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  ין האזור העודףיהבהרה בענ   .1     
 

נזכיר כי התחום העודף זכאי לשלוח נציג למליאת המועצה האזורית רק אם מספר 
  עולה על מחצית המודד שנקבע. ותושבי

לראש לבחור  בכל מקרהתושבי התחום העודף זכאים  כי חשוב להדגיש ,עם זאת
 (.וכמובן שאין בחירות לנציגות ולוועד המקומי בתחום העודף) .המועצה

 
לפני הבחירות  56 -ביום הה בדבר מס' הנציגים שתפורסם דעציינו עובדה זו במונא 

 (.5.10.2016) זתשרי תשע" ג'בתאריך 
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 כללי .2

 
המועצה ורשימות המועמדים לשאר המוסדות  קבלת הצעות המועמדים לראשות

העומדים לבחירה ביום הבחירות, בדיקת ההצעות והרשימות, פסילתן של אלה שאינן 
המשימות הללו  כל - עונות על דרישות החוק ואישורן של ההצעות והרשימות התקינות

, אשר נדרש לבצע את תפקידיו בתחום מנהל הבחירותמסורות לאחריותו העליונה של 
 זה תוך שיתוף פעולה והתייעצות עם ועדת הבחירות.

 
ין זה הן רבות ומורכבות ואנו נשתדל בחוזר זה לפרטן ככל הניתן. יההוראות בענ

נבקשכם לקרוא את החוזר בעיון מתחילתו ועד סופו, ולאחר מכן לקראת כל שלב של 
בדיני אנא היעזרו נטי לשלב שבו מדובר. וופעילות, לחזור ולקרוא את הקטע הרל

גם אנו נעמוד לרשותכם לייעוץ  –וכמובן כה למנהל הבחירות , בחוברת ההדרהבחירות
 בכל נושא, בכפוף לקריאה מעמיקה של החוזר.

 
" הכוונה היא להצעת הצעת מועמד: בחוזר זה כאשר נשתמש בביטוי "הערת הבהרה

דים " הכוונה היא לרשימת מועמרשימת מועמדיםהמועצה. בביטוי " לראשותמועמד 
נציגות לכל מוסד אחר העומד לבחירה באחד מאזורי המועצה האזורית ביום הבחירות )

ועד המקומי של התושבים שאינם חברים באגודה ומועצה, ועד מקומי או נציגות במליאת הל
 (.השיתופית

 
 כי תעיינו בשיעורים הרלוונטיים בחוברת ההדרכה  חשוב ביותר,בנוסף לחוזר זה, 

 
 
 ומען הגשת הצעות ורשימות מועמדים מועד, שעות .3

 
  כלומרשלפני יום הבחירות,  33 -ההמועצות האזוריות, ביום  בצו 150לפי סעיף 

יש להגיש את הצעות המועמדים לראשות  (1027..2016) זתשע" תשרי כ"הביום 
המועצה ואת רשימות המועמדים לכל שאר המוסדות העומדים לבחירה בכל אחד מן 

 המועצה האזורית. האזורים שבתחום
 

. את הצעות ורשימות המועמדים יש להגיש למנהל הבחירות במקום שייקבע על ידו
יש בידי מנהל הבחירות בהתייעצות עם ועדת הבחירות, אולם  תיקבענהשעות ההגשה 

להגשת ההצעות והרשימות. שעות אלו יהיו בשעות אחה"צ  שעות 6-לא פחות מלקבוע 
 ל הציבור.ש לאחר שעות העבודהוהערב 

 
העתק מההחלטה בדבר שעות הגשת סרוק בדוא"ל למייל בחירות נא להעביר אלינו 

 הצעות ורשימות המועמדים.
 

אנו נעמוד לרשותכם בשעות אחה"צ והערב של יום הגשת הרשימות ונשמח לענות על 
כל שאלה בזמן אמת. בהמשך יועבר הסבר מפורט בדבר נוהל הדיווח על הגשת 

 החומר לקליטה. הרשימות והעברת
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 להגשת הצעות ורשימות מועמדים חוברות  .     4
 

 ותמיוחדה החוברות באמצעותהצעות ורשימות המועמדים אך ורק יש להגיש את 
על מנת שיימסרו לכל מי נשלחו אליכם  ואל חוברותשנוסחם ופרטיהם קבועים בצו. 

 . לראשות המועצה או רשימת מועמדים שמבקש להגיש הצעת מועמד
ישירות  העבירושאר החומר את מס' דוגמאות מכל חוברת, ו אנא שמרו ברשותכם

 למועצות.
 

הטפסים להגשת הצעת מועמד לראש המועצה מאוגדים בחוברת שצבע הכריכה שלה 
הטפסים  .כתוםבצבע החוברת להגשת מועמדות של ראש מוא"ז מכהן היא  .צהובבגוון 

 והטפסים ירוקלהגשת רשימת מועמדים למועצה בחוברת שצבע הכריכה שלה בגוון 
מקומיים או לנציגות בחוברת שצבע הכריכה שלה בגוון  םלוועדילרשימת מועמדים 

 .כחול
 

 ןלכל החפצים בה חוברותעליכם לקבוע את מקום חלוקת ה -אם הדבר טרם נעשה 
רשימות המועמדים שאותה יש לפרסם ין הגשת הצעות ויולציין מקום זה בהודעה בענ

  להלן. 7כמפורט בסעיף 
נבקש לא אין מניעה לתת יותר מחוברת אחת, למי שמבקש זאת, אך יחד עם זאת 

 .(למועצה/ועד/נציגותת מועמדים )ורשימלהגזים במסירת חוברות ל
 

: המועמדים עושים שימוש פוליטי במס' החתימות שנאספו, החורג לתשומת לבכם
 אין זה מתפקידנו לקחת בכך חלק! –לעיתים בהרבה מהמספר הנדרש 

 
 מספר המועמדים .5

 
 הצעת מועמד א.

בטופס הצעת מועמד לראש המועצה יש לנקוב כמובן בשמו של מועמד אחד 
 בלבד.

 
 רשימות מועמדים ב.

רשימת מועמדים למועצה תכלול מספר מועמדים  בצו 152על פי האמור בסעיף 
מטעם  מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה( 2)פי שלא יעלה על כפל 

  האזור.
 

נציגים למועצה, יכולה כל רשימת מועמדים  2 -ב בישוב הזכאי לבחור  :הלדוגמ
 מועמדים. 4 -מ לכלול לא יותר 

 
ועד מקומי או והוראה זהה חלה לגבי מספר המועמדים ברשימת מועמדים ל

הועד י ם ברשימות אלה לא יעלה על כפל מספר חברמספר המועמדילנציגות. 
 המקומי או הנציגות העומדים לבחירה.

 
רצוי מאד שכל רשימה אכן תכלול את המספר המרבי הנ"ל של מועמדים שהיא 
זכאית לכלול וזאת כדי שתהיה ברשימה רזרבה של מועמדים למקרה שמועמד 

 ייפסל בידי מנהל הבחירות, כפי שנסביר להלן; 
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דרושה ברשימה רזרבה של מועמדים שיוכלו בשעת הצורך להחליף אדם  כן
 .שנבחר מטעם הרשימה וחדל לכהן לפני תום הקדנציה

 
 הסכמה לשמש כמועמד .6
 

כל אדם ששמו מוגש כמועמד לראשות המועצה או לאחד מהמוסדות האחרים 
 שלאאדם העומדים לבחירה, חייב לחתום אישית על כתב הסכמה לשמש כמועמד. 

 לא יאושר כמועמד. חתם על כתב הסכמה כאמור
 

נוסח כתב ההסכמה מצורף לכל אחת מחוברות הטפסים שעל גביהם יש להגיש את 
ם מתבקשים להנחות את מגישי רשימות המועמדים אתהצעות ורשימות המועמדים. 

את טופס ההסכמה עבור כל אחד מהמועמדים שיש  לצלם מתוך החוברת המתאימה
אין לקבל  בדעתם לכלול ברשימה, כדי שהמועמדים ימלאו טופס זה ויחתמו עליו.

 .חתימה של כמה מועמדים על גבי טופס אחד
 

לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע עד את כתבי ההסכמה יש למסור למנהל הבחירות 
 .ההצעות והרשימותלהגשת 

 
חוץ לישראל רשאי לשלוח למנהל הבחירות את הסכמתו לשמש אדם הנמצא מ

 כמועמד, בנוסח הקבוע לכך, באמצעות מברק או פקסימיליה.
 

 אדם רשאי לתת את הסכמתו לשמש כמועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד לכל אחד
  מהמוסדות העומדים לבחירה.

וסד, יש לאותו מ מרשימה אחת אדם שחתם על כתבי הסכמה לשמש כמועמד ביותר
 .שוניםאין מניעה להסכים לשמש כמועמד למוסדות  ,. אולםלמחקו מכל הרשימות

 
לשמש כמועמד ברשימה  אחדאדם שחתם על כתב הסכמה שאין פסול בכך  -כך למשל 

לשמש כמועמד ברשימה  אחד, ועל כתב הסכמה למועצההמתמודדת בבחירות 
לראשות לשמש כמועמד  אחדואף על כתב הסכמה  עד מקומיולוהמתמודדת בבחירות 

 , והוא יכול לשמש כמועמד בכל אחת מהרשימות וההצעות הללו.המועצה
 

. לכן מי חבר ועד מקומי פסול מלכהן כחבר המועצהג לצו, 37ראוי להדגיש כי לפי סעיף 
יוכל לכהן רק  –( ונבחר לשניהם חבר ועד מקומי וחבר מועצהשמתמודד לשני התפקידים )

 באחד מהתפקידים.
 

 
 חתימות מגישי הצעות ורשימות מועמדים  .7
 

ועד מקומי או והגשה של הצעת מועמד לראשות המועצה ושל רשימת מועמדים למועצה, ל
לי של בוחרים התומכים בהגשת ההצעה או אלנציגות, טעונה חתימה של מספר מינימ

 הרשימה. 
 מספר החתימות הדרוש הוא כלהלן:
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 המועצההצעת מועמד לראשות  א.
 

קובע כי מספר  1988 -(, התשמ"ח בחירת ראש המועצהחוק המועצות האזוריות )ב 5סעיף 
 %3בוחרים או  500לי הדרוש להגשת הצעת מועמד לראש המועצה הוא אהחותמים המינימ

 .         לפי המספר הקטן יותר ממספר הבוחרים במועצה, הכל
 

אשר  כל האזורים שלבפנקסי הבוחרים  לפיכך, עליכם לסכם את מספר הבוחרים הרשומים
 6716,6הינו בתחום המועצה האזורית. אם מספר זה של כלל הבוחרים במועצה האזורית 

. אולם אם המספר 500 -יהיה מספר החתימות הדרושות להגשת הצעת מועמד  או יותר,
ממספר הבוחרים היא הקטנה  3%הכולל של הבוחרים הוא נמוך יותר, האלטרנטיבה של 

 יותר ויש לקבוע לפיה את מספר החתימות הדרוש.
 

 370.5מתוכם הוא  %3-הרי ש ,12,350אם סך כל הבוחרים, בכל האזורים, הוא  לדוגמא:
 (.%3 – ן פחות מחתימות ה 370כי ) 371ולכן מספר החתימות הדרוש לכל הצעת מועמד הוא 

 
 אחדייב להיות רשום באחד מפנקסי הבוחרים של ברור שאדם החותם על הצעת מועמד ח

 מהאזורים שבתחום המועצה.
 
 

 רשימת מועמדים למועצה ב.
 

לי הדרוש להגשת אהמועצות האזוריות קובע כי מספר החותמים המינימ בצו 20סעיף 
הבחירה באזור שבו מוגשת  ממספר בעלי זכות %2רשימת מועמדים למועצה הוא 

 .בוחרים 5 -מ הרשימה, אך לא פחות 
 
 

מספר החתימות  בוחרים או פחות, יהיה 250לפיכך באזור שבו רשומים בפנקס הבוחרים 
אולם אם מספר הבוחרים באזור עולה על . 5 -הדרושות להגשת רשימת מועמדים למועצה 

ממספר בעלי  2%, יש לקבוע את מספר החתימות הדרושות על פי האלטרנטיבה של 250
 זכות הבחירה באזור.

