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 החלטה בדבר מודד כללי .1
 כללי א. 

 
מספר הנציגים שהבוחרים בכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאים לבחור 

 .שר הפניםייקבע ע"י על פי מודד כללי אשר  למועצה, נקבע
 

 (.מנהל הבחירותההדרכה לבחוברת  18עמ'  קביעת המודד –7)ר' פרק 
 

חשובים בתיקון המקיף שנערך  בנושא זה של קביעת המודד הכללי חלו שינויים
ואנו  בצו 17הנושא מוסדר כיום בסעיף  ת האזוריותלפני מס' שנים בצו המועצו

ם אתמבקשים להבהיר לכם בחוזר זה את האמור בסעיף הנ"ל ואת כל הפעולות ש
 ין קביעת המודד הכללי.ינדרשים לעשות בענ

 
 מהו מודד כללי ב. 

 
זכות לבחור מודד כללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאותו אזור 

 .נציג אחד למועצה
 
ין זה נחשבים מספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של י" לענתושבים"

ועדת הבחירות דנה בעררים שנתקבלו על הפנקס והכריעה ולאחר שהאזור, 
 . 3כמוסבר בחוזר    בהם

 
 בביטוי "תושבים" תמיד הכוונה למספר הבוחרים כנ"ל.כאשר נשתמש להלן 

 
לאחר   השרמספר זה של תושבים המהווה את המודד הכללי, ייקבע כאמור בידי 

 שישקול את הצעת המועצה בנדון כמבואר להלן.
 
 
 
 
 

 
 מספר הנציגים של כל אזור במועצה צורך קביעתלהחלטה בדבר מודד כללי  הנדון:
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 מספר נציגיו של כל אזור במועצה על פי המודד הכללי ג.   
 

הנציגים של כל אזור במועצה על פי ההוראות מקביעת המודד הכללי נגזר מספר 
 הבאות:

 
כל אזור בתחום המועצה האזורית, זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד  (1)  

במספר תושביו וכן נציג אחד עבור העודף של מספר התושבים נכלל כללי ש
 העולה על מחצית המודד הכללי; 

כלומר מחלקים את מספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של האזור 
 השלם 'במודד הכללי; המס )לאחר ההכרעה בעררים שהוגשו כנגד פנקס זה(

 הנציגים שאזור זה זכאי לבחור למועצה.  פרמס יהיההמתקבל מחלוקה זו 
לאחר מכן בוחנים את העודף שנתקבל מהחלוקה הנ"ל; אם הוא עולה על 

מודד הכללי, זכאי האזור לנציג נוסף; אם העודף איננו מגיע כדי מחצית ה
 מחצית המודד, אין הוא מוסיף על מספר הנציגים של האזור במועצה.

 
 דוגמא לחישוב: 

 
 ישובים. 3במועצה אזורית "שושן הבירה" יש 

 .125המודד שנקבע היה  .1
 

 .62.5מחצית מודד =  .2
 

 .תושבים 350 - שוב א'יבי .3
 

 .תושבים 313 - ישוב ב'יב .4
 

 .תושבים 312 - ישוב ג'יב .5
 

 להלן החישוב לגבי כ"א מהישובים: .6
 

 ישוב א'
 

 )מספר שלם( 2=  350=  מספר תושבים=  1שלב 
 125 מודד     

 
 מספר תושבים -מודד(   X= העודף = )מספר הצירים  2שלב                   

 
  350-(2X125=)100 

 
 ישוב א' ציר נוסף למועצה. ס"ה   מגיע ל ,62.5הואיל ומחצית המודד = 

 צירים. 3 
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 ישוב ב'
 

 )מספר שלם( 2=  313=  מספר תושבים=  1שלב                
 125             מודד                    

 
 מספר תושבים -מודד(  X= העודף = )מספר הצירים  2שלב               

   63=313-(2X125) 
 

והעודף של ישוב ב' גדול ממחצית המודד  62.5הואיל ומחצית המודד = 
 צירים. 3יקבל גם ישוב זה ציר נוסף ובס"ה 

 
 

 ישוב ג'
 

 )מספר שלם( 2=  312=  מספר תושבים=  1שלב               
 125                מודד                

 
 מספר תושבים -מודד(  X= העודף = )מספר הצירים  2שלב              

 
62=312- (2X125) 

 
צירים  2כאן העודף הוא פחות ממחצית המודד ולפיכך לישוב ג' יהיו רק 

 במועצה.
 

