מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

מנהל הבחירות למועצה המקומית להבים 7.11.18
בהתאם לסעיף  48לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ"ה) 1965-סע'  41לכללי הבחירות ביו"ש( /בהתאם לסעיף
 182לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( ,התשי"ח – ) 1958סעיף  26לכללי הבחירות ביו"ש(* ,אני מודיע בזה
כלהלן:
בהתאם לסעיף )9ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה) 1975-סעיף 22ח)ב(
לתקנון המעוצות המקומיות )יהודה והשומרון( ,התשמ"א/(1981-בהתאם לסעיף  211לצו המועצות המקומיות )מועצות
אזוריות( ,התשי"ח) 1958-סעיף  147לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( התשל"ט , *(1979-יתקיימו
בחירות חוזרות לראש הרשות המקומית להבים.
בהתאם לסעיף 9א)א( לחוק הבחירה הישירה /סעיף  211לצו* ,במקרה בו בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות
אחד משני המועמדים יחדל לעמוד לבחירה ,מחמת פטירה ,התפטרות או סיבה אחרת ,יקויימו הבחירות החוזרות לגבי
המועמד שנותר ,בהצבעה בעדו או נגדו ,והוא ייבחר אם מספר הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות
הכשרים שניתנו נגדו
אם חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה ,מחמת סיבה בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות ,לא יקויימו בחירות
חוזרות והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבריה
)א( הבחירות יתקיימו ביום שלישי ,ה' בכסלו התשע"ט )(13.11.2018
)ב( שעות ההצבעה הן משעה  13.00ועד השעה  22.00ברציפות אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני השעה עשר
בלילה ,יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.
)ג(

מספר אזורי הקלפי ומיקומם הם כפי שנקבעו לבחירות בסבב הראשון ו כמפורט להלן:

)תחומים של אזורי הקלפי ניתנים בנספח נפרד(
מס' אזור הקלפי

)ד(

מקום הקלפי )הכתובת( תיאור המקום

001

בית ספר להבים )ורד ,להבים(

002

בית ספר יסודי קהילתי )ורד ,להבים(

מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם :קלפי מספר  1.0בית ספר להבים
)ורד ,להבים(.

כל בוחר רשאי להצביע בקלפי אליה שויך על פי ההודעה לבוחר שקיבל לקראת הבחירות בסבב הראשון
)ה(

המועמדים שיעמוד לבחירה הם:

 .1יוסף ניסן
בא כוח הרשימה הוא מר יוסף ניסן הגר במרומית  ,18להבים
וממלאת מקומו היא גברת טל דומפרוכט הגרה בזמיר  ,9להבים
 .2כפיר מימון
בא כוח הרשימה הוא מר כפיר מימון הגר בספיר  ,13להבים
וממלא מקומו הוא מר ליאור מימון הגר בסופית  ,33להבים
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