 
 5.12מתוכם הוא  %2-בוחרים, הרי ש 256אם בפנקס בוחרים של אזור רשומים  גמא:לדו

 (.%2-פחות מ הןחתימות  5כי ) 6ולכן מספר החתימות הדרוש באזור זה הוא 
 

על רשימת מועמדים לבחירת נציגיו של אזור פלוני במועצה, זכאי לחתום כתומך רק אדם 
 .אותו אזורהרשום בפנקס הבוחרים של 

 
 

 ועד מקומי או לנציגותורשימת מועמדים ל ג.
 

לי הדרוש להגשת רשימת אבנוגע למספר החותמים המינימ בצו 100ההוראה בסעיף 
עד מקומי או לנציגות, זהה להוראה הנ"ל החלה על רשימת מועמדים ומועמדים לו
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הבחירה בישוב שבו מוגשת  לפחות ממספר בעלי זכות %2כלומר דרושים למועצה, 
 .בוחרים 5 -מ הרשימה, אך לא פחות 

 
 

מהמספר הכולל של  %2עד מקומי יש לחשב ויש לשים לב לכך שבעוד שבבחירות לו
ממספר אך ורק  %2 יש לחשב לנציגות, בבחירות הבוחרים הרשומים בפנקס של הישוב

 שאינם חברים באגודה השיתופית. הבוחרים המסומנים בפנקס כמי
 

שרשום בפנקס  כל מיועד מקומי זכאי לחתום כתומך וכמו כן על רשימת מועמדים ל
ואילו על רשימת מועמדים לנציגות רק מי שרשום בפנקס הבוחרים  הבוחרים של הישוב

 .באגודה השיתופית ומסומן כמי שאיננו חברשל הישוב 
 
 ות ורשימות הצע כפי שהדגשנו, מספר החתימות שצוינו לעיל כדרושים להגשת הערה: 
גדול יותר מהדרוש מעט . אין מניעה כמובן להחתים תומכים במספר מינימוםהם מספרי  

 וכך אף רצוי שייעשה למקרה של פסילת חתימות בידי מנהל הבחירות, כפי שיבואר להלן.
 

 :הוראות נוספות
 אין חזרה מחתימה* 

לחזור בו מחתימתו, אדם שחתם כתומך על הצעת מועמד או רשימת מועמדים איננו יכול 
והחתימה תובא  אין להודעתו משמעותא מבטל את חתימתו וכלומר גם אם אדם מודיע שה

 .ין החתימות הדרושיבחשבון במנ
 
 חתימה אחת לכל מוסד* 

העומדים  אחד מהמוסדותאדם רשאי לחתום כתומך רק לרשימת מועמדים אחת לכל 
שחתם אדם )כגון:  מוסד אותול. אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת לבחירה
על שתי רשימות שונות המתמודדות בבחירות למועצה או על שתי רשימות שונות כתומך 

לאותו כל חתימותיו  - ועד מקומי( או על יותר מהצעת מועמד אחת לראשות המועצהול
 בטלות.  מוסדה

כגון שחתם  שוניםלחתום כתומך לרשימות מועמדים למוסדות רשאי אדם   -יחד עם זאת 
 אחת ועל רשימת מועמדים למועצה המתמודדת בבחירות אחת לרשימת מועמדים

 .ועד מקומיולהמתמודדת בבחירות 
 
 חתימת מועמד כתומך* 

 מועמדבהצעת מועמד או ברשימת מועמדים, בין שהוא עצמו  כתומךרשאי לחתום אדם 
 מועמד כתומך.באותה הצעה או רשימה ובין אם לא; כלומר אין פגם בחתימתו של 

 
 

 פרסום הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות מועמדים     .8
 
ז תשע" תשרי  בתאריך י"א לפני יום הבחירות 47 -לא יאוחר מהיום ה בצו 156על פי סעיף 

על מנהל הבחירות לפרסם בכל האזורים הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות  (1013..2016)
 ובין השאר: 156מועמדים. בהודעה יש לכלול את כל הפרטים הנזכרים בסעיף 

 
 היום והשעות להגשת הצעות ורשימות המועמדים; א.

 
 מספר הנציגים מטעם האזור העומדים לבחירה למועצה; ב.
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 .ועד המקומי או לנציגות העומדים לבחירה באזור ומספר החברים ל ג.

 
 

מספר החותמים הדרוש להגשת רשימת מועמדים לכל אחד מהמוסדות העומדים  ד.
 לבחירה באזור ולהגשת הצעת מועמד לראשות המועצה.

 
  לתת  המועד האחרון, ע"מ  לפניאנא השתדלו, במידת האפשר, לפרסם את המודעה

 למועמדים יותר זמן להתארגן. 

 
  .את חוברות ההחתמה ניתן להתחיל להפיץ למתמודדים כבר מעתה 

 
  המועצה  להגשת רשימות יהיה במזכירותואנו ממליצים כי המקום לחלוקת החוברות– 

 יש לציין זאת במודעה.
 

בדבר הגשת הצעות מועמדים  בכל אזורמצ"ב דוגמאות להודעה שיש לפרסם לפי סעיף זה  ---
  (;ב1עד  1דוגמאות מס ) למועצהלראש המועצה ורשימות מועמדים 

ועד מקומי, לאזורים שבהם יש והמודעות מותאמות לאזורים שבהם אין כלל בחירות ל
 עד מקומי. ובחירות לנציגות ולאזורים שבהם יש בחירת לו

 
ולכל המוסדות האחרים ההודעה מתייחסת לבחירות לראש המועצה  נא לשים לב:

 העומדים לבחירה בכל אחד מהאזורים שבתחום המועצה האזורית. 
, נוסח ההודעה יהיה אחיד בכל האזורים מפני ן הצעת מועמד לראש המועצהילעני

 ;םישהבחירות לראש המועצה הן כלליות ואינן קשורות לאזור מסו
 

בפרטיה מאזור לאזור ואף , ההודעה שונה לגבי שאר המוסדות העומדים לבחירהאולם 
 בתוך אותו אזור משתנים פרטי ההודעה לגבי המוסדות השונים. הפרטים המשתנים הם:

 
 מספר החברים העומדים לבחירה למוסד שבו מדובר; .1

 
לי של חתימות הדרוש להגשת רשימת המועמדים למוסד שבו אהמספר המינימ .2

 מדובר.
 

שבו מתפרסמת  והדבקת המודעה הנכונה לאזור יש להקפיד על ציון הפרטים הנכוניםלכן 
 אנא התייעצו עמנו. -בכל מקרה של ספק  המודעה ולמוסד שבו מדובר!

 
נוהלי על פרסום ההודעה לפי סעיף זה, חלות כמובן כל ההוראות בדבר מקומות הפרסום ו

הגהה, השמטת סעיפי הצו/התקנון בהתאם למועצה  =)  2הפרסום שפרטנו בחוזר מס' 
 ה כי תלויה לאורך כל התקופה(.ובדיק

 
מדביק המודעות מטעם המועצה ימלא ויחתום על טופס אישור הדבקת המודעות בהתאם  ---

  (.2מס'  הדוגמ) לדוגמא המצ"ב
העתק מההודעות שפורסמו באזורים וכן את אישורי למייל בחירות נא להמציא לנו 

 ההדבקה לגבי כל אזור.
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 ורשימות מועמדיםבאי כוח הצעות   .9

 
מגישי הצעות ורשימות מועמדים רשאים לציין בטופס שעליו הוגשה ההצעה או הרשימה 

 כוחם והשני כממלא מקומו. -שמות של שני אנשים שאחד מהם ישמש כבא
כוח -אם לא צוינו שמות כאלה, רואים את החותם הראשון על ההצעה או הרשימה כבא

 (.בצו 157סע' ) ואת החותם השני כממלא מקומו
 עליכם לקיים את הקשר עם רשימות והצעות המועמדים באמצעות באי כוח אלה.

 
 רוב לקבל רשימה או הצעהיס  .10
 

או שנעשה בה אחד  שהוגשה באיחוראין לקבל רשימה או הצעת מועמד  בצו 155לפי סעיף 
 מהשינויים הבאים:

 
 החלפת מועמד פלוני במועמד אחר; .א
 
 (;כולל מחיקה בטיפקסמועמד )מחיקה או הוספה של שם  .ב
 
 שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה; .ג
 
 שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד. .ד

 
 

את בא כוח  הוינחמנהל הבחירות  יסרבנעשה אחד מהשינויים הנ"ל ברשימה או בהצעה, 
הרשימה/ההצעה לקחת טפסים חדשים ולהכין את כל הרשימה/ההצעה מחדש, לרבות 

ולמסור את הטפסים החדשים לפני תום המועד להגשת רשימות  החתמת התומכים מחדש
 .; כל זאת כמובן בכפוף לכך שיש באפשרותם לעשות זאת והצעות מועמדים

 
ה חוברת וקבלתה סורבה. ולפרט מה היו יש לערוך תרשומת, לצורך תיעוד, על כך שהוגש

 הפגמים בחוברת ומתי הוגשה.
 

: אם רשימה הוגשה על פני כמה חוברות, יש לוודא שסדר המועמדים זהה בכל שימו לב
 לקבל את החוברת. איןהחוברות של אותה רשימה. אם הסדר אינו זהה, 

 
 
 כינוי וסימון של רשימת מועמדים  .11
 

מגישי רשימת מועמדים צריכים לתת לרשימה כינוי וכן סימון המורכב מאות אחת או 
כינוי וסימון זה יצוינו בטופס ( בצו 158סעיף בית העברי )-של האלף שונותשתי אותיות 

 שעליו מוגשת הרשימה.
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אם מגישי הרשימה לא נתנו כינוי וסימון לרשימה, יעשה זאת במקומם מנהל הבחירות 
 דיקת הרשימות כמפורט להלן.בשלב של ב

 
 
 

 אישור קבלת הצעות ורשימות מועמדים .12
 

אם אין סיבה לסרב לקבל הצעת מועמד או רשימת מועמדים בשל איחור בהגשה או בשל 
שינויים שנעשו בה, יקבל מנהל הבחירות או פקיד הבחירות את ההצעה/הרשימה ויאשרו 

 בכתב את הקבלה. באישור זה יש לציין:
 

 היום והשעה של הקבלה; א.
 שמות בא כוח ההצעה/הרשימה וממלא מקומו; ב.
 הכינוי והסימון שהוצעו לרשימה; ג.
 מספר כתבי ההסכמה החתומים שצורפו. ד.
 

לאישור קבלת  הודוגמ (3דוגמא מס' )לאישור קבלה של רשימת מועמדים  המצ"ב דוגמ
 (.4דוגמא מס' )הצעת מועמד לראשות המועצה 

 
 

 ידכם-אצלכם עותק של האישורים המונפקים עלשמרו 
 

רושה אישור סופי של יאין פקבלה של הצעה/רשימה ואישור הקבלה,  הערה:
שכן כפי שנפרט להלן, לאחר הקבלה על מנהל הבחירות לערוך עוד מספר  ההצעה/הרשימה

בדיקות של החומר שנתקבל ועדיין יתכן שיהיה צורך לתקן ליקויים בהצעה או ברשימה 
 אף ייתכן שהיא תיפסל בידי מנהל הבחירות. ו

 
 

 בדיקת הצעות ורשימות מועמדים .31
 

לערוך לאחר הקבלה הראשונית של הצעות ורשימות המועמדים, על מנהל הבחירות 
בדיקות יסודיות יותר של ההצעות והרשימות שהוגשו במועד, במטרה לברר אם ניתן 

 לאשרן סופית. 
 

