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'הצו' או 'צו המועצות האזוריות'( וחוק  -)להלן 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

התמודדות למוסד קובעים כי לצורך  1988-המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח

מהמוסדות העומדים לבחירה במסגרת הבחירות הנערכות ברשות המקומית, נדרש להגיש הצעת מועמד 

)כאשר מוגשת מועמדות לראשות המועצה( או רשימת מועמדים )כאשר מדובר מוגשת מועמדות ליתר 

 ס ייעודי שנקבע לכך.המועצה, ועד מקומי או נציגות(, במועד הקבוע בצו ובטופ -מוסדות העומדים לבחירה

 

בדיקת ההצעות והרשימות המוגשות, אישורן או פסילתן, הן בסמכות מנהל הבחירות שמונה למועצה 

האזורית, אשר נדרש לקיים התייעצות עם ועדת הבחירות של הרשות לגבי חלק מפעולות אלה בהתאם 

 להוראות הדין.
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 הגשת רשימות  .א

 פרסום הודעה בדבר הגשת רשימות (1

יפרסם מנהל הבחירות, בכל אחד מהאזורים שבתחום המועצה )ישובים ותחום  13.9.18ביום 

עודף(, הודעה בדבר האפשרות להגיש הצעות מועמדים לראשות המועצה ורשימת מועמדים 

למועצה. בנוסף, בהתאם להחלטת השר לגבי כל יישוב בדבר סוג הגוף שינהל את היישוב )ראה 

 דעה בדבר הגשת רשימת מועמדים לסוג הגוף הרלוונטי. (, יפרסם מנהל הבחירות הו3חוזר מס' 

 

 

 

 

 כל מודעה תכלול את הפרטים הבאים:



  מועד הבחירות 

  המועדים להגשת רשימות והצעות מועמדים 

  מקום הגשת הרשימות והצעות המועמדים 

  המקום והמועד בהם ניתן לקבל את הטפסים הדרושים להגשת הרשימות והצעות

 המועמדים

 ון להגשת ערבון עבור הצעת מועמד לראש רשות וכן סכום העירבוןהמועד האחר 

 המועד והמקום בו תתקיים הדרכה על אופן הגשת רשימת מועמדים והצעת מועמד 

 מספר הנציגים מטעם האזור העומדים לבחירה למועצה כפי שנקבעו על ידי השר 

 מספר חברי  –כפי שנקבעו על ידי השר )במקרה של נציגות ועד המקומי מספר חברי הו

 ( נציגותה

 דרוש להגשת רשימת מועמדים לכל אחד מהמוסדות תימות התומכים המספר ח

 העומדים לבחירה באזור ולהגשת הצעת מועמד לראשות המועצה.

  לצו. 155עד  151בהודעה יפורטו הוראות סעיפים 

 

o  שוב שבו ייתחום עודף ובבמועמדים למועצה הגשת הצעות ורשימות  בדבר הודעהנוסח
 מצורף כנספח א  -קיימת "זהות ועדים"

o  שוב שבו ייתחום בבמועמדים למועצה הגשת הצעות ורשימות  בדבר הודעהנוסח
 1מצורף כנספח א -מתקיימות בחירות לנציגות 

o  שבו תחום יישוב במועמדים למועצה הגשת הצעות ורשימות  בדבר הודעהנוסח
 2ף כנספח אמצור  -מתקיימות בחירות לוועד מקומי נפרד

 

 

 ההודעות יפורסמו בכל ישוב ותחום עודף במועצה, במקומות הבאים:

 על לוחות המודעות בכל ישוב 

  .באתר האינטרנט של המועצה ובעיתונות המקומית אם קיימת 

 .במתקנים ציבוריים נוספים הקיימים בכל ישוב/תחום עודף 

 

 

 לגבי כל אחד מהיישובים שהמודעה פורסמה על ידו.   מנהל הבחירות יאשר במערכת נד"ב

 .27.9.18יש להקפיד כי המודעה תוצג עד ליום 

  

 מועדי הגשת מועמדות  (2

 רשימות מועמדים והצעות מועמד יוגשו למנהל הבחירות במועדים הבאים:

 

 לפני הצהריים 11:00-9:00, בין השעות 26.9.18ביום ד', 

 אחר הצהריים 21:00-15:00, בין השעות 27.9.18ביום ה', 

 

 מנהל הבחירות לא יקבל בקשות שהוגשו לאחר המועד האחרון. 

