
 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 שני תושבי הישוב 
 

 ההנהלה המקומית של הישוב הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .1
ועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כו .2

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .3

 להנהלת האגודה.  נציגות( שתתווסף -לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .מסוג זהות ועדיםהיא  שניההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  49מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  377מספר התושבים ביישוב הוא 

 328 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .א

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (1

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (2

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .א

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ודמותלבחירות הק

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 , .08:00-14:00' ה-'אבימים   שניבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 שמעה תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .4
ועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כו .5

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .6

 להנהלת האגודה.  נציגות( שתתווסף -לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

אית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקל
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .מסוג זהות ועדיםהיא  שמעהההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  38מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  416מספר התושבים ביישוב הוא 

 378 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .ג

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (3

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (4

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הפנים חתומה בידי הגשת בקשה לשר  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ד

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ת הקודמותלבחירו

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקשמספר זהותו שם משפחתו ו, בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 .18:00-20:00 'ב, 08:30-14:00 השעות בין' ה-'אבימים   שמעהבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 חבר פני תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישוב הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .7
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .8

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .9

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

ב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישו
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים חבר פניההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  14מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  221מספר התושבים ביישוב הוא 

 207 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .ה

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (5

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (6

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%פנים חתומה בידי הגשת בקשה לשר ה -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ו

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ג

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, הקודמות לבחירות

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 .08:00-16:00' ה יום, 08:00-14:00 השעות בין' ד-'אבימים   חבר פניבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 עתניאל תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 
 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)ת של היישוב להתיישבות חקלאי

 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .10
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .11

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .12

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

ב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישו
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים עתניאלההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  83מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  470מספר התושבים ביישוב הוא 

 387 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .ז

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (7

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (8

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ים חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפנ -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ח

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ד

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, הקודמותלבחירות 

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 , .08:30-17:00 השעות בין' ה -' אבימים   עתניאלבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 סנסנה תושבי הישוב 
 

 וג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי ס

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .13
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .14

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .15

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים סנסנהההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  15מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  201מספר התושבים ביישוב הוא 

 186 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .ט

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (9

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (10

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .י

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ה

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ודמותלבחירות הק

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 , .08:30-15:30 השעות בין' ה-'אבימים   סנסנהבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 סוסיה תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .16
ועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כו .17

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .18

 להנהלת האגודה.  נציגות( שתתווסף -לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .מסוג זהות ועדים היא סוסיהההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  43מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  663מספר התושבים ביישוב הוא 

 620 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .יא

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (11

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (12

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יב

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ו

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, הקודמותלבחירות 

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקשפר זהותו שם משפחתו ומס, בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
-18:00, 12:00-16:00' ג, 08:00-13:00 השעות בין' ה',ד',אבימים   סוסיהבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

19:00. 
 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 

                     
 יניב בן דוד      

 מנהל הבחירות                                                                                                                      
הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 נגוהות תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 
 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)ת של היישוב להתיישבות חקלאי

 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .19
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .20

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .21

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

ב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישו
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים נגוהותההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  3מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  129מספר התושבים ביישוב הוא 

 126 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .יג

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (13

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (14

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יד

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ז

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ודמותלבחירות הק

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 , .08:30-15:30 השעות בין' ה-'אבימים   נגוהותבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 יהודה מצדות תושבי הישוב 
 

 לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)חקלאית של היישוב להתיישבות 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .22
ת לוועד הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירו .23

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .24

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, לגבי כל בקשה בתקנון/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים יהודה מצדותההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  27מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  321מספר התושבים ביישוב הוא 

 294 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .טו

 היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופיתהגשת בקשה לשר על ידי תושב  (15

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (16

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר הפנים חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .טז

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ח

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, לבחירות הקודמות

 . 27.8.18לא יאוחר מיום  ,בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו וכל(, לעיל

  
 , .08:00-15:30 השעות בין' ה-'אבימים   יהודה מצדותבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30השעות  ה' בין -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 מעון תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .25
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .26

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .27

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים מעוןההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  17מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  303מספר התושבים ביישוב הוא 

 286 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .יז

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (17

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (18

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יח

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ט

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ודמותלבחירות הק

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 .12:30-14:00 ה-'א, 07:30-09:00 השעות בין'  ה-'אבימים   מעוןבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 כרמל תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 
 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)ת של היישוב להתיישבות חקלאי

 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .28
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .29

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .30

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

ב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישו
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים כרמלההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  27מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  277מספר התושבים ביישוב הוא 

 250 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .יט

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (19

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (20

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .כ

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .י

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, הקודמותלבחירות 

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
-008:00' ו יום,  16:00-18:00' ב, 08:30-13:30 השעות בין' ד-'אבימים   כרמלבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

11:00. 
 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 

                     
 יניב בן דוד      

 מנהל הבחירות                                                                                                                      
הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 טנא תושבי הישוב 
 

 ההנהלה המקומית של הישוב הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .31
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .32

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .33

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים טנאההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  74מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  498מספר התושבים ביישוב הוא 

 424 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .כא

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (21

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (22

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .כב

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יא

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ודמותלבחירות הק

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 .17:00-18:00 השעות בין'  ג, 09:00-11:00 תהשעו בין ו',ה',ד,ב',אבימים   טנאבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 חגי תושבי הישוב 
 

 ההנהלה המקומית של הישוב הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .34
ועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כו .35

