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   23/10/2018 

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

 (.2018 באוקטובר 30"ט )עבחשון התש כ"איקויימו ביום גבעת עדה -בנימינה למועצה המקומיתהבחירות  )א( 

 

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

 הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן:  ימספר)ג(     

 מען הקלפי מקום הקלפי מס' הקלפי

 פינת הסחלב בנימינה 1רחוב דרך העצמאות  ביה"ס ממלכתי דתי הנדיב 001.0

 בנימינה 1רחוב המורה  ביה"ס הממלכתי אשכולות 002.0

 בנימינה 24דרך ניל"י  מתנ"ס בנימינה 003.0

 בנימינה 1המורה  רחוב ביה"ס הממלכתי אשכולות 004.0

 בנימינה 24דרך ניל"י  מתנ"ס בנימינה 005.0

 בנימינה 1רחוב המורה  ביה"ס הממלכתי אשכולות 006.0

 בנימינה 1רחוב המורה  ביה"ס הממלכתי אשכולות 007.0

 פינת הסחלב בנימינה 1רחוב דרך העצמאות  ביה"ס ממלכתי דתי הנדיב 008.0

 פינת הסחלב בנימינה 1רחוב דרך העצמאות  ביה"ס ממלכתי דתי הנדיב 009.0

 בנימינה 1רחוב המורה  ביה"ס הממלכתי אשכולות 010.0

 בנימינה 1רחוב המורה  ביה"ס הממלכתי אשכולות 011.0

 בנימינה 1רחוב המורה  ביה"ס הממלכתי אשכולות 012.0

 גבעת עדה  17רחוב הניצנים  ביה"ס הממלכתי גבע 101.0

 גבעת עדה 15רחוב הדקל  בית דורון  102.0

 גבעת עדה 17רחוב הניצנים  ביה"ס הממלכתי גבע 103.0

 גבעת עדה 17רחוב הניצנים  ביה"ס הממלכתי גבע 104.0

 

 בעו כנגישים למוגבלי ניידות הם: )ד(    מקומות הקלפי  שנק 

 מען הקלפי מקום הקלפי מס' הקלפי

 , בנימינה1רח' המורה  בית הספר אשכולות 2.0

 , בנימינה24רח' דרך נילי  מתנ"ס 5.0

 , גבעת עדה15רח' הדקל  בית דורון 102.00

 

 )ה(    הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:

 
 : קןוסימנה                   (קן) כל המושבות: רשימה (  1)

                                       

   

                    

   

 

 .בנימינה, 10הגר ברחוב העבודה  שנידר שמואל בא כוח הרשימה הוא מר
 .בנימינה ,סדיםיברחוב המי הגר  מרי מרדכימרוממלא מקומו הוא                  

 

 

 תל וסימנה                    (תל) תלם :רשימה (  2)

 

 

 

 

 

 

 

 בנימינה 14הגר ברחוב השדה  איתן שחר בא כוח הרשימה הוא מר
 בנימינה 12רחוב השחף  שבתאי שניר וממלא מקומו הוא מר                 

 

 

 מען לידה שנת שם משפחה ופרטי מספר סידורי

 , בנימינה10עבודה  1966 שנידר שמואל 01

 , בנימינה6הקורל  1963 אביר יחזקאל ירדנה 02

 המייסדים, בנימינה 1975 מרמרי מרדכי איתמר 03

 , בנימינה13שכונת גבעת חן  1979 בארס כחלון קרן 04

 , בנימינה10עבודה  1996 יונתן-שנידר נבו 05

 מען לידהשנת  שם משפחה ופרטי מספר סידורי

 , בנימינה14השדה  1972 איתן שחר 01

 , בנימינה12השחף  1995 שבתאי שניר 02

 א, בנימינה17הדקלים  1966 טל רונית 03

 , בנימינה12השעורה  1972 שאול יונה תהילה 04

 , בנימינה5השיש  1975 ינון מעוז 05

 , בנימינה18עבודה  1978 גנון קרן-חזן 06

 , בנימינה12הנחל  1964 שורצמן יגאל-שחר 07

 , בנימינה8האירוס  1983 שמעון דוד 08
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 טב וסימנה   (טב) הבית היהודי בראשות אהרן שיחי: רשימה (  3)

     

 

 

 

 

 

 , בנימינה 12הגר ברחוב הנורית  דהן ניסים בא כוח הרשימה הוא מר
 , בנימינה19הגר ברחוב הנדיב  שיחי אהרון וממלא מקומו הוא מר                 

 

 

 א וסימנה                          (א) גבעת עדה אחת: רשימה (  4)

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 , גבעת עדה9הגר ברחוב אשכול  זהבי יאיר בא כוח הרשימה הוא מר
 , גבעת עדה.5הגר ברחוב הגומא  יודלביץ' רפאל וממלא מקומו הוא מר                 

 

 זך וסימנה  ( זך) מוטי קרימאירצביון כפרי בראשות : רשימה (  5)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , בנימינה21הגר ברחוב ששת הימים  און יהודה –דור  מרבא כוח הרשימה הוא 
 , בנימינה.9הגר ברחוב הגורן  שיינר חיים וממלא מקומו הוא מר                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מען לידה שנת שם משפחה ופרטי מספר סידורי

