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 2016 נווה מדבר  מואז  7חוזר 
 

 , מנהל הבחירותעידן כהןמר אל: 
 , סגן מנהל הבחירותמר יוסי חדד       
 יו"ר ועדת הבחירות      

 
 
 מוסדות נבחרים ללא הצבעה בקלפיהקמת  א.    הנדון: 

 
 כללי. 1               
 צבעה בקלפיקביעת ראש המועצה ללא ה .2               
 יגי אזור במועצה ללא הצבעה בקלפיקביעת נצ.3               
 מקומי או נציגות ללא הצבעה בקלפיהקמת ועד  .4               
 הודעת בחירות .5               
                

 
 מנהל הבחירותלבחוברות ההדרכה  15ומס'  13, 12מס'  פרקים * ראו

 
 

 נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון .ב               
 
 
 
 בקלפי הצבעה ללא נבחרים מוסדות הקמת .א
 
 כללי .1
 

קיימים מספר מצבים בהם לא מתקיימת הצבעה בקלפי לאחד מן המוסדות העומדים 
לבחירה, והמוסד שבו מדובר מוקם בדרך אחרת. בחוזר זה נפרט מצבים אלה לגבי כל 
אחד מן המוסדות העומדים לבחירה ונסביר כיצד במצב המתואר נקבעים האנשים 

 שנבחרו לאותו מוסד.
 

  גם במקרה שבו  דלוועיש לדווח למשרדנו על כל הרשימות שאושרו למועצה
 יש הכרזה, ע"מ שנוכח לקלוט במערכת את הנתונים.
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 קביעת ראש המועצה ללא הצבעה בקלפי.      2        
 
 בחירת ראש מועצה בידי המועצהא.                  

 
הצבעה בקלפי לראש המועצה במקרים  אין מתקיימת לצו המועצות האזוריות  29לפי סעיף 

 הבאים:
 

 הוגשה או לא אושרה בידי מנהל הבחירות שום הצעת מועמד לראשותלא  (1)
 המועצה;

 
היה מועמד אחד בלבד לראשות המועצה ומועמד יחיד זה התפטר או נפטר  (2)

)אם ההתפטרות או הפטירה  ימים 10 -פחות מכאשר נותרו עד ליום הבחירות 
מיוחדות  , חלות הוראותימים או יותר 10כאשר עד ליום הבחירות נותרו  ואירע

 .שבהן לא נעסוק כאן(
 

 כאמור בכל אחד משני המצבים הנ"ל אין עורכים בחירות בקלפי לראש המועצה,
 מבין חבריה.)לאחר שתיבחר( היא שתבחר בראש המועצה  המועצהבמקום זאת 

 אנא עדכנו אותנו במידה והתפטר או, חלילה, נפטר המועמד היחיד שהוגש.
 

 הכרזה על ראש מועצה .א
 
לצו אם אושרה הצעת מועמד אחת בלבד  לראש המועצה, יכריז מנהל  168סעיף לפי 

הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, שהמועמד  אשר הוצע באותה הצעה הוא שנבחר 
 לראש המועצה.

 
על פרוטוקול בהתאם לדוגמא  , בכך שמנהל הבחירות יחתוםההכרזה תעשה ביום הבחירות

 (.1)דוגמא מס'  המצ"ב
 
 
 קביעת נציגי אזור במועצה ללא הצבעה בקלפי .3

 
 הכרזה על חברי מועצה מטעם אזור  א. 

 
לצו מפורטים המקרים בהם אין לערוך באחד מאזורי המועצה האזורית  169בסעיף 

 הצבעה בקלפי לבחירת נציגי אותו אזור במועצה; ואלו הם המקרים:
 

למספר הנציגים שאותו אזור  שווהמספר המועמדים למועצה שאושרו באזור    (1)
מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת  יכריזזכאי לבחור למועצה. במקרה זה 

 הבחירות, שהמועמדים שאושרו הם שנבחרו כחברי המועצה מטעם האזור.
 
ין זה אין הבדל אם המועמדים שאושרו מופיעים ברשימה אחת או ילענ

הנציגים  שווה למספרבמספר רשימות ובלבד שסך כל המועמדים שאושרו 
 העומדים לבחירה מטעם האזור.

: אזור זכאי לבחור בשני נציגים למועצה והוגשו בו שתי רשימות לדוגמא 
ין מועמד אחד בלבד; במקרה זה דים למועצה כאשר בכל אחת מהן מצומועמ

למועצה ושני המועמדים הנ"ל יוכרזו כנציגי  בקלפילא תהיינה בחירות 
 האזור במועצה.

 
 ההכרזה האמורה תעשה ביום הבחירות.