בין אם הם  ה האזוריתהוראה זו חלה על כל האזורים שבתחום המועצ
ישובים ובין אם המדובר באזור שהינו "התחום העודף" של המועצה 

 ם במועצה האזורית שאינם ישובים(.)כלל המקומות המיושביהאזורית 
 

מעל הקו אשר מספר התושבים בו קטן מהמודד הכללי,  ישובאזור שהוא  (2)  
ישוב שאין יכלומר לא יהיה ; למרות האמור לעיל ,זכאי לנציג אחד במועצה

 .לפחות נציג אחד במועצה לו
  

זכאי לנציגות במועצה רק אם יש בו  תחום עודףלעומת זאת אזור שהוא 
 מספר תושבים המגיע לפחות כדי מחצית מודד כללי . 

 
גם אם יש בתחום העודף מס' ישובים, הם נחשבים לאזור אחד  – שימו לב

 .ין חישוב המודדילענ
 

 יודגש כי תושבי התחום העודף יוכלו לבחור לראש המועצה גם אם לא יהיו
  זכאים לנציג במועצה.
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 הליכי קביעת המודד הכללי ד. 
 

הם  לגבי קביעת המודד הכללי בידי שר הפנים  בצו 17ההליכים המפורטים בסעיף 
 אלה:

 
 הצעת מודד כללי על ידי המועצה (1)  

 
 ותשע" אלול א'ראשון  יוםשלפני יום הבחירות,  87 -היום הלא יאוחר מ

כללי שהיא תציע המודד ה, על המועצה להתכנס ולהחליט מהו 0904//2016
 אנו מציעים לא לקבל החלטה בעניין זה לפני שנסגר פנקס הבוחרים. לשר

 
ן המודד הכללי הוא מספר ינתון רלבנטי לגיבוש הצעת המועצה בעני

הבוחרים בכל אזור לאחר ההכרעות בעררים; כדי שנתון זה יהיה בפני 
לא יאוחר יו"ר ועדת הבחירות להודיע למזכיר המועצה, חייב המועצה, 
 ,2016/08/24 ו תשע" אב  כ' רביעי יוםשלפני יום הבחירות,  97 -מהיום ה

ההחלטות בעררים  את מספרי הבוחרים הרשומים בפנקס של כל אזור לאחר
של בוחרים מהפנקסים בעקבות עררים  )כלומר לאחר שהוספו או שנמחקו שמות

 (.שהוגשו עליהם
 
 

 העברת ההצעה לשר  (2)  
 

ו תשע" אלול שלישי ג'  יוםשלפני יום הבחירות,  84 -מהיום הלא יאוחר 
 את הצעתה הנ"ל לגבי המודד הכללי. על המועצה להעביר לשר  0906//2016

 .bechirot@piba.gov.ilבאמצעות מייל הבחירות: , דרכנוההעברה תיעשה 
 

 םפרסום ההצעה באזורי (3)  
 

ג'  אלול תשע"ו  שלישי  יוםהבחירות, שלפני יום  84 -מהיום ה לא יאוחר
הודעה, חתומה   מהעל המועצה לפרסם בכל האזורים שבתחו 0906//2016

בידי ראש המועצה, על הצעתה בדבר המודד הכללי. בהודעה יצוין שכל 
, שלאחר יום פרסום ההודעה 7-הלא יאוחר מהיום תושב של האזור רשאי, 

 להגיש למועצה את הערותיו והשגותיו על ההצעה.
 

 (.1מס'  ה)דוגמ ין זה באזוריםילהודעה שיש לפרסם בענ הרצ"ב דוגמ
 

ההודעה הנ"ל על גבי לוח המודעות שליד משרד המועצה וכן  יש להציג את
 בכל ישוב ובכל המקומות המיושבים השייכים לתחום העודף במבנים

 הציבוריים ובמתקנים המפורטים להלן, ככל שהם קיימים באותו מקום:
  

 מזכירות  א.       
 

 כל לוחות המודעות;  ב.       
 

mailto:bechirot@piba.gov.il
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 צרכניה או מכולת;ג.         
 

 
 בתי כנסת או בתי תפילה אחרים;. ד       

 
 מועדונים; ה.       

 
 מרפאות ותחנות אם וילד; ו.        

 
 גני ילדים ופעוטונים;  ז.       

