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  לראשות הרשות המקומית באריאלחדשות בדבר בחירות  ההודע

בבית המשפט לעניינים מקומיים באריאל, אשר הורה על ביטול הבחירות לראשות הרשות  23536 –2.-..עמ"נ ניתן פסק הדין  ב 21.6161.2ביום 

)יהודה  המקומיות המועצות לתקנון)ג( 2. לסעיף , בהתאםבקלפיות אלהוקיום בחירות חדשות  62-ו 9, 5המקומית אריאל בקלפיות מס' 

   92.1.-"אהתשמ( והשומרון

 האני מודיע .611-במועצות המקומיות )יהודה והשומרון(, התשס"א להוראות וכללים בדבר סדרי הבחירות .2 התאם לסעיףהמשך לכך ובב

  את כלהלן:בז

  (51.161.9.התשע"ט )שבט ' בטשלישי,  ביום הבחירות יתקיימו  )א( 

בלילה, יהיה רשאי להצביע  66111אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה 1 ברציפות 66111ועד השעה  10111שעות ההצבעה הן משעה    )ב(

 1גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו

 :בהן יתקיימו בחירות חדשות ומיקומם הם כמפורט להלן ותמס' הקלפי 1)ג(

  תיאור המקוםוהקלפי כתובת   מס' הקלפי 

 עליזה בגיןא1 ספורט  – 6.הפסגה,  5          

 גן דולב – 2עיר היונה,   9          

 אגף צפוני –א1 ספורט מילקן  – 61צה"ל,  62         

 1למוגבלי ניידות הנגישקלפי הכ הנקבע 9מס'  קלפי )ד(    

על פי או החדשות  שקיבל לקראת הבחירותעל פי ההודעה לבוחר  אליהן ךייבחירה ששוהבקלפיות אלה רשאי להצביע רק בעל זכות      )ה(

 1 ההודעה לבוחר שקיבל לקראת הבחירות בסבב הראשון

 לבחירה הם: דו)ה(    המועמדים שיעמ
 חן יוסי 1 .  

 באריאל 3331רחוב דרך רמת הגולן ב ההגר גב' גוטליב ליודמילהא יבא כוח ההצעה ה 
 באריאל 5036רחוב הנגב הגר ב שופ שמואל הוא מר הוממלא מקומ                     

 
 נובוסלסקי אליהו 1 6   

 באריאל 2036רחוב דרך הנחשונים הגר ב נובוסלסקי אליהו בא כוח ההצעה הוא מר 
                  

 
 סגל חיים שמואל  1 3  

 באריאל 6136רחוב אילות ב ההגר היא גב' סגל אוריתבא כוח ההצעה  
 באריאל 5232רחוב הערבה הגר ב רוזמרין גלעד שלמה הוא מר הוממלא מקומ                     

 
 פולב פבל   21

 באריאל .23.העירית רחוב ב ההגר גב' זילברגרץ אינהא יבא כוח ההצעה ה
 באריאל ..23.יהודה -רחוב בןהגר ב אילטוב רוברט הוא מר הוממלא מקומ                     

 
  שבירו אלי 51

 3.6ברחוב האשל הגר רואימי שלמה  בא כוח ההצעה הוא מר
 באריאל 3.3..רחוב הערבה הגר ב יחזקאל דוד וממלא מקומו הוא מר                  

      
 

 בברכה,
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