 (.2דוגמא מס' ההכרזה ) ללפרוטוקורצ"ב דוגמא 
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מספר המועמדים שאושרו באזור, בין ברשימה אחת בין במספר רשימות,  (2)
יופחת  ממספר הנציגים שהאזור זכאי לבחור למועצה. במקרה זה פחות הינו

המועמדים מספרם של חברי המועצה מטעם האזור ויועמד על מספר 
שאושרו. מנהל הבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות, יכריז, ביום 

 הבחירות, על המועמדים שאושרו כנציגי האזור במועצה.
 (.3דוגמא מס' רצ"ב דוגמא לפרוטוקול ההכרזה )

 
 

למועצה ומספר המועמדים  אחת בלבדהוגשה באזור רשימת מועמדים  (3)
על מספר הנציגים העומדים לבחירה מטעם האזור.  עולהשאושרו בה 

במקרה זה יכריז מנהל הבחירות, ביום הבחירות, בהתייעצות עם ועדת 
הבחירות, על מספר המועמדים מתוך אותה רשימה השווה למספר הנציגים 
שהאזור זכאי לבחור למועצה, כעל מי שנבחרו כחברי המועצה מטעם 

ו תעשה לפי הסדר שבו רשומים שנבחר ההכרזה על המועמדיםהאזור. 
 והלאה.  1החל מהמועמד המצוין במספר סידורי  המועמדים ברשימה,

 (.4דוגמא מס' רצ"ב דוגמא לפרוטוקול ההכרזה במקרה זה )
 

 
 מינוי חבר מועצה מטעם אזור ב.  

 
אם לא הוגשה או לא אושרה כלל באזור רשימת מועמדים בבחירות למועצה, 

(. אנו נתחיל מיד  לצו 170מטעם האזור )ר' סע'  אחדחבר מועצה  ימנה שר הפנים
בהליך ההתייעצות, שכן המועצה החדשה תוכל להיכנס לתפקידה רק לאחר 

 (.להלן 5ר' סע' ) המועצה ייישוב כלשנבחרו או מונו נציגים מטעם 
 
 

 הקמת ועד מקומי ללא הצבעה בקלפי .4
 

 הכרזה על חברי ועד מקומי   א.
 

עד ולובקלפי לצו עוסק במקרים בהם אין מקיימים בישוב בחירות  171סעיף 
בהכרזה של מנהל  ים חברי הועד המקומיהמקומי של הישוב ובמקום זאת נקבע

שפרטנו  מקרים אלה זהים למצביםהבחירות, בהתייעצות עם ועדת הבחירות. 
 כלומר: לעיל בהם אין לערוך באזור פלוני בחירות למועצה,

 
  למספר שווה עד המקומיור המועמדים שאושרו בישוב בבחירות לומספ (1)   

 עד המקומי או בנציגות העומדים לבחירה;והחברים בו
 

 פחותעד המקומי הינו ומספר המועמדים שאושרו בישוב בבחירות לו (2)
 עד המקומי או בנציגות העומדים לבחירה;וממספר החברים בו

 
עד המקומי ומספר המועמדים והוגשה רשימת מעומדים אחת בלבד לו (3)

 על מספר החברים במוסד העומד לבחירה. עולהשאושרו בה 
 

כאשר  לנהוג באופן זהה לדרך שבה יש לנהוג בכל אחד מהמקרים הנ"ל יש
 (, אך קיים הבדל אחד:לעיל 3ראה סעיף )  מדובר בבחירות למועצה

 
בוועד מקומי לא בכל מקרה מספר החברים כי נקבע )ב( לצו, 172על פי סעיף 
 דלוועבבחירות  שאושרואם מספר המועמדים  ,לכן חמישה חברים.יהיה פחות מ

מספר חברי  יופחתממספר החברים בועד העומד לבחירה,  פחותהוא  מקומי
הועד המקומי באותו ישוב ויועמד על מספר המועמדים שאושרו ובלבד שלא 

 ייקבעו בדרך זו פחות מחמישה חברי ועד;
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, יכריז מנהל עד מקומי קטן מחמישהואם מספר המועמדים לו - כלומר 
ושר הפנים  – כעל חברי הוועדהבחירות, ביום הבחירות, על המועמדים שאושרו 

 ישלים את מספר חברי הועד לחמישה על ידי מינוי חברים.
 

  :דוגמא א' 
 5חברים, אושרו בישוב בסך הכל  7נקבע כי בועד מקומי בישוב פלוני יכהנו 

(: במקרה זה יופחת מספר חברי בין ברשימה אחת בין במספר רשימותמועמדים )
חברים; מנהל הבחירות יכריז על חמשת המועמדים שאושרו  5הועד ויועמד על 

 כעל חברי הועד המקומי בישוב.
 

