
 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

לכללי  41)סע'  -1965לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 
 : רות ביו"ש(, נמסרת בזה הודעה כיהבחי

 (24/11/2020) א"ח' כסלו תשפקיימו ביום תיתל מונד  הבחירות למועצה המקומית   )א( 

שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר  )ב( 
תעכבה עד הלמקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו 

 לאחר שעה זו.

 )ג(   מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: )תחומים של אזורי הקלפי ניתנים          
 בנספח נפרד(         

 

 הערות מקום קלפי שם רחוב קלפי סמל קלפי

 כניסה משער הספרייה  בי"ס שלנו 64 הדקל 1.0

 קלפי נגישה בי"ס ממ"ד אור תורה 5 השקמה 2.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 3.0

 קלפי נגישה מועדון פיס לקשיש 109 הדקל 4.0

  מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 5.0

 קלפי נגישה מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 6.0

 כניסה משער הספרייה  בי"ס שלנו 64 הדקל 7.0

 כניסה משער הספרייה  בי"ס שלנו 64 הדקל 8.0

  מועדון נוער 54 הדקל 9.0

  מועדון נוער 54 הדקל 10.0

  בי"ס ממ"ד אור תורה 5 השקמה 11.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 12.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 13.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 14.0

  מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 15.0

  מועדון פיס לקשיש 109 הדקל 16.0

 

 

 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

 

 )ו(    הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:

 דוד חיות . 1

 ., תל מונד4האיריס דירה רחוב הגר ב דוד חיות בא כוח הרשימה הוא מר 

 , תל מונד1הסלעית  הגרה ברחוב קידרון עינתהגב'  מקומו הוא ת וממלא           

 אליהו אברהם . 2

 ., תל מונד 30היהלום רחוב הגר ב אברהםאליהו  בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 21הסייפן  הגרה ברחוב רייך וולף נטליהגב'  מקומו הוא ת וממלא

 רותם ריעני  . 3

  , תל מונד 46התאנה רחוב הגר ב ריעני רותם  בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 2הפרדס  ברחוב הגר אוחנה יהודה מר וממלא מקומו הוא

   ליןקפלן  . 4

 , תל מונד 8ברקת רחוב הגר ב הרפז יצחק בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 14הרעות  הגרה ברחוב קפלן ליןהגב'  מקומו הוא תוממלא

 

 
 
 
 

 מלי חג'בי                  
 ת הבחירותמנהל        
 תל מונד  למועצה המקומית     

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

לכללי  41)סע'  -1965לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 
 : רות ביו"ש(, נמסרת בזה הודעה כיהבחי

 (24/11/2020) א"ח' כסלו תשפקיימו ביום תיתל מונד  הבחירות למועצה המקומית   )א( 

שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר  )ב( 
תעכבה עד הלמקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו 

 לאחר שעה זו.

 )ג(   מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: )תחומים של אזורי הקלפי ניתנים          
 בנספח נפרד(         

 

 הערות מקום קלפי שם רחוב קלפי סמל קלפי

 כניסה משער הספרייה  בי"ס שלנו 64 הדקל 1.0

 קלפי נגישה בי"ס ממ"ד אור תורה 5 השקמה 2.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 3.0

 קלפי נגישה מועדון פיס לקשיש 109 הדקל 4.0

  מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 5.0

 קלפי נגישה מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 6.0

 כניסה משער הספרייה  בי"ס שלנו 64 הדקל 7.0

 כניסה משער הספרייה  בי"ס שלנו 64 הדקל 8.0

  מועדון נוער 54 הדקל 9.0

  מועדון נוער 54 הדקל 10.0

  בי"ס ממ"ד אור תורה 5 השקמה 11.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 12.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 13.0

 כניסה מרח' החצב  ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 14.0

  מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 15.0

  מועדון פיס לקשיש 109 הדקל 16.0

 

 

מנהלת הבחירות למועצה המקומית - תל מונד
 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

לכללי  41)סע'  -1965לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 
 : רות ביו"ש(, נמסרת בזה הודעה כיהבחי

 (24/11/2020) א"ח' כסלו תשפקיימו ביום תיתל מונד  הבחירות למועצה המקומית   )א( 

שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע בוחר  )ב( 
תעכבה עד הלמקום הקלפי לפני השעה עשר* בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו 

 לאחר שעה זו.

 )ג(   מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: )תחומים של אזורי הקלפי ניתנים          
 בנספח נפרד(         

 

 מקום קלפי שם רחוב קלפי סמל קלפי

 בי"ס שלנו 64 הדקל 1.0

 בי"ס ממ"ד אור תורה 5 השקמה 2.0

 ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 3.0

 מועדון פיס לקשיש 109 הדקל 4.0

 מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 5.0

 מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 6.0

 בי"ס שלנו 64 הדקל 7.0

 שלנו בי"ס 64 הדקל 8.0

 מועדון נוער 54 הדקל 9.0

 מועדון נוער 54 הדקל 10.0

 בי"ס ממ"ד אור תורה 5 השקמה 11.0

 ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 12.0

 ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 13.0

 ביה"ס נוף ילדות 1 החצב 14.0

 מתנ"ס תל מונד 31 הדקל 15.0

 מועדון פיס לקשיש 109 הדקל 16.0

 

 

 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

 

 :ניידות הם יגבלמקומות הקלפי  שנקבעו כנגישים למו)ד(     

 

 הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:)ה(    

 
 יש  נהווסימ )כינוי הרשימה(   מחר חדש  (  רשימה1)

