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 2018אוגוסט  70

 

 20183/מוא"ז  -קביעת סוג ניהול היישוב -הבחירותחוזר המפקחת הארצית על 

     

אילו המועצה עצמה היא הרובד העליון, והמועצות האזוריות מורכבות ממערכת שלטון דו רובדי: 

אחד מן היישובים מנוהל  , כלללככן. הרובד התחתו הםמהם מורכבת המועצה האזורית  היישובים

ועד מקומי נבחר, למעט חריגים לגבי סוגים מסוימים של יישובים שיתופיים שיפורטו  בנפרד על ידי

 . בחוזר זה

 

 חוזר זה עוסק בקביעת סוג ניהול היישובים השיתופיים לקראת הבחירות במועצות האזוריות. 

 

"הצו"(,  מגדיר "יישוב  -)להלן 1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 1סעיף 

 שיתופי" כדלקמן: 

"קיבוץ, קבוצה, או מושב עובדים, מושב שיתופי, כפר שיתופי לרבות יישוב שלפחות שמונים למאה 

צה מכירה בו כיישוב ומעלה מאוגדים באגודה שיתופית להתיישבות ושהמוע 17מתושביו שהם בני 

 ".לצורך צו זה שיתופי

 

 ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבותלצו, ב 91עד  91בהתאם לסעיפים 

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

 החלופות הבאות:

 .(ועד מקומי נפרד -נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלןנבחר, ועד מקומי  .1

לא (. במקרה זה, זהות ועדיםהנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ) .2

 לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד. יתקיימו בחירות לוועד המקומי, אלא 

שאינם  הישוב תושביושל הישוב, הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן כוועד מקומי  .3

 (נציגות - )להלן חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי

 . שתתווסף לחברי הנהלת האגודה

 

 יצוין כי ביישוב שאינו שיתופי, יתקיימו בכל מקרה בחירות לוועד מקומי.

 

הפנים ונגזרת מהיחסים המספריים ההחלטה בנוגע לסוג ניהולו של היישוב השיתופי הינה בסמכות שר 

שבין מספר התושבים שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות החקלאית, לבין מספר התושבים 

 על פי בקשה המוגשת לשר במועד הקבוע בצו. כן שאינם חברי האגודה כאמור, ו

 

 150-יום הבהתאם לרישום במרשם האוכלוסין בהוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, לעניין זה "תושב" 

 "חבר" לעניין זה הוא מי שסומן על גבי הרשימה כחבר על פי הוראות הדין. .(3.6.2018)
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, ישמשו ממצאיו של  הליך סיווג התושבים לחברי האגודה קביעת סוג ניהול הישובכבסיס להליך 

עדת הבחירות ביישובים השיתופית ולכאלה שאינם חברי האגודה כאמור, כפי שנערך על ידי ו

 (. 1חוזר מוא"ז מס'  ראה ,לעניין זהיתופיים )הש

 

  ביישוב בו מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית עלה על מספר התושבים חברי

 יתקיימו בחירות לוועד מקומי נפרד ביישוב.  –האגודה 

  ביישוב בו מספר התושבים שהם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר

 ייבחן סוג הניהול כמפורט להלן: –אינם חברי אגודה התושבים ש

o  ז לצו קובע את עקרון הרציפות על סוג ההנהלה 91סעיף  –אם לא הוגשה בקשה לשינוי

הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע  סוגהמקומית בכל יישוב שיתופי. על פי עקרון זה, 

 לבחירות הקודמות ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.

o  בקשות  6-ביחס ל יש לבחון את הבקשה, על פי כללים אלה –אם הוגשה בקשה לשינוי

 :אפשריות

בקשה שתוגש לשר בידי  על פי -קיום "זהות ועדים" במקום ועד מקומי נפרד .1

 .מבין התושבים של היישוב 80%-למעלה מ

-בקשה שתוגש לשר בידי למעלה מ על פי -בחירת נציגות במקום ועד מקומי נפרד .2

 מבין התושבים של היישוב 80%

 מאלה: אחדבהתקיים בחירת ועד מקומי נפרד במקום נציגות  .3

(i) לפחות מבין התושבים של היישוב 20%לשר בידי  שתוגשבקשה  על פי 

(ii) לפחות  50%לשר בידי  שתוגשבקשה  על פי -ביישוב שהוא קיבוץ או קבוצה

 מבין התושבים שביישוב

-פי בקשה שתוגש לשר בידי למעלה מעל   -קיום "זהות ועדים" במקום נציגות .4

 מבין התושבים של היישוב. 90%

 :מאלה אחד, בהתקיים בחירת ועד מקומי נפרד במקום  "זהות ועדים" .5

(i)  ישובה תושבילפחות מ 20%על פי בקשה שתוגש לשר בידי 

(ii) הישוב תושבימ 50%על פי בקשה שתוגש לשר בידי  -ץ או קבוצהבקיבו 

 -בחירת נציגות  .6

(i) במצטברבהתקיים התנאים הבאים  -שאינו קיבוץ או קבוצה ביישוב שיתופי: 