 א, בנימינה19הנדיב  1959 שיחי אהרן 01

 , בנימינה15רותם  1973 חיון אביחי 02

 ג, בנימינה12הנורית  1962 דהן נסים 03

 , בנימינה4העירית  1953 ברנע רבקה 04

 , בנימינה6רותם  1963 פיטרו אברהם 05

 ג, בנימינה12הנורית  1994 דהן אליהו אליאל 06

 , בנימינה47ישורון  1958 יוסףעמרם  07

 מען לידה שנת משפחה ופרטי שם מספר סידורי

 , גבעת עדה6ההרדוף  1968 מזרחי אפרת חיה 01

 , גבעת עדה 5האגס  1952 בן עמי אריקסון ג'קלין 02

 , גבעת עדה17הסמדר  1964 רגב אביב 03

 ב, גבעת עדה10החורבים  1960 צולי עדנה 04

 , גבעת עדה26חי  1954 דוידוביץ איתן 05

 , גבעת עדה9היקינטון  1949 שביט דורית 06

 , גבעת עדה5הגומא  1964 יודלביץ רפאל 07

 , גבעת עדה9האשכול  1969 זהבי יאיר (מאיר) 08

 ד, גבעת עדה13הראשונים  1979 שלום רן שמעון 09

 , גבעת עדה23הזית  1980 קוצר שי 10

 , גבעת עדה22השעורה  1964 רוז'נסקי ברדזיק אסתר 11

 , גבעת עדה26הגבעה  1953 אור גרשון 12

 חי, גבעת עדה 1938 מקורי שלמה 13

 מען לידה שנת שם משפחה ופרטי מספר סידורי

 , בנימינה5נחלת ז'בוטינסקי  1949 קירמאיר מרדכי 01

 , גבעת עדה14האגוז  1948 טרם שלום 02

 , בנימינה25השעורה  1979 מאיר קרן 03

 , בנימינה3השיבולים  1974 סלמה אחיקם שלמה 04

 א, בנימינה8הנשר  1974 עינבללאור צדיק  05

 , גבעת עדה23האגס  1960 פדידה עמוס 06

 , בנימינה9הגדיש  1970 עיני אברהם 07

 , בנימינה2הלוטם  1993 שפירא ערן 08

 , בנימינה8הכרכום  1994 לוי עדן 09

 , גבעת עדה3האגוז  1972 בודרוגי ז'וז'ה 10

 , גבעת עדה17האשכול  1973 סעדה ציון 11

 , בנימינה34השעורה  1957 ברטמן ערן 12

 , בנימינה2השניים  1927 פיקוביץ שלום מלאכי 13
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 פז וסימנה                      ( פז) פז בראשות איתי וויסברג: רשימה (  6)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 , גבעת עדה.56הגר ברחוב הגבעה  כהן רן בא כוח הרשימה הוא מר
 , בנימינה.67הגר ברחוב דרך המסילה  וויסברג איתי וממלא מקומו הוא מר                 

 

 יר וסימנה  (יר) גבעת עדה-ירוק לכולנו בראשות ברוך ארן לראשות בנימינה: רשימה (  7)

 

  

 

        

 

 

 , גבעת עדה.35הגר ברחוב האלון  ארן ברוך בא כוח הרשימה הוא מר
 , גבעת עדה. 35הגר ברחוב האלון  ציוןסליוז בן  וממלא מקומו הוא מר                 

 
 

 

 )ו(    הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:

 איתי וויסברג . 1  

 , גבעת עדה.56הגר ברחוב הגבעה  כהן רן בא כוח הרשימה הוא מר                 

 , בנימינה.67הגר ברחוב דרך המסילה  וויסברג איתי וממלא מקומו הוא מר                 

 

 מרדכי קירמאיר . 2  

 , בנימינה21יהודה הגר ברחוב ששת הימים  און –דור  מרבא כוח הרשימה הוא                    

 , בנימינה.9הגר ברחוב הגורן  שיינר חיים וממלא מקומו הוא מר                   

 

  ברוך ארן . 3              

 , גבעת עדה.35הגר ברחוב האלון  ארן ברוך בא כוח הרשימה הוא מר                  

 , גבעת עדה. 35הגר ברחוב האלון  סליוז בן ציון וממלא מקומו הוא מר                  

 

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

 ,פז וסימנהפז בראשות איתי וייסברג  ינויה הוארשימת מועמדים אשר כ . 1

 טב. וסימנה הבית היהודי בראשות אהרן שיחי עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא  

 

 

 הדר קרמון

 גבעת עדה-מנהלת הבחירות למועצה המקומית בנימינה

 מען לידה שנת שם משפחה ופרטי מספר סידורי

 , בנימינה67דרך המסילה  1960 וויסברג איתי 01

 , גבעת עדה25כליל החורש  1947 ברגב מנחם 02

 א, בנימינה47השעורה  1976 תבור אביטל 03

 , בנימינה301העירית  1977 בראל אלינור 04

 , בנימינה5החרוב  1973 שהרבני אבירם 05

 , בנימינה11הכרם  1995 ברכה עומר 06

 , בנימינה11החיטה  1966 טרומפ אשד ענת 07

 ב, גבעת עדה56הגבעה  1973 כהן רן 08

 א, בנימינה47ששת הימים  1969 זוארץ גיא 09

 , גבעת עדה56הגבעה  1958 רכלבסקי זיו 10

 , בנימינה8הגדיש  1971 גלעד אילון 11

 , בנימינה4הנשיא  1952 לאואר עופר שמעון 12

 , בנימינה3חבצלת  1953 אורן רון זאב נחמיה 13

 מען לידה שנת שם משפחה ופרטי מספר סידורי

 , גבעת עדה35האלון  1978 ארן ברוך 01

 , בנימינה35העבודה  1947 רן יוסף 02

 , בנימינה36הארז  1972 מלצר רויטל 03

 , גבעת עדה69עץ האגוז  1983 שצ'ופק אירינה 04

 , בנימינה306/3סיני  1990 ניסים עומרי 05

 ב, בנימינה6החורש  1978 צדוק יונית 06


