 רטוסימנה הוא  ראובן טיירירשימה שהכינוי שלה הוא  (7)

 ביישוב אחיעזר טיירי אילהבא כוח הרשימה הוא 
  

 המועמדים ברשימה זו הם:         
 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי
 אחיעזר 1960 טיירי ראובן 1
 אחיעזר 1961 זכריה אבישי 2
 
 רבוסימנה הוא  רונן בדנירשימה שהכינוי שלה הוא  (8)

 ביישוב אחיעזר רונן בדניבא כוח הרשימה הוא 
 ביישוב אחיעזר ששון כהןמ"מ בא כוח הרשימה הוא 

   
 המועמדים ברשימה זו הם:         

 
 מען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 אחיעזר 1966 בדני רונן 1
 אחיעזר 1977 גרמה יניב 2

 אחיעזר 1963 זכריה אבנר 3

 אחיעזר 1964 בדני יוסי 4

 אחיעזר 1961 קוממי יקותיאל 5

 אחיעזר 1982 חבני איתן 6

 
 



 
 שזוסימנה הוא  שלומי זכריהרשימה שהכינוי שלה הוא  (9)

 ביישוב אחיעזר זכריה שלוםבא כוח הרשימה הוא 
  

 המועמדים ברשימה זו הם:         
 

מס' 
 סידורי

 המען שנת לידה שם המועמד

 אחיעזר 1961 זכריה שלום 1
 אחיעזר 1974 אהרון שלום שמואל 2
 אחיעזר 1965 מצמבר רחמים 3
 אחיעזר 1993 מנחם אורי 4

 אחיעזר 1981 משה שחר 5
 
 
 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: ביישוב אחיעזרהקלפיות  .7

 
 מקום הקלפי מס' הקלפי

 בית תרבות 1.0
 בית תרבות  2.0

 
 הראשונה של שם משפחתם הוא ............ עדהבוחרים שהאות  )א( .**8

 .1................... )כולל(, יצביעו בקלפי מס' 
 

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

 
 מעטפות ההצבעה .9

 
ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה 

 נפרדת;
 צבע מעטפות יהיה כלהלן:

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 :צורת פתקי ההצבעה .10
   

  
  
  
  

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 
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 האזורית בחירות של המועצה מנהל ה .11
 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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