תושב היישוב השיתופי שאינו חבר האגודה  על פי בקשה שתוגש לשר בידי .א

 השיתופית

לפחות  10%שאינם חברי האגודה השיתופית הוא  בישוב מספר התושבים .ב

 . בישוב ממספר התושבים

(ii) במצטבר:בהתקיים התנאים הבאים  -בקיבוץ או קבוצה 

 מבין תושבי היישוב.לפחות  10% י בקשה שתוגש לשר בידי על פ .א
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לפחות  30%מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית הוא  .ב

 ממספר התושבים ביישוב. 

 

 הליכים לקביעת סוג ההנהלה המקומית

 פרסום הודעה בדבר הגשת בקשות לשר .1

, הודעה על מהיישובים השיתופיים בכל אחדיפרסם מנהל הבחירות,  17.8.18לא יאוחר מיום 

 האפשרות להגיש לשר בקשות לשינוי סוג ההנהלה המקומית של הישוב. 

 

ג לצו ויצוין בה המועד האחרון להגשת הבקשות, 91א עד 91בהודעה יפורטו הוראות סעיפים 

הרכב התושבים ומספר החותמים הנדרש לכל סוג בקשה. בנוסף, מנהל הבחירות יציין במודעה 

קום הנחת טפסי הבקשות, מקום הגשת הבקשות והמועדים בהם ניתן להגיש את את מ

 הבקשה.

 

 -)ישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצהבהתאם לסוג הישוב  1א-ו אההודעה תפורסם בנוסח בנספחים 

 (1אנספח  -; ישוב שיתופית שאינו קיבוץ או קבוצהאנספח 

 

ליישוב בהתאם לסוג היישוב, מספר לב: פרטי ההודעה עשויים להשתנות מיישוב  מושי

התושבים והיחסים המספריים בין התושבים שהם חברי אגודה לתושבים שאינם חברי אגודה. 

לכן, יש להקפיד ולפרסם בכל יישוב את ההודעה הרלוונטית בהתאם לסוג ההנהלה הקיימת 

 בישוב ולציין את נתוני התושבים הרלוונטיים לגבי אותו יישוב. 

 

מנהל הבחירות יערוך חישוב של מספר הנציגים  -קיימת אפשרות לבחירות לנציגותבישוב שבו 

 ()ב( שבהמשך, ויציין זאת במודעה. 6המגיע לישוב בהתאם לנוסחה בפסקה )

 

תפורסם  -בישובים שיתופיים שבהם רוב התושבים ביישוב אינם חברי האגודה השיתופית 

 . 2אהודעה בנוסח בנספח 

 

 בכל יישוב, במקומות הבאים:ההודעות יפורסמו 

 על לוחות המודעות בכל יישוב 

 באתר האינטרנט של המועצה 

 .במתקנים ציבוריים נוספים הקיימים בכל ישוב 

 

לגבי כל אחד מהיישובים דיווח על גבי טופס אקסל מערכת נד"ב ל צרףימנהל הבחירות 

קובץ אקסל "קביעת סוג  –פורמט הדיווח יצורף לחוזר שהמודעה פורסמה על ידו. 

ניהול היישובים לקראת הבחירות במועצות האזוריות". משימה זו יש לדווח בלשונית 

 "פרסום הודעה בדבר הגשת בקשות לשר"
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 .27.8.18ימים ועד ליום  10יש להקפיד כי המודעה תוצג במשך 

  

 הגשת בקשות בדבר סוג ההנהלה המקומית ביישוב שיתופי .2

רשאים התושבים להגיש בקשה לשר, באמצעות מנהל  27.8.18לא יאוחר מיום 

 הבחירות, לשינוי סוג הגוף שינהל את היישוב. 

וכל מבקש יחתום  של כל מבקשבבקשה יפורטו שמו, שם משפחתו ומספר זהותו 

 בחתימתו על הבקשה לצד שמו. 

 

 העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה. 

