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 בחירות מודעת

 

 .24/10/2018 :התאריך ם: אלפי מנשה,המקו  ,: אלפי מנשהלמועצה המקומית מנהל הבחירות

                                                        

 :, נמסרת בזה הודעה כילכללי הבחירות ביו"ש 41 בהתאם לסעיף

 

 (.2018 באוקטובר 30"ט )עבחשון התש כ"אביום  אלפי מנשה יקוימו למועצה המקומית הבחירות )א( 

 

בלי הפסקה, אולם אם הגיע  (7:00-22:00) שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה )ב( 
בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד ( 22:00) בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר

 לאחר שעה זו.

 

 )ג(     מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 9וקלפי מספר  5קלפי מספר  קבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם:)ד(    מקומות הקלפי  שנ

 

 

 

 

 

מקום קלפיכתובת קלפיסמל קלפי

חטיבת ביניים חצבכרכום,1.05

מועדון נוער - אינקובטורארבל,116 2.0

חטיבת ביניים חצבכרכום,3.05

מתנ"סכרכום,3 4.0

מועדון פיס לנוערכרכום,3 5.0

מרכז פיס קהילתי- אולם ספורטכרכום,3 6.0

מרכז פיס קהילתי- אולם ספורטכרכום,3 7.0

בי"ס נופי החורש - גבעת טלערבה,89 8.0

מרכז פיס קהילתי- אולם ספורטכרכום,3 9.0

חטיבת ביניים חצבכרכום,10.05
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 )ה(    הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:

 
 : ישוסימנה, 2000: אלפי מנשה (  רשימה1)

 כתובת המועמד שנת לידה שם מסד

 52גלבוע  1948 קטן שלמה 01

 16דרור  1956 נחום לוי דליה 02

 12חוחית  1952 סויסה גבריאל 03

 9אודם  1963 יחזקאל אברהם 04

 28שניר  1969 שפירא רונן 05

 13שניר  1955 רוזנברג שולמית 06

 1תבור  1971 יוסףשלוש  07

 25ליבנה  1979 אדיב יוסי 08

 43קצרין  1942 גוברין משה 09
  

 .ראשון לציון 4: אורנבך הגר ב: ביטן דוד, בא כוח הרשימה הוא מר

 .מודיעין 124: לוין יריב, הגר ב: מנחם בגין וממלא מקומו הוא מר                 

 

 : עמסימנהויג, : עשייה בראשות שי רוזנצווי(  רשימה2)

                  

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 מנשהאלפי  142: ארבל הגר ב: רוזנפלד אייל, בא כוח הרשימה הוא מר

 

 

 

 כתובת המועמד שנת לידה שם מסד

 7דן  1975 רוזנצוויג שי שמעון 01

 8העמק  1974 זיידמן שירי 02

 142ארבל  1973 רוזנפלד אייל 03

 22התאנה  1958 שטינר רחל 04

 16אילון  1968 אביטל ערן יעיש 05

 28סלעית  1981 גוטל אודליה 06

 90גלבוע  1970 רוזנברג אילן 07

 29שגיא  1996 קוצ'רובסקי שלי רבקה 08

 34גולן  1972 פוסין אלכסנדרו 09

 34גולן  1955 כהן פנינה 10

 1שגיא  1973 נוי אלברטו-בר 11

 6גליל  1978 דואה אריק 12
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 חנ: סימנהאנחנו בראשות אורית שגיא, ו: (  רשימה3)

                           
 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 אלפי מנשה. 47: גלעד הגר ב: שגיא אלעד, בא כוח הרשימה הוא מר

 אלפי מנשה. 18ב: מנור  ה: מוסקוביץ עינת, הגרוממלא מקומו הוא מר                 

 

 כן: סימנהדרך חדשה בראשות עו"ד שלומית ארצי, ו: (  רשימה4)

                           
                    

    

                 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפי מנשה. 4: שגיא הגר ב: אופיר משה, בא כוח הרשימה הוא מר

 כתובת המועמד שנת לידה שם מסד

 47גלעד  1974 שגיא אורית )קלר( 01

 15כנרת  1969 כהן אליהו 02

 13גולן  1977 אהרוני אלרן 03

 30שגיא  1953 פלודה כוכבה 04

 99פולג  1974 שקד מטלון מירב 05

 2העמק  1970 צירקלביץ אמיר 06

 4נגב  1980 הלל ורד 07

 26שניר  1981 מזרחי יוסף 08

 20שגיא  1977 לוי ורד עדי 09

 27חוחית  1971 שמואלי נדירה 10

 92ארבל  1954 בן צור ברק 11

 כתובת המועמד שנת לידה שם מסד

 194ארבל  1966 ארצי שלומית 01

 4שגיא  1954 אופיר משה 02

 1 כלנית 1952 תבור מיכאל 03

 15סנונית  1957 נס רנה-מש 04

 48פולג  1984 הרוש רועי 05

 3כינרת  1961 אל אוראי-ניר 06

 74כרמל  1954 מירון חיה 07

 22ליבנה  1953 לביא נסים 08

 12רביב  1962 לוי אוה 09

 14אודם  1949 קאשי רנה 10

 40ליבנה  1948 פלד עמית 11

 29ירדן  1972 צורף אלי 12

 14הגפן  1954 הרשקוביץ חגית 13

 4חרמון  1972 אהרון דנה 14

 55עצמון  1973 נורי אביעד 15

 36גלעד  1976 חמו ליאור 16

 10כנען  1983 וינברגר ליאת קטלינה 17

 16כלנית  1956 כרמי אמנון 18
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 )ו(    הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:

 

 קטן שלמה . 1

 ראשון לציון. 4: אורנבך הגר ב: ביטן דוד, הוא מר ההצעהבא כוח 

 מודיעין. 124ב: מנחם בגין : לוין יריב, הגר וממלא מקומו הוא מר                 

 

 שמעון ירוזנצוויג ש . 2

 אלפי מנשה 142: ארבל הגר ב: רוזנפלד אייל, הוא מר ההצעהבא כוח 

 

 שגיא אורית )קלר( . 3

 אלפי מנשה. 47: גלעד הגר ב: שגיא אלעד, הוא מר ההצעהבא כוח 

 אלפי מנשה. 18ב: מנור  ה: מוסקוביץ עינת, הגרוממלא מקומו הוא מר                 

 

 ארצי שלומית . 4

 אלפי מנשה. 4: שגיא הגר ב: אופיר משה, בא כוח הרשימה הוא מר

 

 

 התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים:)ז(      רשימות המועמדים המפורטות להלן 

 : כןוסימנה: דרך חדשה בראשות עו"ד שלומית שגיא, רשימת מועמדים אשר כינויה הוא . 1

 : עמוסימנה : עשייה בראשות שי רוזנצוויג,מועמדים אשר כינויה הואעם רשימת   

 

 : ישוסימנה, 2000: אלפי מנשה רשימת מועמדים אשר כינויה הוא . 2 

 : חנוסימנה : אנחנו בראשות אורית שגיא,עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא  

        

 בכ"ר            

 מנהל/ת הבחירותחדד  מנדי    

 אלפי מנשה המקומיתלמועצה 


