
 מועצה מקומית פרדסיה

 מנהל הבחירות 

 -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"איימו ביום קתי פרדסיה מועצה המקומיתלהבחירות    )א(  

בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם  בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר )22.00) הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילהשעות ההצבעה  )ב(  

 הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.

 )ג(     מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן:  

 כתובת מקום הקלפי מס'

 2שלום שבזי  מועדון אפרסק 1

 11החרצית  ספריית "בית טלי" 2

 35רמב"ם  בית ספר "תפוז" 3

 11החרצית  ספריית "בית טלי" 4

 35רמב"ם  בית ספר "תפוז" 5

 17הרימון  מועדון פיס לנוער 6

 36 רמב"ם אולם הספורט 7

 17הרימון  מועדון פיס לנוער 8

 מועדון אפרסק, אולם הספורט)ד(    מקומות הקלפי  שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם:  
 )ה(    הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:

 
 
 כוסימנה:  –: כולנו פרדסיה (  רשימה2)                                               בם: וסימנה –: הבית היהודי עם מסורת (  רשימה1)

 
מס' 

 סידורי

שם משפחה ושם 

 פרטי

שנת 

 הלידה
 כתובת המועמד

 31הנרקיס  1960 בו אהרון גדעון 1

 19האירוס  1978 אריה-שטיינברג זיו 2

 4נורית  1972 דרור יחזקאל 3

 8רמב"ם  1965 חלפון יעקב 4

 פרדסיה  31בא כוח הרשימה הוא מר גדעון בן אהרון, הגר ברחוב הנרקיס                                                 
פרדסיה                         32שרון חוילי, הגר ברחוב התפוח  א כוח הרשימה הוא מרב פרדסיה 19וממלא מקומו הוא מר שטיינברג זיו, הגר ברחוב האירוס                   

 
פרדסיה                                                4יונה פישר הגר ב ,אבשלום שוכר וממלא מקומו הוא מר

 
   

 
 
 וסימנה: עח –רשימה: עידן חדש בפרדסיה  ( 4)                                                                        וסימנה: מחל –רשימה: הליכוד   (3)

 
 
 
 
 
 
 

 ראשל"צ 4/23בא כוח הרשימה הוא מר ביטן דוד, הגר ברחוב אורנבך 

 פרדסיה 6הגפן הגר ברחוב  בוארון רחמים, וממלא מקומו הוא מר

 

                 פ                                     וסימנה:  –: ממשיכים יחד בתנופה בראשות טל גורקי רשימה  (5)

 פרדסיה 1תומר יפת, הגר ברחוב האירוס  בא כוח הרשימה הוא מר                                        
 פרדסיה 12אירוס ב ההגר ,לימור שרגארת גב יאמקומו ה תוממלא                                        

                                                        
                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 פרדסיה 40טל גורקי, הגר ברחוב הרותם  מרא כוח הרשימה הוא ב

פרדסיה                                                        18הגרה ברחוב הכלנית  היא גברת גילת ברכר,מקומו  תוממלא
 

 

                                                          
 24.10.18תאריך: 

                                                           

מס' 
 סידורי

שם משפחה 
 ושם פרטי

שנת 
 הלידה 

 כתובת המועמד

 32התפוח  1970 חוילי שרון 1

 85השקמה  1965 מרום איתן 2

 4יונה פישר  1968 שוכר אבשלום 3

 25רמב"ם  1970 אטיאס מוריס 4

 31שד' ניסים  1979 סירי שקד 5

מס' 
 סידורי

שם משפחה ושם 
 פרטי

שנת 
 הלידה 

 כתובת המועמד

 1האירוס  1964 יפת תומר 1

 12יסדים יהמ 1976 שטרן קטרי רות 2

 12האירוס  1976 שרגא לימור 3

 16הגפן  1982 פרנסיס ירון 4

 53הברוש  1956 בן ארי אוריאל 5

 29הנרקיס  1977 קליין קארן 6

 22האגוז  1992 גולדשטיין אלמוג 7

 6התות  1951 טננבוים גילה 8

 90האלה  1952 ביאלסקי אמנון 9

 37יונה פישר  1985 סירי דקל 10

מס' 
 סידורי

משפחה ושם שם 
 פרטי

שנת 
 הלידה 

 כתובת המועמד

 6הגפן  1957 בוארון רחמים 1

 14הגפן  1958 סמבירא נחום  2

 44היסמין  1965 חכמון רונן  3

 53הברוש  1983 בן ארי כפיר 4

מס' 
 סידורי

שם משפחה ושם 
 פרטי

שנת 
 הלידה 

 כתובת המועמד

 40הרותם  1960 גורקי טל 1

 18הכלנית  1958 ברכר גילת 2

 5הורד  1980 הדרמושקט  3

 33הרקפת  1970 תעסה טל 4

 18יונה פישר  1961 אחיאל עמי 5

 2הכלנית  1958 קידר אברהם 6

 3ריחן  1975 חייט לימור 7

 15הברוש  1980 ביטון חנן 8

 33החרוב  1961 אילון ירון 9

 10החמנית  1981 איתן אוריאן 10

 4הסיגלית  1987 חביב אלעד 11

 4השקמה  1993 יוסף גל 12

 18הברוש  1960 מידן גדי 13

 25השושן  1947 ישראלי בלומה תמר 14

 35השקמה  1968 בורט יריב 15

  ו(    הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:

 גורקי טל. 1
פרדסיה 40הגר ברחוב הרותם  ,בא כוח ההצעה הוא מר גורקי טל       
פרדסיה 40גר ברחוב הרותם ה ,ממלא מקומו הוא מר גורקי טל       

 

 

 יפת תומר. 2
פרדסיה 1הגר ברחוב האירוס  ,כוח ההצעה הוא מר יפת תומרבא       
פרדסיה 1הגר ברחוב האירוס  ,ממלא מקומו הוא מר יפת תומר      

 

 
 

 