 
 בתי ספר; ח.       

 
 בתי דואר; ט.       

 
 ספריות; י.        

 
 אולמות ספורט; יא.       

 
 בריכות שחיה; יב.       
        
 כל מקום אחר שנהוג לפרסם בו מודעות. יג.       

 
 עשות באותו היום בכל המקומות הנ"ל וישיפרסום ההודעה צריך לה

וכן, כי  להקפיד על כך שבהודעה יצויין התאריך שבו היא מתפרסמת למעשה
 .היא תלויה לכל אורך התקופה הרלבנטית

 מדביק המודעות מטעם המועצה ימלא ויחתום על טופס אישור הדבקת
 (.2מס'  ה)דוגמהרצ"ב  הבהתאם לדוגמ המודעות

 
ההודעה, חתומה בידי ראש ן העתק מבמייל הבחירות נא להמציא לנו 

המועצה, שפורסמה באזורים וכן את אישורי הדבקת ההודעה לגבי כל ישוב 
 ומקום.

 
קלע יעקב לוח הזמנים הקצר ועל מנת שלא לה - לתשומת לב ראש המועצה

פ"י הכלל ע כללי  הנציגים של כל אזור ללא מודדלמצב של קביעת מספר 
ישיבת יתכן ויהיה צורך לכנס  להלן(, 5סעיף ' )ר  בצו)ד( 17הנוקשה של סעיף 

 .יןימועצה שלא מן המנ
 

 העברת הערות תושבי האזורים לשר  (4)  
 

 ואלול תשע" שישי י"גיום שלפני יום הבחירות,  74 -ה יוםהלא יאוחר מ
את ההערות וההשגות שקיבלה מאת   המועצה להעביר לשרעל  0916//2016

תושבים באזורים על הצעת המודד הכללי שפורסמה בהודעה האמורה 
 .באמצעות מייל הבחירותהעברת ההערות תיעשה אלינו, (. 3בפסקה )
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 החלטת השר  (5)  
 

ישקול את הצעת המועצה לגבי המודד הכללי ויעיין בהערות  שר הפנים 
לא יאוחר , זו. לאחר מכן יחליט השר  ובהשגות שהוגשו למועצה על הצעה

 ותשע" שלישי כ"ד אלול, יום שלפני יום הבחירות 63 -ה יוםהמ
מה יהיה המודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה ויודיע,  ,  0927//2016

 בכתב, למועצה ולמנהל הבחירות, את החלטתו. 
 

 מספר הנציגים של כל אזור במועצה כאשר לא נתקבלה הצעה לגבי המודד הכללי ה. 
 

קובע כי אם המועצה איננה מעבירה לשר כל הצעה בדבר המודד   בצו)ד( 17סעיף 
, לא ייקבע מודד כללי בידי השר ( לעיל2)4 הכללי עד תום המועד הנזכר בסעיף

למועצה,  אלא כל אזור במועצה האזורית יהיה זכאי לבחור בנציג אחד בלבד
ני לבחור בש אשר יהיו זכאים 750למעט אזורים שמספר הבוחרים בהם עולה על 

 נציגים למועצה.
 

נא לשים לב לכך שבמקרה זה אין הבדל בין האזורים שהם "ישוב" לאזור שהוא 
באין הצעה של המועצה לגבי המודד הכללי, שני סוגי האזורים "תחום עודף"; 

 .הוראה הנ"לל בהתאםיהיו זכאים לנציגות במועצה 
 

 פרסום מספר הנציגים ו.   
 

בדבר המודד הכללי, עליו לחשב,  חירות יקבל את החלטת השר לאחר שמנהל הב
לעיל, את מספר הנציגים שכל אזור זכאי לבחור למועצה  3בדרך האמורה בסעיף 

 תשרי תשע"זג' רביעי  יום שלפני יום הבחירות,  56 -ה יוםהלא יאוחר מולפרסם, 
שאותו אזור בכל אחד מן האזורים הודעה שיצויין בה מספר הנציגים  1005//2016

 זכאי לבחור.
 

