
 
 
 
 

 שרד הפניםמ    
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 הבחירות למועצה מקומית תל מונדמנהלת 

 הודעת בדבר בחירות חוזרות

 , אני מודיעה בזאת כלהלן:-1965לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 48בהתאם לסעיף 

-וכהונתם(, התשל"ה )ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו9בהתאם לסעיף 

 , יתקיימו בחירות חוזרות לראש הרשות המקומית תל מונד1975

א)א( לחוק הבחירה הישירה, במקרה בו בין הבחירות הראשונות לבחירות 9בהתאם לסעיף 

החוזרות אחד משני המועמדים יחדל לעמוד לבחירה, מחמת פטירה, התפטרות או סיבה אחרת, 

המועמד שנותר, בהצבעה בעדו או נגדו, והוא ייבחר אם מספר יקוימו הבחירות החוזרות לגבי 

 הקולות הכשרים שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות הכשרים שניתנו נגדו

אם חדלו שני המועמדים לעמוד לבחירה, מחמת סיבה בין הבחירות הראשונות לבחירות החוזרות, 

 יהלא יקוימו בחירות חוזרות והמועצה תבחר בראש רשות מבין חבר

 (8.12.2020ביום שלישי, כ'ב כסלו תשפ"א )הבחירות יתקיימו     )א( 

אולם אם הגיע בוחר למקום  ברציפות 22.00ועד השעה  13.00משעה שעות ההצבעה הן  )ב( 

הקלפי לפני השעה עשר בלילה, יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה 

 זו.

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

 מקום קלפי שם רחוב קלפי סמל קלפי

 בי"ס שלנו 64הדקל  1.0

 בי"ס ממ"ד אור תורה 5השקמה  2.0

 ביה"ס נוף ילדות 1החצב  3.0

 מועדון פיס לקשיש 109הדקל  4.0

 מתנ"ס תל מונד 31הדקל  5.0

 מתנ"ס תל מונד 31הדקל  6.0

 בי"ס שלנו 64הדקל  7.0

 בי"ס שלנו 64הדקל  8.0

 מועדון נוער 54הדקל  9.0

 מועדון נוער 54הדקל  10.0



 
 
 
 

 שרד הפניםמ    
 היחידה הארצית לפיקוח על הבחירות

 הבחירות למועצה מקומית תל מונדמנהלת 

 בי"ס ממ"ד אור תורה 5השקמה  11.0

 ביה"ס נוף ילדות 1החצב  12.0

 ביה"ס נוף ילדות 1החצב  13.0

 ילדותביה"ס נוף  1החצב  14.0

 מתנ"ס תל מונד 31הדקל  15.0

 מועדון פיס לקשיש 109הדקל  16.0

 

 )ד(    מקומות הקלפי  שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם:  

 

 

 

 

רשאי להצביע בקלפי אליה שויך על פי ההודעה לבוחר שקיבל לקראת הבחירות בסבב כל בוחר 

 הראשון

 לבחירה הם: וד)ה(     המועמדים שיעמ

  אברהם אליהו . 1 

 , תל מונד 30ברחוב היהלום הגר  אליהו אברהם מרבא כוח הרשימה הוא 

 תל מונד , 21ברחוב הסייפן הגרה  רייך וולף נטליוממלאת מקומו הוא הגב' 

 לין קפלן  . 2  

 , תל מונד 8ברקת הגר ברחוב  הרפז יצחקבא כוח הרשימה הוא מר 

 , תל מונד 14הרעות  הגרה ברחוב קפלן ליןוממלאת מקומו הוא הגב' 

 

 מלי חג'בי                         
 מנהלת הבחירות        
 תל מונד  למועצה המקומית     

 

 מען הקלפי מקום הקלפי מספר הקלפי

 5השקמה  תורה בית הספר אור 02

 109הדקל  מועדון פיס לקשיש 04

 31הדקל  מתנ"ס תל מונד 06


