
 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 לכבוד

  פטישתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18)הקובע שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה אזור שהו

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .עשנקב כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 649הוא   מושב פטיש מספר התושבים באזור

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף   )במספר( 1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 המודד הכללי המוצע. והשגותיו על

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

  פעמי תש"זתושבי 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו  (3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרזכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב"

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 374הוא   מושב פעמי תש"זר התושבים באזור מספ

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 המודד הכללי המוצע. והשגותיו על

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 גילתתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהנים / הממונה* קובע לכל למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפ

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18הקובע )חל לא יאוחר מהיום  17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותתחום עודף" של המועצה האזורית )אזור שהוא "

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 1016הוא   מושב גילתמספר התושבים באזור 

 ...........................מספר התושבים באזור.................. הוא 

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000ה יהיה להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצ 25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

ול את הצעת המועצה בנדון תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 תלמי בילותושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 ר נציג אחד למועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחו

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על ור העודף של מספר תושביו כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עב

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 347הוא   מושב תלמי בילומספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ה זוודעמימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ת שהגישו התושבים על הצעה זו.ויעיין בהערות ובהשגו
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 אשבולתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום   כל מי ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . לימחצית המודד הכל

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 389הוא   מושב אשבולמספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה ת מליאאנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

לעיונו של שר הפנים/  , יועברוהאמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 ניר עקיבאתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל למועצה נקב

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

 ( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; מהמודד הכלליהתושבים בו קטן  גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 486הוא   מושב ניר עקיבאמספר התושבים באזור 

 באזור.................. הוא ...........................מספר התושבים 

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד 25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

ע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון תקנון* יקבל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 רנןתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –התשי"ח צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על ור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו כל אזור זכאי לבח

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ נקודות ההתיישבות כללאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 445הוא   מושב רנןמספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 ם הכלולים במועצה*להשלים בהתאם לאזורי

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 2941699-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו. ויעיין בהערות

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 פדוייםתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –התשל"ט האזוריות )יהודה והשומרון( 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  נחשבן זה ילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . המודד הכללי מחצית

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית ל עולה עבמועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 328הוא   מושב פדוייםמספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה815/08/201ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ת שהגישו התושבים על הצעה זו.ויעיין בהערות ובהשגו

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

  פטישתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום   כל מי ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . לימחצית המודד הכל

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהודד מהמחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 649הוא   מושב פטישמספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 המודד הכללי המוצע. והשגותיו על

 

 אופן הגשת השגות או הערות



 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 בטחה תושבי אזור

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהנים / הממונה* קובע לכל למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפ

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18בע )חל לא יאוחר מהיום הקו 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבות"תחום עודף" של המועצה האזורית )אזור שהוא 

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 628הוא   בטחה מושבמספר התושבים באזור 

 ..............מספר התושבים באזור.................. הוא .............

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  במספר( ) 1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

שישקול את הצעת המועצה בנדון תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 קלחיםתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על ור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו כל אזור זכאי לבח

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ נקודות ההתיישבות כללאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 355הוא   קלחיםמושב מספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 לאזורים הכלולים במועצה*להשלים בהתאם 

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך שב של האזור רשאי, כל תו

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

mailto:osnat@merchavim.org.il
mailto:osnat@merchavim.org.il


 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 גות שהגישו התושבים על הצעה זו.ויעיין בהערות ובהש

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

  פטישתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום   כל מי ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . לימחצית המודד הכל

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 649הוא   מושב פטישמספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

לעיונו של שר הפנים/  , יועברוהאמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 מסלולתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו  (3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרזכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב"

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 488הוא   מסלולמושב ר התושבים באזור מספ

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

 המועצה החליטה בישיבתהמליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 שדה צביאזור תושבי 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו  (3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרזכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב"

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 429הוא   שדה צבימושב מספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 המודד הכללי המוצע. והשגותיו על

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 משהניר אזור תושבי 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהר הפנים / הממונה* קובע לכל למועצה נקבע על פי מודד כללי אשר ש

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18הקובע ) חל לא יאוחר מהיום 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבות"תחום עודף" של המועצה האזורית )אזור שהוא 

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 419הוא   ניר משהמושב מספר התושבים באזור 

 .................מספר התושבים באזור.................. הוא ..........

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  0100להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

שישקול את הצעת המועצה בנדון תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 תפרח תושבי אזור

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 ר נציג אחד למועצה. המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחו

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על ור העודף של מספר תושביו כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עב

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 1112הוא   תפרחמושב מספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018יאוחר מיום  ולא ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ת שהגישו התושבים על הצעה זו.ויעיין בהערות ובהשגו

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

  פטישתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו 3.6.18הקובע )שביום   כל מי ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . לימחצית המודד הכל

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 

 

 649הוא   מושב פטישמספר התושבים באזור 
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה  מליאתאנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

לעיונו של שר הפנים/  , יועברוהאמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 כבודל

  מבועיםתושבי אזור 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו  (3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע לליכהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 934הוא   מבועיםמספר התושבים באזור 

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

ליטה בישיבתה המועצה החמליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

לעיונו של שר הפנים/  , יועברוהאמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      

 לכבוד

 מועצה אזורית מרחביםתושבי 

תקנון המועצות לב 7סעיף  /"הצו(  –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

, מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור *"התקנון( -)להלן 1979 –האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט 

 .מועצהלמועצה נקבע על פי מודד כללי אשר שר הפנים / הממונה* קובע לכל 

 המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה. 

 

היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו אזור ויום הולדתו  (3.6.18הקובע )שביום  כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-ה

 

העולה על כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף של מספר תושביו 

 . מחצית המודד הכללי

 

 ; התושבים בו קטן מהמודד הכללי גם אם מספרזכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה  אזור שהוא "ישוב"

 

(, זכאי לנציגות בתחום יישוב ןבמועצה האזורית שאינ כלל נקודות ההתיישבותאזור שהוא "תחום עודף" של המועצה האזורית )

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על במועצה רק אם מספר התושבים בו 
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 מרחבים המועצה האזורית 
 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי

 אזורית מרחבים למועצהבבחירות 

 

 

 .........  הוא ......... מספר התושבים באזור

 מספר התושבים באזור.................. הוא ...........................

 *להשלים בהתאם לאזורים הכלולים במועצה

 

המועצה החליטה בישיבתה מליאת אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור ש  ,תקנון*ל( 2ב)ג()7צו/ ל( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

 )במילים(  אלף  )במספר(  1000להציע לשר הפנים / לממונה* שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה יהיה  25/07/2018מיום 

 

את הערותיו  בכתב , להגיש למועצה15/08/2018ולא יאוחר מיום  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 המודד הכללי המוצע. והשגותיו על

 

 אופן הגשת השגות או הערות

 9929416-08או בפקס  osnat@merchavim.org.il  במייל

 

, יועברו לעיונו של שר הפנים/ האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 הממונה*.

 

תקנון* יקבע שר הפנים / הממונה את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה בנדון ל( 3ב)ג()7צו/ ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 

 

 

 שי חג'ג'        06/08/2018תאריך 

  אזורית המועצה ראש      
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