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 8591 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 

 

 שדות נגבהמועצה האזורית 

 

    שובה הודעת בחירות באזור

 

 ,  אני מודיע בזה כלהלן:8591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  811בהתאם לסעיף 

 

בחירות   ובהש יתקיימו ביום זה בתחום האזור  ן,ככמו . שדות נגב שות המועצה האזוריתלראיתקיימו הבחירות  1.12882.02-ה טתשע" חשווןב כ"א ביום .8

 וכן לוועד המקומי. מועצהמליאת הל

 

 1   מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .1

 

 5   העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .0

 

 כלהלן:הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד  לראשות המועצהלקראת הבחירות        .4

 

שם המועמד 
לראש 

 המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

 עידאן ליאור, מעגלים עידאן שאול, מעגלים  שרשרת  8598 תמיר עידאן 

 

 הוגשה רשימה אחת לראש ראשות ולכן לא יתקיימו בחירות ותתקיים הכרזה  

 

 

 רשימות מועמדים כלהלן: ובהש הוגשו ואושרו כדין באזור צהמועמליאת הללקראת הבחירות  . 9

 

 אנוסימונה הוא  אוזן ניסים    רשימה שהכינוי שלה הוא  (8)

 אוזן אליעזר, שובה          הואבא כוח הרשימה 

 שמואל רפאל, שובהמ"מ בא כוח הרשימה הוא   

   

 ם:המועמדים ברשימה זו ה  

מס' 
 סידורי

שנת  שם המועמד
 לידה

 מעןה

 ובהש 1956 אוזן נסים 8

 ובהש 1958 שמואל רפאל 1

 ובהש 1988 סאסי איילת 0
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 רוסימונה הוא  בשביל שובה   (     רשימה שהכינוי שלה הוא1)  

 בובליל יורם, שובה        בא כוח הרשימה הוא    

 כחלון ישראל, שובה   מ"מ בא כוח הרשימה הוא                   

 

 ם:המועמדים ברשימה זו ה   

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

8 
 1969 כהן רמי

 ובהש

 ובהש 1968 בובליל יורם 1

 ובהש 1979 כחלון ישראל 0

  

 

 

 הרשימות האלו : ובהש הוגשו ואושרו כדין באזור  המקומי דלוועלקראת הבחירות  . 6

 

 טבוסימונה הוא  טוב לשובה   כינוי שלה הוא רשימה שה (8)

 שני צבי, שובה          הואבא כוח הרשימה 

 שובהשקלאר בן ציון שמשון, מ"מ בא כוח הרשימה הוא   

   

 ם:המועמדים ברשימה זו ה  

מס' 
 סידורי

שנת  שם המועמד
 לידה

 המען

8 
 1980 שני צבי

 ובהש

 ובהש 1978 מאיר אופירה 1

 ובהש 1980 שקלאר בן ציון שמשון 0

 ובהש 1950 קחלון אליעזר 4

 ובהש 1973 לוי שלמה 9

 ובהש 1988 סאסי איילת 6

 ובהש 1979 חזן אברהם יוחאי 7

 ובהש 1978 שמואל זיו 1

 ובהש 1978 סויסה מרדכי 5

 ובהש 1982 לביא אהרן אריאל 82
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 עוסימונה הוא  להצלחת שובה   (     רשימה שהכינוי שלה הוא1)  

 מוניטין שקד, שובה        בא כוח הרשימה הוא    

 בובליל יוני, שובה   מ"מ בא כוח הרשימה הוא                   

 

 ם:המועמדים ברשימה זו ה   

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

8 
 1968 כהן עמרם

 ובהש

1 
 1979 מוניטין שקד

 ובהש

 ובהש 1985 בובליל יוני 0

 ובהש 1981 שמואל דוד 4

 ובהש 1973 גינת רות 9

 ובהש 1985 דהאן מעין 6

 

 

 רבוסימונה הוא  הרוצה את הרב   (     רשימה שהכינוי שלה הוא0) 

 סגיס אברהם, שובה        בא כוח הרשימה הוא    

 גואטה שאול, שובה   מ"מ בא כוח הרשימה הוא                   

 

 ם:המועמדים ברשימה זו ה   

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 שובה 1970 סגיס אברהם 8

1 
 1961 סויד יעקב

 שובה

 שובה 1972 סעאדה ירון 0

 

 

 ללא הפסקה; בערב  0022:עד שעה  00:00שעות ההצבעה יהיו משעה  9.

 יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.  שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי בתוךבוחר שיגיע למקום הקלפי  

 

 הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה: .1

 

 מקום הקלפי מס' הקלפי

 חדש ועדוןמ 99201
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 מעטפות ההצבעה .5

 ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;

 צבע מעטפות יהיה כלהלן:

 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע כחול או תכלת - לועד מקומימעטפות ההצבעה 

 

 

 :צורת פתקי ההצבעה .28

   

המוסד העומד 
 לבחירה

צבע 
 הפתק

צבע  הדפסהשפת ה תוכן ההדפסה גודל הפתק
 ההדפסה

עברית או  שם המועמד ס"מ X 82 9 –כ  צהוב ראש המועצה
 ערבית ועברית

 שחור

אות)תיות(  ס"מ X 10 0 –כ  לבן מועצה
הרשימה+ כינוי 

הרשימה מתחת 
 לאות)תיות(

עברית או 
 ערבית ועברית

 שחור

כחול או  ועד מקומי
 תכלת

אות)תיות(  ס"מ X 10 0 –כ 
הרשימה+ כינוי 

מתחת הרשימה 
 לאות)תיות(

עברית או 
 ערבית ועברית

 שחור

         
  

. על הפתק הריק יש שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסדבמקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק 

מועמדים או האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית לציין בכתב יד אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת ה

 הפתק ייפסל. -או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה בלבד )ללא האות( 

 

 

  שדות נגבהאזורית  משרדי המועצהבומשרדו נמצא  ראובן סבח הוא מר  שדות נגב בחירות של המועצה האזוריתמנהל ה .88

 

 

  ראובן סבח                                                                                         24-10-2012תאריך 

 מועצה האזורית של ההבחירות  מנהל                              

  שדות נגב                                                                                                             

 על הבחירות. תהארצי תהעתק: המפקח      
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 מודעה     

 באזור מועמדים הובדבר רשימות  המועצה האזורית לראשות בדבר מועמדים

 

 כינוייהן ואותיותיהן

 

באוקטובר  02) טבחשון, התשע" כ"אאשר יקוימו ביום  למועצה האזורית שדות נגבודיע בזאת כי לצורך הבחירות , הריני מלצו( 8)188בהתאם לאמור בסעיף 

 המפורטים מטה. " באזורורשימות המועמדים  המועצההוגשו ואושרו הצעות המועמדים לראשות  ,(8112

 

 כלהלן:הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד  לראשות המועצהלקראת הבחירות        .8

 

שם המועמד 
 לראש המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

 עידאן ליאור, מעגלים עידאן שאול, מעגלים  שרשרת  8598 תמיר עידאן 

 

 הוגשה רשימה אחת לראש ראשות ולכן לא יתקיימו בחירות ותתקיים הכרזה  

 

 

 רשימות מועמדים כלהלן: ובהש הוגשו ואושרו כדין באזור צהמועמליאת הללקראת הבחירות  . 1

 

 אנוסימונה הוא  אוזן ניסים    רשימה שהכינוי שלה הוא  (8)

 אוזן אליעזר, שובה          הואבא כוח הרשימה 

 שמואל רפאל, שובהמ"מ בא כוח הרשימה הוא   

   

 ם:המועמדים ברשימה זו ה  

מס' 
 סידורי

שנת  שם המועמד
 לידה

 מעןה

 ובהש 1956 אוזן נסים 8

 ובהש 1958 שמואל רפאל 1

 ובהש 1988 סאסי איילת 0

  

 

 רוסימונה הוא  בשביל שובה   (     רשימה שהכינוי שלה הוא1)  

 בובליל יורם, שובה        בא כוח הרשימה הוא    

 כחלון ישראל, שובה   מ"מ בא כוח הרשימה הוא                   

 

 ם:המועמדים ברשימה זו ה   

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

8 
 1969 כהן רמי

 ובהש

 ובהש 1968 בובליל יורם 1

 ובהש 1979 כחלון ישראל 0
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 הרשימות האלו : ובהש הוגשו ואושרו כדין באזור  המקומי דלוועלקראת הבחירות  . 6

 טבוסימונה הוא  טוב לשובה   כינוי שלה הוא רשימה שה (8)

 שני צבי, שובה          הואבא כוח הרשימה 

 שובהשקלאר בן ציון שמשון, מ"מ בא כוח הרשימה הוא   

   