  :דוגמא ב'
מועמדים.  3חברים; אושרו בישוב  7נקבע כי בועד מקומי בישוב פלוני יכהנו 

יז מנהל הבחירות על שלושת המועמדים שאושרו כעל חברים במקרה זה יכר
 זה. דלוועבועד המקומי ושר הפנים ימנה שני חברים נוספים 

 
הוראה זו הקובעת כי במוסד העומד לבחירה יכהנו לפחות חמישה   שימו לב!

 על ועד מקומי ולא על נציגות. חלה רקחברים 
 

נציגות, תעשה ההכרזה ביום גם במקרה של הכרזה על חברי ועד מקומי או 
עצות עם ועדת הבחירות( בכך שמנהל הבחירות יחתום על יהבחירות )לאחר התי

 (.7עד  5 דוגמאות מס'ין זה בהתאם לדוגמאות המצ"ב )יפרוטוקול בענ
 

 
 מינוי חברי ועד מקומי בישוב שאיננו שיתופי ב.

 
, רשימת שיתופישאיננו ישוב אם לא הוגשה או לא אושרה כלל בישוב פלוני, 

 דכוועשיכהנו  ימנה שר הפנים חמישה חבריםהמקומי,  דלוועמועמדים בבחירות 
 (.)א(172ר' סע' ) המקומי.

 
( בו הוכרז על קיום כפר שיתופי מושב שיתופי, קיבוץ, מושב,יובהר: בישוב שיתופי )

לא ימונה ועד  -מקומי, ולא הוגשה רשימת מועמדים כלשהי דלוועבחירות 
 .םהוועדיותחזור זהות 

 
רלוונטי הסיווג המקורי של היישוב, ללא קשר למס' חברי  ,לעניין זה :ימו לב!ש

 האגודה הרשומים.
 
 

 ת בחירותהודע   .   5     
 

  תשע"ז חשוון  כ"אכלומר  שלפני יום הבחירות,   7-לצו, לא יאוחר מהיום ה 182לפי סעיף 
 לפרסםבקלפי,  הבחירות, באזור שבו עומדות להתקיים בחירות על מנהל  ,(2016.11.22)

 הודעת בחירות שבה יפורטו בין השאר:
 
 יום הבחירות; (1)

 
 המוסדות העומדים לבחירה באזור ומספר החברים העומדים לבחירה בכל (2)

 מוסד;
 

שאושרו, שנת לידתם ומענם וכן שמם  שמות המועמדים לראשות המועצה (3)
 ;ומענם של באי כוח הצעות המועמדים האמורים וממלאי מקומם
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הכינויים והאותיות של רשימות המועמדים המתמודדות באזור בבחירות  (4)
, שנת לידתם ומענם וכן למועצה ושמות המועמדים בכל אחת מרשימות אלה

 ;לאי מקומםשמם ומענם של באי כוח הרשימות האמורות וממ
 

 הכינויים והאותיות של רשימות המועמדים המתמודדות באזור בבחירות ( 5)
 עד מקומי/נציגות ושמות המועמדים בכל אחת מהרשימות;ולו  

 
, ובאזור שבו מספר הבוחרים עולה על 21:00עד  15:00שעות ההצבעה )משעה  (6)

 (;21:00עד  8:00משעה  - 350
 

ובאזור שיש בו יותר מקלפי אחת אופן חלוקת הבוחרים בין  ,מקומות הקלפי (7)
 הקלפיות השונות;

 
לכל אחד מהמוסדות העומדים  מעטפות ופתקי ההצבעההנוגעים להפרטים  (8)

 .לבחירה
 

 .(8דוגמא מס' מצ"ב דוגמא להודעה שיש לפרסם לפי סעיף זה ) 
 

יש לפרסם כמפורט לעיל, באזורים בהם לא יתקיימו בחירות בקלפי למוסד כלשהו,            
 (.9דוגמא מס' מודעה בדבר ההכרזה שתתקיים )

 
יש להמציא לנו כמקובל את העתקי ההודעות ואישורי ההדבקה של הודעות אלה 

 (.10דוגמא מס' )
 
 

 קלון היעדר לקביעת בבקשות הטיפול נוהל.  ב
 

. אנא תלו מודעה 2013-הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"דלחוזר זה מצורף נוהל 

בנוסח הבא בחדר בו מוגשות רשימות המועמדים, וככל הניתן גם בחדר בו מחולקות החוברות 

 להגשה. כמו כן, דאגו שיהיו במקום מספר מספיק של עותקים מהנוהל.

