
 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 לב השרוןהמועצה האזורית 

 לכבוד

  בני דרור תושבי אזור

 בבחירות למועצה הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

א ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של ( היה רשום הו81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרלבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .8,081הוא  בני דרור מספר התושבים באזור

אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה  ( לצו1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 .)במילים(  ארבעה אלף  )במספר(

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  מיום פרסום מודעה זו ימים 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@lev, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע

ור לעיל, יועברו הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמ

 .לעיונו של שר הפנים

יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון  ( לצו8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 המועצה האזורית ראש                                                                                      

 

mailto:eti@lev-hasharon.com


 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

  גאוליםתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –עצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח לצו המו 17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליו תושבי

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 שבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התו

 .58.הוא  גאוליםמספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו  הערות והשגות

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 לב השרוןהמועצה האזורית 

 לכבוד

  הדר -גנות  תושבי אזור

 בבחירות למועצה הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר  כל אזור זכאי לבחור

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

דות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקו

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .105הוא  גנות הדר מספר התושבים באזור

אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה  ( לצו1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081מיום בישיבתה 

 .)במילים(ארבעה אלף    )במספר(

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@lev, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 .לעיונו של שר הפנים

המועצה בנדון יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת  ( לצו8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 המועצה האזורית ראש                                                                                      

 

mailto:eti@lev-hasharon.com


 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 חרותתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 לכל מועצה.קובע 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר  כל אזור

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 ..50הוא  חרותמספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  0,000

, להגיש למועצה  1081.80.1ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17לסעיף  בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 המועצה האזוריתראש                                                                                       

 

mailto:eti@lev-hasharon.com


 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 נובתושבי אזור י

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

א ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של ( היה רשום הו81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרלבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 . 11.הוא  נובימספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  פרסום מודעה זו ימים מיום 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

יל, יועברו הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לע

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 יעףתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 ועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למ

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

ר כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספ

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .810הוא  יעףמספר התושבים באזור 

ת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה ( לצו אנו מביאים בזה לידיע1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 נו של שר הפנים.לעיו

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 הס -כפרתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

א ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של ( היה רשום הו81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרלבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 . 8,019הוא  הס-כפרמספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  מיום פרסום מודעה זוימים  1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

ר לעיל, יועברו הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמו

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 יעבץ -תושבי אזור כפר

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 ועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למ

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

ר כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספ

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .010 הוא יעבץ-מספר התושבים באזור כפר

לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה ( לצו אנו מביאים בזה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levאת הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל בכתב 

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ( לצו יקבע 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 המועצה בדבר מודד כלליהודעת 

 לב השרוןהמועצה האזורית 

 לכבוד

  משמרת תושבי אזור

 בבחירות למועצה הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

א ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של ( היה רשום הו81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרלבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .11.הוא  משמרת מספר התושבים באזור

אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה  ( לצו1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 .)במילים(ארבעה אלף    )במספר(

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  פרסום מודעה זו ימים מיום 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@lev, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע

יל, יועברו הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לע

 .לעיונו של שר הפנים

יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון  ( לצו8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 המועצה האזורית ראש                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 נורדיהתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 ועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למ

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

ה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום אזור שהוא "תחום עודף" של המועצ

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .00.,8הוא נורדיה מספר התושבים באזור 

צה החליטה ( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המוע1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במספר(  ארבעה אלף  )במילים(.