בדבר מודד כללי בשל אי קבלת הצעה מאת לא ניתנה החלטה של השר  אם
המועצה בנדון, יפרסם מנהל הבחירות, באזור שמספר הבוחרים בו איננו עולה על 

הודעה שהאזור זכאי לבחור נציג אחד למועצה ובאזור שמספר בוחריו עולה  750
 ה שהאזור זכאי לבחור שני נציגים למועצה., יפרסם מנהל הבחירות הודע750על 

 
 (.4ומס'  3)דוגמאות מס' רצ"ב דוגמאות להודעת מנהל הבחירות לפי סעיף זה 
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 סיכום פעולות   .2
 

 להלן סיכום של הפעולות שיש לבצע לפי חוזר זה:
 

ודעת יו"ר ועדת הבחירות למזכיר המועצה על מספרי הבוחרים ה .1
לא  -הרשומים בפנקס של כל אזור לאחר ההחלטות בעררים 

 .24/08/16 תשע"ו  אב  ד' יאוחר מיום 
 

 אלול א'  לא יאוחר מיום -הצעת מודד כללי על ידי המועצה  .2
 .04/09/16 תשע"ו 

 
 תשע"ואלול ג'  לא יאוחר מיום -העברת הצעת המועצה לשר  .3

06/09/16. 
 

 אלול ג' לא יאוחר מיום -פרסום הצעת המועצה באזורים  .4
 .06/09/16 ותשע"

 
המצאת העתקים מההודעות שפורסמו באזורים והאישורים  .5

 .באמצעות מייל הבחירות על הדבקתם למפקח על הבחירות
 

לא  -ים על המודד הכללי לשר העברת הערות תושבי האזור .6
 .16/09/14 י"ג  אלול תשע"ו  יאוחר מיום

 
 אלול כ"ד לא יאוחר מיום  -לגבי המודד הכללי  החלטת השר  .7

 .27/09/16 ו תשע"
 

לא  -פרסום מספר הנציגים של כל אזור בידי מנהל הבחירות  .8
 .05/10/16 ג'  תשרי תשע"ז  יאוחר מיום

 
 

  
 
 

                                         
 

 
  יודגש שוב :

סרוק ומצורף למיל לים בלוח זמנים קצר  יש  להעביר אלינו החומר עומאחר ואנו פ
 bechirot@piba.gov.ilשיישלח לכתובת 

 (ייעשו באמצעותינולשר )הפניות 
 

דוגמאות 6לוטה : 

mailto:bechirot@piba.gov.il
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 1מס'  הדוגמ                          
 הצעת המועצה בדבר מודד כללי 

 
 המועצה האזורית ..........

 לכבוד
 תושבי אזור ..............

 הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כללי
 בבחירות הקרובות למועצה

 
מספר , 1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו 17לפי סעיף  .1  

ודד הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע על פי מ
 קובע לכל מועצה אזורית.כללי אשר שר הפנים 

ור זכות לבחור נציג אחד המודד הכללי מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאז
 למועצה. 

 
בוחרים של האזור ן זה נחשבים מספר הבוחרים הרשומים בפנקס הילעני "תושבים"

 לאחר שנתקבלו הכרעות ועדת הבחירות בעררים שהוגשו על הפנקס.
 

כל אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף  .2  
 .העולה על מחצית המודד הכלליעבור העודף של מספר תושביו 

 
התושבים  גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה  .3  

 ; בו קטן מהמודד הכללי
 

אזור שהוא "התחום העודף" של המועצה האזורית )כלל המקומות המיושבים במועצה 
האזורית שאינם ישובים מוכרים(, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו 

  ית מודד כללי.מגיע לפחות כדי מחצ
 

 יודגש, כי תושבי התחום העודף יוכלו, בכל מקרה, להשתתף בבחירות לראש המועצה.
 

.............. לאחר שנתקבלו  מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של אזור .4  
 ההכרעות בעררים שהוגשו על הפנקס הוא ..............

 
אנו מביאים בזה לידיעת תושבי האזור שהמועצה  בצו( 2)ג()17על פי הוראת סעיף  .5  

שהמודד הכללי בבחירות  החליטה להציע לשר הפנים בישיבתה מיום ............. 
 הקרובות למועצה יהיה ............... )במילים(.

 בכתב , להגיש למועצהימים מיום פרסום הודעה זו 7תוך כל תושב של האזור רשאי, 
 את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע.

 
הערות והשגות של תושבים על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה  .6  

 .עצה לעיונו של שר הפניםלעיל, יועברו על ידי המו 5בתוך המועד הנקוב בסעיף 
 

שישקול את הצעת  את המודד הכללי לאחריקבע שר הפנים  בצו( 3)ג()17לפי סעיף  .7  
 המועצה בנדון ויעיין בהערות ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו.