 
 מועמדים ברשימת להיכלל זכאי אינו" כי קובע האזוריות המועצות לצו( ב)19 סעיף

 העולה לתקופה בפועל מאסר לעונש סופי דין בפסק שנידון מי המועצה חבר ולהיבחר

 שגמר מהיום שנים שבע עברו טרם המועמדים רשימת הגשת וביום חודשים שלושה על

 כי המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב קבע כן אם אלא, בפועל המאסר עונש את לשאת

 ".קלון משום, הענין בנסיבות, הורשע שבה העבירה עם אין

 בפסק למאסר שנידון, מועמד להיות שרוצה מי או מועמד" כי קובע לצו( א()2)א19 סעיף

 כי יחליט המרכזית הבחירות ועדת ראש יושב כי המבקש(, ב)19 בסעיף כאמור סופי דין

 יאוחר לא, לכך בקשה הועדה ראש ליושב יגיש, קלון משום הורשע שבה העבירה עם אין

 חומר וכל הדין פסק, האישום כתב יצורפו לבקשה; הבחירות יום שלפני 32-ה מהיום

 ".לעניין הנוגע אחר
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 (. 2016באוקטובר  28-ה כ"ו תשרי תשע"ז יום ו', שלפני יום הבחירות הוא  32-היום ה

למועצה ומועמד לוועד הוראות אלה נכונות למועמד לראש מועצה אזורית, מועמד 

 מקומי.

 

 .2013-מצ"ב נוהל הטיפול בבקשות לקביעת היעדר קלון, התשע"ד

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכה
 

 ברון יוסף
 על הבחירות המפקח הארצי

 
 

 דוגמאות. 10לוט: 
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 1דוגמא מס' 
 פרוטוקול הכרזה על בחירת ראש מועצה

 
 

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

 הכרזה על בחירת ראש מועצהפרוטוקול 
 

שהוא יום הבחירות לראשות המועצה האזורית  2016 בנובמבר 29 חשוון  תשע"ז כ"ח ביום
........, התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית לישיבה מיוחדת שעל 

 סדר יומה הכרזה על בחירת ראש המועצה.
 

המועצה אושרה הצעת מועמד אחת בלבד והמועמד  מנהל הבחירות הודיע כי לבחירות לראש
 שהוצע בה הוא:

 
 

                 ................          ................... 
 
 שם פרטי שם משפחה   

 
 
 

/ 1958 –(, התשי"ח מועצות אזוריותלצו המועצות המקומיות ) 168לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 
 התייעצות עם ועדת הבחירות, הכריז מנהל הבחירות כי:ולאחר שקיים על כך 

 
 
 

                 ................             ................... 
 
 שם פרטי      שם משפחה   

 
 

 הוא הנבחר לראש המועצה האזורית ................
 
 

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

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

 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות
 
 
 

  
 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 2מס'  דוגמא
 פרוטוקול הכרזה על חברי מועצה

 מס' מועמדים שווה למס' הנציגים 
 
 

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

 פרוטוקול הכרזה על בחירת נציגי אזור .......... למועצה
 

שהוא יום הבחירות למועצת המועצה האזורית  2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז ביום 
.............., התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית לישיבה מיוחדת שעל 

 סדר יומה הכרזה על בחירת נציגי אזור ............ למועצה.
 

 מנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות לנציגי האזור במועצה, אושרו מועמדים אלה:
 
 

 ......  מועמד מטעם הרשימה .................... ................  .1
 שם משפחה           שם פרטי  

 
 ...............     מועמד מטעם הרשימה ............. .............  .2
 שם פרטי שם משפחה   

 
3. .....................            ............... 
 
 

למספר הנציגים העומדים לבחירה מטעם אזור ......  שווהמספר המועמדים שאושרו 
)א( לצו המועצות המקומיות 169למועצה שהוא ............; לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 

ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, /, 1958 –)מועצות אזוריות(, התשי"ח 
חרו כחברי המועצה מטעם הכריז מנהל הבחירות שהמועמדים המפורטים להלן הם שנב

 אזור ............:
 
1.................. . 
 
2.................. . 
 

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

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

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

 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות
 
 
 
 

 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 3דוגמא מס' 
 פרוטוקול הכרזה על חברי מועצה
 מס' מועמדים פחות ממס' הנציגים

 
 

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

 קול הכרזה על בחירת נציגי אזור .......... למועצהופרוט
 
 

שהוא יום הבחירות למועצת המועצה האזורית  2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז  ביום
.............., התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית לישיבה מיוחדת שעל 

 בחירת נציגי אזור ............ למועצה.סדר יומה הכרזה על 
 

 מנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות לנציגי האזור במועצה, אושרו מועמדים אלה:
 

 ................                     .................. מועמד מטעם הרשימה ........ .1
 שם פרטי שם משפחה   

 
 ...............   מועמד מטעם הרשימה .............          .............  .2
 שם פרטי        שם משפחה   

 
3.  ............... ..................... 
 

