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 חשון תשע"ט כ"ט 8102 נובמבר 7 רביעי יום 

 כפר ורדים הבחירות למועצה המקומית תמנהל
 הודעה בדבר בחירות חוזרות 

                                                        

 בזה כלהלן: האני מודיע -1965לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 

ח)ב( לתקנון 88)סעיף  0971-)ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה9בהתאם לסעיף 

 כפר ורדים. ומית, יתקיימו בחירות חוזרות לראש הרשות המק(0920-)יהודה והשומרון(, התשמ"א המעוצות המקומיות

במקרה בו בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות אחד משני המועמדים יחדל  ,א)א( לחוק הבחירה הישירה9בהתאם לסעיף 

לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת, יקויימו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, 

 ולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדווהוא ייבחר אם מספר הק

אם חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מחמת סיבה בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, לא יקויימו בחירות חוזרות 

 .והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה

 (01.00.8102) הבחירות יתקיימו ביום שלישי, ה' בכסלו התשע"ט )א( 

בלילה,  בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשראולם אם הגיע  ברציפות 88.11ועד השעה  01.11שעות ההצבעה הן משעה  )ב(  

 יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.

)תחומים של אזורי הקלפי ניתנים  כמפורט להלן:פי שנקבעו לבחירות בסבב הראשון ו)ג(     מספר אזורי הקלפי ומיקומם הם כ

  בנספח נפרד(

  

 

   

 

 

 +.11בית ספר אמירים ומועדון )ד(    מקומות הקלפי  שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם:  

 כל בוחר רשאי להצביע בקלפי אליה שויך על פי ההודעה לבוחר שקיבל לקראת הבחירות בסבב הראשון

 לבחירה הם: דוהמועמדים שיעמ)ה(    

 2ב"כ ההצעה הוא כהן עופר הגר ברחוב צאלים  -. כהן עופר0

  51מ"מ ההצעה הוא היימן איתן הגר ברחוב ארבל                  

 081ב"כ ההצעה הוא שמואלי דוד איל הגר ברחוב מירון  -. שמואלי דוד איל8

 08מ"מ ההצעה הוא אמיתי אורי הגר ברחוב מורן                           

 

 כה והצלחה,בר
 מאיה שרביט

  מנהלת הבחירות כפר ורדים

 


