
 24/10/2018, יונה כפר

 יונה כפר לעיריית הבחירות מנהל

 בחירות הודעת

 נמסרת(, ש"ביו הבחירות לכללי 41' סע) -1965ה"תשכ(, בחירות) המקומיות הרשויות לחוק 48 לסעיף בהתאם
 -:כי הודעה בזה

 באוקטובר 30) ט"התשע בחשון א"כ ביום יקויימו הרשות ולראש יונה כפר העיריה למועצת הבחירות ( א)
2018.) 

 למקום בוחר הגיע אם אולם, הפסקה בלי בלילה עשר שעה עד בבוקר שבע משעה הן ההצבעה שעות ( ב) 
 .זו שעה לאחר עד נתעכבה הצבעתו אם גם להצביע רשאי יהיה, בלילה* עשר השעה לפני הקלפי

           ניתנים הקלפי אזורי של תחומים: )להלן כמפורט הוא ומקומם הקלפי אזורי מספר(     ג)

 (נפרד בנספח         

 קלפי מקום                    קלפי כתובת              קלפי סמל

 (יונה-כפר קהילתי מרכז) ס"המתנ   20,בגין מנחם שד   1.0

 שלום איש ב"חט   2,פולג נחל   2.0

 לנוער פיס מועדון   21,ההדרים   3.0

 גרשון גן   3,האיריס   4.0

  בר גן   3,הגלעד   5.0

 רימון הספר בית    4,יקינטון   6.0

 צנחנים גן    1,גולני   7.0

 הילה מרכז    1,הרצל   8.0

 דבוניא ןג    7,סיגלון   9.0

 לקשיש יום מרכז   שרת   10.0

 שלום איש ב"חט   2,פולג נחל   11.0

 עמל ס"בי   22,ישראל בורייג   12.0

 עקיבא בני מועדון   ההדרים   13.0

 לנוער פיס מועדון   21,ההדרים   14.0

 עמל ס"בי   22,ישראל גבורי   15.0

 אלמוגן גן    1,סיגלון   16.0

 רימון הספר בית    4,יקינטון   17.0

 עמל ס"בי   22,ישראל בורייג   18.0

 מור גן   9,הגלעד   19.0

 שלום איש ב"חט   2,פולג נחל   20.0

 רימון הספר בית    4,יקינטון   21.0



 בית ספר יפה נף   1נעמי שמר    22.0

 בית ספר יפה נף   1נעמי שמר    23.0

 עמל ס"בי   22,ישראל גבורי   24.0

 לנוער פיס מועדון   21,ההדרים   990.0

 :הם ניידות למוגבלי כנגישים שנקבעו  הקלפי מקומות(    ד)

 מיקום          קלפי כתובת             קלפי סמל

 (יונה-כפר קהילתי מרכז) ס"המתנ   20,בגין מנחם שד  1.0

 שלום איש ב"חט   2,פולג נחל  2.0

 לקשיש יום מרכז   שרת  10.0

 שלום איש ב"חט   2,פולג נחל  11.0

 לנוער פיס מועדון   21,ההדרים  14.0

 :אלה מועמדים רשימות ואושרו הוגשו(    ה) 