ממספר הנציגים העומדים לבחירה מטעם אזור  פחות הינומאחר ומספר המועמדים שאושרו 
רי המועצה מטעם האזור ויועמד על ...... למועצה שהוא ............, יופחת מספרם של חב

 מספר המועמדים שאושרו כנ"ל.
 

)ב( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, 169לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 
, ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, הכריז מנהל הבחירות /1958 –התשי"ח 

 צה מטעם אזור ............:שהמועמדים המפורטים להלן הם שנבחרו כחברי המוע
 
1.................. . 
 
2.................. . 
 
   .................. 
 

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

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

 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות
 
 
 
 

  
 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 4דוגמא מס' 
 פרוטוקול הכרזה על חברי מועצה
 רשימה אחת עם עודף מועמדים על מס' הנציגים

 
 

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

 פרוטוקול הכרזה על בחירת נציגי אזור .......... למועצה
 
 

שהוא יום הבחירות למועצת המועצה האזורית  2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז  ביום
.............., התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית לישיבה מיוחדת שעל 

 מה הכרזה על בחירת נציגי אזור ............ למועצה.סדר יו
 

 אחת מנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות לנציגי האזור במועצה הוגשה רשימת מועמדים
 בלבד שהכינוי שלה הוא ........ וסימונה הוא ........

 
 המועמדים שאושרו ברשימה הנ"ל הם:

 
1.  ................ .................. 
 שם פרטי שם משפחה   

 
2.  .............    ............... 
 שם פרטי שם משפחה   

 
3.  ............... ..................... 
 

מספר הנציגים העומדים לבחירה מטעם אזור ......  עולה עלמספר המועמדים שאושרו 
לצו המועצות המקומיות  )ג(169למועצה שהוא ............; לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 

, ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, /1958 –)מועצות אזוריות(, התשי"ח 
הכריז מנהל הבחירות על מספר המועמדים מתוך הרשימה הנ"ל השווה למספר הנציגים 
למועצה העומדים לבחירה מטעם האזור, לפי סדר רישומם ברשימה הנ"ל, כעל מי שנבחרו 

 המועצה מטעם האזור.כחברי 
 

 המועמדים המפורטים להלן הם שנבחרו כחברי המועצה מטעם אזור ............
 
1.................. . 
2.................. . 
 3 ................... 

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

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

 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות
 
 
 
 

  
 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 5דוגמא מס' 
 פרוטוקול הכרזה על חברי ועד מקומי 

 מס' מועמדים שווה למס' החברים 
 
 

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

 קול הכרזה על בחירת חברי ועד מקומי בישוב .........ופרוט
 
 

המקומי של הישוב  דלוועשהוא יום הבחירות , 2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז  ביום
.............., התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית לישיבה מיוחדת שעל 

 סדר יומה הכרזה על בחירת הועד המקומי  של הישוב .............
 

 המקומי, אושרו מועמדים אלה: דלוועמנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות 
 

 .................. מועמד מטעם הרשימה ........ ................  .1
 שם פרטי שם משפחה   

 
 ............... מועמד מטעם הרשימה .............             .............  .2
 שם פרטי        שם משפחה   

 
3.  ............... ..................... 
 

למספר החברים בועד המקומי העומד)ת( לבחירה שהוא  שווהמספר המועמדים שאושרו 
)א( לצו המועצות המקומיות )מועצות 171............; לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 

, ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, הכריז מנהל /1958 –אזוריות(, התשי"ח 
בישוב  /הנציגותעד המקומיהבחירות שהמועמדים המפורטים להלן הם שנבחרו כחברי הו

............ 
 
1.................. . 
 
2.................. . 
 
3. .................. 
 

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

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

 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות
 
 
 
 
 

  
 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 6דוגמא מס' 
 פרוטוקול הכרזה על חברי ועד מקומי
 מס' מועמדים פחות ממס' החברים במוסד

 
 

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

 פרוטוקול הכרזה על בחירת חברי ועד מקומי  בישוב......
 
 

של  / לנציגותהמקומי דלוועשהוא יום הבחירות  2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז  ביום
הישוב ........, התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית .... לישיבה 

 מיוחדת שעל סדר יומה הכרזה על בחירת הועד המקומי בישוב הנ"ל.
 
 

 המקומי, אושרו מועמדים אלה : דלוועמנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות 
 

 . מועמד מטעם הרשימה ......................... ................  .1
 שם פרטי   שם משפחה   

 
 מועמד מטעם הרשימה ............. ...............             .............  .2
 שם פרטי         שם משפחה   

 
3.  ............... ..................... 
 