יש במקום אנשים המבקשים להגיש חוברות, מנהל הבחירות  21:00אם לקראת השעה 

, 21:00יאפשר לכל מי שמבקש למסור פיזית את החוברות לידי מנהל הבחירות לפני השעה 

 תיערך בהמשך.  והבדיקה הראשונית )כמפורט להלן(

 



מנהל הבחירות בכל רשות מקומית, יקבע את מקום הגשת המועמדות ויוודא בסיוע איש 

 הקשר מטעם הרשות, כי קיימים לגביו הפרטים הבאים: 

 

 הצבת שלט בכניסה למבנה בו תתאפשר הגשת המועמדות 

 במקום יש חניה מסודרת, לרבות חניית נכים 

  קיים מקום להמתנה מחוץ לחדר קבלת הקהל 

  במועדי הגשת הבקשה יוצבו סדרנים ומאבטחים, במידת הצורך, לשמירת הסדר

 במקום, הרשמה וחלוקת מספרים לממתינים

 

 רשימות למועצה .ב

 רשימת מועמדים למועצה )תוגש בחוברת בצבע ירוק(

  מועמדים  3-פחות ממועמדים. רשימה עם  10-ל 3רשימת מועמדים למועצה תכלול בין

 תיפסל!

  של רשאים להגיש רשימת מועמדים רק בעלי זכות הבחירה הרשומים בפנקס הבוחרים

 לגביו מוגשת המועמדות לנציגות במועצה.  היישוב

  לפחות ממספר הבוחרים  2%מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת הרשימה הוא

 אנשים. 5-באזור, אך לא פחות מ

 

בעלי זכות  250ישוב לגביו מוגשת המועמדות כולל אם פנקס הבוחרים של ה

; אם מספר הבוחרים גבוה 5מספר החתימות הדרושות הוא  -בחירה או פחות

מכלל הבוחרים )במקרה של  2%-דרושות חתימות במספר השווה ל -250-מ

 תעוגל התוצאה כלפי מעלה(.  -תוצאה עם שארית

 

 

  בוחרים, יצורף תצהיר  חתום על ידי בא לכל רשימת מועמדים המוגשת על ידי קבוצת

 כוח הרשימה או ממלא מקומו, המאמת את כל חתימות המגישים.

 

 רשימות לוועד מקומי או נציגות .ג

 

 רשימת מועמדים לוועד מקומי )תוגש בחוברת בצבע כחול( (1

o  מספר המועמדים ברשימה לוועד מקומי לא יעלה על כפל מספר חברי הוועד

 כל ישוב כפי שנמסר למנהל הבחירות.המקומי שקבע השר לגבי 

o  בפנקס הבוחרים רשאים להגיש רשימת מועמדים בעלי זכות בחירה הרשומים

  לגביו מוגשת המועמדות לחברות בוועד.של היישוב 

o  לפחות ממספר  2%מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת רשימה הוא

 אנשים. 5-הבוחרים באזור, אך לא פחות מ

בעלי זכות  250אם פנקס הבוחרים של הישוב לגביו מוגשת המועמדות כולל 

; אם מספר הבוחרים גבוה 5מספר החתימות הדרושות הוא  -בחירה או פחות

מכלל הבוחרים )במקרה של  2%-דרושות חתימות במספר השווה ל -250-מ

 תעוגל התוצאה כלפי מעלה(.  -תוצאה עם שארית



 

