
 

 באר טוביה המועצה האזורית 

  ביצרוןהודעת בחירות באזור 

 1958 –צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 

 אני מודיע בזה כלהלן:  ,קומיות (מועצות אזוריות), התשי"חלצו המועצות המ 182בהתאם לסעיף 

באר יתקיימו הבחירות לראשות המועצה האזורית  30.10.2018-ה טתשע" חשווןב כ"א ביום .1
 .ועד המקומיוחירות למועצה וכן לב ביצרון יתקיימו ביום זה בתחום האזור ,כמו כן .טוביה

 .3מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור הוא  . 2

 .10 העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3

 הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן: עצהלראשות המולקראת הבחירות  .4

)1( 

שם המועמד לראש 
 המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

 ביצרון  –שור טל  אמונים -יוסף אוחנה  ביצרון 1954 דרור שור

)2( 

שם המועמד לראש 
 המועצה

שם בא כוח ההצעה  המען שנת לידה
 ומענו

מ"מ בא כוח שם 
 ההצעה ומענו

תלמי  –תמר ממן  כפר אחים 1954 אביבי יעקב
 יחיאל

 

  

 ת מועמדים כלהלן:כדין באזור רשימ רהואושה הוגש למועצהלקראת הבחירות  .5

 גןוסימנה הוא  גןרשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

 59ביצרון  –נחום גבריאל הוא ומ"מ בא כוח הרשימה 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי         

 59ביצרון  1959 נחום גבריאל  1

 ביצרון  7העולים  1942 בר נס יזהר 2

 22העולים  1949 לבנון שרה 3
 ביצרון

 

 ה.זועל כן, במקרה זה תתבצע הכר למועצהרשימה זו הינה הרשימה היחידה שהוגשה                       

  



 

 ת מועמדים כלהלן:רשימ כדין באזור הואושר ההוגש ראת הבחירות לועד המקומילק .6 

  אחת וסימנה הוא ביצרון אחת רשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

 33ביצרון  -צפון אריה הוא בא כוח הרשימה 

 ביצרון  26דרך הפיקוסים  –בן חיים אייל מ"מ בא כוח הרשימה הוא 

 המועמדים ברשימה זו הם:         

 המען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 33ביצרון  1943 צפון אריה  1

 ביצרון  1972 אבני סביון ענת 2

 203ביצרון  1968 דננברג חיים 3

הנרקיסים  1973 סירוטה ערן 4
 ביצרון  202

דרך  1971 בן חיים אייל 5
 26הפיקוסים 

 ביצרון 

 ביצרון  1955 לביא חנה 6

 ביצרון  1977 בן יעקב נגה 7

 ביצרון  1974 פישר גל 8

 31החיילים  1966 פישלר בנימין 9
 ביצרון 

 ביצרון  1948 שפר גדעון  10

 

ה זרשימה זו הינה הרשימה היחידה שהוגשה לוועד המקומי ועל כן, במקרה זה תתבצע הכר

 ויתקיימו בחירות לראשות המועצה בלבד.

 ללא הפסקה; , 22:00שעה עד  7:00שעות ההצבעה יהיו משעה  .7

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

 מוגדרת כקלפי נגישה. 1קלפי מס' , כאשר בבית העם תהיינה שתי קלפיות ביצרון באזור .8

 מעטפות ההצבעה .9

 לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים 

  צבע מעטפות יהיה כלהלן:

 צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 צבע כחול או תכלת - ילועד מקוממעטפות ההצבעה 



 :צורת פתקי ההצבעה .10

   

המוסד העומד 
 לבחירה

צבע  שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק צבע הפתק
 ההדפסה

עברית או ערבית  שם המועמד ס"מ X 10 7 –כ  צהוב ראש המועצה
 ועברית

 שחור

אות(תיות)  ס"מ X 10 7 –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 7 –כ 
הרשימה+ כינוי 
הרשימה מתחת 

 תיות)לאות(

עברית או ערבית 
 ועברית

 שחור

  
  
  

במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, בפתק 
. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד אך ורק את שצבעו כצבע הפתק המודפס לאותו מוסדריק 

והכינוי של  שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת המועמדים או האות
הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית או בערבית או בשתי השפות. אם יצוין כינוי הרשימה 

 הפתק ייפסל. -בלבד (ללא האות) 

נמצא  ה ומשרד עו"ד אורלי אוחיון -באר טוביה היא  אזוריתהבחירות של המועצה הת מנהל .12
 התעשיה באר טוביה.אזור  1בניין המועצה האזורית באר טוביה, רח' ניר ב

 

 אורלי אוחיון, עו"ד   25.10.2018תאריך 

 באר טוביה  מועצה האזורית בהבחירות ת מנהל                                                                   

 העתק: המפקחת הארצית על הבחירות. 
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