 

ממספר החברים בועד המקומי העומד)ת(  פחות הינומאחר ומספר המועמדים שאושרו  **
לבחירה שהוא ......, יופחת מספרם של חברי הועד המקומי ויועמד על מספר המועמדים 

)ב( לצו המועצות המקומיות )מועצות 171שאושרו כנ"ל. לפיכך, בתוקף סמכותו לפי סעיף 
ת, הכריז מנהל , ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירו/1958 –אזוריות(, התשי"ח 

 הבחירות שהמועמדים המפורטים להלן הם שנבחרו כחברי הועד המקומי בישוב ........
 
1.................. . 
 
2.................. . 
 

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

מספר המועמדים שאושרו הינו פחות ממספר החברים בועד המקומי העומד לבחירה  ***
)ב( לצו המועצות 172המינימלי של חמישה חברים אשר על פי סעיף שהוא ... ופחות מהמספר 

חייבים לכהן בועד מקומי, לפיכך / הצו(-)להלן -1958 המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח
)ב( לצו, ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, 171בתוקף סמכותו לפי סעיף 

"ל נבחרו כחברי הועד המקומי ושר הפנים הכריז מנהל הבחירות שהמועמדים שאושרו כנ
 ישלים את מספר חברי הועד לחמישה במינוי חברים נוספים.
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 המועמדים שנבחרו כחברי הועד המקומי הם :

 
1.................. . 
 
2.................. . 
 
3 .................. .     
 
 
 
 

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

 
 
 

........................                          .......................                         ...................... 
 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 על הבחירות. העתק: המפקח הארצי

 
 
 
 

 בפרוטוקול ההכרזה בכל מקרה כאשר מדובר בבחירות לנציגות או לייכלקטע זה  **
 ומספר המועמדים שאושרו הינו לפחותמקומי  דלוועכאשר מדובר בבחירות   
 .חמישה  

 
 מקומי ומספר דלוועבפרוטוקול ההכרזה כאשר מדובר בבחירות  לייכלקטע זה  ***

 הינו פחות מחמישה.המועמדים שאושרו   
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 7דוגמא מס' 
 פרוטוקול הכרזה על חברי ועד מקומי

 רשימה אחת עם עודף מועמדים על מס' החברים 
 
 

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

 קול הכרזה על בחירת חברי ועד מקומי  בישוב......ופרוט
 
 

המקומי של הישוב ........,  דלוועשהוא יום הבחירות  2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז  ביום
התכנסו מנהל הבחירות וועדת הבחירות שליד המועצה האזורית .... לישיבה מיוחדת שעל סדר 

 יומה הכרזה על בחירת הועד המקומי  של הישוב .......
 

 אחתם , הוגשה רשימת מועמדי/נציגותהמקומי דלוועמנהל הבחירות הודיע כי לקראת הבחירות 
 בלבד שהכינוי שלה הוא ....... וסימונה הוא .......

 
 המועמדים שאושרו ברשימה הנ"ל הם :

 
1.  ................ .................. 
 שם פרטי שם משפחה   

 
2.  ............. ............... 
 שם פרטי שם משפחה   

 
3.  ............... ..................... 
 

מספר החברים בועד המקומי העומד)ת( לבחירה שהוא ........  עולה עלמספר המועמדים שאושרו 
 –)ג( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 171לפיכך בתוקף סמכותו לפי סעיף 

, ולאחר שקיים על כך התייעצות עם ועדת הבחירות, הכריז מנהל הבחירות על מספר /1958
ך הרשימה הנ"ל השווה למספר החברים בועד המקומי העומד)ת( לבחירה, לפי המועמדים מתו

 סדר רישומם ברשימה הנ"ל, כעל מי שנבחרו.
 

 המועמדים המפורטים להלן הם שנבחרו כחברי הועד המקומי בישוב ....
 

1.................. . 
2.................. . 
3  .................. 
 
 

  ............................. תאריך: 
 חתימות:

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

 חברי ועדת הבחירות                      יו"ר ועדת הבחירות                         מנהל הבחירות
 
 
 
 

 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 8דוגמא מס' 
 הודעת בחירות

 
 1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 

 
 המועצה האזורית .............

 
 הודעת בחירות באזור ..................

