
 

 באר טוביה המועצה האזורית 

    שתולים הודעת 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  שתולים יתקיימו ביום זה בתחום האזור ,כמו כן .טוביה

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

 .33 העומדים לבחירה הוא מספר חברי הועד המקומי .3

 הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן: המועצהלראשות לקראת 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

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

תלמי  –תמר ממן  כפר אחים 1954 אביבי יעקב
 יחיאל

 

  

 כדין באזור רשימת מועמדים כלהלן: הואושרה הוגש למועצהלקראת הבחירות  .5

 מע וסימנה הוא מנחם מעודירשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

 שתולים  373האלון  –טימסיט ימין בני הוא  בא כוח הרשימה 

 91שתולים  –כרמי אתי א יבא כוח הרשימה המ"מ 

 המועמדים ברשימה זו הם: 

 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי         

 115שתולים  1961 מעודי מנחם  1

 91שתולים  1956 כרמי אתי 2

 373האלון  1983 טימסיט ימין בני 3
 שתולים 

                     

 הינה הרשימה היחידה שהוגשה לוועד המקומי ועל כן, במקרה זה תתבצע הכרזה. רשימה זו                   

 



 ת מועמדים כלהלן:ומרשי כדין באזור וואושר והוגש ועד המקומיוראת הבחירות ללק .6

 מ וסימנה הוא  מייסדים  רשימה שהכינוי שלה הוא  )1(

  63שתולים  –מתנה יפרח הוא  בא כוח הרשימה

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 63שתולים  1936 מתנה יהודה  1

 9שתולים  1967 חסן זבולון 2

 21שתולים  1964 אשטר יונתן 3

 91שתולים  1974 זידי חניתה 4

ב'  355האלון  1990 יחזקאל ניר 5
 שתולים 

ב  324האלון  1974 מאיר אושרת 6
 שתולים 

 87שתולים  1962 דניאל אברהם 7

 135שתולים  1978 יצחק יוגב 8

 63שתולים  1997 חדד רון 9

 

 אח וסימנה הוא אחוות שתולים  רשימה שהכינוי שלה הוא  )2(

 בושרי עמיחי הוא  בא כוח הרשימה

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 95שתולים  1967 בושרי עמיחי  1

 66שתולים  1984 וחש חן 2

 91שתולים  1955 כרמי יצחק 3

 302שתולים  1961 מור יונתן 4

 64שתולים  1962 אריה דוד  5

 143התאנה  1958 ניני דניאל  6
 שתולים

  121 שתולים 1994 אחרק אייל  7

 111שתולים  1957 לוי יהודה 8

 130השקד  1972 להבה תומר 9
 שתולים

  80 שתולים 1988 בשארי שלום  10

 



  כח וסימנה הוא שתולים זה הבית  רשימה שהכינוי שלה הוא  )3(

 שתולים  373האלון  –טימסיט ימין בני הוא  בא כוח הרשימה

 המועמדים ברשימה זו הם:            

 המען שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס

 373האלון  1983 טימסיט ימין בני  1
 שתולים

  98שתולים  1984 גומפריך נטע 2

 101שתולים  1988 יעקובי אור  3

 101השקד  1976 בן משה ישראל  4
 שתולים

 127שתולים  1975 בסל תמיר  5

 366השיטה  1978 לישאור רונן  6
 שתולים

 48שתולים  1987 כרמי אביאל חיים 7

 360השיטה  1955 פרנקו בן רפאל 8
 שתולים

 115שתולים  1961 מנחםמעודי  9

א  347האלון  1964 דמארי ארז 10
 שתולים

 147האורן  1981 פז אורלי  11
 שתולים

 338השיטה  1980 מלמד אלינה  12
 שתולים

 41שתולים  1964 קורש אלישמע  13

 341הדולב  1964 פרץ פנחס רוני  14
 שתולים

 

  הפסקה;ללא , 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.

כקלפי מוגדרת  1, כאשר קלפי מס' פיס לנוערבמועדון שתולים תהיינה שתי קלפיות  באזור .8
 נגישה. 

 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 .11
 תעשיה באר טוביה.אזור ה 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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