 עלולה לגלות בהן פגמים שונים. הצו מבחין בשני סוגי פגמים:בדיקת ההצעות והרשימות 
 

 את ההצעה או הרשימה מבלי שיש אפשרות לתקנה. הפוסליםפגמים  (1)
 
בהצעה או ברשימה שניתן לתקנם במסגרת לוח  ליקוייםפגמים שהם בגדר  (2)

הזמנים הקבוע לכך בצו; אם תוקנו ליקויים אלה במועד, תאושר ההצעה או 
 הרשימה.
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 :נפרט תחילה את הסוג הראשון של הפגמים
 

 פגמים הפוסלים הצעת מועמד א.
 

הפגמים הפוסלים הצעת מועמד לראשות המועצה מבלי שיש אפשרות לתקנה הם 
 אלה:

 
 אי כשירות המועמד .1
  

 -חוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"חב)ב( 4על פי סעיף  )א(
ממלא אחר שתי דרישות מצטברות לראש מועצה אדם ה ,  זכאי להיבחר1988
 :אלה

 
 אזרח ישראלי;הוא  (1)

 
 בחר כחבר המועצה.יהוא זכאי לה (2)

 
לפיכך בדיקת כשירות מועמד לראש מועצה היא ביסודה בדיקת כשרות אותו 
מועמד לכהונה כחבר במועצת המועצה האזורית ובנוסף לכך אזרחות 

 ישראלית.
 

 א19וכן בסעיף  בצו 19תנאי הכשירות לחברות במועצה מנויים בסעיף  (ב)
 א ראה להלן.19-ו 19רוט בדיקת כשרות מועמד לחבר מועצה לפי סעיפים יפ

 
על מנהל הבחירות לבדוק אם כל תנאי הכשירות הללו מתקיימים במועמד  (ג)

מנהל הבחירות את  יפסולהמוצע. אם לא נתקיים בו אחד מהתנאים הנ"ל, 
 .עם ועדת הבחירות המועמד לאחר שיקיים על כך התייעצות הצעת

 
ש רשות תיעשה ע"י יחידת המפקח הארצי על בדיקת הצעות המועמד לרא

 באמצעות מערכת "אביב", כמפורט בהמשך.הבחירות 
  

 א19 יףשירות לפי סעכוכן  בצו 19חלק מתנאי הכשירות המפורטים בסעיף  (ד)
מנהל הבחירות בלוח הזמנים הקצר העומד , אינם ניתנים לבדיקה בידי בצו

 לכן אם יש טענה מגורם כלשהו שהמועמד אינו. )כגון ניגוד עניינים( לרשותו
, יש בצוא  19 -ו 19ממלא אחר תנאי הכשירות האחרים הנזכרים בסעיפים  

  .להעביר מידע זה אלינו ואנו נדריך אתכם באופן נפרד בנושא זה
 
 חתימות לי שלאאי קיום המספר המינימ .2
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לי הדרוש אלמספר המינימ מלכתחילהאם מספר חתימות התומכים איננו מגיע 
)א( לעיל, יפסול מנהל הבחירות, בהתייעצות 6להגשת הצעת מועמד כמפורט בסעיף 

 עם ועדת הבחירות, את הצעת המועמד מבלי לבדוק כלל את החתימות לגופן.
 
 
 

 –החתימות עצמן  ורך בבדיקתאם לכאורה יש את מינימום החתימות הדרוש, יש צ
 .יבוצע ע"י המיכון

 
יש להתחשב לצורך כך רק בחתימות שהוגשו על גבי החוברת. חתימות  – שימו לב

 לא ייספרו. –שמוגשות על גבי דפים נפרדים, צילומים או חוברת לא משודכת 
 

 שינוי בטופס ההצעה .3
 

שמו של המועמד לעיל, אין לקבל כלל הצעת מועמד שנמחק בה  9כאמור בסעיף 
יפסול  והוחלף במועמד אחר; אולם אם בכל זאת נתקבלה הצעת מועמד כזו בשגגה,

 .לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות מנהל הבחירות את ההצעה בשלב זה
 

 העדר כתב הסכמה .4
 

אם בבדיקת הצעת מועמד לראשות המועצה התברר כי עד למועד האחרון שנקבע 
חתום בידי  נמסר כתב הסכמה לשמש כמועמד,להגשת הצעות המועמדים, לא 

 המועמד, חייב מנהל הבחירות לפסול את ההצעה.
 

 פגמים הפוסלים רשימת מועמדים ב.
 

 הפגמים הפוסלים רשימת מועמדים מבלי שיש אפשרות לתקנה הם אלה:
 
 לי של חתימותאאי קיום המספר המינימ .1

 מלכתחילהאם מספר חתימות התומכים ברשימת מועמדים איננו מגיע 
)ב( לעיל, יפסול 6לי הדרוש להגשת הרשימה כמפורט בסעיף אלמספר המינימ

מנהל הבחירות את הרשימה, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, מבלי לבדוק כלל 
 את החתימות עצמן.

 
גבי החוברת. חתימות  יש להתחשב לצורך כך רק בחתימות שהוגשו על – שימו לב

לא ייספרו. אם  –שמוגשות על גבי דפים נפרדים, צילומים או חוברת לא משודכת 
החתימות הוגשו על גבי כמה חוברות, יש לוודא שרשימת המועמדים זהה בכל 

 החוברות.
 
 

 שינויים ברשימה .2
לעיל, אין לקבל כלל רשימת מועמדים שנעשה בה אחד  9כאמור בסעיף 

מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי בסדר ) בצו 155מפורטים בסעיף השינויים ה
 (; רישום המועמדים וכו'

לאחר  יש לפסול אותה בשלב זהאם בכל זאת נתקבלה, משום מה, רשימה כזו, 
 .התייעצות עם ועדת הבחירות
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 פסילת מועמד ברשימת מועמדים ג.
 

הכשירות להיכלל ברשימת מועמדים מפורטים תנאי  בצו -101ו 99א 19, 19בסעיפים 
 עד מקומי או לנציגות. בין התנאים הללו מצויות הדרישות הבאות:ולמועצה, לו

 
 

 בבחירות למועצה: .1
המועמד רשום בפנקס הבוחרים של האזור שאת נציגיו למועצה מבקשים 

 לבחור.
 

 ועד מקומי:ובבחירות ל
עד והבחירות לוהמועמד רשום בפנקס הבוחרים של הישוב שבו נערכות 

 המקומי.
 

 בבחירות לנציגות:
ישוב שבו נערכות הבחירות לנציגות יהמועמד רשום בפנקס הבוחרים של ה

 .והוא מסומן בפנקס כמי שאיננו חבר באגודה השיתופית
 

 ומעלה. שנים 21ביום הגשת המועמדות המועמד הינו בן  .2
 

בידי מנהל הבחירות מועמד שאיננו ממלא את שני תנאי הכשירות הנ"ל, ייפסל 
 בהתייעצות עם ועדת הבחירות.

 
  אולם אלה בצוא 19 –ו   19ישנם תנאי כשירות נוספים המפורטים בסעיפים ,

אינם ניתנים לבדיקה מהירה בידי מנהל הבחירות ולכן אם קיימת טענה שמועמד 
מסוים איננו ממלא אחר אחד מהתנאים הנוספים הללו, יש להעביר את המידע 

 נו נדריך אתכם בנפרד בנושא.אלינו וא
 

  אי הגשת כתב הסכמה סיבה נוספת לפסילת מועמד ברשימת מועמדים היא
 בידי המועמד עד למועד האחרון להגשת הרשימות. חתום

 
  כמו כן יש לפסול מועמד אם הבדיקה העלתה שהוא חתם על יותר מכתב הסכמה

(; במקרה זה לעיל 5ראה סעיף )לאותו מוסד אחד לשמש כמועמד ברשימות שונות 
 יש למחוק את שמו של המועמד מכל הרשימות שבהן הוא נכלל. 

תברר ששמו של אדם נכלל ביותר מרשימת מועמדים אחת לאותו מוסד, אך יאם 
אין הוא פסול  הוא חתם על כתב הסכמה לשמש כמועמד ברשימה אחת בלבד,

רק מהרשימות  , ויש למחקולשמש כמועמד באותה רשימה שלה נתן את הסכמתו
 כמועמד. האחרות שלהן לא ניתנה הסכמתו לשמש

 
 ( או ( לצו10)א()19סעיף סיבות פסילה נוספות הן אם המועמד הוכרז פושט רגל ,)

(, )ב( לצו19סעיף אם נדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים )
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גבי פסילת לשכת המפקח הארצי על הבחירות תעביר למנהלי הבחירות הנחיות ל
 מועמדים בשל סיבות אלה.

 
 

 
 כפי שראינו, פסילתו של מועמד המוצע לראשות  :נא לשים לב להבחנה הבאה

המועצה, מביאה מטבע הדברים לפסילת ההצעה כולה שכן אין מועמד חלופי 
איננה  ברשימת מועמדיםלמועמד שהוצע ונפסל. לעומת זאת פסילתו של מועמד 

מביאה לפסילת הרשימה כולה כל עוד קיימים מועמדים אחרים כשירים באותה 
גורמת לכך שהרשימה  ברשימת מועמדיםרק פסילת כל המועמדים רשימה. 

 לבחירה. תיפסל שכן לא נותרו בה מועמדים
 

 ליקויים בהצעות או רשימות מועמדים ד.
 

נמנה על אחד הפגמים שצוינו  ננושאיאם נתגלה בהצעת מועמד או ברשימת מועמדים פגם 
לעיל כפוסל את ההצעה או הרשימה או כפוסל מועמד מסוים בתוך רשימה, הרי שפגם זה 

 תיקון.הניתן לליקוי הוא בגדר 
 

להלן פירוט של הליקויים שמנהל הבחירות עלול לגלות בהצעה או ברשימה תוך כדי 
 בדיקתה:

 
 שיבושים בפרטים אישיים (1)

 
הצעות ורשימות מועמדים יש לציין פרטים אישיים שונים של בטפסים להגשת 

המועמדים וכן של החותמים על ההצעה או הרשימה. אי ציון של פרט מהפרטים הללו 
 או שיבוש בפרט, הוא ליקוי שניתן לתקנו.

 
 

 חתימות עקב פסילתירידה של מספר חתימות התומכים מתחת למינימום הנדרש  (2)
 

הצעת מועמד או רשימת מועמדים עונה לכתחילה על דרישת אם מספר החתימות על 
המינימום, יש לגשת לבדיקת החתימות: במסגרת בדיקה זו יש לוודא שהחותמים 
אכן רשומים בפנקס הבוחרים שבו הם צריכים להיות רשומים כדי להיות זכאים 

 יןילחתום כתומכים על הצעת מועמד או על רשימת המועמדים שבה מדובר )ראה בענ
לעיל(. כן יש לוודא במסגרת בדיקה זו שאין בין החותמים מי שחתם  6זה את סעיף 

)ראה  לאותו מוסדיותר מרשימת מועמדים אחת  "חתימה כפולה", כלומר חתם על
 לעיל( או שחתם יותר מפעם אחת באותה רשימה. 6סעיף 

 
ם מו בפנקס הבוחריואם הבדיקה מגלה חותם שלא היה זכאי לחתום בשל אי ריש

 המתאים, יפסול מנהל הבחירות חתימה זו.
 

אם הבדיקה מגלה אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת לאותו מוסד, יש 
 למחוק את חתימתו מכל רשימות המועמדים עליהן הוא חתם.