 תוגש בחוברת בצבע כחול(רשימת מועמדים לנציגות ) (2

 ים לנציגות, לא יעלה על כפל מספר החברים העומדברשימת מועמדים ספר המועמדים מ

 (3לבחירה באותו יישוב כפי שחישב מנהל הבחירות )ראה חוזר מס'  

  רשאים להגיש רשימת מועמדים רק אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של הישוב לגביו

חברי האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית, על פי הסיווג  שאינםמוגשת הרשימה 

 (1שערכה ועדת הבחירות )ראה חוזר מס' 

o  לפחות ממספר בעלי זכות  2%מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת רשימה הוא

 אנשים. 5-, אך לא פחות משאינם חברים באגודה השיתופיתהבחירה בישוב 

בעלי זכות  250המועמדות כולל  אם פנקס הבוחרים של הישוב לגביו מוגשת

; אם 5מספר החתימות הדרושות הוא  -בחירה שאינם חברים באגודה או פחות

דרושות חתימות במספר  -250-מספר הבוחרים שאינם חברים באגודה גבוה מ

תעוגל התוצאה  -מכלל הבוחרים )במקרה של תוצאה עם שארית 2%-השווה ל

 כלפי מעלה(. 

 

 

אחד כבא כוחם והשני כממלא מקומו שישמשו  -המגישים רשימת מועמדים רשאים למנות שני אנשים

 כאנשי הקשר מטעם הרשימה. 

 

 פרטי האנשים שמונו על ידם יצוינו בטופס הגשת הרשימה או ההצעה.

כוח הרשימה  -במקרה שלא מונו על ידם, רואים את המגיש הראשון שחתם על הרשימה או ההצעה כבא

 ת החותם השני כממלא מקומו.  וא

 

 הצעות מועמד לראש רשות .ד

 

 מטעם קבוצת בוחרים )תוגש בחוברת בצבע צהוב( הצעת מועמד (1

  רשאים להגיש הצעת מועמד כל קבוצת אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של המועצה

מכלל הבוחרים  3%האזורית או  בוחרים מכלל הבוחרים במועצה 500האזורית המונה 

 לפי המספר הקטן יותר., במועצה

 

מכלל בעלי זכות ההצבעה על פי  3%לצורך כך, מנהל הבחירות יחשב את מספרם של  

חתימות  500דרושות  -500-מ  גדולההבוחרים של  המועצה: אם התוצאה       פנקס

מכלל בעלי  %3-דרושות חתימות במספר השווה ל -500-מ קטנהתומכים; אם התוצאה 

 תעוגל התוצאה כלפי מעלה(. -זכות ההצבעה ברשות )במקרה של תוצאה עם שארית

 

 .הצעת מועמד תכלול את שמו של מועמד אחד בלבד 

 אחד כבא כוחם והשני כממלא  -המגישים רשימת מועמדים רשאים למנות שני אנשים

 מטעם הרשימה.מקומו שישמשו כאנשי הקשר 

  להצעת מועמד המוגשת על ידי קבוצת בוחרים, יצורף תצהיר חתום על ידי בא כוח

 הרשימה או ממלא מקומו, המאמת את כל חתימות המגישים.



  עם הגשת הרשימה הצעה, בא כוח ההצעה או ממלא מקומו יגיש למנהל הבחירות

שהיו רשומים ביום הקובע במרשם  התושבים למספרעירבון, שסכומו ייקבע בהתאם 

האוכלוסין כתושבי הרשות המקומית )מספר התושבים נמסר למנהלי הבחירות על ידי 

 המפקחת על הבחירות(.

 
סכום                           מספר התושבים

 העירבון בש"ח
       5,000עד 

 4,000  
                                       25,000עד  5,001
 8,000    

       100,000עד  25,001
 21,000 

      100,000-למעלה מ
 25,000   

   

את העירבון ניתן למסור למנהל הבחירות גם לאחר הגשת ההצעה אך לא יאוחר 

 . 30.9.18שלפני יום הבחירות,  כלומר, עד ליום  30-מהיום ה

 

 העירבון יימסר למנהל הבחירות בשיק בנקאי לפקודת משרד הפנים. 

