הודעת בחירות
מנהלת הבחירות לראשות עיריית יבנה
4.11.2022
בהתאם לסעיף  48לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ״ה ,1965-נמסרת בזה הודעה כי׃
א .הבחירות לראשות עיריית יבנה יקוימו ביום ג׳ ,כ״א בחשוון התשפ״ג ).(15.11.2022
ב .שעות ההצבעה יהיו משעה 00׃ 07עד שעה 00׃ 22ללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי בתוך שעות ההצבעה הנ״ל ,זכאי יהיה להצביע גם אם
תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
ג .מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן׃
מקום הקלפי )הכתובת(
מס׳ הקלפי מס׳ אזור הקלפי
1.0
האורן  20יבנה
001
2.0
הערבה  20יבנה
015
3.0
הנרקיס  3יבנה
008
4.0
חבלבל  1יבנה
005
5.0
חרמון  13יבנה
012
6.0
סנפיר  6יבנה
021
7.0
הרב בוכריס יבנה
017
8.0
חרמון  13יבנה
012
9.0
הנרקיס  3יבנה
008
10.0
הגלבוע  6יבנה
006
11.0
הערבה  20יבנה
015
12.0
חרוב יבנה
003
13.0
שד׳ ירושלים
004
14.0
חרוב יבנה
003
15.0
שד׳ ירושלים יבנה
004
16.0
הנשר  3יבנה
002
17.0
הדרור  21יבנה
011
18.0
הנשר  3יבנה
002
19.0
הדרור  21יבנה
011
20.0
הדרור  21יבנה
011
21.0
האלון  27יבנה
013
22.0
הנשר  3יבנה
002
23.1
גיבורי החיל  1יבנה
010
23.2
גיבורי החיל  1יבנה
010
24.0
פטל  1יבנה
016
25.0
שד׳ ירושלים יבנה
004
26.0
הנגב יבנה
019
27.0
חרוב יבנה
003
28.0
שד׳ ירושלים יבנה
004
29.0
הנגב יבנה
019
30.0
האלון  27יבנה
013
31.0
פטל  1יבנה
018
32.0
פטל  1יבנה
016
פטל  1יבנה
016
33.0

מקום הקלפי )הכתובת(
מס׳ הקלפי מס׳ אזור הקלפי
34.0
פטל  1יבנה
016
35.0
הדרור  21יבנה
011
36.0
הערבה  20יבנה
015
37.1
הגלבוע  6יבנה
006
37.2
הגלבוע  6יבנה
006
38.0
פטל  1יבנה
018
39.0
האורן  20יבנה
001
40.0
שד׳ ירושלים יבנה
004
41.0
הדרור  21יבנה
011
42.0
הנגב יבנה
019
43.0
הנחשול  2יבנה
024
44.0
שד׳ הציונות  14יבנה
020
45.0
חרוב יבנה
003
46.0
השייטים  5יבנה
022
47.0
הדוגית  8יבנה
026
48.0
הצדף  9יבנה
023
49.0
הצדף  9יבנה
023
50.0
סנפיר  6יבנה
021
51.0
הדייגים  4יבנה
025
52.0
סנפיר  6יבנה
021
53.0
הדייגים  4יבנה
025
54.0
השייטים  5יבנה
022
55.1
הנחשול  2יבנה
024
55.2
הנחשול  2יבנה
024
56.0
הדייגים  4יבנה
025
57.0
הצדף  9יבנה
023
58.0
הדוגית  8יבנה
026
59.0
הדוגית  8יבנה
026
60.0
שד׳ הציונות  14יבנה
020
61.0
שד׳ הציונות  14יבנה
020
62.0
שד׳ הציונות  14יבנה
020
63.0
הדייגים  4יבנה
025
951.0
הנחשול  2יבנה
024

תיאור המקום
בי״ס גינזבורג חטיבה עליונה
בי״ס ממ״ד תורני נועם
מרכז שכונתי-בית סלומון
בי״ס תיכון תורני נריה
גן נרקיס חרמון
בית ספר לאומנויות
בי״ס ממלכתי ע״ש ביאליק
גן נרקיס חרמון
מרכז שכונתי-בית סלומון
בי״ס ממלכתי דתי סיני
בי״ס ממ״ד תורני נועם
בי״ס מעין
בי״ס רמות ויצמן
בי״ס מעין
בי״ס רמות ויצמן
בי״ס בן גוריון
בי״ס יחידני ממ״ד
בי״ס בן גוריון
בי״ס יחידני ממ״ד
בי״ס יחידני ממ״ד
מרכז ספורט
בי״ס בן גוריון
מרכז קהילתי ע״ש גרמנוב
מרכז קהילתי ע״ש גרמנוב
בי״ס ע״ש יחזקאל בסר ז״ל
בי״ס רמות ויצמן
מועדון נוער עירוני -נווה אילן
בי״ס מעין
בי״ס רמות ויצמן
מועדון נוער עירוני -נווה אילן
מרכז ספורט
מועדון נוער
בי״ס ע״ש יחזקאל בסר ז״ל
בי״ס ע״ש יחזקאל בסר ז״ל