 
אם הבדיקה מגלה אדם שחתם יותר מפעם אחת באותה רשימה יש להכיר רק 

 בחשבון )יפסלו(. בחתימה אחת שלו ויתר החתימות לא יובאו
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אם לאחר פסילת חתימות כנ"ל מתברר שעקב הפסילה ירד מספר החותמים אל 
מתחת למינימום הנדרש להגשת הצעת המועמד או רשימת המועמדים, אין הדבר 

ייחשב הדבר לליקוי הניתן  בצו)ב( 162פוסל את ההצעה או הרשימה שכן על פי סעיף 
 .התומכים החסרות, בדרך שתפורט להלןלתיקון על ידי השלמת חתימות 

 
 

 כינוי וסימון של רשימת מועמדים שלא ניתן לאשרם (3)
 

אשר עלולים שא כינוי או סימון יקובע כי רשימת מועמדים לא ת בצו)ג( 158סעיף 
 .להטעות

 
אם מנהל הבחירות סבור שכינוי או סימון שניתנו לרשימת מועמדים עלולים להטעות, 

כך התייעצות עם ועדת הבחירות ואם לאחר התייעצות זו החליט עליו לקיים על 
המנהל שלא לאשר את הכינוי או הסימון, ייחשב הדבר לליקוי ברשימה שניתן לתקנו 

 על ידי החלפת הכינוי או הסימון.
 

, ואף סיעות הכנסתיודגש, כי במוא"ז אין מניעה להשתמש באותיות שמסומנות בהן 
ת מועמדים שמטעמה נבחר חבר מועצה לאותיות בהן אין כל זכות עדיפות לרשימ

אין לאשר לרשימה סימון  –עם זאת, על מנת לא להטעות  סומנה בבחירות הקודמות.
 זהה לזה של סיעת כנסת, אלא באישור אותה סיעה.

 
לא יכולות לשאת כינוי או סימון  ,לאותו מוסד באותו אזורשתי רשימות מועמדים 

רשימות, לאותו מוסד באותו אזור, ציינו בטופס הגשת אם שתי  )אותיות( זהים. 
 כלומר הרשימההרשימות כינוי או סימון זהים, יחול הכלל של "כל הקודם זוכה" 

מכאן החשיבות של ציון השעה בה ) שהוגשה קודם, תזכה בכינוי ובסימון המבוקשים
 (.לעיל 11סעיף  ורא -נתקבלה הרשימה בטופס האישור של קבלת הרשימה 

 
יה שהוגשה מאוחר יותר ולכן הכינוי או הסימון לא אושרו לה, ייחשב ילרשימה השנ

 הדבר לליקוי שניתן לתקנו בבחירת כינוי או סימון אחר.
 

אם התברר בבדיקת רשימת מועמדים שלא ניתן לרשימה כלל כינוי או סימון, יתוקן 
 נוי והסימון.יקבע לרשימה את הכיעצמו ליקוי זה בידי מנהל הבחירות בכך שהוא 

 
 קביעת מספר מועמדים מעל המספר המרבי המותר (4)

אם מספר המועמדים הכלולים ברשימת מועמדים עולה על המספר המרבי המותר 
(, יתוקן ליקוי זה בידי מנהל הבחירות כפל מספר החברים במוסד העומד לבחירהלפי הצו )

 אחרי המספרעצמו בכך שהוא ימחק את המועמדים העודפים הרשומים ברשימה 
 המרבי המותר של מועמדים.
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 הודעה על ליקויים בהצעות ורשימות מועמדים ה.

 
נתגלו בהצעות מועמד לראשות המועצה או ברשימת מועמדים ליקויים הניתנים לתיקון 

כוח ההצעה או -על כך לבא בכתבכמפורט בסעיף ד' לעיל, על מנהל הבחירות להודיע 
ב' יום  עד כלומרשלפני יום הבחירות,  62-הרשימה ולממלא מקומו, לא יאוחר מהיום ה

 (.113..2016) זתשע" חשוון 
 

על הליקויים, יפרט מנהל הבחירות את מהות הליקויים ויודיע כי ניתן לתקנם עד  בהודעה
 (116..2016) חשוון  תשע"ז  ה'   יוםכלומר עד שלפני יום הבחירות,  23-יום הא יאוחר מהל

(, יש לשלוח גם לו העתק כגון שהפרטים האישיים שלו היו משובשיםאם הליקוי נגע למועמד )
 אף הוא ו (113..2016) חשוון  תשע"ז ב' יום  כלומר עד יום יאוחר מא מההודעה הנ"ל עד ל

 ה'  חשוון תשע"ז כלומר עד ליוםלפני יום הבחירות  23-ה רשאי לתקן את הליקוי עד ליום 
(2016..116). 

 
 (.9עד  5)דוגמאות מס' דוגמאות להודעות על ליקויים  5מצ"ב  ---

 
לנוגעים בדבר מפני שהזמן הקבוע לתיקון  למסור בידאת ההודעות על הליקויים יש 

 הליקויים הינו קצר.
 

 תיקון ליקויים ו.
 

 באופן הבא: (116..2016) ה' בחשוון תשע"ז כאמור יש לתקן את הליקויים עד ליום 
 

תיקונים הנוגעים לשיבושים בפרטים האישיים של מועמדים או של חותמים וכן  .1
כוח הצעת -בחתימת ידו של באהשלמת פרטים אישיים, יוגשו בכתב, 

 המועמד/הרשימה או ממלא מקומו או יוגשו בידי המועמד הנוגע בדבר עצמו.
 
-תיקון של ליקוי בכינוי או באות הסימון של רשימה, ייעשה בהודעה בכתב של בא .2

 כוח הרשימה או ממלא מקומו על החלפת הכינוי או האות.
 
הגיש על מסמך שיהיה ערוך באופן יש ל השלמת חתימות תומכיםתיקונים של  .3

דומה לטופס שעליו הוגשה רשימת המועמדים עצמה. במסמך זה יש לציין את 
יש  ולאחר מכןשמות המועמדים ופרטיהם לפי סדרם ברשימת המועמדים עצמה 

להחתים את התומכים הנוספים תוך ציון פרטיהם האישיים כנדרש בטופס הגשת 
 הרשימה.

 
וכן  (10דוגמא מס' )להשלמת חתימות תומכים לרשימת מועמדים  המצ"ב דוגמ ---

 (.11דוגמא מס' )להשלמת חתימות להצעת מועמד לראשות המועצה  הדוגמ
 

 פסילת הצעה/רשימת מועמדים עקב אי תיקון ליקויים ז.
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נשלחה הודעה על ליקויים בהצעת מועמד או ברשימת מועמדים או הודעה על ליקויים 
מנהל הבחירות,  יפסולהמתייחסים למועמד ולא תוקנו הליקויים במועד כנדרש, 

 בהתייעצות עם ועדת הבחירות, את ההצעה/הרשימה או את המועמד המסוים. 
 
 

ו באות של רשימת מועמדים לכך יש יוצא מן הכלל אחד: אם הליקוי הוא בכינוי א
 יפסול בשל כך מנהל הבחירות את והליקוי לא תוקן להנחת דעתו של מנהל הבחירות, לא

את  או אות ויאשרהרשימה אלא יקבע לה, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, כינוי 
 .הרשימה

 
 
 ורשימות ודיווח הגשהקליטת הצעות  .41

 
, לרבות חתימות ולנציגויות, למועצה, לוועדים לראש רשות הצעות המועמד .א

. עליכם יהיה לצלם את אדם ייעודי במשרד-ע"י כוחוייבדקו יקלטו יהתומכים, 
נוהל  ללשכת המפקח הארצי על הבחירות בכפר סבאחוברות ההגשה ולהעבירן 

 לכך יועבר בהמשך.מפורט 
 

כן צילום הרשימות -הגשת הרשימות הוא יום חמישי ועל יום – שימת ליבכם
 , אנא היערכו לעובדה זו.חמישי בערבוהעברתן לגורם המקליד תיעשה ביום 

 
את כל הליקויים שנמצאו במועמדים או  לו דו"ח המפרט בלאחר בדיקת ההצעות תק .ב

כוחם את ההודעות -בתומכים, ובהתאם לכך עליכם יהיה לשלוח למועמדים ולבאי
 בר ליקויים.בד

 
לרשימות נבקש לקבל דיווח של כל ההצעות/רשימות  לאחר מתן אישור סופי*  ----

המאושרות, ע"מ שנוכל לקלוט אותן למערכת "אביב" ולהפיק את הפרוטוקולים 
 .להלן 18 הדוגמר'  – לבחירות

 
 

     הודעות על אישור הצעות ורשימות מועמדים, על פסילת הצעות ורשימות מועמדים  .51
 ועל פסילת מועמדים            

 
 

 הודעות על אישור א.
אם בדיקתה של הצעת מועמד או רשימת מועמדים לא גילתה בה כל פגם או ליקוי וכן 
אם נתגלה ליקוי בהצעה או ברשימה אך הוא תוקן כנדרש, במועד, על מנהל הבחירות 
לאשר, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, את ההצעה/הרשימה ולשלוח על כך הודעה 

שלפני יום  20-ר מהיום הכוח ההצעה/הרשימה ולממלאי מקומם לא יאוח-לבא
 (.119..2016) ח'  חשוון תשע"ז  ליום כלומר עד הבחירות, 

 
לאישור רשימת מועמדים  ה( ודוגמ12מס'  הדוגמלאישור הצעת מועמד ) המצ"ב דוגמ ---

 (.13מס'  הדוגמ)
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אם ההצעה/הרשימה הוגשה מלכתחילה כדין ולא היה כל צורך לתקן בה ליקויים, 
הודעת האישור מיד עם סיום בדיקת ההצעה/הרשימה ואין צורך רצוי לשלוח את 

 להמתין לשם כך עד לתום המועד של תיקון הליקויים.
 
 
 
 

 הודעות על פסילה ב.
 הפוסליםאם בבדיקת הצעת מועמד או רשימת מועמדים התגלה אחד מהפגמים 
תוקנו  לאמידית את ההצעה/הרשימה, או שהתגלו בהצעה/ברשימה ליקויים ואלה 

הבחירות, בהתייעצות עם ועדת  במועד, כנדרש בהודעתו של מנהל הבחירות, על מנהל
בכתב על פסילת  מנומקת כוח הצעה/הרשימה הודעה-הבחירות, לשלוח לבא

 (.119..2016) ח'  חשוון תשע"ז   מיום אוחרעד לא י ,ההצעה/הרשימה
 

 
 (.119..2016) ח'  חשוון תשע"ז מסוים, יש לשלוח עד ליום  מועמדבמקרה של פסילת 

 ,כוח ההצעה או הרשימה שבה היה כלול אותו מועמד-את ההודעה על הפסילה לבא
 וכן למועמד שנפסל.

  
 

להודעת פסילה  ה(, דוגמ41מס'  הדוגמ) הצעת מועמדלהודעת פסילה של  המצ"ב דוגמ ---
 הדוגמ) מסוים מועמדלהודעת פסילה של  ה( דוגמ51מס'  הדוגמ) רשימת מועמדיםשל 
 (.71מס'  הדוגמאו אות לרשימה ) כינוילהודעת פסילה של  ה( וכן דוגמ61מס' 

 
אותה מבלי שיש  הפוסלאם בבדיקת ההצעה או הרשימה נתגלה מלכתחילה פגם 

אפשרות לתקן פגם זה, או שנתגלה פגם הפוסל מועמד ולא ליקוי שניתן לתקנו, רצוי 
לשלוח את הודעת הפסילה מיד עם סיום בדיקת ההצעה/הרשימה ואין צורך להמתין 

 לשם כך עד לתום המועד של תיקון ליקויים.
 

עמדים וכן על את כל ההודעות הנ"ל על אישורים ופסילות של הצעות ורשימות מו
לנוגעים בדבר, כדי לאפשר למעוניינים בכך להגיש  למסור בידפסילת מועמדים, יש 

 במועד ערעור לבית המשפט על החלטת מנהל הבחירות.
 

 דיווח למפקח על אישור הצעות ורשימות מועמדים ג.
מיד עם סיום ההליכים הנ"ל לאישור ופסילת הצעות ורשימות מועמדים ומשלוח 

ל כך, יש לדווח לנו על מספרי ההצעות והרשימות שהוגשו, על מספר ההודעות ע
הפסילות וכן לפרט את הצעות המועמד לראשות המועצה שאושרו ואת רשימות 

 המועמדים לכל אחד מן המוסדות העומדים לבחירה בכל אזור שאושרו.
 

