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בחירות לראשות המועצה

 26-27/9/18ביום יש להגיש מועמדות לראשות המועצה.

בין השאר, על מועמד לראשות המועצה להיות, כחלק מתנאי הכשירות,

שאינו,21מעל גיל , רשום בפנקס הבוחרים של המועצה, המועצהתושב 

.ושאין במועמדותו משום ניגוד עניינים, של המועצה בשכרעובד 

תנאי כשירות אלה רלוונטיים גם לחברי מליאת המועצה.

 וחשאיות, ישירות, מועצה ייבחר בבחירות אישיותראש.



כללי–בחירות למליאת המועצה 

מליאת המועצה האזורית מורכבת מנציגים נבחרים של הישובים השייכים  ➢
.אליה

.'וכדחוקי עזר , תקציבים, מדיניותמתקבלות החלטות לגבי במליאה ❖

.זכות הבחירהשל היישוב בעלי י כלל התושבים "נבחרים עהנציגים ❖

על כל רשימת מועמדים למליאת המועצה, החוקלתיקון בהתאם ✓

במידה והמועמד המוקדם במקום הראשון  . מועמדים3לכלול לכל הפחות 
.יחליף אותו הבא בתור באופן אוטומטי, לפרוש מהמליאהברשימה יאלץ 



המשך–בחירות למליאת המועצה 

פעילות נציג היישוב במליאת המועצה

  מליאת המועצה היא גורם שבידיו הסמכות והיכולת לאשר נושאים ועניינים
. שהוגדרו בחוק

 אך חלק לא מבוטל , המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטותמליאת
.  מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה 

o רכש ובלאי, חקלאית, ח"מל, ביקורת, מכרזים, הנהלהועדת ועדות חובה 17ישנן  ,
...איכות הסביבה ועוד, הקצאת קרקעות ומבנים, תמיכות, הנחות, ערר על ארנונה

o של המועצה נדרשת גם נציגות של חברי מליאה  עמותות /מהתאגידיםאחת בכל
.  דירקטוריון/בוועד המנהל

o קבועה בישיבות מליאת המועצה  נדרשים להשתתפות מליאה נציגי

o ועדות והדירקטוריונים המועצה והשתתפות פעילה בישיבות איוש

o דירקטוריוניםאו /וועדות וב חבר מליאה נדרש להיות חבר כל



המשך–בחירות למליאת המועצה 

מספר נציגי היישובים במליאה

 מספר -"המודד"המועצה לשר הפנים החלטה בדבר תעביר 14.8.18עד ליום
.  המועצהאחד למליאת התושבים שיקנה לכל יישוב את הזכות לבחור נציג 

:  פירושו המעשי של ההחלטה. 900מליאת המועצה החליטה שהמודד יהיה 

המועצהנציג אחד למליאת בשער הנגב יוכל לשלוח יישוב כל 

.המודד המאושר על ידי שר הפניםיפורסם 4.9.18ביום ➢



–בחירות לוועד מקומי 

?מהו הוועד המקומי

ועד מקומי הינה הישות המנהלת את היישוב עבור כל תושבי הישוב והיא

גוףלמעשה זאת בשונה  מהאגודה השיתופית החקלאית שהינה . למשרד הפניםכפופה 

(רובדי-משטר דו) בתוך היישוב שלטונית של המועצה הועד המקומי הוא הזרוע . פרטי

 5–7הינו , תושבים1500ביישובים של עד , חברי הועדמספר

 הוועד המקומי מעבירה המועצה ליישוב את תקציביו השוניםבאמצעות.

 בחירההועד המקומי בכל ישוב רשאי לבחור כל מי שיש לו זכות את.

 נקבעו הוראות ספציפיות הקובעות כיצד(  קיבוץ מושב)שיתופיים יישובים לגבי  ,
.המקומילוועד יקוימו הבחירות , אם בכלל

 ועדיםשל זהות מתנהלים בדרך כל קיבוצי המועצה , למועד הבחירות האחרוןנכון.

רק ביכיני יש הפרדת ועדים



החלופות האפשריות להנהלה המקומית  

ביישובים שיתופיים

 חלופות אפשריות3שיתופיים קיימות ביישובים:

.מקומיגם כוועד החלקית תכהן האגודה השיתופית ועד הנהלת " ועדיםזהות "1.

ביום הבחירות יבחרו התושבים ביישוב שאינם חברים באגודה" נציגות". 2

יהיה מורכב מהנהלת  והוועד המקומי . המקומיבנציגים מטעמם לוועד השיתופית 
זכאים לבחור ולהיבחר רק תושבים הרשומים בפנקס  לנציגות ; האגודה והנציגות

.חברים באגודה השיתופיתכמי שאינם בו הבוחרים ומסומנים 

נפרד  ביום הבחירות ייערכו ביישוב בחירות לוועד מקומי -" ועדיםהפרדת ".  3
החקלאית  הבוחרים בישוב שאינם חברי האגודה מהנהלת האגודה במקרה שמספר 

.התושבים הכלליתברשימת 50%-מהווים יותר מ



התנאים ליישום החלופות השונות
ועדיםזהות 

:חלופה זו תתממש בהתקיים התנאים הבאים

בחירות לוועד מקומי או נציגות, בבחירות האחרונות, ביישוב בו לא התקיימו• 

להתקיים זהות הוועדים אם רוב הבוחרים סומנו כחברי אגודה ואםתמשיך •

.תוגש כל בקשה לסוג ועד אחר לשר הפניםלא 

אם לא תוגש אף רשימה➢

בחירות לנציגות  

"  זהות ועדים"יישום החלופה של בחירות לנציגות ביישוב שבו קיימת על יורה שר הפנים ➢
:  אם יתקיימו התנאים הבאים באופן מצטבר

לנציגות  לעריכת בחירות , באמצעות מנהל הבחירות, לשר בקשה בכתבתוגש : בקיבוץ1.
.  בישובמבין הבוחרים הרשומים %10י "ע

;  הבקשה איננו חבר באגודה השיתופיתמגיש 2.

26.9.18מיום תוגש עד לא יאוחר הבקשה 3.

ביישובממספר הבוחרים לפחות 430%.

מספר הנציגים  , אם יורה השר על עריכת בחירות לנציגות בישוב, ה בצו' א91לפי סעיף • 
שיעמדו לבחירה יהיה בהתאם ליחס בין מספר הבוחרים חברי האגודה השיתופית למספר  

ובהתאם למספר חברי ועד ההנהלה המכהן של  , הבוחרים שאינם חברי האגודה השיתופית
הבחירותלפני 50-מספר זה יפורסם לא יאוחר מהיום ה. האגודה השיתופית



המשך-התנאים ליישום החלופות השונות 

בחירות לוועד מקומי

 יורה על יישום החלופה של קיום בחירות ביישוב לוועדשר הפנים

:אם יתקיימו אחד מהתנאים הבאים, מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית

הבוחרים שאינם חברי אגודה עולה על מספרשמספר שיתופי ביישוב .  1

.תתקיימנה בחירות לוועד מקומי ללא צורך בהגשת בקשה–האגודה חברי 

מבין כלל הבוחרים 50%על ידי לפחות יש להגיש בקשה בקבוץ . בכתבלשר בקשה הוגשה 2.

. הישובשל 

27.8.2018הבקשה תוגש לא יאוחר מיום . 3