   

בהתאם לסוג הגוף המנהל הקיים בישוב וסוג הגוף  ,5ב-בות יוגשו בטפסים בנספחים הבקש  

 .המנהל המבוקש

 

 בדיקת הבקשות על ידי מנהל הבחירות .3

מנהל הבחירות נדרש לבדוק כל בקשה המוגשת אליו ולוודא כי התקיימו בה כל אחד 

 מאלה:

 מגישי הבקשה הם תושביו של היישוב לגביו הוגשה הבקשה 

  לעיל.כפי שפורטו התקיימו התנאים המספריים הנדרשים בנוגע לבקשה 

  27.8.18הבקשה הוגשה בתוך המועד הקבוע בצו ולא יאוחר מיום  

  יש חתימה מופיעה כותרת הבקשה )כלומר, איזה  עליהםעל כל אחד מהדפים

 סוג ניהול מבוקש(

 

 דגשים לבדיקת הבקשות:

 תושב חתם על שתי בקשות שונות(  )כלומר, אם נמצאה כפילות בחתימת תושב

חתימותיו בכל הבקשות בטלות ולא יובאו בחשבון לצורך עמידה בתנאים  -

 המספריים הדרושים לבקשה.  

 אינו רשאי לחזור בו מחתימתו - תושב שחתם על בקשה. 

 .מותו של חותם אינו מבטל את חתימתו 

 

ממצאי בדיקתו והערותיו מנהל הבחירות ימלא לגבי כל בקשה טופס בדיקה, בו יפורטו 

 האם לאשר את הבקשה או לא.  - וכן המלצתו לשר

 ' גטופס בדיקה מצורף כנספח 

 

  שבנספח.שלא על פי טופס  השהוגש הלב: יש לבדוק גם בקש שימו
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 העברת הבקשות לשר .4

יעביר מנהל הבחירות לשר את כל הבקשות שהוגשו בצירוף  1830.8. ה' לא יאוחר מיום

)לרבות בקשות שיש לדחות לדעת  לגבי כל בקשה ג'טופס הבדיקה שמילא לפי נספח 

 .מנהל הבחירות(

 

מנהל הבחירות יסרוק את כל הבקשות וטפסי הבדיקה ויעביר אותם אל יחידת 

בנוסף יצרף את הדיווח  המפקחת הארצית על הבחירות באמצעות מערכת נד"ב.

 "בדיקת בקשות שהוגשו".לשונית  –הנדרש על גבי קובץ האקסל המצורף 

 

 בדבר ניהול היישובהחלטת השר  .5

תפרט את סוג הגוף לניהול היישוב בבחירות הקרובות.   החלטת השר בבקשות

ההחלטה תפורסם במסגרת ההודעה שמפרסם מנהל הבחירות בדבר הגשת רשימות 

 מועמדים )הנחיות בנוגע לפרסום הודעה כאמור יינתנו בהמשך(.והצעות 

 

 קביעת מספר חברי ועד מקומי נפרד או נציגות .6

מספר חברי הוועד המקומי  -החלטת שר על קיום בחירות לוועד מקומי נפרד .א

שיעמדו לבחירה ייקבע על ידי השר בהתייעצות עם המועצה, בהתאם למספר 

רות לוודא שהמועצה האזורית מעבירה את התושבים ביישוב.  על מנהל הבחי

 .3.9.18-לא יאוחר מ המלצתה לגבי מספר חברי הוועד ביישובים

 

 החלטת שר על צירוף נציגות להנהלת אגודה שיתופית המכהנת כוועד מקומי .ב

חשב את מספר הנציגים שיעמדו לבחירה על ידי נדרש למנהל הבחירות  –

השיתופית במועד החישוב, במנה  הכפלת מספר חברי ועד ההנהלה של האגודה

המתקבלת מחלוקת מספר התושבים שאינם חברים  באגודה השיתופית 

המתקבל  המספר השלםבמספר התושבים החברים באגודה השיתופית. 

מתוך התושבים  שיעמדו לבחירה לנציגות נציגיםהוא מספר ממכפלה זו 

 שאינם חברים באגודה השיתופית. 

 

אחד מתוך התושבים  נציג ות לנציגותיעמוד לבחיר, 1-אם התוצאה נמוכה מ

 שאינם חברים באגודה השיתופית.  
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מנהל הבחירות יעדכן את יחידת המפקחת הארצית על הבחירות באמצעות מערכת נד"ב במספר 

זאת באמצעות צירוף האקסל המצורף  -הנציגים לנציגות שהתקבל לגבי כל יישוב על פי החישוב שערך

 לשונית "מספר הנציגים בכל ישוב" לאחר שמילא את

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנספח                                                                                                                 
 הודעה בדבר בחירות ביישוב 
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שהוא קיבוץ או        
 קבוצה 

 

 לכבוד תושבי הישוב .....................
 במועצה האזורית.............................

