
 מדינת ישראל
 ניםמשרד הפ

 
 
 

 
 02-5955956/7פקס :      02-5955950טל :      9546434 הר נוף, ירושלים, 22 כנפי נשריםרח' 

 

 
 2016יולי,  19

 י"ג תמוז, תשע"ו
   6120ז "מוא 3חוזר 

 לכבוד
 מנהלי הבחירות

 יו"ר ועדת הבחירות
 

 א.ג.נ.,
 

 הכנת פנקסי בוחרים  הנדון:
 כללי .1 
 הזכאים להירשם בפנקס .2 
 שלבי הכנת הפנקסים .3 
 רות באגודה השתופיתציון חב א.  
 הצגת הפנקסים לעיון ב.  
 הגשת עררים על הפנקסים ג.  
 הגשת ערעורים ד.  
 תיקון הפנקסים וכניסתם לתוקף ה.  
 חתימה על הפנקסים וכניסתם לתוקף ו.  
   
 
 כללי .1

 
על ועדת הבחירות את התפקיד של הכנת פנקסי בוחרים  מטילצו המועצות האזוריות  א. 

 ( שבתחום המועצה האזורית.או תחום עודף ישובור כל אזור )עב
מלבד מקום בו נאמר כי ההוראה מופנית ) לוועדת הבחירות ההוראות בחוזר זה מופנותעל כן, 

 (.למנהל הבחירות ולא לוועדה
 

רך הבחירות לכל אחד מן המוסדות העומדים צולישמש  אזורפנקס בוחרים שהוכן עבור  ב. 
דים המקומיים. בישובים ועובמועצה וה אזורמועצה, נציגי הלבחירה: ראש ה

ועד האגודה ורך בחירת ועד מקומי נפרד מצולישמש פנקס הבוחרים , השיתופיים
עד המקומי מטעם התושבים שאינם ורך בחירת נציגות בוצולאו להתיישבות השיתופית 

 .להתיישבות חברים באגודה השיתופית
 

 
, הן כבוחר והן כמועמד, מותנית ברישום בפנקס הבוחרים. הזכאות להשתתף בבחירות ג. 

מי שאיננו רשום בפנקס הבוחרים איננו זכאי להצביע ואף לא להיות מועמד לאחד מן 
 .המוסדות העומדים לבחירה
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 הזכאים להרשם בפנקס בוחרים .2
 

ב כל אדם זכאי להיות רשום בפנקס בוחרים של ישו צול 144נחזור ונזכיר כי לפי סעיף 
 :הבאיםשמתקיימים בו, באופן מצטבר, התנאים 

 
מקום מגוריו היה , (6/201/073) ותשע" ז סיוןכ" יום לפני יום הבחירות, כלומר ביום 150 א. 

 בתחום הישוב; הקבוע
 

מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתחום    ,(6/201/073) ותשע" כ"ז סיון ביום ב. 
 הישוב;

 
שנים  71שהוא יום הבחירות, הוא יהיה בן  ( 6/2011/192) זתשע" חשווןכ"ח  ביום ג. 

 (.7.11.1999: כ"ח חשוון תש"ס, תאריך לידה לבוחר) ;לפחות
 

( שמו לא הופיע בפנקס הבוחרים 29/05/2015 -מהחודשים שקדמו ליום הבחירות ) 18-ב ד. 
 ימו בחירות.( בה התקיעירייה, מועצה מקומית או מועצה אזוריתברשות אחרת )

 
בכל ישוב ( פנקסי בוחרים)לכם רשימות של התושבים נמסרו  ,2016ביולי  14 -הה'  וםיב .3

 רית.שבתחום המועצה האזו
 

ויכללו בית של שמות המשפחה, -ערוכות לפי סדר אלף רשימות התושבים שהועברו אליכם, .4
בוחרים של הישוב. מתקיימים בהם תנאי הזכאות להיכלל בפנקס ה לכאורהאשר תושבים 

רשימות אלה מהוות את פנקסי הבוחרים הגולמיים שעל בסיסם עליכם להכין את הפנקסים 
 הסופיים. 

 
 ברשימות התושבים הללו ייתכן שנפלו שגיאות מסוגים שונים כגון: 

 
  נכלל משום מה ברשימה או לא להיכלל בפנקס הבוחרים  זכאישמו של תושב אשר

 להיפך
  להיכלל בפנקס מופיע ברשימה;  זכאישאינו שמו של אדם 
  ( איננו י, תאריך לידה וכדו'שם פרטברשימה לגבי תושב פלוני ) המצויניםפרט מהפרטים

 ;נכון
  שם, שם משפחה, ) ( בצו יש לרשמםג)143לפי סעיף אשר לא נרשם כלל אחד מהפרטים

 . (, שנת לידה, מען ומספר זהותהאבשם 
 

ותוך היצמדות ללוח תאם להליכים המפורטים להלן, בה ותפקידכם הוא לתקן שגיאות אל
 את פנקסי הבוחרים הסופיים. תהוונה בדרך זו  תתוקנה. הרשימות שהזמנים הקבוע לכל שלב

 
 :ואלה הם שלבי התיקון 

 
ציון חברות או אי חברות באגודה מחיקת מי שאינו תושב קבע ביישוב ביום הקובע ו א. 

 השיתופית להתיישבות
 

מי שביום הקובע לא היה מקום מגוריו הקבוע בתחום היישוב אינו זכאי כזכור,  
 להיכלל בפנקס הבוחרים. 

 
 ,(לרבות קיבוצים) יש לרשום בפנקס בוחרים של ישוב שיתופי בצו)ג( 143לפי סעיף בנוסף, 

 אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית להתיישבותליד שמו של כל בוחר 
השיתופית חשוב להדגיש כי יש לסמן את חברי האגודה  .בישואותו  של  החקלאית

 (אגודה שיתופית קהילתית וכו'אחרת ) ולא את חברי אגודהבלבד, חקלאית להתיישבות 
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קבלת החלטת השר האם לקיים רך צולציון זה דרוש  ., אם יש כזוהקיימת במקביל
ירות לנציגות של עד מקומי נפרד מועד האגודה השיתופית או בחובאותו ישוב בחירות לו

 התושבים שאינם חברים באגודה השיתופית. 
 

ועליכם להשלים את  אלו אינם מצוינים ים, פרטהבוחרים אשר תסופקנה לכם ברשימות
 :באופן הבאהחסר 

 
אל הוועדים מתבקשים לפנות  אתם , (15/7/2016) ותשע" ט' תמוז לא יאוחר מיום (1)  

, להעביר לידיהם עותק של צה האזוריתמהיישובים במוע דשל כל אח המקומיים
 למחוק מהרשימה כל מי שאינו תושב קבע של היישובולדרוש מהם  פנקס הבוחרים

 .על שמו של התושב באמצעות סימון קו
לפנות אל הוועד המנהל להנחות את הוועד המקומי  ישביישובים שיתופיים , בנוסף

את רשימות   וספק לולדרוש כי ילהתיישבות חקלאית של האגודה השיתופית 
  .החברים באגודה השיתופית

ידי -עלאת חברי האגודה השיתופית בפנקס  , בהתאם לכך,יסמןהוועד המקומי 
 .ליד כל חבר ח'סימון האות 

 
כאמור לעיל, יש לסמן חברות רק באגודה השיתופית להתיישבות חקלאית, ולא 

 באגודה אחרת.
 

 (. א1-ו 1מס'  אותדוגמל )כנ" מידעלדרישה לקבלת  דוגמהרצ"ב  --  
יש להעביר עותק מכל דרישה כאמור למנהל הבחירות. מנהל הבחירות יסרוק 

 ישות באותה מועצה אזורית למשרדנו בירושליםויעביר במרוכז את כל הדר
 

 : דגשים
פנקסי הבוחרים הם בבחינת "מאגר מידע" חל איסור על העברתם בפקס או  .א

א להשיב לכם את הפנקסים המתוקנים במייל ועליכם להורות לוועדים של
 בדרך זו.