ד .מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם׃
מקום הקלפי
מספר הקלפי
מרכז שכונתי-בית סלומון
3.0
בי״ס תיכון תורני נריה
4.0
5.0
גן נרקיס -חרמון
6.0
בית ספר לאומנויות
בי״ס ממלכתי ע״ש ביאליק
7.0
בי״ס ממלכתי דתי סיני
10.0
בי״ס רמות ויצמן
13.0
בי״ס בן גוריון
18.0
מרכז קהילתי ע״ש גרמנוב
23.1
בי״ס מעין
27.0
מרכז ספורט
30.0
בי״ס ע״ש יחזקאל בסר ז״ל
34.0
בי״ס ממ״ד תורני נועם
36.0
בי״ס ממלכתי עתידים
47.0
בי״ס מדעי ע״ש אלברט איינשטיין
48.0
מרכז קהילתי ע״ש רא״ל אמנון שחק
54.0
בי״ס יצחק רבין
56.0
בי״ס ממלכתי מרחבים
60.0

תיאור המקום
בי״ס ע״ש יחזקאל בסר ז״ל
בי״ס יחידני ממ״ד
בי״ס ממ״ד תורני נועם
בי״ס ממלכתי דתי סיני
בי״ס ממלכתי דתי סיני
מועדון נוער
בי״ס גינזבורג חטיבה עליונה
בי״ס רמות ויצמן
בי״ס יחידני ממ״ד
מועדון נוער עירוני -נווה אילן
בי״ס האקולוגי
בי״ס ממלכתי מרחבים
בי״ס מעין
מרכז קהילתי ע״ש רא״ל אמנון שחק
בי״ס ממלכתי עתידים
בי״ס מדעי ע״ש אלברט איינשטיין
בי״ס מדעי ע״ש אלברט איינשטיין
בית ספר לאומנויות
בי״ס יצחק רבין
בית ספר לאומנויות
בי״ס יצחק רבין
מרכז קהילתי ע״ש רא״ל אמנון שחק
בי״ס האקולוגי
בי״ס האקולוגי
בי״ס יצחק רבין
בי״ס מדעי ע״ש אלברט איינשטיין
בי״ס ממלכתי עתידים
בי״ס ממלכתי עתידים
בי״ס ממלכתי מרחבים
בי״ס ממלכתי מרחבים
בי״ס ממלכתי מרחבים
בי״ס יצחק רבין
בי״ס האקולוגי

ה .לקראת הבחירות לראשות העירייה הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן׃
(1

מען הקלפי
הנרקיס  3יבנה
חבלבל  1יבנה
חרמון  13יבנה
סנפיר  6יבנה
הרב בוכריס יבנה
הגלבוע  6יבנה
שד ירושלים יבנה
הנשר  3יבנה
גיבורי החיל  1יבנה
חרוב יבנה
האלון  27יבנה
פטל  1יבנה
הערבה  20יבנה
הדוגית  8יבנה
הצדף  9יבנה
השייטים  5יבנה
הדייגים  4יבנה
שד הציונות  14יבנה

שם המועמד
לראש העירייה
חיים מסינג

שנת לידה

המען

1951

חרוב  21יבנה

שם מ״מ בא כוח
ההצעה ומענו
פז שמואל
זהבית  13יבנה

שם בא כוח ההצעה
ומענו
דדוש ליאור
הרצל  52יבנה

(2
שם המועמד
לראש העירייה
רועי גבאי

שנת לידה

המען

1985

התורן  12יבנה

שם מ״מ בא כוח
שם בא כוח ההצעה
ההצעה ומענו
ומענו
דבורה אהוד עובדיה
שרון רם
פרופ׳ רבל מישל  2רחובות ז׳בוטינסקי  7יבנה

(3
שם המועמד
לראש העירייה
שמעון עשור

שנת לידה

המען

1957

לוע הארי  34יבנה

שם מ״מ בא כוח
ההצעה ומענו

שם בא כוח ההצעה
ומענו
בן ברוך רועי
יוספטל  42/10בת ים

מעטפות ההצבעה

צבע המעטפות יהיה כלהלן׃
• מעטפות ההצבעה לראשות העירייה  -צבע צהוב
ו .צורת פתקי ההצבעה׃

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה ,בפתק ריק שצבעו כצבע הפתק המודפס.
על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות העירייה .הרישום
בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

המוסד העומד
לבחירה

צבע הפתק

גודל הפתק

תוכן ההדפסה

שפת ההדפסה

צבע ההדפסה

ראש העירייה

צהוב

כ ־  10x7ס״מ

שם המועמד

עברית או
ערבית ועברית

שחור

מנהלת הבחירות של עיריית יבנה הינה מיטל ברבי ומשרדה נמצא בשד׳ דואני  50ביבנה.

4.11.2022

מיטל ברבי
מנהלת הבחירות יבנה

עיריית יבנה