 ם:המועמדים ברשימה זו ה  

מס' 
 סידורי

שנת  שם המועמד
 לידה

 המען

8 
 1980 שני צבי

 ובהש

 ובהש 1978 מאיר אופירה 1

 ובהש 1980 שקלאר בן ציון שמשון 0

 ובהש 1950 קחלון אליעזר 4

 ובהש 1973 לוי שלמה 9

 ובהש 1988 סאסי איילת 6

 ובהש 1979 חזן אברהם יוחאי 7

 ובהש 1978 שמואל זיו 1

 ובהש 1978 סויסה מרדכי 5

 ובהש 1982 לביא אהרן אריאל 82

  

 

 עוסימונה הוא  להצלחת שובה   (     רשימה שהכינוי שלה הוא1)  

 מוניטין שקד, שובה        בא כוח הרשימה הוא    

 בובליל יוני, שובה   מ"מ בא כוח הרשימה הוא                   

 

 ם:המועמדים ברשימה זו ה   

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

8 
 1968 כהן עמרם

 ובהש

1 
 1979 מוניטין שקד

 ובהש

 ובהש 1985 בובליל יוני 0

 ובהש 1981 שמואל דוד 4

 ובהש 1973 גינת רות 9

 ובהש 1985 דהאן מעין 6
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 רבוסימונה הוא  הרוצה את הרב   (     רשימה שהכינוי שלה הוא0) 

 סגיס אברהם, שובה        בא כוח הרשימה הוא    

 גואטה שאול, שובה   מ"מ בא כוח הרשימה הוא                   

 

 ם:המועמדים ברשימה זו ה   

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

 שובה 1970 סגיס אברהם 8

1 
 1961 סויד יעקב

 שובה

 שובה 1972 סעאדה ירון 0

 

 

 

 

 

  ראובן סבח                                                                                         24-10-2012תאריך 

 מועצה האזורית של ההבחירות  מנהל                              

  שדות נגב                                                                                                             
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 למועצה  מודעה בדבר אופן ההצבעה בבחירות

 ובהש -23000 קלפי מס'

 :המובאים להלן סדרי ההצבעה מודעה בדבר פרסםנני מה( לצו 1)811לפי סעיף 

 הזכות לבחור: .8

נתונה רק למי ששמו רשום ברשימת הבוחרים המצורפת לקלפי. המבקש להצביע חייב לזהות את עצמו בפני    ובהש באזור   23000  מס'  יהזכות להצביע בקלפ

  תקפים(. -ן נהיגה או תעודה צבאית עודת זהות, דרכון, רישיותעודה מזהה )תועדת הקלפי באמצעות 

 (, לא ניתן להצביע.תמונהתקינה )הכוללת  תעודה מזהה ללא 

 מעטפות ההצבעה: .1

 . צבעי מעטפות ההצבעה הם כלהלן:נפרדת במעטפהההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה באזור זה תתקיים 

  ן;צבע לב -מעטפות ההצבעה למועצה 

 מעטפות ההצבעה לוועד המקומי צבע כחול או תכלת 

 פתקי ההצבעה: .0

 ם מתאימים למעטפות ההצבעה כלומר:פתקי ההצבעה הם בצבעי

  צבע לבן; -פתק הצבעה למועצה 

 צבע כחול או תכלת; - עד המקומיפתק הצבעה לוו 

 המועמדים, בעברית או בעברית וערבית.  מודפס האות או האות והכינוי של רשימתולוועד המקומי פתק ההצבעה למועצה  על 

)פתקים ריקים כאלה שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסד במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק ריק 

ועד המקומי יש לציין על הפתק הריק, בכתב יד, אך ורק את אות רשימת המועמדים או את האות והכינוי של ובהצבעה למועצה או לנמצאים במקום הקלפי(. 

 הרשימה. 

 הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות.

 

 אופן ההצבעה: .4

 שלו; זהה התעודה המאת  מזכיר הקלפיהבוחר יציג בפני  (8)

של הבוחר ותמסור  התעודה המזההתחזיק ברשותה את  ועדת הקלפי מצא כי שמו של הבוחר אכן רשום בפנקס הבוחרים שברשותה,י שהמזכירלאחר  (1)

 מעטפת הצבעה אחת לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה.