 
 הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב 

 

/ הצו( -)להלן 1958-ב לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח91א עד 91בהתאם לסעיפים 
, ביישובים התקנון( -)להלן 1967-המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"טב לתקנון 97א עד 97

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

 

 נפרד"(מקומי עד "ו -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .1

הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה,  .2
  ראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד. וועד מקומי, אלא ליתקיימו בחירות ללא 

הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה  .3
שתתווסף  נציגות( -ם לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלןהשיתופית יהיו זכאי

 . להנהלת האגודה
 

בקשה  /לממונה,רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפניםה לתקנון, 97ד לצו/ 91בהתאם לסעיף 
 במקום הסוג הקיים.   ,הישוב שללשינוי סוג ההנהלה המקומית 

 
ושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית לתושבים אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין ת

, ועל פי סיווג רשימת סוג גוף הנהלה מקומיתלגבי כל  /בתקנוןשאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו
 הצו/התקנון.התושבים שהוכן לפי הוראות 

 
 150-, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ההוא מי שנכלל ברשימת הבוחריםלעניין זה "תושב" 

(3.6.2018.)  

 
 ההנהלה המקומית בישוב...................  היא מסוג זהות ועדים/ נציגות/ ועד מקומי נפרד*

 
מספר התושבים שאינם חברי האגודה , מתוכם הוא ................... מספר התושבים הכולל ביישוב

באגודה השיתופית הוא  ומספר התושבים החברים... השיתופית להתיישבות חקלאית הוא ...........
.............  

 
 *:ותנאיהןלהלן סוגי הבקשות 

 
 -ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"

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

 מהתושבים של הישוב 10%ידי חתומה בבקשה הגשת  (1

 ממספר התושבים  של הישוב 30% ם שאינם חברי האגודה הוא לפחותתושבימספר ה (2

לפחות מבין  50%הגשת בקשה חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב
 התושבים של הישוב.
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 :הנהלה מקומית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן בו קיימת ביישוב

 מהתושבים 90% -הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ -בקשה לקיום "זהות ועדים" .א

לפחות מבין  50%הגשת בקשה חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב
 התושבים של הישוב

 
 

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

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

-הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ - "זהות ועדים"קיום בחירות לוועד מקומי נפרדבקשה ל .ב
 מבין התושבים של הישוב. 80%

 
 

הגוף המנהל לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג  /לממונהיובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר
 .  ותימשיך להתקיים בבחירות הקרוב שנקבע לבחירות הקודמות של הישוב כפי

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

 
 ( ומס' טלפון ליצירת קשר מועדיםשם, מיקום, ...)לפרט למסור למנהל הבחירות ........ את הבקשות ניתן

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

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

  
 ניתן להשיג  טפסים להגשת הבקשה

 ם ביישוב, ימים ושעות פתיחה( ..... )לציין מקו.....ב.......................................................
 ...................... )לציין כתובת המועצה, שעות פתיחה וכיו"ב(......ובמשרדי המועצה האזורית .............

 
                      
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

 ..למועצה האזורית..............                               תאריך................                                             
 
 
 
 
 .בו םהקייבהתאם לסוג ההנהלה המקומית  רק את האפשרות הנכונה לגביויש לציין לגבי כל ישוב * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1אנספח                                                                                                                 
 הודעה בדבר בחירות ביישוב  שיתופי 
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 שאינו קיבוץ או קבוצה 

 
 לכבוד תושבי הישוב .....................

 במועצה האזורית.............................
 

 הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג ההנהלה המקומית של הישוב

 
/  הצו( -)להלן 1958-ב לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח91א עד 91בהתאם לסעיפים 

, ביישובים התקנון( -)להלן 1967-ב לתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט97א עד 97
אגודה שיתופית  -שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב )להלן

 חקלאית(, ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:
 

 נפרד"(מקומי "ועד  -מהנהלת האגודה השיתופית )להלן ועד מקומי נפרד .1

הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה,  .2
  ראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד. וועד מקומי, אלא ליתקיימו בחירות ללא 

נם חברי האגודה הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאי .3
שתתווסף  נציגות( -השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן

 . להנהלת האגודה

 
בקשה /לממונה רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפניםה לתקנון, 97ד לצו/ 91בהתאם לסעיף 

 לשינוי סוג ההנהלה המקומית המנהלת את היישוב  במקום הסוג הקיים. 
 

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

 הצו/התקנון.סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות 
 

 150-, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום הםהוא מי שנכלל ברשימת הבוחרילעניין זה "תושב" 

(3.6.2018.)  

 
 ההנהלה המקומית בישוב ...................  היא מסוג זהות ועדים/ נציגות/ ועד מקומי נפרד*

 
ית מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופ, מתוכם מספר התושבים ביישוב הוא ...................

  ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא .................... ....... להתיישבות חקלאית הוא
 

 *:ותנאיהןלהלן סוגי הבקשות 

 

 -ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"

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

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

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

 ביישוב.

לפחות  20%הגשת בקשה לשר הפנים חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב

 מבין התושבים של הישוב.
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 :מית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלןהנהלה מקובו קיימת ביישוב 

מהתושבים של  90% -חתומה בידי למעלה מלשר הגשת בקשה  -בקשה לקיום "זהות ועדים" .א

 הישוב.

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

 התושבים של הישוב.

 

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

מבין התושבים  80%-חתומה בידי למעלה מלשר הגשת בקשה  -בקשה לקיום בחירות לנציגות .א

 של הישוב.

חתומה בידי לשר הגשת בקשה  - ל"זהות ועדים"לקיום בחירות לוועד מקומי נפרדבקשה  .ב

 מבין התושבים של הישוב. 80%-למעלה מ

 

סוג הגוף המנהל לשינוי סוג ההנהלה המקומית,  /לממונהלא תוגש כל בקשה לשריובהר כי במקרה בו 

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

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

 
 ................................)לפרט מיקום ומועדים( את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות ..............

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

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

  
ניתן להשיג  טפסים להגשת הבקשה

מים ב...................................................................................................... )לציין מקום ביישוב, י
 ושעות פתיחה( 

....... )לציין כתובת המועצה, ובמשרדי המועצה האזורית .............................................................
 שעות פתיחה וכיו"ב(.

                     
   ........................ 
 מנהל הבחירות                                                                                                                      

למועצה                                                                        תאריך................      
 האזורית................

 
 
 
 

 רק את האפשרות הנכונה לגביו.יש לסמן לציין לגבי כל ישוב  –הבחירות  מנהל* ל
 

 
 

 2נספח א             
 הודעה בדבר קיום בחירות 
 בוועד מקומי בישוב שיתופי 
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 שרוב תושביו אינם  חברי אגודה 

 
 לכבוד תושבי היישוב ...................

 

 
 הנדון: הודעה בדבר קיום בחירות לוועד מקומי 

 
 

/ "הצו"( -)להלן 1958-התשי"ח ( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,1ב)91בהתאם לסעיף 

, ביישוב שיתופי התקנון( -)להלן 1967-טלתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל" (1ב)97

שבו מספר התושבים ביישוב שאינם חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית עלה על מספר 

 לקיים בחירות לוועד מקומי נפרד. /הממונההתושבים חברי האגודה, יורה השר

 

 150-וסין ביום ה, בהתאם לרישום במרשם האוכלהוא מי שנכלל ברשימת הבוחריםלעניין זה "תושב" 

(3.6.2018.)  

 

 מספר התושבים הכולל ביישוב ............... הוא ...................

 

, מספר התושבים שאינם חברי /התקנוןצוהבהתאם לסיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות 

השיתופית האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית הוא........... ומספר התושבים החברים באגודה 

 הוא .................

 

( יתקיימו ביישוב 30.1.18לפיכך, ביום הבחירות למועצות האזוריות שייערכו בכ"א בחשוון התשע"ט )

 .  נפרד בחירות לוועד מקומי

 
 
 

 
               ........................ 
 מנהל הבחירות                                                                                                                    

 תאריך................                                                                           למועצה האזורית...............
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 'בנספח 

 לקיום "זהות ועדים" בקשה                                                                                        
 במקום ועד מקומי נפרד או נציגות
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 ,לכבוד
 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים

  ..........………באמצעות מנהל הבחירות למועצה האזורית 
 
 

 זהות ועדיםקיום בקשה ל הנדון:
 
 

 ., פונים לכב' כדלקמן :…………של הישוב  הרשומים כתושביואנו הח"מ, 
 

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  הגדרתוהוא ישוב שיתופי כ ................שוב יה .1
 .1967-המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"טבתקנון  /1958 –התשי"ח 

 מספר התושבים בישוב הוא .............................. .2

 *. נפרד נציגות / ועד מקומיגוף ההנהלה המקומית שנקבע בבחירות הקודמות בישוב הוא  .3

כי  (,30.10.18הרינו לבקשך להורות לקראת הבחירות שיתקיימו ביום כ"א בחשוון התשע"ט ) .4
 .חברי ועד הנהלת האגודה השיתופית בישוב יכהנו גם כחברי הוועד המקומי

 התושבים של הישובמ **90% */80% -למעלה ממהווים החתומים מטה  .5

 להלן חתימות התושבים:  .6

 
מס' 

 סידורי
 חתימה מספר זהות שם משפחה שם פרטי

1.     
2.     
3.     

 הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת *יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים
 חתימות המצורפים הבקשההגבי כל  דפי -: חובה לציין את כותרת הבקשה עלהערה

 
 .................... תאריך

 
 

 *במקרה בו סוג ההנהלה הקיים בישוב הוא ועד מקומי 
 **במקרה בו סוג ההנהלה הקיים בישוב הוא נציגות

 
 

 העתק : ועדת הבחירות 
 

. 
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 1ב  נספח                                                                                                           
 נציגות צירוף בקשה ל                                                                            

להנהלת האגודה השיתופית בישוב                                                                              
 שיתופי 

 קיבוץ או קבוצהשאינו 
 

 
 ,לכבוד

 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים
 ......באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ..........

 
 

בישוב שיתופי  הנהלת האגודה השיתופיתנציגות לוועד מקומי של  לצירוףבקשה הנדון: 
 שאינו קיבוץ או קבוצה

 
 

צו המועצות המקומיות )מועצות בהתאם לסמכותך לפי  הריני לפנות אליך בבקשה כי תורה
 1967-תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט /1958-אזוריות(, התשי"ח

רו, נוסף על חברי ועד הנהלת האגודה , כי לוועד המקומי של הישוב ייבחהתקנון( -)להלן
 השיתופית, גם נציגים בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגודה השיתופית 

 
 פרטי המבקש )כפי שמופיעים בתעודת הזהות(:

    
.....................................    .........................................    .................................... . 

 שם פרטי                        שם משפחה                                          מספר זהות                   
 
 

 כתושב בישוב ........................ במועצה האזורית...........................................רשום 
                                       

                     
בצו המועצות המקומיות )מועצות  כהגדרתושוב הנ"ל הוא ישוב שיתופי יהי .1

/בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, 1958 –אזוריות(, התשי"ח 
 .1979 -התשל"ט 

 
חקלאית באגודה השיתופית להתיישבות אני חבר/ אינני חברי )מחק את המיותר(    .2

 .האגודה השיתופית( -)להלן ישוביהשל 

 

 תושבים החברים.........., מתוכם ............  הואשוב ישל הי מספר התושבים  .3
 באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים באגודה השיתופית.

 

לפחות ממספר  10%מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא הואיל ו .4
בנוסף לחברי ועד ההנהלה של האגודה ורות כי לה ךאבקשהתושבים בישוב, 

השיתופית, ייבחרו גם נציגים של התושבים באותו ישוב שאינם חברי האגודה 
  השיתופית. 

 
 בכבוד רב,  

 תאריך ..................                          
       ....................... 

 חתימת המבקש    
 
 

 העתק: ועדת הבחירות
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 2ב נספח 
 נציגות צירוף בקשה ל                                                                            

 להנהלת האגודה השיתופית                                                                             
 בישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצה

 
 
 

 ,לכבוד
 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים

 ......באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ..........
 
 

בישוב שיתופי  נציגות לוועד מקומי של הנהלת האגודה השיתופית לצירוףבקשה הנדון: 
 שהוא קיבוץ או קבוצה

 
 

 כדלקמן :., פונים לכב' …………של הישוב  הרשומים כתושביואנו הח"מ, 
 

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, הגדרתו הוא ישוב שיתופי כ ................שוב יה .1
 .1967-תקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט / 1958 –התשי"ח 

 מספר התושבים בישוב הוא .............................. .2

 . הקודמות בישוב הוא זהות ועדיםגוף ההנהלה המקומית שנקבע בבחירות  .3

לקראת הבחירות שיתקיימו ביום כ"א  /בתקנון,צובהתאם לסמכותך ב הרינו לבקשך להורות .4
(, כי לוועד המקומי של הישוב ייבחרו, נוסף על חברי ועד הנהלת 30.10.18בחשוון התשע"ט )

 ה השיתופית. האגודה השיתופית, גם נציגים בעלי זכות בחירה בישוב שאינם חברים באגוד
לפחות ממספר התושבים ביישוב  30% מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית הוא .5

באגודה  תושבים החברים.........., מתוכם ............  הואשוב ישל הי )מספר התושבים
 .(השיתופית ו ............ אינם חברים באגודה השיתופית

 התושבים של הישובמ  10%מהווים לפחות החתומים מטה  .6

 להלן חתימות התושבים:  .7

 
מס' 

 סידורי
 חתימה מספר זהות שם משפחה שם פרטי

1.     
2.     
3.     