חל איסור חמור על הותרת הפנקס או העתק ממנו בידי הוועד המקומי  .ב
 והמדובר בעבירה.

 
אנא הבהירו לוועדים שאת מחיקת הבוחרים יש לבצע באמצעות סימון קו  .ג

. יש להקפיד למחוק בקו רק את על שמו של הבוחר אותו מבקשים למחוק
. אין לסמן סימון לידו או לכתוב ת מספר תעודת הזהותשם הבוחר, ולא א

 יש למחוק בקו. , אלא רק"נמחק", "עזב" או "לא ידוע"
הסמכות להורות או לבקש לו אך אין  -על הוועד המקומי למחוק בוחרים  .ד

זכאי להיכלל בפנקס אך לא נכלל בו אדם שסבור כי הוא הוספת בוחרים. 
להוסיף מוסמכת חירות אינה . גם ועדת הביגיש ערר –מחמת טעות 
 במסגרת ערר. , אלא רקמיוזמתה בוחר

 
    
אין  – ן חברות או אי חברות באגודה השיתופיתיבעני מידעבאם לא תקבלו במועד  (3)  

 ליד שם הבוחרים. לציין נתון זה
 

לסיים את הפעולות  תנדרש , ועדת הבחירות בצו)א( 143בהתאם לאמור בסעיף 
 .(6/2017/25) ותשע" י"ט תמוז ליוםעד האמורות לעיל 
יחתמו על אישור כי פנקס הבוחרים כולל את כל מי ועדת הבחירות בשלב זה חברי 

 (.ב1מצ"ב דוגמה שזכאי להיכלל בו )
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על מנהל הבחירות לעקוב אחר התקדמות הכנת פנקס הבוחרים, ולוודא כי ועדת 
בעו. במקרה שעולה הבחירות תסיים את הפעולות האמורות לעיל במועדים שנק

חשש כי ועדת הבחירות לא תעמוד בלוחות הזמנים המחייבים, על מנהל הבחירות 
 להתריע על כך בפני המדרג המחוזי ולשכת המפקח הארצי על הבחירות.

 
 המעודכן למפקח על הבחירות פנקס הבוחריםהעברת עותק של  ב. 

 
( ועדת הבחירות תחזיר את בריםמחיקה וסימון החלאחר עדכון פנקס הבוחרים כאמור )   

 הפנקס למנהל הבחירות.
כל מנהלי הבחירות יצלמו את הפנקסים, ישימו כל פנקס בשקית ניילון שקופה )

(, ויצרפו את השקיות למעטפה אחת עליה יירשם שם המועצה יישוב בשקית נפרדת
 האזורית. 

 מייד עם סיום עדכון הפנקס. ת המעטפות יש להעביר למשרדנוא
 28.7.2016 – 25.7.2016שבין  בימים ע מחיקות הבוחרים במחשב יתבצעביצו

 להיות זמינים לכל שאלה וברור, באם יהיו.ועל מנהלי הבחירות במשרדי המפקח 
    

בנוסף, על מנהל הבחירות להעביר ללשכת המפקח הארצי סיכום של מספר 
 לעיל. התושבים בכל יישוב, וכמה מתוכם הם חברי אגודה שיתופית כאמור

 
 הצגת פנקסי הבוחרים לעיון הציבור .ג 

 
 :מועד ההצגה (1)  

 כ"ח תמוז כלומר ביוםשלפני יום הבחירות,  118-הקובע כי ביום  צול)א( 145סעיף 
, תציג ועדת הבחירות העתקים מפנקסי הבוחרים של כל (83//6120) ותשע"

 האזורים לעיונו של הציבור. 
 

 .אין להאריך מועד זה – (6120/8/14) ותשע" י' אב הצגת הפנקסים מסתיימת ביום
 
 
 

 :מקום ההצגה (2)  
 :במקומות הבאיםהפנקסים יוצגו  צול)א( 145על פי סעיף 

 
 האזורים. כלכאן יש להציג את הפנקסים של  - האזורית במשרד המועצה )א(   

 
ם כל עד המקומי ובמקומות ההצגה הנוספים בתחוובמשרד הו -בישובים  )ב(   

; כאן יש להציג 2ישוב שעליהם החליטה הועדה בהתאם לנדרש בחוזר מס' 
 בכל ישוב רק את הפנקס של הישוב.

 
 :הודעה על ההצגה (3)  

 
שהוא כאמור יום הצגת   ,(83//6120) ותשע" כ"ח תמוז לא יאוחר מיום )א(   

הפנקסים, על יו"ר ועדת הבחירות לפרסם מודעה על ההצגה ועל הזכות 
 הגיש עררים על הפנקסים.ל

שבלשכת המפקח הארצי במודעה יופיע גם מספר הטלפון של מרכז המידע 
 , כמפורט בהמשך.על הבחירות 

 
 (.2מס'  דוגמהלמודעה בדבר הצגת הפנקסים ) דוגמהרצ"ב  ---   

 
ביישוב בו הנהלת האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית לא מסרה מידע  )ב(   

 דה השיתופית, כל הבוחרים יסומנו כ'לא חברים'.בדבר חברי האגו
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כי לא  ,יש לכלול במודעה המתפרסמת על הצגת פנקס זה הערה כזהבמקרה 

נרשם בפנקס דבר לגבי החברות באגודה השיתופית )משום שהנהלת האגודה 
ין זה( וכי במסגרת הגשת עררים על הפנקס, רשאי תושב ילא מסרה מידע בענ

 צוין כי הוא חבר או שאיננו חבר באגודה השיתופית. להגיש ערר על כך שלא
  

 
 (.א'2מס'  דוגמהלמודעה על הצגת פנקס בתוספת ההערה הנ"ל ) דוגמהרצ"ב  ---   

, ויש שימו לב כי אין לכלול את ההערה הזו במקרים בהם כן נמסר המידע
 .2להשתמש בדוגמה מס' 

 
רסם בכל האזורים במקומות את ההודעה על הצגת פנקסי הבוחרים יש לפ )ג(   

. כמו 2שנקבעו על ידי ועדת הבחירות לפרסום הודעותיה כאמור בחוזר מס' 
)אם יש למועצה אתר  לפרסמה באתר האינטרנט של המועצה האזורית ישכן 

 .במקום בולט – אינטרנט(
 לשלוח הודעה זו גם לכל בית אב בתחום כל אזור.רצוי 

 
הודעה שפורסמה בכל אחד מהאזורים וכן את יש לשלוח אלינו העתק מה )ד(   

הכול סרוק  – 2הדבקת המודעה כמוסבר בחוזר מס' העתקי האישורים על 
 ומצורף להודעת דוא"ל.

 
 הערה:

 םהצגת הפנקסים ופרסוצורך ל בעובדי המועצהעזר יאנו מזכירים כי ניתן לה
צגת ימי ה 10כל לוודא כי המודעה תלויה במשך  חובה. ההודעות על ההצגה

 .הפנקסים
 

 על הבחירות בלשכת המפקח הארצימרכז מידע ( 4)   
     
  ,מרכז מידע טלפוני להצגת פנקס הבוחרים במהלך כל ימי הצגת הפנקס יפעל (א)   

ידי מרכז המידע הוא האם הפונה מופיע או לא מופיע -המידע שיימסר על
  בפנקס הבוחרים ביישובו.

 
 .ימי הצגת הפנקס 10כל השירות יפעל במהלך  (ב)   

 
הגישה אליו באמצעי י מספר את דבר קיומו של המרכז ואתמשרדנו יפרסם  )ג(   

נטרנט יזה יועלה לאתר הא דעהתקשורת הרלבנטיים ואנו מבקשים כי גם מי
 אנא ודאו כי כך נעשה.  –של המועצות האזוריות 

 
ת המתפרסמות עודאת מספרי הטלפון של מרכז המידע במולכלול יש  )ד(   

 לקראת הצגת הפנקסים.
 
 

 הגשת עררים על פנקסי הבוחרים ג. 
 