 
/,  אני מודיע  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  182בהתאם לסעיף 

 בזה כלהלן:
 

יתקיימו הבחירות לראשות המועצה  2016בנובמבר  29כ"ח חשוון  תשע"ז  ביום .1
האזורית ............ כמו כן יתקיימו ביום זה בתחום האזור ............ בחירות למועצה 

 המקומי/לנציגות*. דלוועוכן 
 

 האזור הוא .............מספר הנציגים למועצה העומדים לבחירה מטעם  .2
 

 מספר חברי הועד המקומי/הנציגות* העומדים לבחירה הוא ........... .3
 

 הוגשו ואושרו כדין הצעות המועמד כלהלן: לראשות המועצהלקראת הבחירות  .4
 
(1) 

שם המועמד 
 לראש המועצה

שם בא כוח  המען שנת לידה
 ההצעה ומענו

שם מ"מ בא כוח 
 ההצעה ומענו

     
     

(2) 
שם המועמד 

 לראש המועצה
שם בא כוח  המען שנת לידה

 ההצעה ומענו
שם מ"מ בא כוח 

 ההצעה ומענו
     

      ההצעה ומענו    
  

 הוגשו ואושרו כדין באזור רשימות מועמדים כלהלן: למועצהלקראת הבחירות  .5
 

 רשימה שהכינוי שלה הוא ............... וסימנה הוא ........ (1)
 בא כוח הרשימה הוא ........................

 )שם פרטי, שם משפחה, מען(              
 

 מ"מ בא כוח הרשימה הוא ................................
 )שם פרטי, שם משפחה, מען(  

 
 המועמדים ברשימה זו הם:  

            
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

    
  

  
 רשימה שהכינוי שלה הוא ............. וסימנה הוא ........  (   2)  
 בא כוח הרשימה הוא ......................  
 )שם פרטי, שם משפחה, מען(            
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 המקומי/לנציגות* הוגשו ואושרו כדין באזור דלוועלקראת הבחירות  .6
 רשימות מועמדים כלהלן:

 
 ....... וסימנה הוא .........רשימה שהכינוי שלה הוא ...... (1)
 

 בא כוח הרשימה הוא .....................................
 שם פרטי, שם משפחה, מען                             

 
 מ"מ בא כוח הרשימה הוא .................................

 ןמשפחה, מעשם פרטי, שם   
 

 המועמדים ברשימה זו הם:         
 

  שנת לידה שם המועמד דוריימס' ס
    

 
  

 רשימה שהכינוי שלה הוא .................. וסימנה הוא..... (2)
 בא כוח הרשימה הוא ...............................

 שם פרטי, שם משפחה, מען  
 

 מ"מ בא כוח הרשימה הוא ................................
 שם פרטי, שם משפחה, מען  

 
 המועמדים ברשימה זו הם:

  
 המען שנת לידה שם המועמד מס' סידורי

    
    
   

 שעות ההצבעה יהיו משעה ............... עד שעה .............. .7
 שעות ההצבעה הנ"ל, זכאי בתוךללא הפסקה; בוחר שיגיע למקום הקלפי 

 יהיה להצביע גם אם תתעכב הצבעתו עד אחרי תום שעות ההצבעה.
 
 

 הקלפיות באזור יוצבו במקומות אלה: .8
 

 מקום הקלפי מס' הקלפי
1.  
2.  

 
 

 הבוחרים שהאות הראשונה של שם משפחתם הוא ............ עד )א( .**9
 .1................... )כולל(, יצביעו בקלפי מס' 

 
 הבוחרים שהאות הראשונה של משפחתם הוא ... עד ........... )ב(

 .2יצביעו בקלפי מס' )כולל(, 
 
 
 
 



 

17 
 

 מעטפות ההצבעה .10
 

 ההצבעה לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה תתקיים במעטפה נפרדת;
 צבע מעטפות יהיה כלהלן:

 
 צבע צהוב; - לראש המועצהמעטפות ההצבעה 

 
 צבע לבן; - למועצהמעטפות ההצבעה 

 
 צבע כחול או תכלת - מקומי/לנציגות* דלוועמעטפות ההצבעה 

 
 :צורת פתקי ההצבעה .11

 
   

המוסד העומד 
 לבחירה

צבע 
 הפתק

צבע  שפת ההדפסה תוכן ההדפסה גודל הפתק
 ההדפסה

עברית או  שם המועמד ס"מ X 10 7 –כ  צהוב ראש המועצה
 ערבית ועברית

 שחור

אות)תיות(  ס"מ X 10 7 –כ  לבן מועצה
הרשימה+ כינוי 
הרשימה מתחת 

 לאות)תיות(

עברית או 
 ועבריתערבית 

 שחור

ועד 
 מקומי/נציגות*

כחול או 
 תכלת

אות)תיות(  ס"מ X 10 7 –כ 
הרשימה+ כינוי 
הרשימה מתחת 

 לאות)תיות(

עברית או 
 ערבית ועברית

 שחור

       לאות)יות(         
במקום פתק מודפס ניתן להשתמש להצבעה, לכל אחד מהמוסדות העומדים לבחירה, 

. על הפתק הריק יש לציין בכתב יד המודפס לאותו מוסדשצבעו כצבע הפתק בפתק ריק 
אך ורק את שם המועמד לראשות המועצה או אך ורק את אות רשימת המועמדים או 

או בערבית או בשתי האות והכינוי של הרשימה. הרישום בכתב יד ייעשה בעברית 
 הפתק ייפסל. -ין כינוי הרשימה בלבד )ללא האות( השפות. אם יצו

 
 

 מנהל הבחירות של המועצה האזורית הוא מר/גב' .............. .12
 ומשרדו נמצא ב ...............