 
 כתובת המועצה היא ................. .8  

 
 ...................         התאריך: .......................... 

 ראש המועצה האזורית  
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 2דוגמה מס'  
 
 

 אישור הדבקת מודעה
 
הח"מ ............. מאשר בזאת כי ביום .............. קיבלתי מודעות בדבר אני  .1  

 הצעת מודד כללי לשם הדבקתם בישוב ...............
 

הודע לי כי עלי להדביק את המודעות במשרד המועצה ובכל אחד מהמקומות  .2  
 המפורטים להלן במידה ומקומות כאלה קיימים בישוב.

                     
 מזכירות א.                  

 כל לוחות המודעות ב.

 בצרכניה )או מכולת( ג.

 כל בתי הכנסת ובתי תפילה אחרים ד.

 כל המועדונים ה.

 מרפאות ותחנות אם וילד ו.

 גני ילדים ופעוטונים ז.

 ארובתי ד ח.

 ספריות ט.

 אולמות ספורט י.

 בריכות שחיה יא.

 בתי ספר יב.

 מקום אחר שנהוג לפרסם בו מודעות בישובכל  .יג

 
הנני מאשר כי הדבקתי ביום ............ בשעה ........ המודעות האמורות  .3  

 במקומות כדלקמן:
 

 
 
 

  
 

  
חתימת המדביק
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         3מס'  הדוגמ                                                                 
 נציגיםהודעה על מספר   
 כאשר נקבע מודד כללי  

 
 

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

 לכבוד
 תושבי האזור ...............

 
 הודעה על מספר נציגי האזור במועצה

 
הנני , 1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו)ה( -)א(, )ב( ו17בהתאם לסעיף 
 להודיע כלהלן:

 
חשוון  ג כ"ח  קבע כי המודד הכללי בבחירות למועצה שייערכו ביוםשר הפנים  .1  

 יהיה ............ )במילים(. 29/11/2016 תשע"ז 
 

מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של אזור ............ הוא ..............,  .2 * 
 ..............לפיכך מספר הנציגים שאזור זה זכאי לבחור למועצה הוא 

 
מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של אזור .......... הוא ........; מספר  .3 ** 

זה נמוך מהמודד הכללי אך מאחר שאזור זה הינו ישוב הוא זכאי לבחור בנציג 
 אחד למועצה

 
............... מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של אזור ........... הוא  .4 *** 

מאחר שמספר זה נמוך ממחצית המודד הכללי והאזור הינו "תחום עודף", אין 
 אזור זה זכאי לבחור בנציג למועצה.

 
 
 
 

                                                                                                          ---------------------- 
 מנהל הבחירות                                                                    

 למועצה האזורית .......                                                                           
--------------------  

 
 

 הבהרות:
 

פנקס הבוחרים של האזור עולה על סעיף זה ייכתב רק אם מספר התושבים הרשומים ב *
 המודד הכללי.

 
סעיף זה ייכתב רק אם מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של האזור נמוך  **

 מהמודד הכללי והמדובר באזור שהוא "ישוב".
 

סעיף זה ייכתב רק אם מספר התושבים הרשומים בפנקס הבוחרים של האזור נמוך  ***
 באזור שהוא "תחום עודף". ממחצית המודד הכללי והמדובר
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 4מס'  הדוגמ            
 הודעה על מספר נציגים    
 כאשר לא נקבע מודד כללי  

 
 
 

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

 לכבוד
 תושבי האזור .............

 
 

 הודעה על מספר נציגי האזור במועצה
 
 

, הנני 1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו)ה( -)ד( ו17בהתאם לסעיף 
 להודיע כלהלן:

 
מספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של אזור ........... הוא .............,  .1 * 

 למועצה. בנציג אחדלפיכך זכאי אזור זה לבחור 
 

 ** 2. 
 

מספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של אזור ......... הוא ......., לפיכך 
 למועצה. בשני נציגיםזכאי אזור זה לבחור 

 
 
 
 
 

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

 
---------------------- 

 
 

---------------- 
 
 

  
   .750עולה על  אינוסעיף זה ייכתב באזור שמספר הבוחרים בו       *
 .750על  עולהסעיף זה ייכתב באזור שמספר הבוחרים בו       **
 
 

 
 
 