 למעטפה, כלומר:  הבוחר יכנס לתא ההצבעה וישים בכל אחת מן המעטפות את פתק ההצבעה המתאים (0)

 יש לשים רק פתק הצבעה לבן של רשימת מועמדים למועצה; -מעטפת הצבעה לבנה למועצה ב 

 עד מקומיול רשימת מועמדים לויש לשים רק פתק הצבעה כחול או תכלת ש ועד מקומיומעטפת הצבעה כחולה או תכלת לב 

 לתוך הקלפי; את כולן ועדת הקלפי את המעטפות הסגורות ויטיל והבוחר יסגור את המעטפות, יצא מתא ההצבעה, יציג ל (4)

 בוחר את התעודה המזהה שמסר.ועדת הקלפי תחזיר ל (9)

 ראובן סבח                                                                                                       24-10-12תאריך :       

 מנהל הבחירות למועצה האזורית            

 שדות נגב                                                                                                                                         

 



 
 

 
 מדינת ישראל
 משרד הפנים

 מנהל הבחירות לשדות נגב
 

9 
 

 

 :פתקי ההצבעה המאושרים הם צורת

 

 

 מועצה :מליאת הל

                                

                                                      

 

 : לוועד המקומי

 

                                                

   

 

                                                                                                                                   

                                                                                 

 ראובן סבח                                                                                                       24-10-12תאריך :       

 מנהל הבחירות למועצה האזורית            

 שדות נגב                                                                                                                                         
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 מודעה בדבר קולות פסולים

  שדות נגבית הבחירות במועצה האזור מנהל

 מודעה בדבר קולות פסולים

 

קובע את המקרים בהם יש לפסול פתק הצבעה שהוצא מן הקלפי. להלן  8591 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  120סעיף 
 הוראות הסעיף:

 

 אלה הם קולות פסולים:

 

  ה לאחת מרשימות המועמדים, בתוספתצבעה שצוינו בו האות שאושר; אולם פתק ה814פתק הצבעה שלא נתקיימו בו כל הוראות סעיף  (8) 

 כינוי שונה מזה שאושר לאותה רשימה, הקול איננו פסול והוא יבוא במניין על פי ציון האות;      

 (  פתק הצבעה בכתב יד שצוין בו כינוי הרשימה בלבד ללא אות הרשימה;1)  

 לזהות את המצביע; פתק הצבעה שסומן בצורה כלשהי העלולה (0)  

 פתק הצבעה אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר מה בנוסף לפתק; (4)  

  י של שם המועמד או אות הרשימה אוואיננו מאפשר זיהוי ודא )ג( אשר הרשום בו בכתב יד איננו ברור דיו814פתק הצבעה כאמור בסעיף  (9)  

 בר;דשלא נרשם בו   

 לאחד מהמוסדות העומדים לבחירה שנמצא בתוך מעטפת  הצבעה למוסד אחר;פתק הצבעה   (6)        

 פתק הצבעה למוסד פלוני אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה שנמצא בה גם פתק הצבעה למוסד אחר; ( 9)        

  ןיבמני האמורים פתקיםמה אחד אף יובא לא, פתקים משלושה יותר בה שנמצאו או שונים הצבעה פתקי שני בה שנמצאו הצבעה מעטפת (1)  

 ;הקולות יןיבמנ מהפתקים אחד יובא, זהים הצבעה פתקי שלושה במעטפה   נמצאו; הקולות        

  ההצבעה ממעטפות שונה מעטפה או ב854 בסעיף כאמור חתומה שאיננה או( א)810 בסעיף כאמור סימון נושאת שאינה הצבעה מעטפת ( 5)  

 ;חירותהב ועדת שסיפקה  

 ;המצביע את לזהות העלול סימן עליה שהוסף הצבעה מעטפת ( 82) 

  ;שאושרהפתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים  ( 88)       

 פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;( 81)       

ר לא נפל בהם פסול מהפסילות בכל פתקי ההצבעה של מועמד אחד או של רשימה אחת נמצאו מספר פתקי הצבעה בכתב יד אש( 80) 

ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד, ייחשב רק אחד מהפתקים    האמורות בסעיף זה, 

 .וייפסל ויתר הפתקיםהאמורים ככשר, 

 

 

 

 ראובן סבח                                                                                                       24-10-12תאריך :       

 מנהל הבחירות למועצה האזורית            

 שדות נגב                                                                                                                                         

 