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .36

 להנהלת האגודה.  נציגות( שתתווסף -לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .מסוג זהות ועדיםהיא  חגיההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  21מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  320מספר התושבים ביישוב הוא 

 299 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .כג

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (23

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (24

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .כד

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יב

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, הקודמותלבחירות 

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 , .08:00-14:00 השעות בין' ה-'אבימים   חגיבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 אשכולות תושבי הישוב 
 

 הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישוב

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 

 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)להתיישבות חקלאית של היישוב 
 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .37
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .38

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .39

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי 
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים אשכולותההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  59מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  329מספר התושבים ביישוב הוא 

 270 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .כה

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (25

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (26

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .כו

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יג

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, ודמותלבחירות הק

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
 , .08:00-14:00 השעות בין' ה-'אבימים   אשכולותבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
                     

 יניב בן דוד      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



 

  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס  

                  
 אלול תשע"ח  ה'

16/18/18 
 לכבוד

 אדורה תושבי הישוב 
 

 סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי 

ב לתקנון 97א עד 97( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)המועצות האזוריות 
 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)ת של היישוב להתיישבות חקלאי

 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .40
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד  .41

 מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים  .42

 נציגות( שתתווסף להנהלת האגודה.  -טעמם לוועד המקומי )להלןלבחור נציגות מ
 

לממונה בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

ב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישו
 .התקנון/ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו, בתקנון לגבי כל בקשה/שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 

  (.3.6.2018) 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
 

 .היא מסוג זהות ועדים אדורהההנהלה המקומית בישוב 
 

ומספר  26מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא  251מספר התושבים ביישוב הוא 

 225 התושבים החברים באגודה השיתופית הוא 
 

 -"זהות ועדים"ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג 

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים -בקשה לקיום בחירות לנציגות .כז

 הגשת בקשה לשר על ידי תושב היישוב השיתופי שאינו חבר באגודה השיתופית (27

 ממספר התושבים ביישוב. 10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא לפחות  (28

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%ם חתומה בידי הגשת בקשה לשר הפני -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .כח

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 20%הגשת בקשה לשר חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .יד

סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, הקודמותלבחירות 

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות
 

  15:30- 08:30ה' בין השעות  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
 

בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם
 .העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, לעיל

  
-16:00  השעות בין' ב יום, 08:00-13:00 השעות בין'  ה-'אבימים   אדורהבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

19:00. 
 .  08:30-15:30ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 

                     
 יניב בן דוד      

 מנהל הבחירות                                                                                                                      
הר חברון  למועצה האזורית         

  4הודעה לבוחר מס' 



  
 
                       

 

 

 

 

ד"בס   

 אלול תשע"ח ה' 
16/18/18 

 לכבוד

 תלם תושבי הישוב 
 

 לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישובהודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות 
 

( / הצו -להלן) 1958-ח"התשי(, מועצות אזוריות)ב לצו המועצות המקומיות 91א עד 91לסעיפים  בהתאם
ביישובים (, התקנון -להלן) 1967-ט"התשל(, יהודה והשומרון)ב לתקנון המועצות האזוריות 97א עד 97

(, אגודה שיתופית חקלאית -להלן)שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב 
 :ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות

 

 "ועד מקומי נפרד"( -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .43
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, לא  .44

 יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה  .45

נציגות( שתתווסף  -טעמם לוועד המקומי )להלןהשיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מ
 להנהלת האגודה. 

 

לממונה בקשה לשינוי /רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים, ה לתקנון97/ ד לצו91בהתאם לסעיף 
 . סוג ההנהלה המקומית המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים

 

היישוב שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי 
ועל פי סיווג רשימת , בתקנון לגבי כל בקשה/חקלאית לתושבים שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו

 .התקנון/התושבים שהוכן לפי הוראות הצו
 

 150-בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה, לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים" תושב"
(3.6.2018.)  
 

 ועד מקומי .היא מסוג  תלםההנהלה המקומית בישוב 
 

מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות  206מספר התושבים ביישוב הוא 

 163 ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא  43חקלאית הוא 
 

 :יפורטו סוגי הבקשות שלהלן", ועד מקומי נפרד"ביישוב בו קיימת הנהלה מסוג 

מבין התושבים של  80%-הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ -בקשה לקיום בחירות לנציגות .א
 הישוב.

מבין  80%-הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ -נפרד בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי  .ב
 התושבים של הישוב.

 

סוג הגוף המנהל , לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר

 .ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות, של הישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות

 . 27.8.18לא יאוחר מיום , חירותבקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הב
 

ה'  -יניב בן דוד במשרדי המועצה האזורית הר חברון בימים א'את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות 
  15:30- 08:30בין השעות 

 
בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל ) של כל מבקששם משפחתו ומספר זהותו , בבקשה יפורטו שם

העתק מהבקשה יימסר . וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו(, סוג בקשה כפי שפורט לעיל
 .לוועדת הבחירות של המועצה

  
 ., 08:30-15:30 השעות בין' ה,ג',אבימים   תלםבמשרד הישוב   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג 

ה' בין השעות  -בלשכת המנכ"ל במועצה האזורית הר חברון  בימים א' .ובמשרדי המועצה האזורית 
08:30-15:30  . 

 יניב בן דוד
 מנהל הבחירות

 הר חברון למועצה האזורית
 

  4הודעה לבוחר מס' 


