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 3הודעת בחירות מס' 
 

, נמסרת בזה הודעה 1965-לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 
 -כי:

 
 30שע"ט )תכ"א בחשוון היקוימו  למועצה המקומית כפר שמריהוהבחירות  (א)

  (2018באוקטובר 
, אולם אם עה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקהמששעות ההצבעה הן 

הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו 
 נתעכבה עד לאחר שעה זו.

 מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן:  (ב)
 

 מקום קלפי כתובת קלפי קלפימס'  מס' אזור קלפי 
 יליו מרכז  6הנוטע  1.0 001
 יליו מרכז 6הנוטע  3.0 001
 בית עליזה  23קרן היסוד  2.0 005

 
 מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם: (ג)

 
 מקום קלפי כתובת קלפי קלפימס'  מס' אזור קלפי 

 יליו מרכז 6הנוטע  1.0 001
 

 הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה: (ד)
        

 לבימונה וס   בראשות אמירה זוכוביצקי ברוך הכי טוב לכפר שמריהורשימה ( 1)
 כתובת המועמד שנת לידה   שם משפחה ושם פרטי מס' 

 56החורש  1970 זוכוביצקי ברוך אמירה 1
 8דרך השדות  1948 כהן עמיקם 2
 א5הזית  1969 מודעי אמיר 3
 א5הזית  1956 גודר רינה 4
 48החורש  1944 יונס דניאלה דליה 5
 3האביב  1946 ץ מיכללומני 6
 89הזורע  1941 פרופר דן 7
    

 56החורש   ברוך איילבא כח הרשימה הוא מר 
גב' זוכוביצקי ברוך א ימקומו הוממלאת 

 אמירה
 56החורש  

  



 עצוסימונה  עצמאות הכפר בראשות סרג' קורשיא( רשימה 2)
 כתובת המועמד שנת לידה שם משפחה ושם פרטי מס' 

 16דרך השדות  1958 סרג' איזידור קורשיא 1
 25חורש ה 1975 נופך מוזס כרמית 2
 החורש 1985 גלפנד יונתן זכריה 3
 20הרקפות  1975 טיסונה יבנאי קרין 4
 60דרך השדות  1991 חסיד שרון 5
 17החורש  1972 האזה רונן 6
 1דרך השדות  1947 אוריאלי רות 7
 3יסמין שביל ה 1990 תאודור יסמין אריאל 8
 10הסביון  1973 צוקר יעל 9
    

 1שביל השקד    גיניגר אשר אריהבא כח הרשימה הוא מר 
 18הרקפות   טפרסון אסף יוסףוממלא מקומו הוא מר 

   
 קןוסימונה  מצפן לכפר בראשות אניק זבליק( רשימה 3)

 כתובת המועמד שנת לידה שם משפחה ושם פרטי מס' 
 7הורדים  1967 זבליק אניק חנה 1
 19האורנים  1970 וינראוב מיכאל 2
 5הורדים  1977 הירשנזון נתנאל 3
 49השדות  1975  בדש גליה 4
 24קרן היסוד  1954 ספיר ענת 5
 27הגנים  1973 המבורגר אבנרי אורלי 6
 א36הזורע  1957 לוכסמבורג שרה 7
 4השקד  1936 אשל יעקב 8
 18הורדים  1976 אלכסנדרוביץ דן עקיבא 9
    

 33קרן היסוד   גב' ספיר ענתא יבא כח הרשימה ה
 5הורדים   מר הירשנזון נתנאלהוא  הוממלא מקומ

   
 הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן: (ה)

 
  גב' אניק זבליק. 1
 אמירה זוכוביצקי ברוךגב' . 2
 מר סרג' קורשיא. 3
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