 (.18מס'  הדוגממצ"ב דוגמא לדיווח הנ"ל ) ---
 

  שמירת מסמכים ד.
על מנהל הבחירות לשמור אצלו העתקי כל ההודעות וההתכתבויות בדבר אישור 

רך הגשתם בצוופסילה של הצעות ורשימות מועמדים ובדברי תיקון ליקויים וזאת 
 לבית המשפט במקרה של ערעור.
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 ערעור .61
 

כוח של הצעת מועמד או רשימת מועמדים וכן ממלא -רשאי בא ,בצו 167לפי סעיף  )א(
שבאזור שיפוטו  לעניינים מנהלייםלבית המשפט עתירה כנגד ההחלטה מקומו להגיש 

 נמצאת המועצה האזורית על אחת מן ההחלטות הבאות של מנהל הבחירות:
 
 פסילת הצעת מועמד או רשימת מועמדים; .1

 
 פסילת מועמד ברשימת מועמדים; .2
 
 רוב לאשר כינוי או סימון )אות( של הרשימה.יס .3
 

 
במקרה של פסילת מועמד לראשות המועצה או לאחד מן המוסדות האחרים 

 גם המועמד שנפסל. תירההעדים לבחירה, רשאי להגיש את העומ
 

הצעת  לאשרהחלטה של מנהל הבחירות  לעתור כנגדחבר של ועדת בחירות רשאי  )ב(
 מועמדים. ברשימת פלוני מועמד של פסילתו אי מועמד או רשימת מועמדים וכן על

 
 

 12 -ה , יינתן לא יאוחר מהיום לעניינים מנהליים בעתירהפסק דינו של בית המשפט  (ג)
ואין אפשרות , (1117..2016) ט"ז  חשוון תשע"ז כלומר עד יום שלפני יום הבחירות, 

 לערער עליו.
 

כנגד החלטות מנהל   בצו 167לפי סעיף  תהמוגש תירהלהודיע לנו מיד על כל עיש  (ד)
 .ו העתק מכל פסק דין שיתקבל נכם מתבקשים להעביר אלינהבחירות וכן ה

 
)ה(     על העותר להמציא עותק מכתב העתירה לפרקליטות המחוז, ולא למנהל הבחירות. 

 הפנו אותו לפרקליטות המחוז.במקרה בו עותר מבקש להעביר אליכם עתירה, אנא 
 

 
 התפטרות מועמד .71
 

כל מועמד, הן לראשות המועצה והן למוסד אחר, רשאי להתפטר בכל עת   בצו 160לפי סעיף 
 ממועמדותו. 

 
להגיש לידי מנהל הבחירות. אין לקבל  עצמושעל המועמד  בכתבההתפטרות נעשית בהודעה 

כוח הרשימה -הודעת התפטרות הנמסרת באמצעות שליח של המועמד או באמצעות בא
 . ו'וכ
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אם המועמד המתפטר נמצא מחוץ לישראל, עליו לשלוח את הודעת ההתפטרות למנהל 
 הבחירות כאשר חתימתו מאומתת בידי קונסול ישראל או נוטריון.

 
 
 
 
 
 בחירות מימון.     81
 

עפ"י חוק המימון, יהיו זכאים מועמדים לראשות מועצה אזורית זכאים לקבל מימון 
 בחירות. 

 
רכה נמצאים כבר באתר האינטרנט של המפקח הארצי טון הד, דברי הסבר וסרטפסי מימון

גבי המחשב בלבד, להדפיסו ואז -על כאן המדובר בטופס מקוון שיש למלאעל הבחירות. גם 
 להחתימו.

 
והימנעו בכל תוקף  אנא הפנו את השואלים למשרדנו –במידה ויופנו אליך שאלות בנושא זה 

 .  דעת בנושא זה-מליתן ייעוץ או חוות
 

 .בלבד הבחירות פניימים ל 5, כי את הבקשות למימון ניתן להגיש עד ם זאתעיצוין 
 
 
 
 
 

 סיכום פעולות .19
 

 :להלן סיכום הפעולות שיש לבצע לפי חוזר זה
 

 קבלת החלטה בדבר השעות להגשת הצעות ורשימות המועמדים. א.
 

 .באמצעות מייל הבחירות העברת העתק מההחלטה למפקח על הבחירות ב.
 

 להגשת הצעות ורשימות המועמדים.חוברות קביעת מקום חלוקת ה ג.
 

 בתשרי  י"א לא יאוחר מיום  -פרסום הודעה בדבר הגשת הצעות ורשימות מועמדים  .ד
 .(13.10.2016) זתשע"

 
העברת העתק מכל ההודעות שפורסמו באזורים וכן את אישורי הדבקתם למפקח על  ה.

 .באמצעות מייל הבחירות הבחירות
 

ודיווח  (27.10.2016) כ"ה תשרי תשע"זביום  -קבלת הצעות ורשימות המועמדים  ו.
 .למפקח על ההצעות/רשימות שהוגשו

  
 המועמדים למועצה/ועד.בדיקת רשימות במיכון והעברת הצעות המועמד לבדיקה  ז.
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ב'  חשוון  לא יאוחר מיום -מסירת הודעה על ליקויים בהצעות ורשימות מועמדים  ח.
 (.3.11.2016) תשע"ז

 
 
 
 
 
 

 בדיקת ההצעות והרשימות לאחר תיקון הליקויים. ט.
 

מסירת הודעות על אישור ועל פסילת הצעות ורשימות מועמדים וכן על פסילת  י.
 .(9.11.2016)ז חשוון תשע"ח'   לא יאוחר מיום  -מועמדים 

 
 דיווח למפקח על הבחירות על אישור הצעות ורשימות מועמדים. יא.

 
דיווח למפקח על הבחירות על ערעורים שהוגשו לבית המשפט והעברת פסקי דין  יב.

 שניתנו בערעורים.
 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה!                      
 

 יוסף ברון                                             
 המפקח הארצי על הבחירות                                                                    
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 למועצה 1מס'  הדוגמ  

הודעה על הגשת הצעות  
 ורשימות מועמדים

 ועדובחירות ל איןשוב שבו ילמועצה בי     
 

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

 הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים לראש המועצה ובדבר הגשת
 רשימות מועמדים למועצה 

 
 

 -:להלן) 1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו 156בהתאם לסעיף 
 אני מודיע בזה כלהלן:  ("הצו"
 

 בחירות לראש המועצה ולמועצה. תתקיימנה __________ביום  .1
 
הצעות מועמדים לראשות המועצה וכן רשימות מועמדים למועצה ניתן להגיש  .2

  , בשעות ..........;__________ביום 
 .תתקבלנהבאיחור לא  תוגשנהש ורשימות מועמדיםהצעות 

 
............  /גב'את הצעות ורשימות המועמדים יש להגיש למנהל הבחירות מר .3

 שמשרדו נמצא ב ............; 
 

יש להגיש את הצעות ורשימות המועמדים על גבי טפסים מיוחדים שנוסחם  .4
לראשות המועצה או  ופרטיהם נקבעו בצו. כל המבקש להגיש הצעת מועמד

רשימת מועמדים למועצה, רשאי לקבל את הטפסים המיועדים לכך ב.............. 
 שעות .........ין הביום ......... ב

 
יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים האישיים של 

 המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים.
 

 העומדים לבחירה מטעם האזור הוא .........;  למועצהמספר הנציגים  .5
 ברשימת המועמדים למועצה אין לכלול יותר מ......... מועמדים.

 
כל אדם ששמו מוגש כמועמד, בין אם לראשות המועצה ובין אם למועצה, חייב  .6

אדם שלא חתם על כתב הסכמה על כתב הסכמה לשמש כמועמד.  אישיתלחתום 
 יאושר כמועמד. לא
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נוסח כתב ההסכמה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש את הצעות ורשימות 
 המועמדים.

 
האחרון  לא יאוחר מהמועדיש למסור את כתבי ההסכמה למנהל הבחירות 

 .שנקבע להגשת הצעות ורשימות המועמדים
 

בלבד למועצה. אדם שחתם על  אחתאדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים 
מכל שמו , יימחק למועצה כתבי הסכמה לשמש כמועמד ביותר מרשימה אחת

 .ה למועמדותורשימות המועמדים שלהן נתן את הסכמ
 

הצעת מועמד לראשות המועצה צריכה להיות חתומה בידי ........... תומכים  .7
בתחום אזור מהאזורים שלפחות הרשומים באחד מפנקסי הבוחרים של 

 .המועצה
 

רשימת מועמדים למועצה צריכה להיות חתומה בידי ....... תומכים לפחות  .8
 .האזורהרשומים בפנקס הבוחרים של 

 
אדם רשאי לחתום כתומך רק על הצעת מועמד אחת לראש המועצה ורק על  .9

רשימת מועמדים אחת למועצה; אדם שחתם על יותר מהצעת מועמד אחת 
לראש המועצה או על יותר מרשימת מועמדים אחת למועצה, כל חתימותיו לכל 

 בטלות.ההצעות והרשימות 
 

מועצה אזורית קבועים תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כראש  )א( .10
 -חוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח ב)ב( 4בסעיף 

נוסח סעיפים  ב)ב(,14, 10/1, 10)בסעיפים  בצוא 19 –ו  19וסעיפים  1988
אלה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש הצעת מועמד לראש המועצה 

שות המועצה, ואני מפנה את תשומת לב המעוניינים להציע מועמד לרא
 לדרישות הכשירות המפורטות בסעיפים אלה.

 
תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה, קבועים בסעיפים  )ב(

נוסח סעיף זה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש  בצוא 19 –ו  19
רשימת מועמדים למועצה ואני מפנה את תשומת לב המעוניינים להגיש 

 לדרישות הכשירות המפורטות בסעיף זה. רשימת מועמדים כאמור,
 

הצעת מועמד לראש המועצה או רשימת  לא תתקבל בצו 155על פי סעיף  11.
מועמדים למועצה שנעשו בה תיקונים, שינויים או מחיקות )לרבות מחיקות 
בטיפקס( בשמות המועמדים או בסדר רישומם או במספר הסידורי שליד שם 

 המועמד.
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 .................                                                                                      ..... תאריך: ..........

 מנהל הבחירות
 למועצה האזורית ......

 
 
 

 א1מס'  הדוגמ              
 הודעה על הגשת רשימות מועמדים  
 בישוב בו נערכות בחירות לנציגות             

 
 הבחירות של המועצה האזורית______________מנהל 

 
 הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים למועצה

 הצעת מועמד לראש המועצה
 ורשימות מועמדים לנציגות מטעם התושבים שאינם חברים באגודה השיתופית

 
  1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו 156בהתאם לסעיף 

 מודיע בזה כלהלן : אני( "הצו" –:)להלן
 

ועד המקומי מטעם והבחירות למועצה ולראש המועצה וכן הבחירות לנציגות ב .1
ביום  תתקיימנהוב שאינם חברי האגודה השיתופית, שיבעלי זכות בחירה בי

._________ 
 
הצעות מועמד לראש המועצה, רשימות מועמדים למועצה ורשימות מועמדים  .2

 _________.לנציגות ניתן להגיש ביום 
 

את רשימות המועמדים למועצה ולנציגות ואת הצעות המועמד לראש  א. .3   
 ,למנהל הבחירות מועצה יש להגיש בכתב

 __________שעות ין הב ______, שמשרדו נמצא ב __________ מר
 

יש להגיש את רשימות המועמדים והצעות המועמד לראש המועצה על גבי  ב. 
 טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם נקבעו בצו. 

 
עד המקומי או וכל המבקש להגיש רשימת מועמדים למועצה או לנציגות בו

הצעת מועמד לראש המועצה, רשאי לקבל את הטפסים שנועדו לכך ב 
 שעות ..................הין ............ ביום .......... ב

 
יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים של 
המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים. 

 .תתקבלנהבאיחור לא  תוגשנהש רשימות מועמדים
 

 רשימות מועמדים למועצה .4
 

 )נציגי הישוב במליאת המועצה(  מספר חברי המועצה מטעם הישוב א.  
 העומדים לבחירה הוא...............; 
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 ברשימת מועמדים למועצה אין לכלול יותר מ ............ מועמדים.
 

