
 
 

 

 
 

 

 נווה מדברהמועצה האזורית 

 

 

 בחירות למועצה -דף לתושב 

 

זה עתה החלו ההכנות לבחירות למליאת המועצה, לראשות המועצה וכן  .1
 .עדים מקומייםולו

 (2016נובמבר  29)ז כ"ח בחשוון תשע"שלישי  תתקיימנה ביום הבחירות 
. לפני כל שלב יתפרסמו, הליכי הבחירות כוללים מספר שלבים עיקריים .2

ישוב, מודעות ובהן פרוט מדויק של ההליך ודרך יבמקומות הציבוריים שבכל 
 ביצועו וכן הזכויות של כל תושב לגבי אותו שלב.

 לשים לב ולקרוא בעיון מודעות אלה. ת/מתבקש את/ה
 :הבחירותהשלבים העיקריים בהליכי  .3

 הכנת פנקס בוחרים .א
כלול פנקס הבוחרים יוצג לעיון הציבור כדי שכל אדם יוכל לבדוק אם הוא  (1

 .בו
רשם בפנקס בוחרים יזכאי לה, בצו המועצות האזוריות 144לפי סעיף  (2

 שוב רק מי שממלא את התנאים הבאים:ישל י
 

 יולי 03כ"ז סיון תשע"ו ,  ביוםיום לפני יום הבחירות, כלומר  501 .א
שוב וכן מענו הרשום ימקום מגוריו הקבוע היה בתחום הי  2016

 שוב;יבמרשם האוכלוסין היה בתאריך הנ"ל בתחום הי
 

 17, הוא יהיה בן  2016בנובמבר  29ביום הבחירות, כלומר ביום  .ב
 .1999בנובמבר  7, כלומר נולד לפני שנים לפחות

 

אזורית, מועצה שמו לא נכלל בפנקס בוחרים של רשות  אחרת ) .ג
החודשים שקדמו  18-( בה נערכו בחירות במועצה מקומית או עירייה
 29ליום הבחירות, קרי לאחר 

 .2015מאי            



 
 

 

 
 

ן הבחירות למועצה ולראש ישוב ישמש הן לענייפנקס בוחרים של י (3
כל אדם זכאי להגיש ערר על אי . עד מקומיון בחירת ויהמועצה והן לעני

ר לבית המשפט על ההחלטה שניתנה בערר. רישומו בפנקס ואף ערעו
עשות במועדים הקבועים בצו יהגשת העררים והערעורים חייבת לה

 שאינם ניתנים לשינוי.
כנס הפנקס לתוקף י. לאחר מכן יהפרטים והמועדים יתפרסמו במודעה

 .לא יוכל להצביע -  ומי שלא נכלל בו
 קביעת מודד כללי .ב

 
קבע לפי ילשלוח למליאת מועצה י שוב יהיה זכאיישכל י נציגיםמספר ה

נתן לכל אדם זכות יבמודעה ות יפורסםמודד. המודד שיוצע ע"י המועצה 
 להעיר הערותיו לגבי המודד. הפרטים יפורסמו במודעה.

שר הפנים יקבע את המודד בהתחשב בהצעת המועצה וההערות שיתקבלו 
 מאת התושבים על הצעה זו.

ן המודד, יהיה כל ישוב זכאי יבעניאם המועצה לא תעביר במועד הצעה 
למעט ישובים שמספר הבוחרים בהם עולה  ,לבחור נציג אחד בלבד למועצה

 שיהיו זכאים לבחור בשני נציגים למועצה. 750על 

 

 עדים מקומיים בישובים שיתופייםוהחלטה על בחירות לו .ג
  ביום הבחירות למועצה ולראש המועצה ייבחרו גם ועדים מקומיים, הן

 בים לא שיתופיים והן בישובים שיתופיים.בישו
 :לבחירת וועד מקומי אפשרויות 3תכנו יבישובים שיתופיים י

 

 ועד המקומי.וימשיך לכהן גם כ השיתופית להתיישבות עד האגודהוו (1
 

ועד המקומי והתושבים שאינם חברי האגודה יבחרו נציגות מטעמם וה (2
 עד האגודה ביחד עם הנציגות.ויורכב מו

 

 .ועד האגודהועד מקומי בנפרד וללא קשר לוייבחר ו (3
 



 
 

 

 
 

סוג הוועד המקומי ייקבע על פי הסוג שנבחר באותו יישוב בבחירות 
בישוב השיתופיים לשר והיחס המספרי  בוחריםעל פי פניית הקודמות, וכן 

ין זה והמועד יחברים. הפרטים בענ -בין מספר החברים למספר הלא 
 להגשת הבקשות יתפרסמו במודעה.

 

שת רשימות מועמדים למליאת המועצה, הצעות מועמד לראש הג .ד
 .עדים מקומייםוהמועצה ורשימות מועמדים לו

 
ן הגשת רשימות והצעות המועמדים יכל הפרטים, המועדים וההנחיות בעני

 יפורסמו במודעות.

המודעות האמורות לעיל תתפרסמנה כל אחת בזמנה והפרסום יעשה במועדים  .4
 תן זמן ראוי לבצע את כל הנדרש.הקבועים בחקיקה, תוך מ

 
 מתבקש)ת( לשים לב לפרסומים! את/ה

 

הליכי  אנו מביאים בזה לידיעתך מספר תאריכים חשובים בשלבים השונים של
 :הבחירות

מיום כ"ח בתמוז תשע"ו )  –הצגת פנקס הבוחרים לעיון הציבור  .א

 (.14.8.2016( ועד י'  באב תשע"ו  )3.8.2016
על רישום או אי רישום בפנקס לוועדת הבחירות המועד האחרון להגשת ערר  .ב

 (.14.8.2016) ו באב תשע" י'  –הבוחרים 

כ"ד  –מועד אחרון להגשת עתירה לבימ"ש לעניינים מנהליים על פנקס הבוחרים  .ג

 (.28.8.2016באב תשע"ו )
 – המועד האחרון להגשת הערות והשגות על הצעת המועצה בדבר המודד .ד

 .(13.9.2016)  תשע"ו י' באלול
ן בחירת ועד מקומי או יהמועד האחרון להגשת בקשות לשר הפנים בעני .ה

 .(26.9.2016כ"ג באלול תשע"ו )  נציגות בישובים שיתופיים
עדים המקומיים והצעות והגשת רשימות מועמדים בבחירות למועצה ולו .ו

 ;27.10.2016 –כ"ה תשרי תשע"ז   מועמדים לראשות המועצה
 .29/11/2016  -כ"ח  חשוון  תשע"ז   –יום הבחירות  .ז

 

 