 מחל וסימנה הליכוד:  רשימה(  1

 המועמד של כתובתו  לידה שנת                 ופרטי משפה שם    מסד

  3תמר   1960   יצחק דב  01

 11נחל דלתון   1959   איל כהן  02

 75תורמוס   1957  רחמים אליה  03

 13הל"ה   1955  חיים חיים בן  04

 10ההדס   1954  יגאל גרינברג  05

 , ראשל"צ.4/23 דוד ביטן, הגר באורנבך מר הוא הרשימה כוח בא

 רעות.-, מודיעין מכבים124יריב לוין, הגר ב שדרות מנחם בגין  מר הוא מקומו וממלא

 טב וסימנה היהודי בית:  רשימה( 2

 המועמד של כתובתו  לידה שנת                 ופרטי משפה שם    מסד

  62ברקת   1973  רחל מיטל טולדנו 01

 ב 4נחל זוויתן   1958   שי פופר 02

 18הרב קוק   1941  רפאל אליה 03

 1צבר   1951  אברהם בכר 04

  55גרניט    1982  פערל שיינע אלוני 05

 29ההדרים   1991  ליאת קטר 06

 28הפלמח   1962  צבי גיל ירום 07

 26האלון   1995  יוחאי נוסם 08

 12אהוד מנור   1944  אלן מאייר 09



 , כפר יונה.18רפאל אליה הגר ברב קוק  מר הוא הרשימה כוח בא

 , כפר יונה.24שי פופר , הגר ב נחל זוויתן  מר הוא מקומו וממלא

 יש וסימנה חדש יום יש: רשימה( 3

 המועמד של כתובתו  לידה שנת                  ופרטי משפה שם    מסד

 26טופז    1965  שושי כידור כחלון 01

  2סביון    1972   שי רומנו 02

 7אשל    1971  ירון חדוות 03

 82נחל משושים    1969  הדס פרקש אגוזי 04

 153תורמוס     1972 יעקב עמית אזולאי 05

 11אלפסי    1956  ברוך מכלוף 06

 30שוהם     1984 מעין כחלון-'אג'חג 07

 13צאלון    1973  אביב שחר 08

 14נחל כזיב    1975 חגית שיר זהר אבן רז 09

 10בזלת    1970  ישראל שרז 10

 , כפר יונה 26גב' שושי כחלון כידור, הגרה בטופז  הוא הרשימה כוח בא

 , כפר יונה.26מקומו הוא מר מרדכי כידור, הגר בטופז  וממלא

 כי וסימנה אחת יונה כפר: רשימה( 4

 המועמד של כתובתו  לידה שנת                 ופרטי משפה שם    מסד

  2הקישון   1952  אפי-אפרים דרעי 01

  11האגוז   1960  יצחק און-בר 02

  54שרת   1992  בן גדי רבינא 03

 10אהוד מנור   1977  יניב לוינסון 04

 45אגוז   1979  ליאת יחזקאל 05

   16ברקת   1983  טופז יהודה-סירי 06

 24שרת   1956   ענת קוזי 07

 25הרקפת   1952  אליהו אברהם 08

 , כפר יונה.2אפי דרעי הגר ב הקישון  –אפרים  מר הוא הרשימה כוח בא

 , כפר יונה.31שלמה דרעי, הגר ב אלפסי  מר הוא מקומו וממלא

 שס וסימנה חי-שס:  רשימה( 5

 המועמד של כתובתו  לידה שנת                 ופרטי משפה שם    מסד

 16הדודאים   1974  ברק אשרם 01

 3מוצקין   1974  נחום ברזלי 02



 37 עולי הגרדום  1986   ציון נימני 03

 6מוצקין   1969  רונן שמעון בוניק 04

 85אשל   1980  יגאל כלאפו נחאיסי 05

     1הורדים     1963  שמחה יגאל זוהר 06

 57אלפסי   1979   כלפו יגאל אשרם 07

 , גבעת זאב15חיים ביטון הגר בברקת  מר הוא הרשימה כוח בא

 , נתניה.20אפרים אפי נמני הגר באנילביץ  מר הוא מקומו וממלא

 נ וסימנה הכפר בשביל:  רשימה( 6

 המועמד של כתובתו לידה שנת                 ופרטי משפה שם    מסד

 27הירמוק   1962  אלברט טייב 01

 37הרדוף   1959  חיים פליישר 02

 45החרוב   1972  רחלה ינאי 03

 2הרצל    1992 דנה יהולשט שומיה 04

     195תורמוס   1978  אלין דהרי 05

 16אהוד מנור   1973  עפר ישראל 06

 3מורן   1953  חיים מנדה 07

 25דניאל לב, הגר בנחל הבשור  מר הוא הרשימה כוח בא

 .33יאיר טייב, נחל דלתיון  מר הוא מקומו וממלא

 בח וסימנה חינוך בוחרים:  רשימה( 7

 המועמד של כתובתו  לידה שנת       ופרטי משפה שם    מסד

      6הצבר   1967       רם בליטנטל 01

  36נחל משושים      1981      רוית צפרירי כהן 02

 6הצבר   1969  אורית בליטנטל-מוקה 03

 29גיבורי ישראל   1963  יוסף חי עופר זיו 04

 55הברוש   1975  יעל שטראוס 05

 32הבזלת   1978  אביבית שורץ 06

 8נחל דלתון   1981  בשמת זוהר 07

 .יונה כפר, 29 ישראל בגיבורי הגר יוסף חי עופר זיו מר הוא הרשימה כוח בא

 .יונה כפר, 6 בהצבר הגר, רם בליטנטל מר הוא מקומו וממלא

 ק וסימנה ישראל אחדות:  רשימה( 8

 המועמד של כתובתו                     לידה שנת          ופרטי משפה שם          מסד

 11נחל מישר                  1963              צבי ימין           01



 27העמק    1964 משה בוהארון           02

 60נחל דלתון    1964 שמעון סעדה          03

 7נחל שורק    1991  אחיעד נעים          04

 42ההדרים    1988    צדוק מאיר          05

 7הרימון    1967  אבנר משה          06

  3/7אלי כהן    1987  צח מיראן         07

 יונה כפר, 7 רימוןב הגר  משה אבנר מר הוא הרשימה כוח בא

 .יונה כפר, 60 דלתון בנחל הגר, סעדה שמעון מר הוא מקומו וממלא

 :כדלקמן הרשות לראש מועמד הצעות ואושרו הוגשו(    ו)

 דרעי אפי-אפרים .1  

 יונה כפר, 2 בקישון הגר  דרעי אפי-אפרים מר הוא ההצעה כוח בא

 יונה כפר, 31 באלפסי הגר  דרעי שלמה מר הוא מקומו וממלא

 כידור כחלון שושי. 2 

 .יונה כפר, 26 בטופז הגרה כידור כחלון שושי' גב הוא ההצעה כוח בא         

 .יונה כפר, 26 בטופז הגר כידור מרדכי מר הוא מקומה וממלא    

 טייב אלברט. 3 

 .יונה כפר, 25 בהשור הגר לב דניאל מר הוא ההצעה כוח בא

 .וינה כפר, 34 בדלתון הגר  טייב יאיר מר הוא מקומו וממלא

 

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

 כי וסימנה אחת יונה כפר הוא כינויה אשר מועמדים רשימת . 1

 .ק וסימנה ישראל אחדות הוא כינויה אשר מועמדים רשימת עם  

 

 

 

 

 סולטאני עדנאן ר"ד

 הבחירות מנהל

 2018 יונה כפר העיריה למועצת

 


