
מדבר נווה האזורית למועצה הבחירות מנהל
תלול אבו – באזור בחירות הודעת

אזוריות),  (מועצות המקומיות המועצות  צו
1958 - התשי“ח

בזה כלהלן: אני מודיע 1958 – התשי“ח אזוריות), (מועצות המקומיות המועצות 182 לצו לסעיף בהתאם
יתקיימו  כן כמו מדבר נווה האזורית המועצה לראשות הבחירות 29 בנובמבר 2016 יתקיימו חשוון תשע“ז ביום כ“ח .1

המקומי. לוועד וכן למועצה בחירות זה ביום
כלהלן: המועמד הצעות כדין ואושרו הוגשו המועצה לראשות הבחירות לקראת .2

ומענו בא כוח ההצעה מ“מ שם ומענו   ההצעה כוח המען    שם בא שנת לידה                 שם המועמד לראש המועצה      

1961        קצר א סר        להואשלה יוסף       אלהואשלה יונס   איברהים אלהואשלה
סר א סרקצר א קצר

ומענו בא כוח ההצעה מ“מ שם ומענו   ההצעה כוח המען    שם בא שנת לידה                 שם המועמד לראש המועצה      

ומענו בא כוח ההצעה מ“מ שם ומענו   ההצעה כוח המען    שם בא שנת לידה                 שם המועמד לראש המועצה      

1972         ביר הדאג‘         אבן חמיד סלמאן  אבן חמיד סלמאן     

סלאמה        אסיהב דיפאלה  הדאג‘           עדיסאן 1964          ביר עדיסאן סלאמה    

21:00 15:00עד משעה יהיו ההצבעה שעות .3
תתעכב הצבעתו עד אם גם להצביע יהיה זכאי הנ“ל, ההצבעה שעות בתוך הקלפי למקום שיגיע ללא הפסקה; בוחר

ההצבעה. שעות תום אחרי
אלה: במקומות יוצבו באזור הקלפיות .4

הקלפי מקום הקלפי                              מס‘

1                    בי“ס יסודי ”אל מוסתקבל“ כיתה ו‘

5. מעטפות ההצבעה .
במעטפה נפרדת; תתקיים לבחירה העומדים מהמוסדות אחד ההצבעה לכל

כלהלן: יהיה מעטפות צבע
צהוב; צבע - המועצה לראש ההצבעה מעטפות •

ההצבעה: פתקי צורת .6

צבע ההדפסה שפת ההדפסה  תוכן ההדפסה  הפתק גודל הפתק  צבע לבחירה העומד המוסד

שחור וערבית     עברית המועמד      שם ס“מ     X 10 7 – כ המועצה              צהוב ראש

כצבע הפתק שצבעו בפתק ריק לבחירה, העומדים מהמוסדות אחד לכל להצבעה, ניתן להשתמש מודפס במקום פתק
וערבית. בעברית לראשות המועצה המועמד שם את בכתב יד אך ורק לציין יש הריק על הפתק מוסד. לאותו המודפס

כהן  עידן מר הוא המועצה האזורית של הבחירות מנהל  .7
באר שבע. שד‘ רגר 11 רחוב המועצה בבניין נמצא   משרדו
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22.11.2016 תאריך:
כהן עידן

הבחירות מנהל
מדבר נווה אזורית מועצה