מס' 
 סידורי

שנת  מלאשם 
 הלידה

 כתובת

 תל מונד  4, דירה 6האיריס  1968 חיות דוד 1

 , תל מונד1הסלעית  1974 קידרון עינת 2

 , תל מונד15זויתן  1974 אבנרי איתי 3

 , תל מונד16הדוכיפת  1973 קיי אורית 4

 , תל מונד2החרמון  1964 סגל עוזי יצחק 5

 , תל מונד28שורק  1972 פלג וילונסקי מירי 6

 , תל מונד8הנורית  1964 הופמן דפנה 7

ד, תל מונ 6הנורית  1984 שחף תומר  8  

, תל מונד 8הדפנה  1955 שחק איילת 9  

, תל מונד 17לכיש  1996 בנימיני אסף 10  

 , תל מונד 21האנפה  1960 מקסיק דבורה 11

 

  ., תל מונד4האיריס דירה רחוב הגר בד חיות דו בא כוח הרשימה הוא מר           

 , תל מונד1הסלעית  הגרה ברחוב קידרון עינתהגב'  מקומו הוא ת וממלא           

 מען הקלפי מקום הקלפי מספר הקלפי

 5השקמה   בית הספר אור תורה 02

 109הדקל  מועדון פיס לקשיש 04

 31הדקל  מתנ"ס תל מונד 06

 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

 כן נהווסימ )כינוי הרשימה(   דרך חדשה בראשות אבי אליהו  רשימה( 2)

מס' 
 סידורי

שנת  שם מלא
 הלידה

 כתובת

 , תל מונד 30היהלום  1968 אליהו אברהם 1

 , תל מונד 9הגלבוע  1977 מירבדין  2

 , תל מונד 18משעול מוריה  1978 שמבירו זהבי סיגל נועה 3

 , תל מונד 5האודם  1977 וייזמן קרן 4

 , תל מונד 5היסמין  1975 מנסדורף אפרת 5

 , תל מונד 3המרגנית  1966 הוד גיל 6

 , תל מונד 12הירמוך  1970 דניאל אייל 7

 , תל מונד 40הנרקיס  1942 שמיר נעה 8

 , תל מונד60דירה   85הדקל  1993 מנקדי לידור 9

 ., תל מונד 30היהלום רחוב הגר ב אליהו אברהם בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 21הסייפן  הגרה ברחוב רייך וולף נטליהגב'  מקומו הוא תוממלא

 לב  נהוסימ )כינוי הרשימה(  לב בראשות רותם ריעני  סיעת רשימה( 3) 
 

מס' 
 סידורי

שנת  שם מלא
 הלידה

 כתובת

 , תל מונד 46התאנה  1981 ריעני רותם 1

 , תל מונד 2הפרדס  1964 אוחנה יהודה 2

 , תל מונד 22הארגמן  1975 שרבט שירי 3

 , תל מונד 49הדוכיפת  1964 בן שמואלי אריה 4

 , תל מונד 29דן  1967 קפקא אורה אולגה 5

 , תל מונד 35הצופית  1950 אוחנה שלמה 6

 , תל מונד 41התאנה  1955 צוברי שמואל 7

 

  , תל מונד 46התאנה רחוב הגר ב ריעני רותם  בא כוח הרשימה הוא מר

 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

 , תל מונד 2הפרדס  ברחוב הגר אוחנה יהודה מר וממלא מקומו הוא

  תל נהו)כינוי הרשימה( וסימ תל מונד אחת בראשות לין קפלן  רשימה( 4) 

מס' 
 סידורי

שנת  שם מלא
 הלידה

 כתובת

 , תל מונד 14הרעות  1964 קפלן לין 1

 , תל מונד 55המטעים  1960 ווקנין משה 2

 , תל מונד 7הרקפת  1967 רבין ספוזניקוב אילה 3

 , תל מונד 7הלילך  1953 גרינברג דוד דודו 4

 , תל מונד 29היהלום  1977 ארז חגאי יונת 5

 , תל מונד 21הנוטע  1974 קויפמן ניר 6

 , תל מונד 5הגולן  1976 לוריא צופית הדר 7

 , תל מונד 7הבשור  1996 זיו תומר 8

 , תל מונד 80האלון  1937 איל יהודה 9

 , תל מונד 58היהלום  1965 כספר איאן 10

 , תל מונד 8ברקת  1968 הרפז יצחק 11
 

 , תל מונד 8ברקת רחוב הגר ב הרפז יצחק בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 14הרעות  הגרה ברחוב קפלן ליןהגב'  מקומו הוא תוממלא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 משרד הפנים
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 תל מונד -למועצה המקומית  מנהלת הבחירות

 

 )ו(    הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:

 דוד חיות . 1

 ., תל מונד4האיריס דירה רחוב הגר ב דוד חיות בא כוח הרשימה הוא מר 

 , תל מונד1הסלעית  הגרה ברחוב קידרון עינתהגב'  מקומו הוא ת וממלא           

 אליהו אברהם . 2

 ., תל מונד 30היהלום רחוב הגר ב אליהו אברהם בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 21הסייפן  הגרה ברחוב רייך וולף נטליהגב'  מקומו הוא ת וממלא

 רותם ריעני  . 3

  , תל מונד 46התאנה רחוב הגר ב ריעני רותם  בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 2הפרדס  ברחוב הגר אוחנה יהודה מר וממלא מקומו הוא

   ליןקפלן  . 4

 , תל מונד 8ברקת רחוב הגר ב הרפז יצחק בא כוח הרשימה הוא מר

 , תל מונד 14הרעות  הגרה ברחוב קפלן ליןהגב'  מקומו הוא תוממלא

 

 
 
 
 

 מלי חג'בי                  
 הבחירותת מנהל        
 תל מונד  למועצה המקומית     

 

 

 

 

 