 *יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת
 חתימות המצורפים הבקשההגבי כל  דפי -: חובה לציין את כותרת הבקשה עלהערה

 
 .................... תאריך

 
 

 העתק: ועדת הבחירות
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 3ב נספח 
 קיום בחירות לנציגות בקשה ל                                                                            

  במקום ועד מקומי נפרד
 

 
 

 ,לכבוד
 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים
 ......מנהל הבחירות של המועצה האזורית .......... באמצעות

 
 

 לקיום בחירות לנציגות במקום ועד מקומי נפרדבקשה הנדון: 
 
 

 ., פונים לכב' כדלקמן :…………של הישוב  הרשומים כתושביואנו הח"מ, 
 

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  כהגדרתוהוא ישוב שיתופי  ................שוב יה .8
 . 1967-בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט / 1958 –התשי"ח 

 מספר התושבים בישוב הוא .............................. .9

 . הגוף המנהל של הישוב על פי  הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי נפרד .10

לקראת הבחירות שיתקיימו ביום הצו/התקנון סמכותך לפי הרינו לבקשך להורות בהתאם ל .11
(, על קיום בחירות לנציגות מתוך בעלי זכות בחירה בישוב 30.10.18כ"א בחשוון התשע"ט )

 שאינם חברים באגודה השיתופית.
שוב ישל הי )מספר התושבים התושבים של הישובמ  80% -למעלה ממהווים החתומים מטה  .12

באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים  תושבים החברים............ .........., מתוכם  הוא
 .(באגודה השיתופית

 

 להלן חתימות התושבים:  .13

 
מס' 

 סידורי
 חתימה מספר זהות שם משפחה שם פרטי

1.     
2.     
3.     

 *יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת
 חתימות המצורפים הבקשההגבי כל  דפי -: חובה לציין את כותרת הבקשה עלהערה

 
 .................... תאריך

 
 

 העתק: ועדת הבחירות
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 4ב נספח                                                            
  לקיום בחירות לוועד מקומי נפרדבקשה                                                                             

 במקום "זהות ועדים" או "נציגות"                                                                             
 קיבוץ או קבוצה אינובישוב שיתופי ש

 
 
 

 ,לכבוד
 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים

 ......באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ..........
 
 

לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים" ביישוב שיתופי בקשה הנדון: 
 שאינו קיבוץ או קבוצה

 
 

 ., פונים לכב' כדלקמן :…………של הישוב  הרשומים כתושביואנו הח"מ, 
 

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  כהגדרתוהוא ישוב שיתופי  ................שוב יה .1
 . 1967-/ בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט 1958 –התשי"ח 

 מספר התושבים בישוב הוא .............................. .2

הישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת הגוף המנהל של  .3
האגודה השיתופית )"זהות ועדים"( / ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת האגודה השיתופית 

 ונציגים של התושבים שאינם חברי חברי האגודה השיתופית )"נציגות"(*

ם במועד הבחירות שיתקיימו לקיי הצו/ התקנון,הרינו לבקשך להורות בהתאם לסמכותך לפי  .4
 (, בחירות לוועד מקומי.30.10.18ביום כ"א בחשוון התשע"ט )

שוב ישל הי )מספר התושבים בין התושבים של הישובלפחות מ  20%מהווים החתומים מטה  .5
באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים  תושבים החברים.........., מתוכם ............  הוא

 .(יתופיתבאגודה הש
 

להלן חתימות התושבים )יש למלא את הטבלה בהתאם למס' התושבים הנדרש לפי סוג   .6
 ההנהלה הקיימת(

 
מס' 

 סידורי
 חתימה מספר זהות שם משפחה שם פרטי

1.     
2.     
3.     

 חתימות המצורפים הבקשההגבי כל  דפי -: חובה לציין את כותרת הבקשה עלהערה
 
 

 .................... תאריך
 

 
 העתק: ועדת הבחירות

 
 *מחק את המיותר
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 5ב נספח           

  לקיום בחירות לוועד מקומי נפרדבקשה                                                                             
 במקום "זהות ועדים"                                                                             

 בישוב שיתופי שהוא קיבוץ או קבוצה
 

 
 

 ,לכבוד
 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים

 ......באמצעות מנהל הבחירות של המועצה האזורית ..........
 
 

לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד במקום "זהות ועדים" ביישוב שיתופית בקשה הנדון: 
 שהוא קיבוץ או קבוצה

 
 

 ., פונים לכב' כדלקמן :…………של הישוב  הרשומים כתושביואנו הח"מ, 
 

בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  כהגדרתוהוא ישוב שיתופי  ................שוב יה .1
 .1967-בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, התשל"ט / 1958 –התשי"ח 

 מספר התושבים בישוב הוא .............................. .2

הגוף המנהל של הישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת  .7
ודה השיתופית האגודה השיתופית )"זהות ועדים"(/ ועד מקומי המורכב מחברי הנהלת האג

 ונציגים של התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית )"נציגות"(*

, לקיים במועד הבחירות שיתקיימו הצו/התקנוןהרינו לבקשך להורות בהתאם לסמכותך לפי  .8
 (, בחירות לוועד מקומי.30.10.18ביום כ"א בחשוון התשע"ט )

שוב ישל הי )מספר התושבים בין התושבים של הישובלפחות מ 50%מהווים החתומים מטה  .14
באגודה השיתופית ו ............ אינם חברים  תושבים החברים.........., מתוכם ............  הוא

 .(באגודה השיתופית
 

 להלן חתימות התושבים:  .3

 
מס' 

 סידורי
 חתימה מספר זהות שם משפחה שם פרטי

1.     
2.     
3.     

