
 
 
 
 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מנהל הבחירות לשדות נגב
 

 הודעה על תוצאות הבחירות

 מועצה ולראשות המועצהמליאת הל

 סעדביישוב 

 שדות נגב מנהל הבחירות למועצה האזורית

 

)להלן הצו(, נמסרת בזה  1592 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  812בהתאם לסעיף 

  8/01/08/12הודעה בדבר תוצאות הבחירות למועצת המועצה האזורית ולראשות המועצה שהתקיימו ביום 

 

 תוצאות הבחירות למועצה –חלק א 

הכריז מנהל , לצו 165באזורים המפורטים להלן לא נערכו בחירות למועצה בקלפי ובהתאם להוראות סעיף 

 הבחירות על האישים המפורטים להלן כעל האישים שנבחרו לחברי המועצה :הבחירות ביום 

 

 שמות המועמדים שאושרו ומענם הסיבה להכרזה שם האזור
מועד 

 ההכרזה

שמות המועמדים שהוכרזו 

 כנבחרים ומענם

 

 עדס

הוגשה רשימה אחת 

בלבד ומספר המועמדים 

בה עולה על מספר 

הנציגים שהאזור זכאי 

 לבחור

 ברט עמוס, סעדא. 

 פרנקל יואב יצחק, סעדב. 

 רפל מתניה, סעדג. 

 

 

8/01/08/12 

 ברט עמוס, סעד .א

 

 הכרזה על ראש מועצה –חלק ה 

ום הבחירות, בהתאם הואיל ואושרה הצעת מועמד אחת בלבד לראשות המועצה, הכריז מנהל הבחירות, בי

 בהצעה הנ"ל הוא שנבחר לראש המועצה שהוצע תמיר עידאןכי המועמד , לצו 162לסעיף 

 

 

 בכבוד רב, 

                       

 ראובן סבח 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית  

 שדות נגב                   

 

 8102/01822   תאריך

 



 
 
 
 

 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מנהל הבחירות לשדות נגב
 

 הודעה על תוצאות הבחירות

 סעדלוועד מקומי ביישוב 

 שדות נגב מנהל הבחירות למועצה האזורית

 

)להלן הצו(, נמסרת בזה  1592 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  812בהתאם לסעיף 

מקומיים בישובים שבתחום המועצה האזורית  םלוועדי 8/01/012הודעה בדבר תוצאות הבחירות שהתקיימו ביום 

 : שדות נגב

 

 הכרזה על בחירת חברי ועד מקומי ללא הצבעה בקלפי
הכריז , לצו 171בישובים המפורטים להלן לא נערכו בחירות לועד המקומי בקלפי ובהתאם להוראות סעיף 

מנהל הבחירות ביום הבחירות על האישים מפורטים להלן כעל האישים שנבחרו חברי ועד מקומי בכל אחד 

 מהישובים :

 

שם 

 הישוב

הסיבה 

 להכרזה

שמות המועמדים שאושרו 

 ומענם

מועד 

 ההכרזה

שמות המועמדים שהוכרזו 

 כנבחרים ומענם

מספר  סעד

המועמדים שווה 

למספר חברי 

הועד העומד 

 לבחירה

 ברנע איילת, סעד .א

 הלפרין כרמל, סעד .ב

 רוזמן שרה, סעד .ג

 לנדסמן חיים שאול, סעד .ד

 קראוס שלום אליהו, סעד .ה

 רסיס טל יצחק, סעד .ו

 לוי יונת, סעד .ז

 

8/01/012 

 

 ברנע איילת, סעד .א

 הלפרין כרמל, סעד .ב

 רוזמן שרה, סעד .ג

 לנדסמן חיים שאול, סעד .ד

 קראוס שלום אליהו, סעד .ה

 רסיס טל יצחק, סעד .ו

 לוי יונת, סעד .ז

 

 

 

 בכבוד רב, 

                       

 ראובן סבח 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית  

 שדות נגב                   

 

 8102/01822   תאריך

 