 העילות להגשת ערר (1)  
 

הצגת פנקסי הבוחרים לעיון הציבור, נועדה לאפשר לכל הרוצה בכך להגיש ערר על 
כל אדם רשאי להגיש ערר  לצו)א( 146מה שרשום או לא רשום בפנקס. לפי סעיף 

 באחת מן העילות הבאות:
 

 ;הוא לא נרשם בפנקס למרות שלטענתו הוא זכאי להרשם )א(   
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 איננו נכון; (זהותכגון: שם אב, תאריך לידה, מס' פרט מפרטי הרישום לגביו ) )ב(   

 
(, כגון: חברות או אי חברות באגודה שיתופיתפרט שהיה צריך להיות רשום בפנקס ) )ג(   

 לא נרשם בפנקס לגביו;
 

 נרשם שלא כדין בפנקס ולכן יש למחקו. או אדם אחריש הערר( הוא )מג )ד(   
 

להגשת ערר לגבי אדם אחר היא שאותו אדם  היחידהלכך שהעילה  נא לשים לב   
הוא זכאי לכך ואין אפשרות להגיש ערר על כך שפלוני  שאיןבפנקס למרות  רשום

ערר לגבי עצמו על  להגיש רשאי אדםאותו רק נרשם ) לאהיה צריך להיות רשום בפנקס אך 

 (.אי רישומו בפנקס
 

 המועד והמען להגשת עררים (2)  
 

 108-המועד האחרון להגשת עררים על הפנקסים הוא היום ה, לצו)א( 146לפי סעיף 
את העררים יש  (. 6/2018/14) ותשע" י' באבביום  שלפני יום הבחירות, כלומר

 עדת הבחירות.ולהגיש לו
 

 אופן הגשת עררים (3)  
 

עדה ו(. על הו3מס'  דוגמהממנו רצ"ב ) דוגמהעל גבי טופס שבכתב ערר יוגש  )א(   
לדאוג שטופס זה יימצא בכמות מספקת בכל המקומות שבהם יוצגו 

 הפנקסים לעיון.
 

( יוגש דרישה להיכלל בפנקס, לתקן או להשלים פרט בפנקסערר של אדם לגבי עצמו ) )ב(   
 בעותק אחד.

 
( יוגש בשני העתקים; דרישה למחוק אדם אחר מהפנקסל אדם לגבי הזולת )ערר ש )ג(   

ועדת הבחירות תמציא את ההעתק השני לאדם שכנגד רישומו בפנקס מוגש 
 הערר ביחד עם ההזמנה לדיון בערר.

 
 
 
 

 
 הטיפול וההכרעות בעררים (4)  

 
מנהל  רות. עלהגוף המוסמך עפ"י הצו לדון ולהכריע בעררים הוא ועדת הבחי )א(   

, אך יש מילוי תפקידה זהב סייע להולללוות את הועדה בכל דיוניה  הבחירות
 –לזכור כי הסמכות היא בידי הוועדה והטיפול בעררים הוא תחת אחריותה 

 . ולא בסמכות ואחריות מנהל הבחירות
, תחלק ועדת הבחירות את טיפולה בעררים צול 146בהתאם לאמור בסעיף 

 לשני שלבים:
 
להגשת העררים. בשלב זה  ד עם תום התקופהימשלב זה יבוצע  - לב א'ש

וכל ערר כזה  עצמםועדה את כל העררים שהגישו אנשים לגבי ותבדוק ה
ענות לו, מבלי שהיא תראה צורך לקיים דיון יעדה סבורה כי יש להושהו

 עדה מיד למגיש הערר כי נענתה לעררו.וובענין בנוכחות מגיש הערר, תודיע ה
 

 (.4מס'  דוגמהלהודעה על קבלת ערר ללא דיון בנוכחות העורר ) דוגמהרצ"ב  ---   
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ועדה לא וועדה דיון או דיונים בעררים שהובשלב זה תקיים ה - שלב ב'

ראתה לנכון לקבלם בשלב א' וכן בעררים שהוגשו על הזולת. לדיון זה יש 
ת מי שנגדו לזמן את העוררים, ובמקרה של ערר על הזולת יש לזמן גם א

יש להיערך מראש ולקבוע מספר מספיק של ימי דיונים ע"מ  הוגש הערר.
 לעמוד במועדים הקבועים בחקיקה.

 
חבר ועדת הבחירות לא ידון בעררים הנוגעים  -צו ל)ב( 146פי סעיף -על

 .לפנקס הבוחרים של היישוב שבו הוא מתגורר
 

פטיים לא פשוטים, כגון לעתים עולים בעררים נושאים מש –לתשומת לבכם     
האחריות לטיפול  הגדרת "מגורי קבע" או "מרכז חיים", ושאלות נוספות.

היועץ ניתן ורצוי להתייעץ עם  בעררים היא כאמור של ועדת הבחירות, ולכן
 .בנושאים אלה המשפטי של המועצה

 
גש שכנגדו הו אדםלהזמנת  דוגמה, (5מס'  דוגמהלהזמנת עורר ) דוגמהרצ"ב  ---   

 (.7דוגמה מס' ודוגמה להודעה על הגשת ערר על הזולת ) (6מס'  'דוגערר )
 

עדה את טענותיו, בעצמו או ומי שהוזמן לדיון בערר, זכאי לטעון בפני הו )ב(   
 כוחו.-באמצעות בא

 
בדואר  או לשלוחאת ההזמנות לדיון בערר יש למסור במסירה אישית  )ג(   

לעשות זאת בעוד מועד לפני תאריך הדיון. . יש עם אישור מסירהאקספרס 
בערר שהוגש כנגד הזולת, נא לא לשכוח לצרף להזמנה לדיון של מי שהערר 

 הוגש כנגדו העתק מכתב הערר.
 

קבלת הכרעה רך צולעל ועדת הבחירות לנהל פרוטוקול של דיוניה בעררים.  )ד(   
 שייראה לה. ועדה לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפיובעררים, רשאית ה

 
שלפני יום  101-הההכרעה בעררים חייבת להתקבל לא יאוחר מהיום  )ה(   

יש למסור את  .(6/2018/21) ותשע" ז אבי" כלומר לא יאוחר מיוםהבחירות, 
כאמור ) עררים באותה דרך בה נמסרה ההודעה על הערר לזולתבההכרעות 

 .(בסעיף ג' לעיל
 

 
לה שלא בפני העורר או האדם שכנגדו הוגש במקרה שהכרעה בערר נתקב )ו(   

לא את החלטתה  בכתבעדה להודיע להם וכוחם, על הו-הערר או בפני בא
 .(6/2018/24) ותשע" כ' אב יאוחר מיום

 
 (.8מס'  דוגמהלהודעה על הכרעה בערר לאחר דיון ) דוגמהרצ"ב  ---   

רך הגשת צולעדה לא מוסרת את הכרעתה בערר במועד, נחשב הדבר )ואם הו
 לבית המשפט( כדחיית הערר וכאילו נמסרה לעורר הודעה על כך ביום עתירה

עם זאת, יודגש כי על הוועדה מוטלת חובה להכריע  .(24/8/2016כ' אב תשע"ו )
 בכל ערר, ולמסור את הכרעתה עד אותו מועד.

 
כ' אב  למזכיר המועצה, לא יאוחר מיוםועדת הבחירות חייבת להודיע  )ז(   

, את שמות התושבים בכל אזור שיש להוסיפם לפנקס (24/8/2016ע"ו )תש
 הבוחרים של האזור או למחקם מהפנקס בעקבות ההכרעה בעררים.

 
מנהל הבחירות יעביר ללשכת המפקח לאחר קבלת ההכרעות בעררים,  )ח(   

את העתקי הפרוטוקולים של דיוני הועדה בעררים וכן הארצי על הבחירות 
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 ודעות על ההכרעות בעררים שנשלחו לצדדים.את העתקי הה
כמה עררים הוגשו לועדה ומתוכם כמה נתקבלו  ידווח מנהל הבחירותכמו כן 

 וכמה נדחו.
 

