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 "ב תמוז תשע"חי 
 2018יוני  25 
 1-19 –בחירות  

 
 שער הנגבהיערכות לבחירות ב

 
 דף לתושב

 
 שלום רב, 

 
בימים אלה החלו ההכנות לבחירות למליאת המועצה, לראשות המועצה וכן לוועדים 

 המקומיים.
 

 .8201 אוקטוברב 30שלישי הבחירות תתקיימנה ביום 
 

הליכי הבחירות כוללים מספר שלבים עיקריים. לפני כל שלב יתפרסמו במקומות 
הציבוריים שבכל יישוב מודעות ובהן פירוט מדויק של ההליך ודרך ביצועו וכן הזכויות של 

 כל תושב לגבי אותו שלב.
 

 את/ה מתבקש/ת לשים לב ולקרוא בעיון מודעות אלה.
 

 :השלבים העיקריים בהליכי הבחירות .1
 

 הכנת פנקס בוחרים .א

אם הוא כלול  וצג לעיון הציבור כדי שכל אדם יוכל לבדוקתהבוחרים  רשימת (1
 ה.ב

, פנקס הבוחרים יכלול כל אדם שמתקיימים לגביו התנאים צול 143לפי סעיף  (2
 הבאים במצטבר: 

 חל לא יאוחר מיום הבחירות. 17-אדם שיום הולדתו ה .א
 ישובאדם שהיה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין כתושב של אותו  .ב

 ביום שליפת הפנקס.
מו לא הופיע בפנקס החודשים שקדמו ליום הבחירות ש 18-באדם ש .ג

בוחרים כבוחר של רשות מקומית אחרת, ובאותה רשות התקיימו בחירות 
 בתקופה זו.

שמש הן לעניין הבחירות למועצה ולראש תהבוחרים של יישוב רשימת  (3
המועצה והן לעניין בחירת וועד מקומי. כל אדם זכאי להגיש ערר על אי 

שניתנה בערר. הגשת  רישומו בפנקס ואף ערעור לבית המשפט על ההחלטה
העררים והערעורים חייבת להיעשות במועדים הקבועים בצו שאינם ניתנים 

 לשינוי.
הפרטים והמועדים יתפרסמו במודעה. לאחר מכן ייכנס הפנקס לתוקף ומי 

 לא יוכל להצביע. -  שלא נכלל בו
 

את מועצה : מספר הנציגים שכל יישוב יהיה זכאי לשלוח למליקביעת מודד כללי .ב
ע את המודד שר הפנים יקבהפרטים יפורסמו במודעה. ייקבע לפי מודד. 

 .ועצהבהתחשב בהצעת המ
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 החלטה על בחירות לוועדים מקומיים בישובים שיתופיים .ג
ביום הבחירות למועצה ולראש המועצה ייבחרו גם ועדים מקומיים, הן בישובים 

 לא שיתופיים והן בישובים שיתופיים.
 אפשרויות לבחירת וועד מקומי: 3תופיים ייתכנו בישובים שי

ימשיך לכהן גם כוועד  החקלאית )קיבוץ, מושב(וועד האגודה השיתופית  (1
 המקומי.

יבחרו נציגות מטעמם והוועד החקלאית התושבים שאינם חברי האגודה  (2
 המקומי יורכב מוועד האגודה ביחד עם הנציגות.

 החקלאית. האגודהמייבחר וועד מקומי בנפרד  (3
סוג הוועד המקומי ייקבע על פי הסוג שנבחר באותו יישוב בבחירות הקודמות, 

והיחס המספרי בין מספר  ניית בוחרים בישוב השיתופיים לשרוכן על פי פ
מועד זה וה ןבעניי. הפרטים באגודה החקלאית חברים –החברים למספר הלא 

 .ההמשך להגשת הבקשות יתפרסמו
 

מועמדים למליאת המועצה, הצעות מועמד לראש המועצה הגשת רשימות  .ד
 .ורשימות מועמדים לוועדים מקומיים

ין הגשת רשימות והצעות המועמדים יכל הפרטים, המועדים וההנחיות בענ
 יפורסמו במודעות.

 

המודעות האמורות לעיל תתפרסמנה כל אחת בזמנה והפרסום יעשה במועדים  .2
 י לבצע את כל הנדרש.הקבועים בחקיקה, תוך מתן זמן ראו

 לשים לב לפרסומים! ת/את/ה מתבקש
 

אנו מביאים בזה לידיעתך מספר תאריכים חשובים בשלבים השונים של הליכי  .3
 הבחירות:

 ;15/07/2018ועד ליום  04/07/2018מיום  –הבוחרים לעיון הציבור  רשימתצגת ה (1
המועד האחרון להגשת ערר לוועדת הבחירות על רישום או אי רישום בפנקס  (2

 ;15/07/2018 –הבוחרים 
 ;14/08/2018 -המודד בדבר  השגההאחרון להגשת  המועד (3
 –המועד האחרון להגשת בקשות לשר הפנים בעניין בחירת ועד מקומי או נציגות (4

27/08/2018; 
 20/09/2018 –יום שליפת פנקס הבוחרים הסופי  (5
הגשת רשימות מועמדים בבחירות למועצה ולוועדים המקומיים והצעות מועמדים  (6

 ;26-27/9/2018–לראשות המועצה 
 .30/10/2018 –יום הבחירות  (7

 
 בברכה,

 
 עודד פלוט

 מנכ"ל המועצה
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