 
 
 
 

 ------------------------- תאריך ................. 
 הבחירות של האזור ........ מנהל   
 המועצה האזורית ..............   

 
 

 
 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.

 
 

 המיותר* מחק את 
 יש לכלול סעיף זה רק במקרה שיש באזור יותר מקלפי אחת. **
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 9דוגמא מס' 
 הכרזה -הודעת בחירות 

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

 
 המועצה האזורית .............

 
 הודעת בחירות באזור ..................

 
/ אני  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח  168 - 173בהתאם לסעיפים 

 מודיע בזה כלהלן: *
 
 

במועצה האזורית ___________הוגשה ואושרה כדין רק הצעת מועמד אחד  א.
 לראשות המועצה.

 
 שם המועמד ____________________

 
ז המועמד לפיכך לא יתקיימו בחירות בקלפי לראשות המועצה וביום הבחירות יוכר

 כנבחר.
 

באזור ___________ הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד למועצה /  ב.
הוגשו מספר רשימות ומספר המועמדים בכולן שווה למספר הנציגים למועצה 
העומדים לבחירה / מספר המועמדים שהוגשו הוא פחות ממספר הנציגים למועצה 

 העומדים לבחירה **.
 

 ______________________כינוי הרשימה 
 המועמדים ________________________

                  ________________________ 
                  ________________________ 
                  ________________________ 

 
לפיכך, לא יתקיימו בחירות בקלפי לנציגות במועצה וביום הבחירות יוכרזו 

 ועמדים שהוגשו כנבחרים.המ
 

באזור _____________ לא הוגשה כל רשימת מועמדים למועצה.  לפיכך ימנה שר  ג.
הפנים, לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים הנוגעים בדבר, חבר מועצה אחד מטעם 

 האזור.
 

 
 

 * אנא פרסמו בכל ישוב את הסעיף הרלוונטי בלבד.
 ** מחק את המיותר.
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  דלוועבאזור __________ הוגשה ואושרה כדין רשימת מועמדים אחת בלבד  ד.
מקומי / הוגשו מספר רשימות ומספר המועמדים בכולן שווה למספר הנציגים 
למועצה העומדים לבחירה /  מספר המועמדים שהוגשו הוא פחות ממספר חברי 

 הועד המקומי העומדים לבחירה. **
 

 ______________________כינוי הרשימה 
 המועמדים ________________________

                  ________________________ 
                  ________________________ 
                  ________________________ 

 
עמדים המקומי, וביום הבחירות יוכרזו המו דלוועלפיכך, לא יתקיימו בחירות בקלפי 

 שהוגשו כנבחרים.
 

 המקומי.  לפיכך : דלוועבאזור ___________ לא הוגשה כל רשימת מועמדים  ה.
 

ימנה שר הפנים, לאחר התייעצות עם גופים ציבוריים  –בישוב לא שיתופי  (1** ) 
 המקומי. דלוועחברי ם  5הנוגעים בדבר, 

 
לא ייבחר ועד מקומי, והנהלת האגודה השיתופית תהיה  –בישוב שיתופי  (2** ) 

 הועד המקומי.
 

 
   

 תאריך : _____________
 
 

 מנהל הבחירות
 למועצה האזורית _____________

 
 
 
 
 
 
 

 
 ** מחק את המיותר

 
 

 העתק: המפקח הארצי על הבחירות.
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 01מס'  אדוגמ
 
 
 

 אישור הדבקת מודעה
 

............. מאשר בזאת כי ביום .............. קבלתי מודעות בדבר הודעת אני הח"מ  .1
 בחירות באזור ......... לשם הדבקתם בישוב ...............

 
הודע לי כי עלי להדביק את המודעות במשרד המועצה ובכל אחד מהמקומות  .2

 המפורטים להלן במידה ומקומות כאלה קיימים בישוב:
 

 מזכירות א.
 כל לוחות המודעות ב.
 )או מכולת( הבצרכניי ג.
 כל בתי הכנסת ובתי תפילה אחרים ד.
 כל המועדונים ה.
 מרפאות ותחנות אם וילד ו.
 כל גני ילדים ופעוטונים ז.
 ארובתי ד ח.
 ספריות ט.
 אולמות ספורט י.

 בריכות שחיה יא.
 בתי ספר יב.   
 בישוביג.      כל מקום אחר שנהוג לפרסם בו מודעות   

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

                כדלקמן:            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 חתימת המדביק           

 
 


