
 2018בחירות 
 מועצה אזורית שדות נגב

|  עלומים | סעד | מעגלים | מלילות | יושיביה | כפר מימון | יושיביה | זרועה | זמרת | גבעולים | בית הגדי  
 תקומה   | תושיה | שרשרת |שוקדה | שובה 



 .נגב -מועצה אזורית שדות 

 ,ממערב אשכול במועצת גובלת ,הצפוני הנגב במערב נמצאת נגב שדות אזורית מועצה•
 ביישובי מוקפת נתיבות העיר .מצפון הנגב שער ובמועצת וממזרח מדרום מרחבים מועצת

 .ממנה חלק אינה אך ,האזורית המועצה
  בתוכה כללה והיא "הצפוני הנגב אזורית מועצה" השם תחת 1951 בינואר נוסדה המועצה•

 ובית שרשרת,('א מוחרקה אז שכונה) יושיביה ,סעד ,תקומה ,שובה היישובים את
  שנים מספר לאחר .המערבי בנגב המזרחי הפועל יישובי ,(המולדת נתיב אז שכונה) הגדי
  הוחלט עת ,2002 לשנת עד בשימוש נותר זה שם ."עזתה אזורית מועצה"ל שמה הוסב

 ."נגב שדות"ב להחליפו
   .קהילתיים ישובים 2-ו קיבוצים 2 ,מושבים 12 :יישובים 16 ישנם המועצה בתחומי•



 2018בחירות 
 .  2018לאוקטובר  30, ט"א במר חשוון תשע"כ, יום הבחירות יתקיים ביום שלישי•

 .  יום הבחירות הקרוב הינו יום שבתון•

 .  22:00וחלקם בשעה  20:00בבוקר ויינעלו בשעה  7:00הקלפיות בחלק מהיישובים ייפתחו בשעה •

 .  מידע על הקלפיות ושעות הקלפיות נמצא באתר המועצה•

 .בראש כל קלפי יישב מזכיר קלפי אשר ינהל בפועל את הנעשה בתחומי הקלפי•

 .י נציגי הרשימות"לצד מזכיר הקלפי יישבו חברי וועדת הקלפי ומשקיפים אשר מונו ע•

בלי מסמך מזהה לא  . חוגר צבאי, רשיון, דרכון, תעודת זהות -בכדי להצביע חובה להצטייד עם מסמך זיהוי בתוקף •

 .  תהיה אפשרות להצביע

 . ההצבעה הינה חשאית וחד פעמית•

מר תמיר עידאן ימשיך  , לא יתקיימו בחירות לראשות המועצה -בעקבות אי הגשת מועמדים לראשות המועצה •

 .  לקדנציה נוספת כראש הראשות

 .  ו לוועד המקומי תתבצע הכרזה של הרשימה ביום הבחירות\ביישובים שהוגשה רק רשימה אחת למליאת המועצה או•
 



   2018בחירות 
  6658: בעלי זכות הצבעה במועצה•

 .שנים 17: להצבעהגיל המינימלי •

 (. פירוט בהמשך)יישובים לא יתקיימו בחירות  5-ב, יישובים 12: מספר היישובים בהם תוצב קלפי•

 .  קלפיות 4: קלפיות נגישות*מספר •

 (2-למעט מעגלים ) 1 –מספר הקלפיות בכל יישוב •

 1: מספר מועמדים לראשות המועצה •

   28: מספר רשימות שהוגשו למליאת המועצה מכלל היישובים•

 23: מספר רשימות שהוגשו לוועדים המקומיים מכלל הישובים•

 קלפי המיועדת לתושבי המועצה המוגבלים בניידות אשר יכולים להצביע בקלפי זו על אף שאינם -קלפי נגישה * 

 .תושבי היישוב אך חובה שהינם תושבי המועצה 

 ".הודעה על קלפיות נגישות בניידות" –מיקום הקלפיות הנגישות מוצג במודעה באתר המועצה  

 