 (.9מס'  דוגמהין זה )ילמכתב בענ דוגמהרצ"ב  ---   
 

 עדה בערריםועל החלטות הו עתירותהגשת  ד. 
 

על החלטת ועדת הבחירות  עתירה רשאים הצדדים לדיון בערר להגיש לצו 147לפי סעיף 
שבתחום שיפוטו נמצאת לעניינים מנהליים יש להגיש לבית המשפט  עתירההבערר. את 

ונמסרה   ימים מיום שנתקבלה החלטת ועדת הבחירות בערר 7תוך המועצה האזורית 
 לצדדים.

עתירה יינתן לא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת בפסק הדין של בית המשפט 
 (.כלומר, לא ניתן לערער על פסק הדיןהחלטתו תהיה סופית )העתירה, ו

 
 תיקון פנקסי הבוחרים ה. 

 
עדה בעררים אלה יש ואם הוגשו עררים כנגד פנקס בוחרים וכתוצאה מהחלטות הו

על  עתירהבלתקן את הפנקס, או שיש לתקנו על פי פסק דין של בית המשפט שניתן 
 אופן הבא:עדה בערר, ייעשו התיקונים בוהחלטת הו

 
 הוספת שמות לפנקס (1)  

 
אם יש צורך להוסיף שמות לפנקס כתוצאה מקבלת ערר או ערעור, על יו"ר ועדת 

בית -הבחירות להכין רשימה שתכלול את שמות הבוחרים שנוספו, לפי סדר אלף
של שמות משפחתם, וכן תכלול את כל הפרטים האחרים הרשומים בפנקס לגבי כל 

 (.לידה וכו' שם אב, שנתבוחר )
 .1השמות הנוספים יסומנו במספרים סידוריים החל ממספר 

 
 .רשימה זו תצורף לפנקס ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 
 מחיקת שמות מפנקס ותיקון או הוספת פרטים (2)  

 
 לתקןשם מפנקס בוחרים,  למחוקיש צורך  עתירהאם כתוצאה מהחלטה בערר או 

פרט )כגון: חברות באגודה  להוסיף( או לידה וכדומהשם, שנת פרט מפרטיו של בוחר )
שיתופית(, ייעשה הדבר בדיו אדומה על ידי מחיקת השם או מחיקת הפרט השגוי 

ועדה יחתום וורישום הפרט הנכון מעליו או על ידי הוספת הפרט החסר. יו"ר ה
 בראשי תיבות ליד כל מחיקה או תיקון כזה.

 
שנעשו בו מחיקות ותיקונים כנ"ל רשימה,  יו"ר ועדת הבחירות יצרף לכל פנקס

חתומה בידו, המציינת את מספר התיקונים שעשה בכל דף בפנקס והמספר 
 הסידורי של כל שם שנמחק מהפנקס או שביחס אליו נעשה התיקון.

 
 : עדכון במחשב (3)  

 
 פרטי את באופן מיידי להעביר לנו יש ביצוע הפעולות הידניות הנ"ל, במקביל ל

  .ים שהוחלט על מחיקתם בערריםהבוחר
 
 

ל כל התוספות, המחיקות והשינויים שרשימה  בהקדםלהעביר אלינו  בנוסף,
 (.10מס'  דוגמהר' ) עתירותוהשנעשו בפנקס הבוחרים כתוצאה מהעררים 
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תיקונים אלה יוזנו על ידנו למחשב, כך שלקראת הגשת רשימות המועמדים 
 כנים.וההצבעה יופקו ויסופקו פנקסים מעוד

אחרי תום  –מייד עם קבלתו  אלינו את כל החומר על מנהלי הבחירות להעביר
 –(, ואם הוגשו עתירות ימים מיום ההחלטה האחרונה בעררים 7המועד להגשת עתירות )

 .(ימים מיום הגשת העתירה 7אחרי תום המועד למתן פסק דין )
 

 חתימה על הפנקסים וכניסתם לתוקף ו. 
 

על כל דף הוספות והתיקונים בפנקס, יחתום יו"ר ועדת הבחירות לאחר שנעשו כל ה
 ובכך הוא יכנס לתוקפו. בפנקס

 
פנקסי הבוחרים ולהכניס את כל  כלליש להשלים את כל הפעולות המפורטות לעיל לגבי 

ימים  7ימים מיום ההחלטה בערר האחרון או  7כאמור בסעיף הקודם ) , מידהפנקסים לתוקף

 .(, לפי המאוחרמיום הגשת העתירה
 

 :הערה
יש לעשות מיד כאשר את פעולת החתימה על דפי פנקס בוחרים והכנסתו לתוקף, 

 .מתברר לועדת הבחירות שבפנקס זה לא יהיו יותר הוספות ותיקונים
כך למשל אם לא הוגש כל ערר כנגד פנקס מסוים, מתבקש יו"ר הועדה לחתום על דפי 

שכן ברור שבפנקס זה  המועד להגשת העררים מיד בתוםפנקס זה ולתת לו בכך תוקף 
אותם, או שהוגשו  דחתהלא ייעשו שינויים. רק כאשר הוגשו עררים כנגד פנקס והועדה 

לבית המשפט ואם  עתירותעררים כנגד הזולת, יש להמתין עד תום התקופה להגשת 
 ס.ורק אז להשלים את פעולת החתימה על הפנק העד למתן פסק הדין ב - עתירה ההוגש

 
 הודעה למפקח על כניסת פנקס לתוקף ז. 

 
מיד עם היכנס פנקס בוחרים לתוקפו, יש להודיענו על כך ולציין את מספר הבוחרים 

 הרשומים בפנקס סופי זה.
 

 (.11מס'  דוגמהלהודעה על חתימת פנקס וכניסתו לתוקף ) דוגמהרצ"ב  --  
 
 סיכום פעולות .4

 
 :ע לפי חוזר זהלהלן סיכום של הפעולות שיש לבצ

 
להנהלות של האגודות השיתופיות בישובים השיתופיים לקבל את רשימת חברי  יהפני א. 

 האגודות.
ציון ברשימות הבוחרים של הישובים השיתופיים מי חבר ומי אינו חבר באגודה  ב 

 (.לרבות "אזורי בחירה נוספים" ביו"שהשיתופית )
 למפקח על הבחירות. דכניםצילום והעברת פנקסי הבוחרים המעו ג. 
 פרסום מודעה על הצגת פנקסי הבוחרים. .ד 
 הצגת הפנקסים. .ה 
 .במייל - העברת העתקי המודעות על הצגת הפנקסים למפקח על הבחירות .ו 
 .במייל - העברת העתקי האישורים על הדבקת המודעות למפקח .ז 
 קבלת עררים. .ח 
 שאינם מחייבים דיון.מתן תשובות חיוביות לעררים  .ט 
 הזמנות לדיון בעררים. .י 
 הכרעות בעררים ומתן הודעה בכתב לצדדים בערר על ההכרעה. .אי 
מתן הודעה למזכיר המועצה על התושבים שיש להוסיף לפנקס או למחוק מהפנקס בכל  .בי 

 אזור.
כרעות העברת העתקי הפרוטוקולים של דיונים בעררים והעתקי ההודעות על הה .גי 
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 בעררים למפקח.
 דיווח על מחיקת בוחרים בעקבות עררים באמצעות טופס מחיקת בוחרים מקוון. יד. 
 דיווח למפקח על מספרי העררים שנתקבלו ושנדחו. .טו 
 .תיקון פנקסים כתוצאה מעררים או ערעורים .טז 
 חתימה על הפנקסים. .יז 
 הודעה על חתימת פנקס למפקח. .יח 

 
 
 
 
 
 

  
 ,בברכה   

 
 יוסף ברון  
  המפקח הארצי על הבחירות  

 
 

 ת.אודוגמ  12 לוטה:
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 1מס'  - דוגמא    
 דרישה להמצאת מידע    
     
   הבחירות תועד  
   שליד המועצה האזורית  
     

     לכבוד
    הנהלת האגודה השיתופית

    
    א.ג.נ.,

    
  םהכנת פנקס בוחרי הנדון: 
  דרישה לקבל מידע  
   

 
 

 בבחירות הקרובות יעמדו לבחירה הגופים כדלקמן: .1
 

 ראש המועצה. א. 
 