 התושבים הנדרש לפי סוג ההנהלה הקיימת*יש למלא את הטבלה בהתאם למס' 
 

 חתימות המצורפים הבקשההגבי כל  דפי -: חובה לציין את כותרת הבקשה עלהערה
 

 .................... תאריך
 

 
 העתק: ועדת הבחירות

 
 *מחק את המיותר
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 גנספח 
 /לממונההודעת מנהל הבחירות לשר  

 לקיום בחירות לנציגותבדבר בקשות                                                     
 
 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית ..................
 

 לכבוד
 /הממונה על היישובים הישראליים ביהודה והשומרוןשר הפנים

 באמצעות המפקח הארצי על בחירות
 

שוב יבי /קיום זהות ועדים(נציגות......... )וועד מקומי נפרד/......בחירות ל קיוםבקשה ל הנדון:
.................... 

 
בצו המועצות  כהגדרתושוב .............. שבתחום המועצה האזורית .......... הוא ישוב שיתופי יהי .א

/בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון(, 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 
 .1979 -התשל"ט 

 זהות ועדים*נציגות/הגוף המנהל בישוב על פי הבחירות הקודמות הוא ועד מקומי נפרד/ .ב
 שוב.יביום .......... נמסרה לי הבקשה המצ"ב לעריכת בחירות לנציגות בי .ג

 :במקום הנכון לפי סוג הבקשה הנבדקת(  X)נא סמן  בדקתי את הבקשה ומצאתי כי .ד

 
סוג הגוף  סוג הבקשה

על פי המנהל 
הבחירות 
 הקודמות

 לא כן סוג הבדיקה סוג הישוב   

ועד מקומי 
נפרד/נציגות/זהות 

 ועדים**

התושבים בישוב הם רוב   
 חברי האגודה השיתופית

  

ועד מקומי 
נפרד/נציגות/זהות 

 ועדים**

   הבקשה הוגשה במועד  

  נציגות
 "זהות ועדים" 

בישוב שיתופי 
שאינו קיבוץ 

 או קבוצה

ברשימת מגיש הבקשה 
 שובישל הי התושבים

  

מגיש הבקשה אינו חבר 
האגודה השיתופית של 

 הישוב

  

בישוב תושבים מספר ה
שאינם חברים באגודה 

  10% השיתופית הוא
התושבים לפחות ממספר 

 בישוב

  

ביישוב שהוא 
קיבוץ או 

 קבוצה

הבקשה הוגשה חתומה על 
לפחות  10%ידי 

 מהתושבים בישוב

  

מספר התושבים שאינם 
חברי האגודה השיתופית 

 לפחות 30%הוא 

  

  הבקשה הוגשה חתומה  ועד מקומי 
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מבין  80%-בידי למעלה מ נפרד
 התושבים של הישוב

זהות ועדים/  ועד מקומי נפרד
 נציגות

ישוב שיתופי 
שאינו קיבוץ 

 או קבוצה

הבקשה הוגשה חתומה על 
לפחות  20%ידי 

 בישובמהתושבים 

  

ישוב שהוא 
קיבוץ או 

 קבוצה

הבקשה הוגשה חתומה על 
לפחות  50%ידי 

 מהתושבים בישוב

  

 הבקשה הוגשה חתומה   נציגות זהות ועדים
 90%-בידי למעלה מ

 מהתושבים בישוב

  

ועד מקומי  
 נפרד

הבקשה הוגשה חתומה  
 80% -בידי למעלה מ
 מהתושבים בישוב

  

 בקשהיש למלא ביחס לכל סוג **

 
המלצתי  לאישור הבקשה שבנדון,שוב זה כל התנאים ימאחר שמתקיימים/אין מתקיימים* בי .ה

וועד מקומי נפרד לקבל/לדחות* את הבקשה ולהורות/לא להורות* על עריכת בחירות ל היא 
 שוב.יבי

 
............................................הערות................................................................................. .ו

......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

 
..........................       

 ........................ 
מנהל           תאריך

 הבחירות
למועצה                    
 האזורית

 *מחק את המיותר
 


