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הודעה על הצגת רשימות סיווג התושבים לעיון הציבור
לפיסעיף90א()4לצוהמועצותהמקומיות(מועצותאזוריות),התשי"ח 1958-


בהתאםלסעיף90א()4לצוהמועצותהמקומיות(מועצותאזוריות),התשי"ח-1958
(להלן  -הצו) ,הריני להודיע בזאת על הנחת רשימות סיווג התושבים של כלל
היישובים במועצה האזורית שדות נגב שיש בהם אגודה שיתופית להתיישבות
חקלאית,לעיוןהציבור. 


רשימת התושבים של כל יישוב כוללת כל אדם שיום הולדתו ה 17-חל לא יאוחר
מיום הבחירות והיה רשום הוא ומענו ביום  3.6.2018במרשם האוכלוסין כתושב
היישובהשיתופי,שנתלידתוומספרזהותובמרשםהאוכלוסין .


בהתאםלסמכותלפיסעיף90אלצו,בחנהועדתהבחירותשלהמועצהאתרשימות
התושבים,וקבעהלגביכלתושבשנכללברשימותאםהואחבראואינוחברבאגודה
השיתופיתלהתיישבותהחקלאיתשלהיישובהרלוונטי. 


כל אדם רשאי לעיין ברשימות התושבים עד ליום  15.7.18במקומות ובמועדים
כלהלן:
רשימות התושבים של כלל היישובים שיש בהם אגודה שיתופית להתיישבות
חקלאיתבמועצה יהיו פתוחים לעיון הציבור במשרדי מזכירות המועצה בכתובת:
קריית  החינוך של המועצה האזורית שדות נגב .בימים א -ה בשעות  14:00עד
;16:00אובתיאוםמראש .
וכן במשרדי הוועד המקומי של היישוב בשעות הקבלה המקובלות .או בתיאום
מראש.
בהתאםלסעיף90ב(א)לצו,כלאדםרשאילהגישלוועדתהבחירותשלהמועצהערר
מנומק,בכתב,עליסודאחתמןהטענותהבאות :
 .1שהואאוזולתוסומןברשימהכחבראגודהשיתופיתלהתיישבותחקלאית 
 .2שהוא או זולתו לא סומן ברשימה כחבר אגודה שיתופית להתיישבות
חקלאית 


הערר יוגש בטופס "הגשת ערר" המצוי במקום הצגת הרשימות לעיון.


ערר על החלטת ועדת הבחירות ניתן להגיש לא יאוחר מיום  15.7.2018למשרדי
מזכירותהמועצהבכתובתקרייתהחינוךבנייןהמועצההאזוריתשדותנגב .


במידהוהעררמוגשנגדאדםאחר,ישלהמציאלוועדתהבחירותשניעותקיםמכתב
הערר. 
הכרעה בעררים תינתן על ידי ועדת הבחירות לא יאוחר מיום 22.7.2018


בהתאםלסעיף90א()4לצו,להלןיפורטוהוראותסעיף90בלצובענייןהגשתעררים
ועתירות :

" 90(א) כלאדםרשאי,לאיאוחרמהיוםה 108-שלפנייוםהבחירות,להגישלוועדת
הבחירות ערר מנומק ,בכתב ,על כך שהוא או זולתו נרשם ,שלא כדין ,ברשימה כחבר
אגודהשיתופיתאוכמישאינוחבראגודהשיתופית .
(ב) ועדתהבחירותתדוןבעררים,ובלבדשחברועדתבחירותלאידוןבערריםהנוגעים
לרשימהשלהיישובשבוהואמתגורר,תנהלפרוטוקולמישיבותיהותכריעבהםלאיאוחר
מהיום ה 101-שלפני יום הבחירות; לצורך קבלת הכרעה כאמור ,רשאית הועדה לגבות
עדויותולעייןבמסמכיםכפישייראהלה .
(ג) סברהועדתהבחירותכיניתןלקבלעררשלאדםלגביהרישוםשלובלילהיזקק
לשמיעת טענותיו ,תודיע לעורר שקיבלה את עררו; בכל מקרה אחר תזמין הוועדה את
העוררלדיוןבערר,ואםנגעהעררלזולת–תזמיןגםאותו .
(ד) הגיש אדם ערר הנוגע לאדם אחר ,ימציא לוועדת הבחירות העתק נוסף מכתב
העררוועדתהבחירותתמציאהעתקזהלאותואדם,יחדעםההזמנהלדיון .
(ה) הזמנהלדיוןכאמורבסעיפיםקטנים(ג)ו(-ד),תימסרבמסירהאישיתאותישלח
בדואררשוםעםאישורמסירה;כלבעלדיןשהוזמןלדיוןבערר,זכאילטעוןלפניועדת
הבחירותבעצמואועלידיבא-כוחו .
(ו) קיבלה ועדת הבחירות החלטה בערר שלא בפני בעל דין או בא-כוחו ,תודיע את
החלטתהבכתבלעורר,ואםנגעהעררלזולת– גםלו,לאיאוחרמהיוםה 97-שלפנייום
הבחירות; לא מסרה ועדת הבחירות הודעה כאמור על החלטתה ,רואים ערר זה כערר
שהוחלטלדחותווכאילונמסרהלעוררהודעהעלהדחיהביוםה97-שלפנייוםהבחירות .
(ז) מישהגישערר,ואםהעררנגעלאחר– גםהאחר,רשאילעתורעלהחלטתועדת
הבחירות לפי סעיף קטן (ו) ,לבית משפט לעניינים מינהליים; על עתירה כאמור יחולו
הוראותסעיף8לפקודה .
(ח) ועדתהבחירותתתקןאתהרשימהלפיההכרעותבערריםובעתירותלפיסעיףזה ".








ועדתהבחירותשלהמועצההאזורית 
שדותנגב 