 המועצה. ב. 
 

 ועדים מקומיים בישובים לא שיתופיים. ג. 
 

 ועדים מקומיים בישובים שיתופיים. ד. 
 

להלן ) 1958-(, התשי"חמועצות אזוריותלפי הוראות צו המועצות המקומיות ) (1)  
 3יתכנו בישובים אלה  *(להלן התקנוןביו"ש ) האזוריות (/תקנון המועצותהצו

 חלופות:
 

 ועד מקומי.והנהלת האגודה השיתופית תכהן גם כ )א(   
 

עד והתושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יבחרו נציגות מטעמם והו )ב(   
 המקומי יורכב מהנהלת האגודה יחד עם הנציגות.

 
 ייבחר ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית. ()ג   

 
שובכם תעשה בעתיד על ידי שר הפנים על סמך מידע יקביעת החלופה שתתבצע בי (2)  

 כמפורט להלן.
 

תקנון* מטיל על ועדת הבחירות את החובה להכין פנקס בוחרים ב 129סעיף /צוב 143סעיף  .2
 רשאי לבחור לכל אחד מהגופים האמורים לעיל. לכל ישוב. מי שרשום בפנקס הבוחרים יהיה

 
ליד שמו של כל בוחר  יצויןתקנון* קובע כי בפנקס הבוחרים ב)ג( 129סעיף /צוב)ג( 143סעיף  .3

 אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית באותו ישוב.
 

קובעים את הנוהל לקביעה איזו  *תקנוןבז' 97א עד 97סעיפים /צובז 91א עד 91סעיפים  .4
( לעיל תחול בכל ישוב. לשם קביעה זו חיוני המידע אמור 1ד)1מהחלופות האמורות בפסקה 

 לעיל. 3בפסקה 

                                                           
 ת המיותר.מחק א *
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בהקדם  נבקשכם להעביר אלינו ,תקנון*ב)ד( 129סעיף /צוב)ד( 143בתוקף סמכותנו לפי סעיף  .5

וכן פירוט שמות החברים באגודה , רשימה של שמות כל החברים באגודה השיתופית האפשרי
 .**השיתופית הנוספת, אם קיימת

 
 .נא לציין מספר זהות ליד כל שם

 
עדכון של תושבי )ג( בתקנון* במידה ולא נקבל 131סעיף /)ג( בצו145בהתאם לאמור בסעיף  .6

 ידי ועדת הבחירות שליד המועצה האזורית.-, יבוצע העדכון על...........הקבע עד ליום
 

יונח הפנקס להצגה בציון  ,שמות כל החברים באגודה השיתופיתכן במידה ולא יפורטו -כמו
 ליד שמו של כל בוחר כי אינו חבר באגודה השיתופית עקב אי קבלת מידע כאמור.

 
לא מסרה בהודעה על הצגת פנקס הבוחרים תודיע ועדת הבחירות כי למרות שנתבקשה, 

ל חברי האגודה השיתופית ועקב כך לא צוין עדת הבחירות רשימה שולו הנהלת האגודה
 בפנקס מי חבר ומי אינו חבר באגודה השיתופית.

 
אם יוצג הפנקס בצורה כזו יאלצו כל החפצים בציון חברותם או אי חברותם באגודה להגיש 

 ערר על פנקס הבוחרים.
 

ד ליום וע 3/08/2016פנקס הבוחרים יוצג לציבור עם כל העדכונים שתבצעו החל מיום  .8
 ידי משרד הפנים.-וכן באמצעות מרכז מידע טלפוני שיופעל על 14/08/2016

  
  
  
 בכבוד רב,  

 
 יו"ר ועדת הבחירות  
   
   

 מנהל הבחירות העתק:
 המפקח הארצי על הבחירות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
 מחק את המיותר. *

 לענין אזורי בחירה נוספים. -ביו"ש בלבד  **
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 א1מס'   - דוגמא    
דרישה להמצאת מידע     

 מוועד מקומי
   תהבחירו תועד  
   שליד המועצה האזורית  
     

     לכבוד,
    הוועד המקומי של היישוב

    
    א.ג.נ.,

    
  הכנת פנקס בוחרים הנדון: 
  דרישה לקבל מידע  
   

 
 

 בבחירות הקרובות יעמדו לבחירה הגופים כדלקמן: .1
 

 ראש המועצה. א. 
 

 המועצה. ב. 
 

 לא שיתופיים. ועדים מקומיים בישובים ג. 
 

 ועדים מקומיים בישובים שיתופיים. ד. 
 

תקנון* מטיל על ועדת הבחירות את החובה להכין פנקס בוחרים ב 129סעיף /צוב 143סעיף  .2
 לכל ישוב. מי שרשום בפנקס הבוחרים יהיה רשאי לבחור לכל אחד מהגופים האמורים לעיל.

 
ייכלל כל מי שעומד בתבחינים בפנקס הבוחרים תקנון* קובע כי ב130סעיף /צוב 144סעיף  .3

 הבאים:
 בתחום הישוב; הקבועמקום מגוריו היה , 6/201/073יום לפני יום הבחירות, כלומר ביום  150 .א
 מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתחום הישוב; 6/201/073ביום  .ב
  שנים לפחות. 71שהוא יום הבחירות, הוא יהיה בן  6/2011/192ביום  .ג
( שמו לא הופיע בפנקס הבוחרים 29/05/2015החודשים שקדמו ליום הבחירות )קרי מיום  18-ב .ד

 ברשות אחרת )עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית( בה התקיימו בחירות.
 

מהנתונים שבידינו לא ניתן לדעת בוודאות האם מתקיים בכל מי שרשום בפנקס התנאי 
 הראשון.

 
ם של היישוב, כפי שנשלף ממרשם האוכלוסין ביום הקובע, קרי מצ"ב העתק מפנקס הבוחרי .4

נבקשכם  ,תקנון*ב)ד( 129סעיף /צוב)ד( 143בתוקף סמכותנו לפי סעיף . 3/07/2016ביום  –
את הפנקס כאשר מחוק בקו שמו של כל מי ימים מקבלת מכתב זה,  7להעביר אלינו, תוך 

 שמקום מגוריו הקבוע לא היה ביישוב ביום הקובע.
 

 )אין למחוק את מספר תעודת הזהות( של אדם שמויש לבצע את המחיקה באמצעות קו על 
כן יש למחוק רק מי -כמו .אנא אל תבצעו סימון אחר –אשר מבקשים למחקו מהפנקס 

 שאינו זכאי כלל להיכלל בפנקס עפ"י הוראות החוק/התקנון ואין למחוק בוחרים אחרים. 
 

 .לפנקס אנשיםלהוסיף  אין  -דגש 
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עדכון של תושבי )ג( בתקנון* במידה ולא נקבל 131סעיף /)ג( בצו145בהתאם לאמור בסעיף  .5

 ידי ועדת הבחירות שליד המועצה האזורית-, יבוצע העדכון על.........הקבע עד ליום
 הלא מסרבהודעה על הצגת פנקס הבוחרים תודיע ועדת הבחירות כי למרות שנתבקש, 

ידי ועדת -בוצע עדכון הפנקס עלועקב כך  את המידע הנדרשחירות עדת הבולו יישובהנהלת ה
 .הבחירות

 
להגיש ערר על פנקס  בהכללתם בפנקסאם יוצג הפנקס בצורה כזו יאלצו כל החפצים 

 הבוחרים.
 