 ?מה זה אומר. וועד מקומי, מליאת המועצה

היא הגוף שלו הסמכות והיכולת לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק כל  מליאת המועצה •
המליאה מורכבת מנציגי כל הישובים הנמצאים . נציגים מטעמו למליאת המועצה/ישוב בוחר נציג

 .  חברי מליאה ובראשם ראש המועצה 18בשדות נגב מכהנים כיום . בתחום השיפוט של המועצה

הוועד המקומי הינו גוף סטטוטורי הממונה על מתן השירותים המוניציפליים של   -וועד מקומי •
את אופי  , במהלך כהונתם מעצבים חברי הוועד המקומי. ומייצג את כלל התושבים בישוב, הישוב

להחלטות הוועד ישנה השפעה . הוועד קובע מדיניות וממנה נגזרות החלטותיו יישומן. החיים ביישוב
 .  כספיים ועוד/הכלכליים, החברתיים, הפיזיים -על תחומי החיים השונים ביישוב



 בחירות למליאת המועצה בחירות לוועד המקומי ישוב

 - - בית הגדי 

 V - גבעולים

 V - זמרת

 V V זרועה

 V V יושיביה

 - - כפר מימון

 V - מלילות

 V - מעגלים

 - - סעד

 - - עלומים 

 V V שובה

 V V שוקדה

 - - שיבולים

 V V שרשרת

 V - תושיה

 V V תקומה

 .רשימת היישובים בהם יתקיימו בחירות ללועד במקומי ולנציגות המועצה
 .אין בחירות(: -) 

(V :)יש בחירות. 



 מיקום הקלפיות
 קלפי נגישה מיקום הקלפי ישוב

זה אין בחירות ביישוב בית הגדי  זה אין בחירות ביישוב   

מעגלים –קלפי נגישה הקרובה ביותר  מזכירות  גבעולים  

שוקדה ותקומה –קלפיות נגישות קרובות מועדון  זמרת  

שרשרת ומעגלים –קלפיות נגישות קרובות  מועדון זרועה  

תקומה –קלפי נגישה הקרובה ביותר  מועדון יושיביה  

 אין בחירות בישוב זה אין בחירות בישוב זה כפר מימון

מעגלים –קלפי נגישה הקרובה ביותר  מזכירות מלילות  

העם בית מעגלים  יש 

זה אין בחירות בישוב סעד זה אין בחירות בישוב   

זה אין בחירות בישוב עלומים  זה אין בחירות בישוב   

תקומה –קלפי נגישה הקרובה ביותר  מועדון שובה  

 יש מועדון שוקדה

זה אין בחירות בישוב שיבולים זה אין בחירות בישוב   

 יש מרכז פעילויות שרשרת

הפיס מרכז/ מועדון תושיה שוקדה –קלפי נגישה הקרובה ביותר    

חדש מועדון תקומה  יש 



 

 

 שנ
 

 

 

 נעשה ונשמע

 

 פתק לבן

 
בחירת נציג היישוב  

 למליאת המועצה

 לדוגמה

 תכלת פתק

 
בחירת הוועד המקומי  

 ביישוב

 לדוגמה

 נש

 

 

 

 

 נשמע ונעשה  

 :סוגי פתקים
פתק  לא יהיה לכן . יתקיימו בחירות לראשות המועצה לאבבחירות הקרובות  -פתק צהוב •

 .  צהוב בקלפי
oממשיך לקדנציה נוספת, מר תמיר עידאן, ראש המועצה המכהן. 

