
  

 

 מדינת ישראל

 משרד הפנים
 לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 הודעת בחירות

 תל שבע מנהל הבחירות למועצה המקומית

                                                        

לכללי הבחירות  41)סע'  -1965לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 

 -ביו"ש(, נמסרת בזה הודעה כי:

 (.2018 בנובמבר  13"ט )עהתשכסליו  ה'ביום  תל שבע יתקיימו הבחירות למועצה המקומית )א( 

עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה, אולם אם הגיע  אחת בצהרייםשעות ההצבעה הן משעה  )ב(  
 התעכבהה רשאי להצביע גם אם הצבעתו בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר בלילה, יהי

 עד לאחר שעה זו.

 )ג(     מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן: )תחומים של אזורי הקלפי ניתנים           
 בנספח נפרד(         

 

 מקום הקלפי )הכתובת( תיאור המקום מס' אזור הקלפי

 )מבנה חדש( עמל דקלים –בית ספר תיכון מקיף  – 11שכונה  1.0

 )בי"ס אלסלאם( – בית ספר אבו בכר ב )חדש( - 10שכונה  2.1

 בי"ס )אלסלאם( – בית ספר אבו בכר ב )חדש( - 10שכונה  2.2

 בית ספר ג'ובראן - 1שכונה  3.0

 בית ספר אלאנדלוס - 7שכונה  4.0

 בכר-בית ספר אבו - 3שכונה  5.0

 בכר-בית ספר אבו - 3שכונה  6.1

 בכר-בית ספר אבו - 3שכונה  6.2

 בית ספר אלרסאלה - 37שכונה  7.1

 בית ספר אלרסאלה - 37שכונה  7.2

 תיכון מקיף אלון – 6שכונה  8.1

 תיכון מקיף אלון – 6שכונה  8.2

 חט"ב חדשה )בית ספר אלביאן( – 14שכונה  9.0

 חט"ב חדשה )בית ספר אלביאן( – 14שכונה  10.0

 חט"ב חדשה )בית ספר אלביאן( – 14שכונה  11.0

 בית ספר אלאנדלוס - 7שכונה  12.1

 בית ספר אלאנדלוס - 7שכונה  12.2

 )מבנה חדש( עמל דקלים –בית ספר תיכון מקיף  – 11שכונה  13.0

 

 

 



 :)ד(    מקומות הקלפי  שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם

 מקום הקלפי )הכתובת( תיאור המקום המקוםמקום הקלפי )הכתובת( תיאור   מס' אזור הקלפי

 )מבנה חדש( עמל דקלים –בית ספר תיכון מקיף  – 11שכונה  1.0

 בי"ס אלסלאם – בית ספר אבו בכר ב )חדש( - 10שכונה  2.1

 בית ספר אלאנדלוס - 7שכונה  4.0

 בית ספר אבו בכר - 3שכונה  5.0

 

 

 הרשות כדלקמן:הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש )ו(    

 מטעם רשימת אלרסאלה לשינוי. אבו רקייק עומאר .1

 תל שבע 131בית  12שכונה הגר ב אבו רקייק עומאר הוא מר ההצעהבא כוח     

 תל שבע 97בית  7שכונה הגר ב אבו רוסתום עטיווה וממלא מקומו הוא מר    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מודעה בדבר אופן ההצבעה לבחירות 

 הרשות המקומיתלראש 
 מ ו ד ע ה

  בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית

 הזכות לבחור

 . בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת 1        

 הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה: תעודת זהות, דרכון ישראלי             

   . תעודת חוגר –או תעודה צבאית  רישיון נהיגה ,תקף            

 פתקי הצבעה 

 צהוב לראש הרשות המקומית הוא בצבע . פתק ההצבעה2

 אופן ההצבעה 

עדת הקלפי, והיא מצאה את שמו רשום ו. לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו לו3
 הצבעה: מעטפתחרים, הבוחר יקבל ממנה ברשימת הבו

 להצבעה לראש הרשות. -בצבע צהוב  

 פתקי הצבעה שונים; שניעה ושם ימצא במדף מיוחד לתא ההצב המעטפההבוחר יכנס עם 

  ועלי -המקומית  לראשות הרשות יחידשל המועמד ה - צהובהצבעה  .   פתקא 
 , כפי שאושר.מועמד המודפס שמו, של       

 מתנגד  –ריק  ירוקפתק הצבעה                   

 במקרה בו מתקיימות בחירות בעד או נגד מועמד יחיד, ההצבעה בעד תהיה בפתק צהוב הנושא 
 את שם המועמד כפי שאושר וההצבעה נגד תהיה בפתק ירוק ריק.

 פתק הצבעה צהוב ההצבעה שקבל מאת ועדת הקלפי, תעל הבוחר להכניס לתוך מעטפ
 .מעטפה צהובה לתוךלפי בחירתו או פתק ירוק ריק אחד, אחד, 

לתוך  ההסגור היצא מתא ההצבעה וישלשל את המעטפ, מעטפהלאחר מכן יסגור את ה
הקלפי, לעיני ועדת הקלפי, אשר תחזיר לו את התעודה המזהה. עם החזרת התעודה תמה 

 הצבעתו של הבוחר, אשר יעזוב את חדר ועדת הקלפי.

הם תואמים את דוגמאות פתקי יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש ב . 4
 ההצבעה שאושרו כפי שהן מוצגות במודעה מטעם פקיד הבחירות.

                             

 ערן ביסמוט                                                                                            

 מנהל הבחירות תל שבע                                                                                  



 

 

 

 

 

 