ועד ליום  3/08/2016פנקס הבוחרים יוצג לציבור עם כל העדכונים שתבצעו החל מיום  .6
 ידי משרד הפנים.-מידע טלפוני שיופעל על וכן באמצעות מרכז 14/08/2016

  
  
  
 בכבוד רב,  

 
 יו"ר ועדת הבחירות  
   
   

 מנהל הבחירות העתק:
 המפקח הארצי על הבחירות.
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 ב1 -דוגמא 
 )א((143)סעיף 

  תיקון התשע"א
 

 תצהיר ועדת הבחירות בדבר נכונות פנקס הבוחרים

 

האזורית.........................................מצהירים בזה  אנו הח"מ חברי ועדת הבחירות במועצה

 כדלקמן:

פנקס הבוחרים שהכנו ליישוב.................................כולל,  למיטב ידיעתנו,  את הזכאים להיכלל  

 ; 1958-בו לפי צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח

 
ככל שנעשתה, מתבססת על נתונים אשר הוצגו לפנינו מחיקת שמות בוחרים מפנקס זה, 

 ושאימתנו באמצעים שעמדו לרשותנו. 

 
 אנו מצהירים כי זהו שמנו, זאת חתימתנו וכל האמור לעיל אמת.

 

 

 חתימה ת.ז. תפקיד שם 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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 2מס'  -דוגמא     
 קס בוחריםהודעה על הצגת פנ    

 
 

 ועדת הבחירות למועצה האזורית ..........
 
 

 -להלן ) 1958 -(, התשי"ח מועצות אזוריותהמועצות המקומיות ) בצו)א( 145בהתאם לסעיף  .1
אני מודיע בזה כי  ,*(התקנון -להלןהמועצות האזוריות ביו"ש ) בתקנון)א( 131לסעיף /(הצו

רים של כל הישובים במועצה האזורית .......... הונחו לעיון הציבור העתקים מפנקסי הבוח
למועצה, לראש המועצה, לועדים המקומיים  29/11/2016רך הבחירות שיתקיימו ביום בצו

שיתופיים וכן, בכפוף להחלטת שר הפנים, לועדים מקומיים בישובים  הלאבכל הישובים 
 שיתופיים.

 
 מקומות הנחת הפנקסים ושעות העיון בהם הם כלהלן:

 
 פנקסי הבוחרים של כל הישובים א. 

 
 במשרד המועצה ב ......... בין השעות ............

 
 פנקס הבוחרים של הישוב ........... ב. 

 
 במשרד הועד המקומי בין השעות .............

 
 בין השעות ................    ב ............

 
 אלה מפנקסי הבוחרים. לעיין בהעתקים 6/2018/014עד ליום כל אדם רשאי  

 
וסדות העומדים עמד למרק אדם הרשום בפנקס הבוחרים זכאי להצביע בבחירות ולהיות מו

 .לבחירה
 

* זכאי להיות רשום בפנקס בוחרים של ישוב כל אדם בתקנון 130סעיף /בצו 144לפי סעיף  .2
 שמתקיימים בו, באופן מצטבר, התנאים הבאים:

 
היה בתחום  הקבוע, מקום מגוריו 6/201/073כלומר ביום ירות, יום לפני יום הבח 150 א. 

 הישוב;
 

 מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתחום הישוב; 6/201/073ביום  ב. 
 

 שנים לפחות. 71, הוא יהיה בן 6/2011/192ם כלומר ביוביום הבחירות,  ג. 
 

( שמו לא הופיע בפנקס 29/05/2015החודשים שקדמו ליום הבחירות )קרי מיום  18-ב ד. 
 ( בה התקיימו בחירות.עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזוריתהבוחרים ברשות אחרת )

 
, 6/2018/014 לא יאוחר מיוםכל אדם רשאי,  *בתקנון)א( 131סעיף /בצו)א( 146לפי סעיף  .3

חד מן על יסוד א מנומק בכתבועדת הבחירות שמשרדה נמצא ב ............., ערר ולהגיש ל
 הטענות הבאות:

                                                           
 מחק את המיותר. *
 מחק את המיותר. *
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 , שלא כדין, בפנקס;לא נרשםהוא  א. 

 
 , שלא כדין, בפנקס;נרשםהוא או אדם אחר  ב. 

 
 פרט מפרטי הרישום לגביו בפנקס איננו נכון; ג. 

 
 פרט שהיה צריך להרשם בפנקס, לא נרשם לגביו. ד. 

 
ם צוין ליד שמו של כל בפנקסי הבוחרים של הישובים השיתופיים שאינם קבוצות או קיבוצי 

גם על ציון זה רשאי בוחר . החקלאית בוחר אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית
לכתב ערר אפשר להשיג במקומות הצגת  דוגמה אם לטענתו הוא איננו נכון. להגיש ערר

 הפנקסים הנ"ל.
 

נוסף  אדם המגיש ערר כנגד רישומו של אדם אחר בפנקס, ימציא לועדת הבחירות העתק
 מכתב הערר.

 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

     
     

  יו"ר ועדת הבחירות   תאריך
  למועצה אזורית   
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 א2מס'   -דוגמא     
הודעה על הצגת פנקס בוחרים     

בישובים שיתופיים כאשר אין 
 בפנקס פרטים על חברי האגודה

 
 

 ....ועדת הבחירות למועצה האזורית ......
 
 

 -)להלן  1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו)א( 145בהתאם לסעיף  .1
אני מודיע בזה כי  ,*התקנון( -המועצות האזוריות ביו"ש )להלן בתקנון)א( 131לסעיף /הצו(

הונחו לעיון הציבור העתקים מפנקסי הבוחרים של כל הישובים במועצה האזורית .......... 
ועדים המקומיים ולמועצה, לראש המועצה, ל 29/11/2016הבחירות שיתקיימו ביום רך צול

עדים מקומיים בישובים ושיתופיים וכן, בכפוף להחלטת שר הפנים, לו הלאשובים יבכל הי
 שיתופיים.

 
 מקומות הנחת הפנקסים ושעות העיון בהם הם כלהלן:

 
 פנקסי הבוחרים של כל הישובים א. 

 
 ב ......... בין השעות ............ במשרד המועצה

 
 פנקס הבוחרים של הישוב ........... ב. 

 
 במשרד הועד המקומי בין השעות .............

 
 בין השעות ................    ב ............

 
 אדם לעיין בהעתקים אלה מפנקסי הבוחרים.כל רשאי  8/9/2013עד ליום  

 
וסדות העומדים עמד למים זכאי להצביע בבחירות ולהיות מורק אדם הרשום בפנקס הבוחר

 .לבחירה
 

* זכאי להיות רשום בפנקס בוחרים של ישוב כל אדם בתקנון 130סעיף /בצו 144לפי סעיף  .2
 שמתקיימים בו, באופן מצטבר, התנאים הבאים:

 
היה בתחום  הקבוע, מקום מגוריו 6/201/073כלומר ביום יום לפני יום הבחירות,  150 א. 

 הישוב;
 

 מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתחום הישוב; 6/201/073ביום  ב. 
 

 שנים לפחות. 71, הוא יהיה בן 6012/1/192ם כלומר ביוביום הבחירות,  ג. 
 

( שמו לא הופיע בפנקס 29/05/2015החודשים שקדמו ליום הבחירות )קרי מיום  18-ב ד. 
ה, מועצה מקומית או מועצה אזורית( בה התקיימו הבוחרים ברשות אחרת )עיריי

 בחירות.

                                                           
 מחק את המיותר. *
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, 6/2018/014 לא יאוחר מיוםעד כל אדם רשאי,  *בתקנון)א( 213סעיף /בצו)א( 146לפי סעיף  .3
על יסוד אחד מן  מנומק בכתבשמשרדה נמצא ב ............., ערר  ,עדת הבחירותולהגיש לו

 הטענות הבאות:
 

 כדין, בפנקס;, שלא לא נרשםהוא  א. 
 

 , שלא כדין, בפנקס;נרשםהוא או אדם אחר  ב. 
 

 פרט מפרטי הרישום לגביו בפנקס איננו נכון; ג. 
 

 פרט שהיה צריך להרשם בפנקס, לא נרשם לגביו. ד. 
 

 באגודה השיתופית אינו חברליד שמו של כל בוחר כי  צויןבפנקס הבוחרים של ........  
גודה השיתופית, בניגוד להוראות הצו, לא מסרה לועדת מאחר והנהלת הא החקלאית 

מספר הבוחרים שנרשמו  .הבחירות את רשימת חברי האגודה למרות שנתבקשה לעשות זאת
 כאמור כמי שאינם חברים באגודה הוא _____________.