 .פתק לבחירת נציג היישוב למליאת המועצה –פתק לבן •
 .    פתק לבחירת הוועד המקומי של היישוב –פתק תכלת •

 אותיות הרשימה  

 כינוי הרשימה

 אותיות הרשימה

 כינוי הרשימה



 כינוי אותיות שם ישוב
 אבי כליף א גבעולים
 גבעולים של כולם מש גבעולים

 מנוף אס זמרת
 רס זמרת רס זמרת
 יחד אח זרועה
 אלבז מאיר אמ זרועה

 יש תקווה אס יושיביה
 טוויטו משה טמ יושיביה
 דני למלילות בתנופה דכ מלילות
 יח ירמי יח מלילות
 גלית כהן ג מעגלים
 יואל חדד חי מעגלים
 יורם וירון למעגלים יש מעגלים
 אוזן ניסים אנ שובה
 בשביל שובה ר שובה

 אברהם דהן אד שוקדה
 לירון סעד חי שוקדה
 דקל חדד נגיש לכולם דח שרשרת
 עתיד שרשרתיד למען  יד שרשרת
 פנחס דדון דפ תושיה
 תושיה בתנופה חי תושיה
 אל אל תקומה
 בר חי בר תקומה

 .  רשימות שמתמודדות למליאת המועצה



 . לוועד המקומירשימות שמתמודדות 
 אותיות כינוי הרשימה יישוב
 יב יחד בתנופה זרועה

 לב אופק חדש זרועה

 כי כולנו יושיביה יושיביה

 על עתיד למושב יושיביה

 טב טוב לשובה שובה

 ע להצלחת שובה שובה

 רב הרוצה את הרב שובה

 יד ביחד שוקדה

 שב שוקדה בתנופה שוקדה

 לש למען שרשרת שרשרת

 שח שרשרת חדשה שרשרת

 עת עתידנו תקומה תקומה

 ק קהילה בעשייה תקומה

 תב תקומה ביתינו תקומה



 קולות החיילים
ההצבעה בקלפיות הצבאיות נעשית  . כל החיילים זכאים לבחור ביום הבחירות ביחידותיהם•

פתק ההצבעה מוכנס למעטפת הצבעה אשר מוכנסת למעטפה חיצונית  , באמצעות מעטפות כפולות
 .  עליה מצוינים פרטי הבוחר

ויש להתעדכן מראש במיקום  , 21:00-08:00הקלפיות הצבאיות יפעלו ביום הבחירות בשעות •
 .אם יש כאלו, ובשינויים בשעות הפעילות שלהן, ביחידה הסמוכה/ הקלפיות ביחידה

.  המעיד על כך שאתם חיילים בשירות פעיל, יש להצטייד מראש באישור חתום על ידי המפקד הישיר•
 האם.יימצאו נציגים מהשלישות שיוכלו גם הם לחתום על אישור זה, בחלק מהקלפיות

 .כל עוד הוא אינו מצביע פעמיים בשני מקומות שונים, כל חייל רשאי להצביע גם במקום מגוריו•

עליו  , ההצבעה בקלפי צבאית נעשית באמצעות פתק ריק -בשל המספר הרב של רשימות המועמדים •
ולכן  , (כמו בבחירות לכנסת, הפתקים אינם מוכנים מראש)רושם הבוחר את בחירתו באופן ידני 

 .תועמד לרשות המצביעים חוברות הכוללות שמות מועמדים ורשימות מכל האזורים

כל העובר על הנחייה זו   -גם במיקומי קלפיות שונים , ישנו איסור מוחלט להצביע יותר מפעם אחת•
 .צפוי לעמוד לדין

 .  31/10/18-קולות החיילים ייספרו ב•



 :דברים אחרונים
ההכרזות על התוצאות . לאחר נעילת הקלפיות תחל ספירת הקולות: ספירת קולות•

 .יפורסמו על ידי מנהל הבחירות מר רובי סבח

תצא הודעה מסודרת שתפורסם   2018לאוקטובר  24-ב: פרסום מטעם וועדת הבחירות•
 .  בכל היישובים ובאתר האינטרנט של המועצה לגבי מידע מפורט של יום הבחירות

 :לכל שאלה ניתן לפנות ל•

: או במייל 0507023816בטלפון , מר רובי סבח, מנהל הבחירות•
Reuvensa@taxes.gov.il   

: או במייל 0538239010בטלפון , מר שלמה נזר, מזכיר הבחירות•
@gmail.com 1805Momi 

 .  בהצלחה לכולם•


