
 לכבוד

 גוש עציון המועצה האזורית תושבי

 במועצה היישוביםיגי הודעה בדבר מספר נצ .א

, ובהתאם לקביעת 1979-ב)ה( לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט7לפי סעיף 
במליאת להלן רשימת היישובים ומספר הנציגים להן יהיו זכאים המודד הכללי על ידי הממונה, 

 :(2018באוקטובר  30שוון התשע"ט )בבחירות שייערכו בכ"א בח המועצה

בעלי זכות  סה"כ שם יישוב
 בחירה

מספר הנציגים  המודד
 במליאה

 1 1300 1588 נווה דניאל

 1 1300 1548 אלעזר

 1 1300 297 מעלה עמוס

 1 1300 1030 קדר

 1 1300 1147 נוקדים

 2 1300 2118 תקוע

 1 1300 1012 הר גילה

 1 1300 864 בת עין 

 1 1300 508 ראש צורים

 1 1300 277 מגדל עוז

 2 1300 2319 אלון שבות

 1 1300 571 כרמי צור

 1 1300 500 כפר עציון

 1 1300 323 אספר

 

 המועד והמקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד  .ב

 למנהל הבחירות במועדים כלהלן:  הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו

 ( 2018בספטמבר  26יום רביעי, י"ז בתשרי התשע"ט ,) בבוקר  9:00בין השעות
  לפנה"צ; 11.00עד 

  ,15:00בין השעות (, 2018בספטמבר  27)י"ח בתשרי התשע"ט יום חמישי 
 בערב. 21:00אחה"צ עד השעה 

 

 תתקבל.הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא 

 המועצה האזורית באלון שבות.להגיש במשרדי  ישאת ההצעות והרשימות 

  

 ג. חוברות הגשת מועמדות

חוברות מיוחדות  כפי שנקבע   הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי
 בתקנות. 



 

צה האזורית גוש אצל מזכירת הבחירות גב' בת שבע שולץ במשרדי המועחוברות אלה ניתן  להשיג 
 02-9939935עציון בכל יום, בתאום בטלפון 

המועמד או  הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת
ת/ ס. מנהלת הבחירות רשימת המועמדים. בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על ידי מנהל

המעוניינים להשתתף  במתנ"ס הגבעה הצהובה באלון שבות. 16:00בשעה  16.9.18בתאריך 
 קיום ההדרכה מותנה במס' מעוניינים.בהדרכה יירשמו אצל מזכירת הבחירות בטל' הנ"ל. 

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל 
חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. 

תכלול תצהיר בא כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת 
שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או  הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכיםכוח 

 הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת 

 

 ח"תשע אלול ד"כ 

 2018 ספטמבר 04 

 חני גרינפלד

 מנהלת הבחירות במוא"ז גוש עציון

  



 


