
 
 לכבוד           

 מרחבים  -תושבי הרשות המקומית

  במועצות אזוריותהודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים 
 מרחבים שם הרשות המקומית: 

 
 העומדת לבחירההמועצה מספר חברי א. 

 . 15 -העומדים לבחירה הוא  המועצהמספר חברי  ,(2018באוקטובר  30בכ"א בחשוון התשע"ט ) בתקיימו המקומיות אשר י לרשויות קרובותבבחירות ה

 

 מקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמדהמועד והב. 

 ים כלהלן: הבחירות במועד מנהלל מועמדים למועצה יוגשו ורשימת הרשותות לראש מועמד הצעת

  לפנה"צ; 11.00עד  בבוקר 9:00בין השעות (, 2018בספטמבר  26) בתשרי תשע"ט זרביעי, י"יום  

  בערב. 21:00השעה עד אחה"צ  15:00ות השעבין (, 2018בספטמבר  27) תשרי תשע"טח , י"חמישייום 

 הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

 אזורית מרחבים  הנמצאים  בצומת גילת .המועצה האת ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי 

 

 חוברות הגשת מועמדותג.  

 כפי שנקבע  בתקנות.   חוברות מיוחדות רק על גביאך והצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  

 ניתן  להשיג במקומות הבאים:חוברות אלה 

 .ית אצל אוסנת יהודה מלשכת מנכ"ל  15:30ל  08:30בצומת גילת  בין השעות במשרדי המועצה  -

 . 0506207559-בתאום מראש עם מנהל הבחירות בטלפון -

 נים על ידיילמעוני יינתן הסבר מסודרבנוסף  .המועמד או רשימת המועמדים הצעת חוברתת  המועמדים  מפורטות בומועמד  ורשימ תולהגשת  הצעבנוגע הוראות 

 :ךמנהל הבחירות בתארי

 . אולם המליאה בקומה העליונה – במועצה האזורית מרחבים 17:00בשעה  06/09/2018 

להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את  ניתןתומכים  כוללות חתימותההצעת מועמד ורשימת מועמדים 

המאמת את בא כוח הרשימה או ההצעה כלול תצהיר תכל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת החוברות לפי מספר סידורי. 

 . מועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברתשם המועמד או הכינוי של רשימת הכמו כן, שבאותה חוברת.  חתימות התומכים

 רשימות מועמדים למועצה

 .1 -העומדים לבחירה הוא )נציגי הישוב במליאת המועצה( מספר חברי המועצה מטעם הישוב .א

 .מועמדים    3  -ולא פחות מ  מועמדים 10  ברשימת מועמדים למועצה אין לכלול יותר מ                   

 היישוב.הרשומים בפנקס הבוחרים של תומכים לפחות  אחוז 2 רשימת מועמדים למועצה צריכה להיות חתומה בידי .ב

 להלן הפירוט:

תמות בעלי זכות בחירכ  (2%מספר חתימות תומכים נדרשות )   

 8 389 אשבול

 13 628 בטחה

 21 1,016 גילת

 19 935 מבועים

 10 488 מסלול

 9 419 ניר משה

 10 486 ניר עקיבא

 7 328 פדויים

 13 649 פטיש

 8 374 פעמי תש"ז

 8 355 קלחים

 9 445 רנן

 9 429 שדה צבי

 7 347 תלמי ביל"ו

 23 1,112 תפרח

 

 הצעות מועמד לראש מועצה

 .באחד מפנקסי הבוחרים של אזור מהאזורים שבתחום המועצההרשומים תומכים לפחות אחוז  3הצעת מועמד לראש מועצה צריכה להיות חתומה בידי 

 

(3%מספר חתימות תומכים נדרשות ) כמות בעלי זכות בחירה  

8,732 262 

                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                              

 ניר יפרח                                                                                                                                                                              
 מנהל הבחירות למועצה אזורית מרחבים                                                                                     03/09/2018תאריך :                                                   