 
* לציון הנ"ל בפנקס בתקנוןז 97א עד 97, / סעיפים בצוז 91א עד 91לפי הוראות הסעיפים 

רים של החברים ושאינם חברים באגודה השיתופית, יש השלכה חשובה לענין החלטת הבוח
שר הפנים באם לקיים בישוב בחירות לנציגות של התושבים שאינם חברי האגודה או בחירות 

 לועד מקומי נפרד מועד הנהלת האגודה.
 

בר או אינו חבר ח לפיכך כל תושב בישוב ....... המעוניין בכך שליד שמו בפנקס יצוין אם הוא
 בפנקס המוצג. באגודה השיתופית, חייב להגיש ערר על כך שציון זה לא נעשה

 
 לכתב ערר אפשר להשיג במקומות הצגת הפנקסים הנ"ל. דוגמה

 
אדם המגיש ערר כנגד רישומו של אדם אחר בפנקס, ימציא לועדת הבחירות העתק נוסף 

 מכתב הערר.
 

 
 
 
 
 

     
     

  עדת הבחירותיו"ר ו   תאריך
  למועצה אזורית   

 

                                                           
 מחק את המיותר. *
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 3מס'  דוגמה    
 )ערר(    

 
 
 

 132לסעיף /1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח בצו 146בהתאם לסעיף 
 מוגש בזה ערר על פנקס הבוחרים לבחירות למועצה האזורית ........................... *,בתקנון

 
 .............................................באזור )ישוב( .........

 
 פרטי מגיש הערר )העורר(: .1

 
        
 תאריך לידה  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה 

 
 הערה: נא לציין הפרטים הנ"ל כפי שמופיעים בתעודת הזהות( 

 
 144סעיף שמי אינו רשום, שלא כדין, בפנקס הבוחרים; אני ממלא את כל התנאים שב .2**

 כלל בפנקס הבוחרים.יואני זכאי לה  *בתקנון 130שבסעיף /בצו
  

 שמי רשום בפנקס שלא כדין ואני מבקש למחקו.
  

נפלה טעות בפרט רישום שלי בפנקס הבוחרים; במקום הרישום המוטעה יש לרשום 
 כדלקמן: ............

  
 בפרטי הרישום שלי בפנקס לא נרשם הפרט .......... 
  

באגודה השיתופית ואני טוען שאני חבר/אינני  *שמי לא צוין כי אני חבר/אינני חברליד 
 באגודה. *חבר

 
 אני טוען כי שמו של :***
 

        
 תאריך לידה  מספר זהות  שם פרטי  שם משפחה 

 
 רשום בפנקס שלא כדין ויש למחוק את שמו מפנקס הבוחרים. 

 
 ..................הנימוקים לטענה זו הם: ............

 
   

    תאריך:
 חתימת העורר  

 

                                                           
 לסמן את המתאים ולהשלים לפי הצורך. **

 ו, יש להמציא לועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר.\אם נטענת טענה  ***
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 4מס'  דוגמה    
 ערר(ל)תשובה     

 
 
 

 לכבוד
________ 
________ 

 
 א.ג.נ.,

 
 
 

 ערר על פנקס הבוחרים בבחירות למועצה האזורית _______ הנדון:
 באזור )ישוב(__________ 

 
 
 
 
 חליטה ועדת הבחירות להיענות לערר שהגשתהרך, ר.הננו להודיעך כי בדיון שהתקיים בע1

 ולבצע בפנקס הבוחרים תיקון כלהלן:
 
 
 לכלול את שמך בפנקס הבוחרים.*

 
 *לתקן את הפרט השגוי כך: __________

 
 *להוסיף לפנקס הבוחרים את הפרט הבא: __________

 
 *למחוק את שמך מפנקס הבוחרים.

 
 
 
 
 

 בכבוד רב,   
    תאריך:

 ירות למועצה האזוריתועדת הבח   
   ______________ 

 

                                                           
 תר.למחוק את המיו *
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 5מס'  דוגמה    
 לעורר( -)הזמנה לדיון בערר     
     
  תאריך:   

 
 
 האזורית ________ועדת הבחירות למועצה 

 
 לכבוד

________ 
________ 

 
 א.ג.נ.,

 
 ערר על פנקס הבוחרים בבחירות למועצה האזורית _______ הנדון:

 __________באזור )ישוב( 
 

 *הנני להודיעך כי הדיון בערר שהגשת בדבר:
 

 אי רישום שמך בפנקס הבוחרים
  

 רישום שמו של ...............בפנקס הבוחרים
  
 רישום לא נכון של אחד מהפרטים שלך בפנקס הבוחרים 
  
 אי רישום אחד מהפרטים שלך בפנקס הבוחרים 
  
 .............................................................. ופיתציון לא נכון לגבי החברות באגודה השית 

 
 יתקיים ביום ............בשעה...............במקום....................

 
 132לסעיף /1958 -המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  בצו)ה( 146בהתאם לסעיף 

רשאי/ת לבוא ולטעון טענותיך בפני ועדת  את/ה ,**המועצות האזוריות ביו"ש בתקנון)ה( 
)ב(  132בסעיף /הנ"ל בצו)ב( 146כוחך. בהתאם לאמור בסעיף -הבחירות בעצמך או ע"י בא

רך קבלת בצורשאית ועדת הבחירות לגבות עדויות ולעיין במסמכים כפי שייראה לה  ,**בתקנון
 הכרעה בערר.

 
 הבחירות בערר גם שלא בפניך.באם לא תופיע)י( לדיון בערר, תחליט ועדת 

 
 בכבוד רב,   

    תאריך:
 ועדת הבחירות למועצה האזורית   
   ______________ 

 
 
 
 

                                                           
 לסמן את המשבצת המתאימה. *

 מחק את המיותר. **
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 6מס'  דוגמה    
 ערר על הזולת( -)הזמנה לדיון     
     
  תאריך:   

 
 האזורית ________ועדת הבחירות למועצה 

 
 לכבוד

________ 
________ 

 
 א.ג.נ.,

 
ערר על הכללת שמך פנקס הבוחרים בבחירות למועצה  :הנדון

 האזורית _______ באזור )ישוב(__________
 

ועדת הבחירות ערר על הכללת שמך בפנקס והגיש)ה( ל .................' הנני להודיעך כי מר/גב
 הערר. הבוחרים המיועד לבחירות במועצה האזורית ........ באזור )ישוב( ........... מצ"ב העתק

 עדים המקומיים.ורך הבחירות למועצה, לראש המועצה ולובצופנקס הבוחרים ישמש 
 ועדת הבחירות תדון בערר ביום ............בשעה.......ובמקום........

 
באם יתקבל ערר זה, יימחק שמך מפנקס הבוחרים ולא תהא לך זכות לבחור ולהיבחר באזור 

 הנ"ל.
)ה( 132לסעיף /1958-צות המקומיות )מועצות אזוריות(,התשי"חהמוע בצו)ה( 146בהתאם לסעיף 

רשאי)ת( לבוא ולטעון בפני ועדת הבחירות את טענותיך  את/ה,*המועצות האזוריות ביו"ש בתקנון
* בתקנון)ב(  132לסעיף /הנ"ל בצו)ב( 146כוחך. בהתאם לסעיף -בענין הערר, בעצמך או על ידי בא

רך קבלת הכרעה בצוות, ולעיין במסמכים כפי שייראה לה רשאית ועדת הבחירות לגבות עדוי
 בערר.

 באם לא תופיע)י( לדיון בערר, תחליט ועדת הבחירות בערר גם שלא בפניך.
 