תומכים  …………למועצה צריכה להיות חתומה בידי  רשימת מועמדים  ב.  
 .הרשומים בפנקס הבוחרים של האזורלפחות 

 
 
 
 הצעות מועמד לראש מועצה .5

 
תומכים לפחות  …………הצעת מועמד לראש מועצה צריכה להיות חתומה בידי   

 .הרשומים באחד מפנקסי הבוחרים של אזור מהאזורים שבתחום המועצה
 
 
 רשימות מועמדים לנציגות .6
 
העומדים לבחירה הוא .................; ברשימת  מספר החברים בנציגות א.  

 מועמדים. ……………מועמדים לנציגות אין לכלול יותר מ 
 
תומכים  …………לנציגות צריכה להיות חתומה בידי  רשימות מועמדים  ב.  

ם שאינרים של האזור ומסומנים כמי הרשומים בפנקס הבוחלפחות 
 .חקלאית חברים באגודה השיתופית להתיישבות

 
על כל אדם ששמו מוגש כמועמד, בין אם לראשות המועצה, בין אם למועצה, ובין  .7

אדם שלא חתם על על כתב הסכמה לשמש כמועמד.  אישיתאם לנציגות לחתום 
 .דכתב הסכמה לא יאושר כמועמ

 
נוסח כתב ההסכמה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש את הצעות ורשימות 

 המועמדים.
 

מהמועד האחרון  לא יאוחריש למסור את כתבי ההסכמה למנהל הבחירות 
 .שנקבע להגשת הצעות ורשימות המועמדים

 
בלבד למועצה וברשימת  אחתאדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים  .8

לנציגות. אדם שחתם על כתבי הסכמה לשמש כמועמד ביותר  אחתמועמדים 
, שמו יימחק מכל לנציגותה אחת , או ביותר מרשימלמועצהמרשימה אחת 

 .הסכמתורשימות המועמדים שלהן נתן את 
 

אדם רשאי לחתום כתומך רק על הצעת מועמד אחת לראש המועצה, רק על  .9
 רשימת מועמדים אחת למועצה ורק על רשימת מועמדים אחת לנציגות. אדם
שחתם על יותר מהצעת מועמד אחת לראש המועצה או על יותר מרשימת 

דים אחת למועצה או על יותר מרשימת מועמדים אחת לנציגות, כל מועמ
 .בטלותחתימותיו לכל ההצעות והרשימות מאותו סוג 

 
תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כראש מועצה אזורית קבועים  )א( .10

 -חוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח ב)ב( 4בסעיף 
נוסח סעיפים  ב)ב(, 14  1/10,  10ם בסעיפי/  בצוא 19 –ו  19וסעיפים  1988
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אלה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש הצעת מועמד לראש המועצה 
ואני מפנה את תשומת לב המעוניינים להציע מועמד לראשות המועצה, 

 לדרישות הכשירות המפורטות בסעיפים אלה.
 
 
 
 

וכחבר בנציגות  תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה, )ב(
נוסח סעיף זה מצורף   בצוא 19 –ו  19עד המקומי קבועים בסעיפים ולו

לטפסים שעל גביהם יש להגיש רשימת מועמדים למועצה ולנציגות ואני 
מפנה את תשומת לב המעוניינים להגיש רשימת מועמדים כאמור, 

 לדרישות הכשירות המפורטות בסעיף זה.
 

הצעת מועמד לראש המועצה או רשימת  א תתקבלל , בצו 155על פי סעיף  11.
מועמדים למועצה או רשימת מועמדים לנציגות שנעשו בה תיקונים, שינויים או 
מחיקות )לרבות מחיקות בטיפקס( בשמות המועמדים או בסדר רישומם או 

 במספר הסידורי שליד שם המועמד.
 
 
 
 

 
 _________________  _____________תאריך: 

 ירותמנהל הבח  
 למועצה האזורית .........  -----------------------
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 ב1מס'  הדוגמ               

 הודעה על הגשת רשימות מועמדים   
 ועד המקומיוישוב בו נערכות בחירות ליב     

 
 מנהל הבחירות של המועצה האזורית______________

 
 

 הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים למועצה
 לראש המועצה הצעת מועמד

 ורשימות מועמדים לועד המקומי
 

  1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו 156בהתאם לסעיף 
 אני מודיע בזה כלהלן :, ("הצו" -: )להלן

 
עד המקומי באזור_____ והבחירות למועצה  ולראש המועצה  וכן הבחירות לו .1

 _________.ביום  תתקיימנה
 
מועמד לראש המועצה, רשימות מועמדים למועצה ורשימות מועמדים הצעות  .2

 _________.עד המקומי ניתן להגיש ביום ולו
 

ועד המקומי ואת הצעות המועמד ואת רשימות המועמדים למועצה ול א. .3   
 ,למנהל הבחירות לראש מועצה יש להגיש בכתב

 _____ עד _____בשעות מ  ______, שמשרדו נמצא ב __________ מר
 

יש להגיש את רשימות המועמדים והצעות המועמד לראש המועצה על גבי  ב.   
 טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם נקבעו בצו. 

עד המקומי או הצעת וכל המבקש להגיש רשימת מועמדים למועצה או לו
מועמד לראש המועצה, רשאי לקבל את הטפסים שנועדו לכך ב............ 

 שעות ..................ין הביום.......... ב
 

יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים של 
המועמדים ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים. 

 שיוגשו באיחור לא יתקבלו. רשימות מועמדים
 

 רשימות מועמדים למועצה .4
 

 )נציגי הישוב במליאת המועצה( מספר חברי המועצה מטעם הישוב א.  
 העומדים לבחירה הוא...............; 

 ברשימת מועמדים למועצה אין לכלול יותר מ ............ מועמדים.
 

תומכים  …………רשימת מועמדים למועצה צריכה להיות חתומה בידי  ב.  
 .הרשומים בפנקס הבוחרים של האזורלפחות 
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 הצעות מועמד לראש מועצה .5

 
תומכים לפחות  …………הצעת מועמד לראש מועצה צריכה להיות חתומה בידי   

 .הרשומים באחד מפנקסי הבוחרים של אזור מהאזורים שבתחום המועצה
 
 
 ועד המקומי ורשימות מועמדים ל .6

 
 העומד לבחירה הוא .................;  ועד המקומיומספר החברים ב א.  

 מועמדים. ................עד המקומי אין לכלול יותר מ וברשימת מועמדים לו
 
 .................עד המקומי צריכה להיות חתומה בידי ולו רשימות מועמדים  ב.  

 .הרשומים בפנקס הבוחרים של האזורתומכים לפחות 
 
על כל אדם ששמו מוגש כמועמד, בין אם לראשות המועצה, בין אם למועצה, ובין  .7

 אדם שלאעל כתב הסכמה לשמש כמועמד.  אישיתעד המקומי לחתום ואם לו
 חתם על כתב הסכמה לא יאושר כמועמד.

 
נוסח כתב ההסכמה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש את הצעות ורשימות 

 המועמדים.
 

יאוחר  לאיש למסור את כתבי ההסכמה למנהל הבחירות או לפקיד הבחירות* 
 .ת הצעות ורשימות המועמדיםמהמועד האחרון שנקבע להגש

 
בלבד למועצה וברשימת  אחתאדם רשאי להיות מועמד ברשימת מועמדים  .8

עד המקומי. אדם שחתם על כתבי הסכמה לשמש כמועמד ולו אחתמועמדים 
, שמו עד מקומיולו, או ביותר מרשימה אחת למועצהביותר מרשימה אחת 

 הסכמתו.יימחק מכל רשימות המועמדים שלהן נתן את 
 

אדם רשאי לחתום כתומך רק על הצעת מועמד אחת לראש המועצה, רק על  .9
עד המקומי. ורשימת מועמדים אחת למועצה ורק על רשימת מועמדים אחת לו

אדם שחתם על יותר מהצעת מועמד אחת לראש המועצה או על יותר מרשימת 
מקומי, כל ועד הומועמדים אחת למועצה או על יותר מרשימת מועמדים אחת ל

 .בטלותחתימותיו לכל ההצעות והרשימות מאותו סוג 
 

תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כראש מועצה אזורית קבועים  )א( .10
 -)ב( לחוק המועצות האזוריות )בחירת ראש המועצה(, התשמ"ח 4בסעיף 

נוסח סעיפים אלה מצורף לטפסים שעל , בצוא 19 –ו  19וסעיפים  1988
להגיש הצעת מועמד לראש המועצה ואני מפנה את תשומת לב גביהם יש 

המעוניינים להציע מועמד לראשות המועצה, לדרישות הכשירות 
 המפורטות בסעיפים אלה.

 
 
 
 



 
 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים  

 לשכת המפקח הארצי על הבחירות
__________________________________________________ 

 28 

 
תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כחבר המועצה, וכחבר בועד  )ב(

נוסח סעיף זה מצורף לטפסים  , בצוא 19 –ו  19המקומי קבועים בסעיפים 
עד המקומי ואני מפנה ושעל גביהם יש להגיש רשימת מועמדים למועצה ולו

את תשומת לב המעוניינים להגיש רשימת מועמדים כאמור, לדרישות 
 הכשירות המפורטות בסעיף זה.

 
הצעת מועמד לראש המועצה או רשימת  לא תתקבל בצו 155על פי סעיף  .11

ועד המקומי שנעשו בה תיקונים, ומועמדים למועצה או רשימת מועמדים ל
שינויים או מחיקות )לרבות מחיקות בטיפקס( בשמות המועמדים או בסדר 

 רישומם או במספר הסידורי שליד שם המועמד.
 
 
 
 

 -----------------------  ------------------תאריך: 
 מנהל הבחירות  
 למועצה האזורית .........  
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 2מס'  הדוגמ

 
 

 אישור הדבקת מודעה
 
 

אני הח"מ ............. מאשר בזאת כי ביום .............. קיבלתי מודעות בדבר הגשת  .1
 ישוב ...............יהצעות ורשימות מועמדים לשם הדבקתם ב

 
 

להדביק את המודעות במשרד המועצה ובכל אחד מהמקומות  יכי עליהודע לי  .2
 שוב.יהמפורטים להלן במידה ומקומות כאלה קיימים בי

 
 ;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.
 ;טוניםגני ילדים ופעו ז.
 ;ארובתי ד ח.
 ;ספריות ט.
 ;אולמות ספורט י.

 ;בריכות שחיה יא.
 ;בתי ספר יב.
 ישוב.יכל מקום אחר שנהוג לפרסם בו מודעות ב יג.

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

 כדלקמן:
 
 
 
 

 
 

 חתימת המדביק 
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 3מס'  הדוגמ  
 אישור קבלת רשימת מועמדים 

 
 המועצה האזורית ...............

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

 
 ת רשימת מועמדיםבדבר הגשאישור 

 
, הוגשה ...............בשעה ...............כי ביום  המאשר בז אני, החתום מטה, מנהל הבחירות

ועד מקומי/לנציגות* העומדות להתקיים ולי רשימת מועמדים לבחירות הבאות למועצה/ל
 ................ביום

 
 ............... והאות)יות(...............לרשימה זו הוצע ע"י מגישיה הכינוי 

 
 /היא:ח הרשימה הואובא כ

 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז.

    
  

 הוא/היא:וממלא מקומו 
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז.
    

 
 שמות מועמדים; ...............מכילההרשימה 

 כתבי הסכמה של מועמדים................צורפו 
 

 -------------------- 
 )חתימת יד(  

                                                           ....................... :שעה  ............... תאריך:
 מנהל הבחירות למועצה 
 ..........האזורית... 

 
 הערות למנהל הבחירות ופקיד הבחירות:

 
 יש לציין באישור במפורש את שמות המועמדים שאין  -( אם חסרים כתבי הסכמה 1

 להם כתבי הסכמה.    
 
