
 לראשות מועצת פרדס חנה כרכור )סיבוב שני(בדבר בחירות  ההודע

                                                        

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

וכהונתם(,  )ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו9בהתאם לסעיף 

 פרדס חנה כרכור. המקומית מועצהיתקיימו בחירות חוזרות לראש ה 1975-התשל"ה

לצו*, במקרה בו בין הבחירות  211א)א( לחוק הבחירה הישירה/ סעיף 9בהתאם לסעיף 

הראשונות לבחירות החוזרות אחד משני המועמדים יחדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, 

מו הבחירות החוזרות לגבי המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או התפטרות או סיבה אחרת, יקויי

נגדו, והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים 

 שניתנו נגדו

אם חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מחמת סיבה בין הבחירות הראשונות לבחירות 

 ה תבחר בראש רשות מבין חבריההחוזרות, לא יקויימו בחירות חוזרות והמועצ

 (13.11.2018הבחירות יתקיימו ביום שלישי, ה' בכסלו התשע"ט ) )א( 

אולם אם הגיע בוחר למקום  ברציפות 22.00ועד השעה  13.00שעות ההצבעה הן משעה  )ב(  

הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר 

 שעה זו.

 מספר אזורי הקלפי ומיקומם הם כפי שנקבעו לבחירות בסבב הראשון כמפורט להלן:    )ג(   

  מקום הקלפי )הכתובת( תיאור המקום  מס' אזור הקלפי

 מקום הקלפי,תיאור המקום                                מס' אזור הקלפי    
 שכ' נווה מרחב רח' דניאל –בי"ס מרחבים  1
  1רח' הבוטנים -בי"ס ממ"ד ישורון 2

 רח' הדרים –מעון נווה מיכאל  3

 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס ממ"ד תורני נועם 4

  6רח' החורש -בי"ס דמוקרטי בגין 5

 6רח' החורש  –בי"ס דמוקרטי בגין  6

 שכ' נווה מרחב רח' דניאל-בי"ס מרחבים 7

 אתרוג פינת גינת אגוז -מועדון נווה פרדסים   8

 ' נווה מרחב רח' דניאלשכ-בי"ס מרחבים 9

 פינת הבנים 1רח' הנדיב -בי"ס אלונים 11

  14רח' ברקת -בי"ס רבין 11

 פינת הבנים 1רח' הנדיב -בי"ס אלונים 12

 פינת הבנים 1רח' הנדיב -בי"ס אלונים 13

 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס ממ"ד תורני נועם 14

 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס שרת 15

 פינת הבנים 1רח' הנדיב -בי"ס אלונים 16

 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס שרת 17

  1רח' דרך הבנים -בית יד לבנים 18

 אתרוג פינת גינת אגוז -מועדון נווה פרדסים   19



 7בי"ס מעיינות , רח' צליל  21
 דרך הבנים–בי"ס אלישבע                                                 21
 7עיינות, רח' צליל בי"ס מ                                                22
 28רח' שבזי -בי"ס ממ"ד מורשה                                                23
 28רח' שבזי -בי"ס ממ"ד מורשה                                                24
 73רח' המייסדים -בי"ס ממלכתי כרכור                                                25
 34רח' נחלה -בי"ס שדות                                                26
 34רח' נחלה -בי"ס שדות                                                27
 28רח' שבזי -בי"ס ממ"ד מורשה                                                28
 34רח' נחלה -בי"ס שדות                                                29
 14רח' ברקת -בי"ס רבין                                                31
 73רח' המייסדים -בי"ס ממלכתי כרכור                                                31
 314אגודה, רח' מצדה  בי"ס חורב                                                32
 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס שרת                                                33
                                                   6רח' החורש -בי"ס דמוקרטי בגין                                                 34
 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס ממ"ד תורני נועם                                             35
 אתרוג פינת גינת אגוז -מועדון נווה פרדסים                                             36

 14רח' ברקת -בי"ס רבין                                             37

 פינת הבנים 1רח' הנדיב -כתי אלונים בי"ס ממל                                991+    38

 314מצדה –בי"ס חורב אגודה                                              39

 רח' הדרים –מעון נווה מיכאל                                              41
 1רח' הבוטנים -בי"ס ממ"ד ישורון                                            41

 6רח' החורש  –בי"ס דמוקרטי בגין                                             42

 שכ' גאולה רח' ארבל-בי"ס ממ"ד תורני נועם                                             43

 7רח' צליל  –בי"ס מעיינות                                             44

 73רח' המייסדים  –בי"ס ממלכתי כרכור                                             45

 7רח' צליל  –בי"ס מעיינות                                             46

 7רח' צליל  –בי"ס מעיינות                                             47

 314מצדה  –בי"ס חורב אגודה                                             48
 

 מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות בפרדס חנה כרכור הם: 
     
 1בבית יד לבנים ברח' דרך הבנים  18קלפי מס'     
 7בבי"ס מעיינות ברח' צליל  22קלפי מס'     
 28מורשה ברח' שבזי בבי"ס ממ"ד  23קלפי מס'     
 34בבי"ס שדות ברח' נחלה  29קלפי מס'     
 314בבי"ס חורב אגודה ברח' מצדה  32קלפי מס'     
 14בבי"ס רבין ברח' ברקת  37קלפי מס'     
 פינת הבנים 1בבי"ס אלונים ברח' הנדיב  38קלפי מס'     
 1בבי"ס ישורון ברח' הבוטנים  41קלפי מס'     
 6בבי"ס דמוקרטי בגין ברח' החורש  42קלפי מס'     
 בבי"ס ממ"ד תורני נועם בשכ' גאולה רח' ארבל 43קלפי מס'     
 73בבי"ס ממלכתי כרכור ברח' המייסדים  45קלפי מס'     

 

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

 הראשון

 

 

  שיעמוד לבחירה הם:)ה(    המועמדים 



 בר כוכבא אלדד .1
 פרדס חנה כרכור 49בא כח ההצעה הוא מר בר כוכבא אלדד הגר באלון 

 פרדס חנה כרכור 16וממלא מקומו הוא מר שוורץ צבי הגר ברח' הראשונים 
 פרי יגור הגר .2

 א פרדס חנה כרכור1בא כח ההצעה היא גב' פרי יגור הגר הגרה ברח' נבטים 
 תל אביב 12כח הוא מר בוסי גיא הגר ביד חרוצים ממלא מקומה של בא 

 
 
 

 מנהל/ת הבחירותעמית פרלה,                                                                                                

 פרדס חנה כרכורלמועצת       2018 