האמור קובע כי הזכות להרשם בפנקס הבוחרים של אזור נתונה לכל אדם  בצו 144: סעיף הערה
 אשר התקיימו בו שלושה אלה:

 
 רות מקום מגוריו הקבוע היה בתחום האזור.יום לפני יום הבחי 150 .1

הרי שמקום המגורים הקבוע באזור  29/11/2016מאחר והבחירות הקרובות יתקיימו ביום 
 .3/07/2016חייב להיות לא יאוחר מיום 

 
 מענו הרשום במרשם האוכלוסין היה בתחום האזור. 3/07/2016ביום  .2

 
 שנים לפחות. 17הוא יהיה בן  ,29/11/2016ביום הבחירות, כלומר ביום  .3

 
( שמו לא הופיע בפנקס 29/05/2015החודשים שקדמו ליום הבחירות )קרי מיום  18-ב .4

 הבוחרים ברשות אחרת )עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית( בה התקיימו בחירות.
 

 בכבוד רב,   
    תאריך:

 ועדת הבחירות למועצה האזורית   
   ______________ 
 

                                                           
 מחק את המיותר. *
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 7דוגמה מס' 
 הודעה בדבר הגשת עררים על הזולת

 

 הודעת ועדת הבחירות בעניין עררים על הזולת
 
 
 

הוגשו עררים על  29/11/2016לקראת הבחירות למועצות האזוריות שייערכו ביום 
 על האנשים הבאים: _______הזולת בישוב _________

 

1______________. 

2______________. 

3_________._____ 

4______________. 
. 

. 

. 

. 

 

 בעררים אלה נתבקשה מחיקתם של הרשומים לעיל מפנקס הבוחרים.
אדם המעוניין לערער על מחיקתו מפנקס הבוחרים עליו להופיע בפני ועדת הבחירות 

 ._____בישיבתה ביום_________

 
וכל אדם אשר לא יתייצב בפני ועדת הבחירות שמו יימחק מפנקס הבוחרים, ולא י

 להצביע בבחירות למועצות אזוריות בתאריך הנ"ל.
 
 
 

  
 בכבוד רב,                                                   

 ועדת הבחירות                                                    
 מועצה אזורית ___________                                                     
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 8מס'  דוגמה    
 הודעה על הכרעה בערר לאחר דיון    
     
  תאריך:   

 
 האזורית ________ועדת הבחירות למועצה 

 
 לכבוד

________ 
________ 

 
 א.ג.נ.,

 
ערר על פנקס הבוחרים בבחירות למועצה האזורית _______  הנדון:

 באזור )ישוב(__________
 

של..................... ,  בערר בו בקשו למחוק את שמו/*בדיון שהתקיים בעררךהננו להודיעך כי  .1
 החליטה ועדת הבחירות כלהלן:

 
 לקבל את הערר ולכלול את שמך בפנקס הבוחרים. ** 

  
פנקס הבוחרים את ל להוסיףרט השגוי כך: ...............*/לקבל את הערר ולתקן את הפ

 הפרט הבא: ...........
 

 מפנקס הבוחרים. לקבל את עררו של מר..........ולמחוק את שמו של .................  ** 
 

 ואלה הנימוקים להחלטה זו.........................
 

 לדחות את עררך. ** 
 
 ואלה הנימוקים להחלטה זו.......................... 

 
 לתשומת לבך, .2

 
, ניתן להגיש 1958-התשי"ח )מועצות אזוריות(, המועצות המקומיותצו ל 147בהתאם לסעיף 

עתירה על החלטת ועדת הבחירות לבית המשפט לעניינים מנהליים בתוך שבעה ימים מיום 
 ההחלטה בערר בלבד.

 יש לקבל הנחייה בנפרד בעניין זה לפני הוצאת המכתב(.  –)ביו"ש 
 

לעורר  מציא מכתב זה גםבמקרה שהערר היה כנגד הכללתו של אדם אחר בפנקס, יש לה הערה:
 וגם לאותו אדם אחר

   
 בכבוד רב,  
 ועדת הבחירות למועצה האזורית  

 

                                                           
 מחק את המיותר. *

 לסמן בעט את המשבצת המתאימה ולהוסיף נימוקים במקרה של קבלת ערר על הזולת או במקרה של דחיית הערר. **
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 9מס'  דוגמה    
 דיווח על עררים    
     

 
 

 לכבוד
 לשכת המפקח הארצי על הבחירות

 באמצעות מנהל הבחירות
 

 bechirot@piba.gov.ilכתובת יועבר סרוק במייל ל
 
 .נ.,א
 

 דיווח על עררים -עדת הבחירות למועצה האזורית _____ והנדון: 
 

 , רצ"ב המסמכים הבאים:3בהתאם לבקשתכם בחוזר מס'  .1
 

העתקי הפרוטוקולים של דיוני ועדת הבחירות בעררים שהוגשו לועדה על פנקסי  א. 
 הבוחרים לכל האזורים שבתחום המועצה האזורית ..........

 
 ועדה לצדדים בעררים הנ"ל על ההכרעות בעררים.העתקי ההודעות ששלחה ה ב. 

 
לועדה הוגשו סה"כ ............ עררים שמתוכם נתקבלו ........... ונדחו ........... בהתאם לפירוט  .2

 כלהלן:
 

 אזור )ישוב( ......... א. 
 

 עררים_______  הוגשו
 

 עררים______ נתקבלו
 

 עררים________ נדחו
 

 ........אזור )ישוב( . ב. 
 

 עררים_______  הוגשו
 

 עררים______ נתקבלו
 

 עררים________ נדחו
 

 בכבוד רב,   
 ועדת הבחירות למועצה האזורית   
   ______________ 
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 10מס'  דוגמה    
 דיווח על שינויים בפנקס הבוחרים    
     

 לכבוד
 לשכת המפקח הארצי על הבחירות

 באמצעות מנהל הבחירות
 

 bechirot@piba.gov.ilכתובת יועבר סרוק במייל ל
 .נ.,א
 

 דיווח על שינויים בפנקס הבוחרים -ועדת הבחירות למועצה האזורית _____ הנדון: 
 

, להלן דיווח על השינויים בפנקס הבוחרים למועצה 3בהתאם לבקשתכם בחוזר מס' 
 :האזורית________________, בהתאם להחלטות ועדת הבחירות

 
 שם הישוב : ____________________ .1

 
 בוחרים שנוספו לפנקס : א. 

 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
 בוחרים שנגרעו מהפנקס : ב. 

___________________________ 
___________________________ 

___________________________ 
 

 בוחרים שנעשה שינוי בפרטיהם )להלן הפרטים המעודכנים( : ג. 
 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

 
 שם הישוב : ____________________ .2

 
 בוחרים שנוספו לפנקס : א. 

 
___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

 
 בוחרים שנגרעו מהפנקס : ב. 

 
___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 
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 בוחרים שנעשה שינוי בפרטיהם )להלן הפרטים המעודכנים( : ג. 

 
___________________________ 

___________________________ 
___________________________ 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  בכבוד רב,  
    
 מנהל הבחירות  יו"ר ועדת הבחירות 
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 11מס'  דוגמה    
דיווח על חתימת פנקס הבוחרים     

 וכניסתו לתוקף
     

 
 gov.ilbechirot@piba.יועבר סרוק במייל לכתובת 

 
 לכבוד

 שכת המפקח הארצי על הבחירותל
 באמצעות מנהל הבחירות

 
 
 
 .נ.,א
 

 ועדת הבחירות למועצה האזורית _______ הנדון: 
 דיווח על חתימת פנקס בוחרים וכניסתו לתוקף

 
 

 
 
 
 
 

. הריני להודיעכם בזה כי ביום .......... חתמתי על כל דפי פנקס הבוחרים של אזור )ישוב( ........
שבתחום המועצה האזורית .......... )לרבות רשימת בוחרים שנוספה לפנקס בעקבות קבלת עררים 

 (. בכך נכנס פנקס זה לתוקף.*ועתירות
 

 מספר הבוחרים הסופי בפנקס הנ"ל הוא .............
 
 
 
 
 
 
 
 בכבוד רב,   
ועדת הבחירות למועצה יו"ר    

 האזורית
   ______________ 

 
 

                                                           
 מחק את מיותר *


