
 

  2018ועדת בחירות 
 

 

 לכבוד 
 תושבי הרשות המקומית שער הנגב

 
 הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות אזוריות 

 : שער הנגבשם הרשות המקומית
 

 א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
 30בכ"א בחשוון התשע"ט ) המקומיות אשר יתקיימו בבבחירות הקרובות לרשויות 

 )אחד עשר( 11מספר חברי המועצה  העומדים לבחירה הוא  (,2018באוקטובר 
 

 הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמדלב. המועד והמקום 
למנהל הבחירות במועדים  הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו

 כלהלן: 

 "בין (, 2018בספטמבר  26) טבתשרי תשע" זיום רביעי, י
  לפנה"צ; 11.00בבוקר עד  9:00השעות 

 "בין (, 2018בספטמבר  27) טתשרי תשע" חיום חמישי, י
 בערב. 21:00אחה"צ עד השעה  15:00השעות 

 הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.
 המועצה האזורית שער הנגב. משרדיאת ההצעות והרשימות ניתן להגיש ב

 
 ג. חוברות הגשת מועמדות 

חוברות מיוחדות  כפי שנקבע   הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי
במשרדי המועצה, אצל נפתלי סיון, כל יום בין השעות בתקנות. חוברות אלה ניתן  להשיג 

16:00 – 9:00. 
המועמד  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעתהוראות בנוגע להגשת  
בתאום ידי מנהל הבחירות בנוסף יינתן הסבר מסודר למעוניינים על  או רשימת המועמדים.

 איתו.
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל 
חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר 

תכלול סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת 
שבאותה חוברת. כמו כן,  ההצעה המאמת את חתימות התומכיםתצהיר בא כוח הרשימה או 

שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל 
 חוברת 

 רשימות מועמדים למועצה
)נציגי הישוב במליאת המועצה( העומדים לבחירה  מספר חברי המועצה מטעם הישוב א.

 מועמדים.עשרה מועצה אין לכלול יותר מברשימת מועמדים ל ;אחד הוא
תומכים לפחות  שני אחוזי רשימת מועמדים למועצה צריכה להיות חתומה בידי ב.

 )יישוב(. האזור הרשומים בפנקס הבוחרים של 
; 15; בכפר עזה 10; ביכיני 6; בדורות 9; בגבים 16; בברור חיל 8; בארז 13באור הנר 
 תומכים. 7 ובנחל עוז 8; בניר עם 14במפלסים 

 
 הצעות מועמד לראש מועצה

תומכים לפחות  מאה שמונים ושמונההצעת מועמד לראש מועצה צריכה להיות חתומה בידי 
 .הרשומים באחד מפנקסי הבוחרים של אזור מהאזורים שבתחום המועצה

 
 מנהל הבחירות -אליהו יוסף אילוז 

3.9.2018 