 ( באין ציון שם של בא כוח הרשימה או ממלא מקומו יראו את החותם הראשון 2

 שני כממלא מקומו.ברשימה כבא כח הרשימה ואת החותם ה    
 
 יש למתוח קו במקומות המיועדים לציון הכינוי או האות -( לא הוצעו כינוי או אות 3

 
 

 * מחק את המיותר
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 4מס' ה דוגמ 
 אישור קבלת הצעת מועמד  

 
 המועצה האזורית ................

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

 
 אישור קבלת הצעת מועמד

 
..............., הוגשה בשעה ...............כי ביום ה, בז החתום מטה, מנהל הבחירות מאשראני, 

הצעת מועמד לבחירות הבאות לראש למועצה האזורית, העומדות להתקיים  לי

 _______.ביום

 
 שם המועמד לראשות המועצה האזורית: 

 
 שם פרטי שם משפחה ת.ז.

   
 

 /היא:הוא צעת המועמדח הובא כ
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
     
 

 /היא:הוא /הממלא מקומו
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 
 

 *צורף/לא צורף כתב הסכמה.
 

-------------------- 
 )חתימת יד(              

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

 
 .....................תאריך:                                                                                        

 :הערה למנהל הבחירות
 

באין ציון שם של בא כוח ההצעה או ממלא מקומו, רואים את החותם הראשון על 
 ומו.הצעת המועמד כבא כוח הרשימה ואת החותם השני כממלא מק

 
 * מחק את המיותר
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 5מס' ה דוגמ  
 בדבר לבא כח רשימההודעה   

 ליקויים ברשימת מועמדים  
 

 _______________למועצה האזורית מנהל הבחירות
 

 .................... תאריך:                         
 ,לכבוד 

 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

1.     
2.     
 

 והשני כממלא מקומו. ............................הרשימה שהוצע עבורה הכינויח והראשון כבא כ
 

 א.נ.,
 

 ...........................באזור  עד מקומי/לנציגות*וליקויים ברשימת המועמדים למועצה/ לוהנדון: 
 

כי בבדיקה ראשונית של רשימת המועמדים הנ"ל נתגלה)ו(  ך,להודיעבזה מתכבד אני  . 1
 :דלקמןליקוי)ים( כ

 
מס' 

 סידורי
 ברשימת 
 החותמים

 מהות הליקוי  שמו של החותם

 לא מופיע בפנקס הבוחרים של האזור הקוסם עוץ 3
חתם לרשימת מועמדים נוספת למועצה/  פינוקיו 5

 ועד מקומי/ לנציגות*ול
 מספר תעודת הזהותלא צוין  פיטר פן 8

 לא צוין השם הפרטי ד"ר דוליטל 11

 
 

 מהות הליקוי  שם המועמד
 לא צוינה שנת הלידה )הגיל( סאם גמג'י

 מאחר ונולד בשנת.... יש לציין תאריך פו הדב
 לידה מדויק

 
 חתימות...................חתימות תומכים, חסרות עוד  ...........מאחר ונפסלו 

 
 . לטופס השלמת חתימותרצ"ב דוגמא 

     
 ..................לא יאוחר מיוםעד ם רשאים לתקן בכתב את הליקויים הנ"ל את . 2
 
 הודעה על ליקויים המתייחסים למועמדים נשלחה גם לכל מועמד בנפרד. . 3
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הבדיקה שנעשתה היא בדיקה ראשונית. ההחלטה בדבר כשרות הרשימה וכשרות  .4

לאחר בדיקה נוספת שתעשה אחרי תיקון הליקויים או אחרי תום המועמדים תתקבל 
המועד לתיקון. התיקון כשלעצמו אינו מבטיח אישור הרשימה או המועמד, אם ימצאו 

 פגמים המחייבים פסילת הרשימה או מועמדים.
 
 

 בכבוד רב, 
 הל הבחירות למועצה האזוריתמנ 

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

 זו על מנהל הבחירות להתאים את תוכן ההודעה לנסיבות כל מקרה ומקרה. הלפי דוגמ :הערה
 *  מחק את המיותר
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 6מס'  הדוגמ  
 הצעת מועמד הודעה לבא כוח  

 בדבר ליקויים בהצעה  
 
 
 

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

 ................................. תאריך:  
 

 ,לכבוד
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
1.     
2.     
 

 הראשון כבא כוח ההצעה למועמדותו של מר ......... לראש המועצה והשני כממלא מקומו.
 

 נ.,ג,א.
 ליקויים בהצעת מועמד לראש המועצההנדון: 

 
הריני מתכבד להודיע כי בבדיקה ראשונית של הצעת המועמד הנ"ל נתגלה)ו( ליקוי)ים(  .1  

 כלהלן:בהצעה 
 

 לא צוינו הפרטים האישיים הבאים של המועמד: ............ א.
 

 ליקויים בחתימות התומכים: ב.
 

 מס' סידורי
 ברשימת 
 החותמים

 מהות הליקוי  שמו של החותם

לא רשום באף אחד מפנקסי הבוחרים של  םאבן מנוטרדיהג 2
 האזורים שבתחום המועצה האזורית

 כתומך על הצעת מועמד אחרתנפסל כי חתם  עלי באבא 12
 לא נרשם מספר תעודת זהות מרי פופינס 17
 לא צוין שם המשפחה פרודו 21

  
 מאחר ונפסלו ..... חתימות תומכים, חסרות ......... חתימות.

 לטופס השלמת חתימות. הצ"ב דוגממ
 
 א יאוחר מיום .......לעד "ל ם רשאים לתקן בכתב את הליקויים הנאת .2

 
 .עמד עצמוומהודעה על הליקוי)ים( המתייחסים למועמד, נשלחה גם ל .3
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הבדיקה שנעשתה היא בדיקה ראשונית. ההחלטה בדבר אישור ההצעה תתקבל לאחר  .4
 בדיקה נוספת שתעשה אחרי תיקון הליקויים או אחרי תום המועד לתיקון.

 
המחייבים פסילת התיקון כשלעצמו אינו מבטיח אישור ההצעה אם יימצאו פגמים 

 ההצעה.
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית  
 
 
 
 
 
 
 

--------------------- 
 מקרה ומקרה. זו על מנהל הבחירות להתאים את תוכן ההודעה לנסיבות כל ההערה: לפי דוגמ

  



 
 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים  

 לשכת המפקח הארצי על הבחירות
__________________________________________________ 

 36 

  7מס'  הדוגמ  
 הודעה בדבר  

 ברשימת מועמדים למועמדליקויים המתייחסים  
 
 

 _____________למועצה האזורית הבחירותמנהל 
 

 ............ תאריך:                    
 

 ,לכבוד
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז.
    

 
 ............: ברשימת המועמדים שהוצע עבורה הכינוי /תמועמד

 
 נ.,ג.א.

 
 ............ באזור  עד מקומי/לנציגות*וליקויים ברשימת המועמדים למועצה/לוהנדון: 

 
כי בבדיקה ראשונית של רשימת המועמדים הנ"ל נתגלה)ו( ך, להודיע /תי מתכבדאנ . 1

 ן:דלקמליקוי)ים(, המתייחס)ים( אליך, כ
 

 ;)לא צוינה שנת הלידה )הגיל 
 ;השם הפרטי צוין רק באות ולא במלואו 
 .מאחר ונולדת בשנת ...... יש לציין את תאריך הלידה המדויק 

 
 . ................: לא יאוחר מיוםעד לתקן בכתב את הליקוי)ים( הנ"ל  /תשאיר את/ה . 2
 
הבדיקה שנעשתה היא בדיקה ראשונית. ההחלטה בדבר כשרות הרשימה וכשרות  .3

המועמדים תתקבל לאחר בדיקה נוספת שתעשה אחרי תיקון הליקוי)ים( או אחרי 
אישור הרשימה או המועמד, אם תום המועד לתיקון. התיקון כשלעצמו אינו מבטיח 

 ימצאו פגמים המחייבים פסילת רשימה או מועמד.
 
 
 

 בכבוד רב,           
                  

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

 
 * = מחק את המיותר

 
 

------------------------------------------------------------------- 
 ומקרה. את תוכן ההודעה לנסיבות כל מקרה זו על מנהל הבחירות להתאים ההערה: לפי דוגמ
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 8מס'  הדוגמ 
 הודעה בדבר ליקויים        

 למועמד לראשות המועצה המתייחסים 
 

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

 .................תאריך:   
 
 

 ,לכבוד
  

 מען שם פרטי משפחהשם  ת.ז.
    

 
 בהצעת מועמד לראשות המועצה /תמועמד

 
 נ.,ג.א.
 

 ליקויים בהצעת מועמדותך לראשות המועצה הנדון:
 

כי בבדיקה ראשונית של הצעת המועמד הנ"ל נתגלה)ו(  ,הריני להודיעך .1
 ליקוי)ים(, המתייחס)ים( אליך כלהלן:

 
 ;)לא צוינה שנת הלידה )הגיל 
 רק באות ולא במלואו; השם הפרטי צוין 
 .מאחר ונולדת בשנת ...... יש לציין את תאריך הלידה המדויק 

 
 לא יאוחר מיום ...........עד לתקן בכתב את הליקוי)ים( הנ"ל  /תרשאיאת/ה  .2

 
הבדיקה שנעשתה היא ראשונית בלבד. ההחלטה בדבר כשרות ההצעה יובהר, כי 

ן הליקוי)ים( או אחרי תום תתקבל לאחר בדיקה נוספת שתעשה אחרי תיקו
המועד לתיקון. התיקון כשלעצמו אינו מבטיח את אישור ההצעה אם יימצאו 

 פגמים המחייבים את פסילתה.
 
 
 

 בכבוד רב,  
         ................................. 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית  
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
 ומקרה. זו על מנהל הבחירות להתאים את תוכן ההודעה לנסיבות כל מקרה ההערה: לפי דוגמ
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  9מס'  הדוגמ
 הודעה בדבר אי אישור  

 כינוי או אות לרשימה  
 
 

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

 .............................. תאריך:  
 

 ,לכבוד
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
1.     
2.     
 

 והשני כממלא מקומו. .....................: ח הרשימה שהוצע עבורה הכינויוהראשון כבא כ
 

 א.נ.,
 

באזור מקומי/לנציגות*  עדואי אישור כינוי/אות* לרשימת מועמדים למועצה/לוהנדון: 
.......... 

   
 

י מתכבד להודיע כי לא אישרתי את הכינוי* / האות* שהוצע לרשימת אנ .1
עד מקומי/לנציגות* העומדות והמועמדים שהוגשה לבחירות למועצה/לו

 כוחה* / ממלא מקום בא כוחה*.-בא את/הוש................-להתקיים ביום 
 

 ....להלן הנימוקים להחלטתי: ..................
 
 . ................לא יאוחר מ עד כינוי* / אות* חדש לרשימתכם אפשר להציע  .2
 
ההחלטה בדבר אישור הכינוי/האות)יות(* החדש תתקבל לאחר בדיקה נוספת  .3

 שתעשה אחרי תיקון הליקוי.
 
 

 בכבוד רב,  
 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית  
 

 * = מחק את המיותר.
 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 זו על מנהל הבחירות להתאים את תוכן ההודעה לנסיבות כל מקרה ומקרה. ההערה: לפי דוגמ
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 01מס'  הדוגמ 

 השלמת חתימות חסרות  ................:אזור
 לרשימת מועמדים  

 
 

 (( בקשר לתיקון הליקוי5מס'  הזו רצוי לצרף למכתב מנהל הבחירות )דוגמ הדוגמ)
 

 ,לכבוד
 מנהל הבחירות

 
 

 ................השלמת חתימות חסרות באזור הנדון: 
 

................, תומכים עד המקומי/לנציגות* באזור ואנו הח"מ, בעלי זכות בחירה למועצה/לו
עד ו, אשר הוגשה לבחירות הבאות למועצה/לולהלןשפרטיה מובאים ברשימת המועמדים 

מקומי/לנציגות* ומוסיפים בזה את חתימותינו לחתימות התמיכה שניתנו לרשימה הנ"ל 
 בעת הגשתה.