 

בא כוח רשימת המועמדים או ממלא מקומו ימלא את ההודעה המצויה בחוברת 

 בדבר פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון במידת הצורך.

 

מנהל הבחירות ינפיק למגיש העירבון  קבלה בגובה סכום השיק והעתק הקבלה  

 לו.יישאר אצ

שימו לב, יש להפנות תשומת לב מגישי הצעת מועמד, כי ככל שלא יופקד עירבון עד 

 (, תחשב ההצעה כאילו לא הוגשה.30.9.18למועד האחרון )

 

  -)תוגש בחוברת בצבע כתום( ראש מועצה מכהןהצעת מועמד מטעם  (2

 

באין . לציין את בא כוח ההצעה ההצעה תוגש בחתימת ראש המועצה המכהן. על המועמד

 .ציון כזה יראו את המועמד כבא כוח הרשימה

 

 פרטים שנדרשים בכל חוברת .ה

 כל אחת מהבקשות נדרשת לעמוד בדרישות נוספות כלהלן:

כל אדם ששמו מופיע ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד לאחד  -צירוף כתב הסכמה  (1

ל ברשימת מהמוסדות העומדים לבחירה, חייב לחתום על כתב הסכמה כי הוא כשיר להיכל

א לצו ולפי חוק הרשויות המקומיות )הגבלת הזכות להיבחר(, 19ו 19מועמדים לפי סעיפים 

וכן לצרף צילום מתעודת הזהות שלו. נוסח כתב ההסכמה מופיע בחוברות  1964-התשכ"ד

 הגשת הרשימות או ההצעה.

  

מה יש להנחות את מגישי הרשימות לצלם מתוך החוברת המתאימה את טופס כתב ההסכ

בהתאם למספר המועמדים שבכוונתם לכלול ברשימה ולהחתים כל אחד מהם על טופס 

 . נפרד

 



מועמד כמועמד הנמצא מחוץ לישראל, רשאי לשלוח למנהל הבחירות את הסכמתו לשמש 

 . פקסימילהאו במברק  

 

כל מועמד רשאי לתת את הסכמתו בכתב לרשימה אחת בלבד לכל אחד מהמוסדות 

העומדים לבחירה )יש להסב את תשומת לב המגישים כי לא ניתן לכהן במקביל כחבר 

מועצה וכחבר ועד מקומי ולכן במקרה בו מועמד ייבחר לשני המוסדות, יצטרך לוותר על 

 כהונתו באחד מהם(. 

 

תן לצרף לחוברת גם לאחר הגשת רשימה או ההצעה ובלבד שטרם שימו לב: כתב הסכמה ני

 חלף המועד האחרון להגשת הרשימות. 

 

 קביעת כינוי וסימון (2

 מגישי רשימת המועמדים נדרשים לקבוע כינוי לרשימה וכן סימון  -ברשימת מועמדים

בית העברי. הכינוי והסימון -של האלף שונותלרשימה שיורכב מאות או שתי אותיות 

 בע יצוינו בטופס הגשת הרשימה או ההצעה. שנק

 

בשלב בדיקת הרשימה או ההצעה  -במקרה בו לא ניתן על ידי המגישים כינוי וסימון

 יקבע מנהל הבחירות את הכינוי והסימון לרשימה בהתאם לעקרונות שיפורטו בהמשך. 

 

 יש לציין את שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד כפי שמופיעים  -בהצעת המועמד

. לא ניתן להוסיף כינוי נוסף שאינו מופיע בתעודת הזהות. מועמד  במרשם האוכלוסין

הנושא על פי תעודת הזהות שני שמות פרטיים או שני שמות משפחה, רשאי לציין את  

 כולם או חלקם. 

 
 לא ניתן לשנות את הכינוי או האותיות לאחר הגשת הרשימה. –שימו לב  

 