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levכללי המוצע, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד ה

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

ישקול את הצעת המועצה בנדון ( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר ש8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 לב השרוןהמועצה האזורית 

 לכבוד

 עוז -ניצני תושבי אזור

 בבחירות למועצה הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

א ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של ( היה רשום הו81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרלבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .1.0הוא  עוז-ניצני מספר התושבים באזור

אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה  ( לצו1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 .)במילים(ארבעה אלף    )במספר(

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  מיום פרסום מודעה זו ימים 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@lev, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע

ור לעיל, יועברו הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמ

 .לעיונו של שר הפנים

יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון  ( לצו8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 המועצה האזורית ראש                                                                                      

   

mailto:eti@lev-hasharon.com


 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 עזריאלתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 ועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למ

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

ה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום אזור שהוא "תחום עודף" של המועצ

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .88.הוא  עזריאלמספר התושבים באזור 

החליטה  ( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levלי המוצע, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכל

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

שישקול את הצעת המועצה בנדון ( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      

   

mailto:eti@lev-hasharon.com


 

 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 האזורית לב השרוןהמועצה 

 לכבוד

 ורד-יןתושבי אזור ע

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

י אשר שר הפנים הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כלל

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8בע )חל לא יאוחר מהיום הקו 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

ודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום אזור שהוא "תחום ע

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 . 8,015הוא  ורד-עיןמספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  108180.1.ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17ם לסעיף בהתא

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      

mailto:eti@lev-hasharon.com


   

 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 שריד-תושבי אזור עין

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 ועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למ

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

ה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום אזור שהוא "תחום עודף" של המועצ

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .8,051 הוא שריד-מספר התושבים באזור עין

ועצה החליטה ( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המ1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levהכללי המוצע, במייל  בכתב את הערותיו והשגותיו על המודד

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

שישקול את הצעת המועצה בנדון  ( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      

mailto:eti@lev-hasharon.com


   

 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 האזורית לב השרוןהמועצה 

 לכבוד

 פורתתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

שר שר הפנים הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי א

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8)חל לא יאוחר מהיום הקובע  81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום אזור שהוא "תחום עודף

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .158הוא  פורתמספר התושבים באזור 

ת המועצה החליטה ( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליא1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levמודד הכללי המוצע, במייל בכתב את הערותיו והשגותיו על ה

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      

mailto:eti@lev-hasharon.com


 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 האזורית לב השרון המועצה

 לכבוד

 משה-צורתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

לי אשר שר הפנים הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כל

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8ובע )חל לא יאוחר מהיום הק 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .8115הוא משה -צורמספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  108180.1.ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו 

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17ם לסעיף בהתא

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 המועצה האזורית ראש                                                                                      

 

mailto:eti@lev-hasharon.com


 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 אפרים-שערתושבי אזור 

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

א ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של ( היה רשום הו81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר 

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרלבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. 

 .8,101הוא  אפרים-שערמספר התושבים באזור 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ם מיום פרסום מודעה זוימי 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

מור לעיל, יועברו הערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד הא

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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 הודעת המועצה בדבר מודד כללי

 המועצה האזורית לב השרון

 לכבוד

 תושבי אזור תנובות

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי בבחירות למועצה

מספר  ,"הצו( –)להלן  8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  17לסעיף בהתאם 

הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים 

 קובע לכל מועצה.

 ועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למ

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של 81...8"תושב" לעניין זה נחשב כל מי  שביום הקובע )

 (.81...8חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 81-אותו אזור ויום הולדתו ה

ר כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספ

  .העולה על מחצית המודד הכלליתושביו 

  ;התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )כלל נקודות ההתיישבות במועצה האזורית שאינן בתחום 

 ספר התושבים בו עולה על מחצית המודד הכללי שנקבע. יישוב(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מ

 10.מספר התושבים באזור תנובות הוא 

( לצו אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שמליאת המועצה החליטה 1)ג()17בהתאם להוראת סעיף 

 0,000להציע לשר הפנים שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה   80.1.1081בישיבתה מיום 

 )במילים(.  ארבעה אלף)במספר(  

, להגיש למועצה  80.1.1081ולא יאוחר מיום  ימים מיום פרסום מודעה זו 1תוך כל תושב של האזור רשאי, 

  hasharon.com-eti@levבכתב את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע, במייל 

על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד האמור לעיל, יועברו הערות והשגות 

 לעיונו של שר הפנים.

( לצו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון 8)ג()17בהתאם לסעיף 

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 עמיר ריטוב               1.1.1081

 ראש המועצה האזורית                                                                                      
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