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 למועצה האזורית גוש עציון הבחירות תמנהל

____________________________________________________________________ 

                                                        

 הבחירות לכללי 41' סע) -1965ה"תשכ(, בחירות) המקומיות הרשויות לחוק 48 לסעיף בהתאם
 סעיף)  1958 – ח"התשי(, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 182 לסעיף בהתאם(/ ש"ביו
 כלהלן: בזה המודיע אני(*,  ש"ביו הבחירות לכללי 26

-ה"התשל(, וכהונתם וסגניו הרשות ראש בחירת) המקומיות הרשויות לחוק( ב)9 לסעיף בהתאם
 בהתאם(/1981-א"התשמ(, והשומרון יהודה) המקומיות המעוצות לתקנון( ב)ח22 סעיף) 1975

 לתקנון 147 סעיף)  1958-ח"התשי(, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו 211 לסעיף
 המועצה לראש חוזרות בחירות יתקיימו(* , 1979-ט"התשל( והשומרון יהודה) האזוריות המועצות
 גוש עציון. האזורית

 הראשונות הבחירות בין בו במקרה*, לצו 211 סעיף/ הישירה הבחירה לחוק( א)א9 לסעיף בהתאם
 סיבה או התפטרות, פטירה מחמת, לבחירה לעמוד יחדל המועמדים משני אחד החוזרות לבחירות

 אם ייבחר והוא, נגדו או בעדו בהצבעה, שנותר המועמד לגבי החוזרות הבחירות יקויימו, אחרת
 .נגדו שניתנו הכשרים הקולות מספר על עלה בעדו שניתנו הכשרים הקולות מספר

, חוזרות לבחירות הראשונות הבחירות בין סיבה מחמת, לבחירה לעמוד המועמדים שני חדלו אם
 חבריה מבין רשות בראש תבחר והמועצה חוזרות בחירות יקויימו לא

 (13.11.2018) ט"התשע בכסלו' ה, שלישי ביום יתקיימו הבחירות ( א)

)למעט בישובים אספר, מגדל   ברציפות 22.00 השעה ועד 13.00 משעה הן ההצבעה שעות ( ב)
 בוחר הגיע אם אולם(  20.00 – 13.00, בהם תתקיימנה הבחירות בין השעות ומעלה עמוסעוז 

 לאחר עד נתעכבה הצבעתו אם גם להצביע רשאי יהיה, בלילה* עשר השעה לפני הקלפי למקום
 .זו שעה

 : להלן כמפורט  הם ומיקומם הקלפי אזורי מספר(     ג)

 ישוב
סמל 
 הערות שעות הצבעה מיקום קלפי

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 מזכירות 1 כפר עציון

 נגישה מיוחדת 13:00-20:00 מבנה מרכזי אולם אירועים 1 מגדל עוז

 הועתק מבי"ס אח"י 13:00-22:00 מרכז הפיס מול בית הספר 1 תקוע

 הועתק מבי"ס אח"י 13:00-22:00 מרכז הפיס מול בית הספר 2 תקוע

 נגישה מיוחדת  13:00-22:00 מרכז הפיס מול בית הספר 3 תקוע
ראש 

   13:00-22:00 מזכירות 1 צורים

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 במועדון הישוב 1 הר גילה

   13:00-22:00 במועדון הישוב 2 הר גילה
אלון 
 מיוחדתנגישה  13:00-22:00 אולם שמחות 1 שבות
אלון 
   13:00-22:00 אולם שמחות 2.1 שבות
אלון 
   13:00-22:00 אולם שמחות 2.2 שבות
אלון 
   13:00-22:00 ספריה איזורית 3 שבות
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 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 מרכז הפיס 1 אלעזר

   13:00-22:00 מרכז הפיס 2 אלעזר
מעלה 
 מיוחדתנגישה  13:00-20:00 מזכירות היישוב 1 עמוס
נווה 

   13:00-22:00 מבנה רב תכליתי 1 דניאל
נווה 

   13:00-22:00 מבנה רב תכליתי 2 דניאל
נווה 

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 מבנה רב תכליתי 3 דניאל

   13:00-22:00 חדר חוגים ע"י המזכירות 1 נוקדים

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 ספריה יישובית 2 נוקדים

   13:00-20:00 החדש בא. הקבע המקלט 1 אספר

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 אולם אירועים 1 כרמי צור

   13:00-22:00 תכליתי-אולם רב 1 קדר

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 תכליתי-אולם רב 2 קדר

 1 בת עין
מזכירות הישוב אולם פעילות 

   13:00-22:00 ראשי

 2 בת עין
מזכירות הישוב אולם פעילות 

 נגישה מיוחדת 13:00-22:00 ראשי
 

 בסבב הבחירות לקראת שקיבל לבוחר ההודעה פי על שויך אליה בקלפי להצביע רשאי בוחר כל
 למעט הקלפיות בתקוע שהועברו למרכז הפיס., הראשון

 :הם לבחירה שיעמוד המועמדים (    ה)

 שלמה נאמן. 1 

    ירושלים 84 הגר בגולומב , רובין מאיר מר הוא ההצעה כוח בא

 ראש צורים 2שמואל יסלזון, ספיר  מר הוא מקומו וממלא

 

 משה סוויל. 2  

 9096500אמציה הר שושנים, אספר  מר הוא ההצעה כוח בא

 9042000 אלעזר, סוויל בני מר הוא מקומו וממלא

 

 חנה גרינפלד  

 האזורית גוש עציון למועצה  הבחירות מנהלת

 

 

 