 
 ...................................       ............:   לרשימההכינוי והאות)יות( המוצעים 

 
 /היא:ח הרשימה הואובא כ

 
 מען שם פרטי משפחהשם  ת.ז. 

     
 

 /היא:הוא /הממלא מקומו
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 המועמדים
 

 מען שנת לידה שם פרטי שם משפחה ת.ז. מס"ד

1.       

2.       

3.       

4.       
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 הנוספים חתימות מגישי ההצעה
 

 שם היישוב תאריך לידה שם פרטי שם משפחה ת.ז. מס"ד
המגורים )מקום 

לפי פנקס 
 הבוחרים(

 חתימה

1.        

2.        

3.        

4.        
 

 * = מחק את המיותר
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 11מס'  הדוגמ  
 השלמת חתימות חסרות 

 מועמד לראשות המועצה להצעת
 

 ( בקשר לתיקון הליקוי(6מס'  הזו רצוי לצרף למכתב מנהל הבחירות )דוגמ ה)דוגמ
 

 ,לכבוד
 הבחירות  מנהל

 .........האזוריתלמועצה 
 
 

 מועצה ה .......... לראשות/גב'מועמדות של מרההשלמת חתימות חסרות להצעת הנדון: 
 

, תומכים בהצעת .........באזור  ......... אנו הח"מ, בעלי זכות בחירה במועצה האזורית
להלן, אשר הוגשה לבחירות הבאות לראש המועצה, ומוסיפים בזה את  פורטתהמועמד המ

 חתימותינו לחתימות התמיכה שניתנו להצעה הנ"ל בעת הגשתה.
 

  :ראשות המועצה האזוריתלשם המועמד 
 

 שם פרטי שם משפחה ת.ז.
   

 
 /היא:הוא צעת המועמדח הובא כ

 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 /היא:הוא /הממלא מקומו
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 הנוספים חתימות מגישי ההצעה
 

 שם היישוב תאריך לידה שם פרטי שם משפחה ת.ז. מס"ד
)מקום המגורים 

לפי פנקס 
 הבוחרים(

 חתימה

5.        

6.        

7.        

8.        
 

 * = מחק את המיותר
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 21מס'  הדוגמ  

 הודעה בדבר  
 מועמדאישור הצעת   

 
 

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

 וד,לכב
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
1.     
2.     
 

 הראשון כבא כוח הצעת המועמד והשני כממלא מקומו.
 

 א.נ.,
 

 לראשות המועצה ............................... /גב'מועמדות של מרהאישור הצעת הנדון: 
 

הריני  ,1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו 165בהתאם לסעיף 
כי לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות החלטתי לאשר את הצעת המועמד  ,מתכבד להודיעך

 ..................הנ"ל שהוגשה לבחירות לראשות המועצה העומדות להתקיים ביום 
 
 

 ................................. תאריך:
 
 
 

 בכבוד רב,  
 
 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית  
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 31מס'  הדוגמ  
 בדבר הודעה   

 אישור רשימת מועמדים  
 

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

 
 
 

 ,לכבוד
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
1.     
2.     
 

 והשני כממלא מקומו.  הרשימה שהוצע עבורה הכינויהראשון כבא כח 
 

 א.נ.,
 

 עד מקומי/לנציגות*ואישור רשימת המועמדים למועצה/לוהנדון: 
 .................................באזור   

 
ני א ,1958 – המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח בצו 165בהתאם לסעיף 

כי בהתייעצות עם ועדת הבחירות החלטתי לאשר את רשימת  ,להודיעך /תמתכבד
עד מקומי/לנציגות* העומדות והמועמדים הנ"ל שהוגשה, באזור הנ"ל, לבחירות למועצה/לו

 . .........................להתקיים ביום 
 
 
 ..................................א: הכינוי שאושר לרשימה הו  

 
 
 .............................לרשימה:  /והאות)יות( שאושרה  

 
 
 

 
 בכבוד רב,  

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

 
 

 ................................. תאריך:
 

 * = מחק את המיותר
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 41מס'  הדוגמ 

 פסילתהודעה בדבר   
 מועמד לראש מועצה הצעת  

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

 
 לכב'

 
 צעת המועמד:ח הובא כ

 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 : /הממלא מקומו
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

  :שם המועמד לראשות המועצה האזורית
 

 שם פרטי שם משפחה ת.ז.
   

 
 

 ...(................. /גב'הצעת מועמד לראש מועצה )שם המועמד: מרפסילת הנדון: 
 

 -להלן:) 1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו)ב( 161בהתאם לסעיף 
עצות עם ועדת הבחירות החלטתי כי הצעת יכי לאחר התי ך,להודיע /תני מתכבדא"(, הצו"

 על דרישות הדין ומשום כך היא פסולה.המועמד הנ"ל לראש המועצה איננה עונה 
 

 ................................................................................ :הנימוקים לפסילה הם
 

 ,בכבוד רב  
 

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

 
 

 
 הערה למנהל הבחירות: *

 רק אם הנימוק לפסילת ההצעה היא יש לשלוח הודעה זו גם למועמד עצמו 
 אי כשירותו של המועמד לכהן כראש המועצה.  

 
 



 
 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים  
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 51דוגמה מס'   
 הודעה בדבר  

 פסילת רשימת מועמדים  
 

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

 .................. תאריך: 
 ,לכבוד

 
 מר/גב'

 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 :עבורה הוצעו הכינוי והאות/יות הבאות הרשימהח ובא כ
 

 אות/יות הרשימה הרשימה כינוי
  

 
 מר/גב'

 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 ום בא כוחה של הרשימה הנ"לממלא מק
 

 נ.,ג.א.
 

 ..................באזור  מקומי/לנציגות*עד ופסילת רשימת המועמדים למועצה/לו הנדון:
 

 -להלן:) 1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח בצו)ב( 161בהתאם לסעיף 
כי לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות החלטתי שרשימת  ,להודיע /תמתכבד אני, "(הצו"

להתקיים ביום עד מקומי/לנציגות* העומדות והמועמדים שהוגשה לבחירות למועצה/לו
 ............ ובשבילה הוצע הכינוי ........, אינה עונה על דרישות הדין ומשום כך היא פסולה.

 
 הנימוקים לפסילה הם ................................. 

 
 בכבוד רב,  

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

 
 

 
 

 המיותר*  מחק את 



 
 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים  

 לשכת המפקח הארצי על הבחירות
__________________________________________________ 

 46 

  61מס' ה דוגמ  
 מועמדהודעה בדבר פסילת   

 ברשימת מועמדים  
 ..................למועצה האזורית מנהל הבחירות

 
 ............... תאריך:             

 ,לכבוד
 מר/גב'

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
     
 

 הרשימה עבורה הוצעו הכינוי והאות/יות הבאות:ח ובא כ
 

 אות/יות הרשימה הרשימהכינוי 
  

 
 מר/גב'

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 ום בא כוחה של הרשימה הנ"לממלא מק
 

  /גב' מרהמועמד/ת 
 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז.

    
 

 א.נ.,
 

 .........באזור עד מקומי/לנציגות*ופסילת מועמד)ים( ברשימת מועמדים למועצה/לוהנדון: 
 

 1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו)א( 163בהתאם לסעיף 
כי לאחר התייעצות עם ועדת הבחירות פסלתי את  ,ני מתכבד להודיעך, א"(הצו" -להלן:)

ברשימת  .............. :במספר סידורי /ההמופיע ..........................מר/גב':  מועמדותו של
לנציגות* העומדות להתקיים  עד מקומי/והמועמדים הנ"ל שהוגשה לבחירות למועצה/לו

 . ................ביום 
 

 ואלה נימוקי הפסילה................................ 
 

 בכבוד רב,  
  ................ 

 מנהל הבחירות למועצה האזורית                            
 
 
 

 את המיותר *  מחק
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 17מס'  הדוגמ  
 הודעה בדבר פסילת כינוי   

 או אות לרשימה  
 מנהל הבחירות למועצה האזורית .............

 
 ................ תאריך:  
 

 ,לכבוד
 מר/גב'

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 
     
 

 הרשימה עבורה הוצעו הכינוי והאות/יות הבאות:ח ובא כ
 

 אות/יות הרשימה כינוי הרשימה
  

 
 מר/גב'

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

     
 

 .ום בא כוחה של הרשימה הנ"לממלא מק
 

 נ.,ג.א.
 

עד מקומי/לנציגות* באזור ופסילת כינוי/אות)יות( לרשימת מועמדים למועצה/לוהנדון: 
............ 

  
לרשימה לא תוקן  ידכם-יקוי בכינוי/באות)יות(* שהוצע עלהריני להודיעך כי הל .1

 להנחת דעתי, לפיכך החלטתי לפסול כינוי/אות)יות(* זה.
 
המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  בצו)ב( 166בתוקף סמכותי לפי סעיף  .2

ולאחר שקיימתי על כך התייעצות עם ועדת  ("הצו" -:)להלן 1958 -התשי"ח 
 ואת האות)יות( ............ הבחירות, החלטתי לקבוע לרשימה את הכינוי ............

 
 **מצ"ב הודעה על אישור הרשימה בכינוי ובאות)יות( כנ"ל.  .3

 
 ,בכבוד רב  
           ............................. 

 מנהל הבחירות למועצה  
 האזורית  

 
 

 * מחק את המיותר.
 .13מס'  היש לצרף הודעה לפי דוגמ **



 
 
 

 מדינת ישראל 
 משרד הפנים  
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 81מס'  הדוגמ  
 על אישורהודעה למפקח   

 ועמדיםמרשימות והצעות  
 לכבוד

 המפקח הארצי על הבחירות
 משרד הפנים

 bechirot@piba.gov.ilבאמצעות מייל הבחירות: 
 

 נ.,ג.א.
 

 במועצה האזורית _______ והצעות מועמד לראש מועצה הנדון: אישור רשימות מועמדים
 

 :הבאות המועמדהצעות הוגשו ואושרו כדין  לראש מועצהלקראת הבחירות . א
 

 מען שם פרטי שם משפחה ת.ז. 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      
 
 

 הבאות: רשימות מועמדים הוגשו ואושרו כדין מועצהמליאת ללקראת הבחירות  .ב
 
 שם האזור............ .1
 

מס' 
צירים 

העומדים 
 לבחירה

מס' 
רשימות 
 שהוגשו

מס' 
רשימות 
 שנפסלו

 הרשימות שאושרו
 

 המועמדים שאושרו אות וכינוי הרשימה   
 שם פרטי שם משפחה    

1.       

2.       

3.       
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 שם האזור............ .2
 

מס' 
צירים 

העומדים 
 לבחירה

מס' 
רשימות 
 שהוגשו

מס' 
רשימות 
 שנפסלו

 הרשימות שאושרו
 

 המועמדים שאושרו אות וכינוי הרשימה   
 שם פרטי שם משפחה    

1.       

2.       

3.       
 

 הבאות:* אושרו כדין רשימות מועמדים ועד מקומי/נציגותולבחירות  לקראת .ג
 

 שם האזור .............. .1
 

מס' חברי 
ועד / 

נציגים* 
העומדים 

 לבחירה

מס' 
רשימות 
 שהוגשו

מס' 
רשימות 
 שנפסלו

 הרשימות שאושרו
 

 המועמדים שאושרו אות וכינוי הרשימה   
 שם פרטי שם משפחה    

      
      
      

 
 שם האזור .............. .2
 

מס'   
רשימות 
 שהוגשו

מס' 
רשימות 
 שנפסלו

 הרשימות שאושרו
 

 המועמדים שאושרו אות וכינוי הרשימה   
 שם פרטי שם משפחה    

      
      
      
 

 מנהל הבחירות                                                                                     
 מועצה האזורית ........ל                                                                                                  

 
 

 * מחק את המיותר.


