
 בשדות נגב לבחירות היערכות

 לתושב דף

 ,רב שלום

 לוועדים וכן המועצה לראשות, המועצה למליאת בחירותאנחנו בעיצומם של ה אלה בימים

 .המקומיים

 . 8302 באוקטובר 03 שלישי ביום תתקיימנה הבחירות

 במקומות יתפרסמו שלב כל לפני. עיקריים שלבים מספר כוללים הבחירות הליכי

 של הזכויות וכן ביצועו ודרך ההליך של מדויק פירוט ובהן מודעות יישוב שבכל הציבוריים

 .שלב אותו לגבי תושב כל

 את/ה מתבקש/ת לשים לב ולקרוא בעיון מודעות אלה

 
 במועדים יעשה והפרסום בזמנה אחת כל תתפרסמנה לעיל האמורות המודעות

 .הנדרש כל את לבצע ראוי זמן מתן תוך ,בחקיקה הקבועים
 !לפרסומים לב לשים ת/מתבקש ה/את

 

  – (מליאת מועצה וועד מקומי, ראש מועצה) לעניין הרשימות .1

 מועמדים ורשימות המועצה לראש מועמד הצעות, המועצה למליאת מועמדים רשימות הגשת

 .מקומיים לוועדים

 במודעות יפורסמו המועמדים והצעות רשימות הגשת בעניין וההנחיות המועדים, הפרטים כל

 .ובחוברת הבהרה לעניין בחירות

 

בשונה לשנים , (רשימת האנשים שיכולים לבחור ביישוב)את פנקס הבוחרים  – יש להדגיש

 . של היישובלא ניתן לקבל ממשרד הפנים אלא רק מהמזכירות , קודמות

 

  –לעניין המודד  .2
. המודד קובע את כמות אנשי המליאה במועצה מכל יישוב. המודד נקבע על ידי המועצה

איש יש נציג אחד ואילו מעל יהיה  057עד , משמע. 053י המועצה הוא "המודד שנקבע ע

 . עוד נציג

 

למשרדי  10:77שעה  /7087/81רשאים להגיש השגות על המודד עד לתאריך  –יש להדגיש 

 .המועצה

 

 

 

 

 

 

 



 

 :לן תאריכים חשובים בשלבים הקרובים בתהליך הבחירותלה

 

ביישובים ובאתר  81/87/72כפי שפורסם ביום  – הגשת השגות על המודד - 02/3230/עד  .0

ל ולא יוגשו "אם יישאר המספר הנ, משמע 053המודד שנקבע על ידי המועצה הוא , המועצה

במועצה  1איש נציג   057יהיה לכל ישוב עד , השגות או הערות ושר הפנים יאשר את המודד

השגות יוגשו כפי שמפורסם באתר המועצה בהודעה על . איש יהיה נציג נוסף 057ומעל 

רדי את ההשגות יש למסור במש, ההצעה למודד ובהודעות שנתלו ביישובים כאשר

 . המועצה עבור מנהל הבחירות

כפי שפורסם  –מועד אחרון להגשת בקשה של חבר מועצה נגד הזולת  – 02/3200/ .8

ישנה האפשרות להגיש את הבקשה כפי שמפורט , בחוברת שנשלחה ליישובים לעניין

בקשה אשר לא תעמוד בתנאים . במשרדי המועצה עבור מנהל הבחירות, בחוברת שחולקה

 . לשרגש לא תו, שפורטו

 -זהות וועדים/נציגות/בקשת בדבר שינוי לוועד מקומי מועד אחרון להגשת – 02/3280/ .0

(. מקומי)כיום המצב הוא שכל היישובים בתחומי המועצה חייבים בבחירות לוועד מונציפלי 

 . לכל יישוב ישנה האפשרות לבקש לשנות את הבחירות מוועד לנציגות או זהות וועדים

 . את התנאים לשינוי ניתן לשאול אצל מזכיר וועדת הבחירות או מנהל הבחירות

 . כיום היישוב היחידי המעוניין בזה ופנה אל מנהל הבחירות הינו קיבוץ עלומים

 החלטת שר הפנים לעניין ההצעה של המודד – 02/3282/ .4

כל אלו הרוצים להציע את עצמם לראשות   -חלוקת חוברות מועמדים  – 02/3200/ .5

ייגשו למשרדי המועצה למשרד , (המקומי)או לוועד המונציפלי 8למליאת המועצה ו, המועצה

 . מנהל הבחירות לקבלת חוברות המועמדים

הכרעת שר הפנים לעניין הבקשות של חברי מועצה נגד הזולת ותאריך הגשת  – 02/3038/ .6

 .ייםש לעיניינים מנהל"העתירה לבימ

 .פרסום מודעה לעניין מספר נציגים מכל יישוב במועצה – 02/3034/ .0

 .החלטת שר הפנים לעניין בקשה לשינוי מוועד מקומי לנציגות או זהות ועדים – 02/3030/ .2

בכל ( מונציפלי)פרסום קביעת שר הפנים לעניין כמות נציגים בכל וועד מקומי  – 02/3008/ .0

 .יישוב

 .פרסום הודעה לעניין אופן הגשת הרשימות מועמדים והצעות מועמדים – 02/3000/ .03

 (.81/87011 –מיקום יימסר ביום ההודעה )הדרכה להגשת הרשימות  – 02/3006/ .00

 

 


