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 הבסיס החוקי  

  :  לחוק( ב)35סעיף 

רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת "

מספר המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי  ; שמם ברשימה

השמות  ; המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפול אותו מספר

הרשימה תפרט ביחס לכל ; יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי

 ." מועמד את הפרטים שייקבעו בתקנות
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 מועצה אזורית גדרות –נתונים 

 32: סמל מועצה, מחוז המרכז

סמל ישוב  

 בחירות

שם ישוב  

 אוכלוסיה מקום קלפי בחירות

בוחרי  

 ק"רשומ

חברים  

 במועצה

מינימום  

 חברי וועד תומכים

 5 7 2 350 514 מזכירות גן הדרום 1072

 5 11 3 547 793 מועדון כפר אביב 0857

 5 10 2 483 700 בית ויצו כפר מרדכי 0764

 5 10 2 500 740 מזכירות מישר 0731

 5 11 2 503 713 בית רות משגב דב 0765

 7 19 4 903 1145 מתנס עשרת 0591

 שדמה 0555

מועדון  

 5 9 2 405 541 מזכירות
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 מסירת החוברות

 (לפני הצהריים) 11:00 -ל 09:00בין השעות  26.09.18 -יום רביעי •

 21:00 -ל 15:00בין השעות  27.09.18 -יום חמישי •

 (לא לפני המועדים ולא לאחריהם)לא תתקבל רשימה שהוגשה לא במועד 

 :  מסירה

 .ז.ובלבד שיציג ת אדםכל •

 

 בטלפוניםמידע בנושא ניתן לקבל ביחידת המימון  -מימון 

02-5955947 ;02-5955954 

 :מועדים להגשה
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 ערבונות  

 ₪ 8,000 –מועמד לראש רשות מטעם רשימה חדשה הצעת •

 . 30.9.18, 30 -הגשת ערבונות עד היום ה•

 משרד הפנים: ההמחאה הבנקאית תהיה לפקודת•
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 עילות לפסילת רשימה   -ליקויים מהותיים 

 החלפת מועמד פלוני במועמד אחר•

 מחיקה או הוספה של שם מועמד•

 המועמדהמספר הסידורי שליד שם שינוי •

 חוברותבין  –שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה •

 

ראשון  חייב להיות לראש רשות מועמד : שימו לב•

 ברשימת מועמדים

 

 

 

 

X 
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 לפסילת רשימה  עילות  -ליקויים מהותיים 

 או שפורקה וחוברה מחדש, חוברת לא משודכת•

 אין מינימום מועמדים•

 אין מינימום כתבי הסכמה•

 אין מינימום תומכים –ברשימה חדשה •

 נחתם לא על ידי בא כוח מורשה•

 לא הוגש ערבון –ברשימה חדשה •

 הגשה באיחור•

 

 

 

 

 

 

X 
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 עילות לפסילת מועמדים

 21מתחת לגיל •

 לא גר ברשות•

 לא רשום בפנקס•

 פושט רגל, פסול דין•

חודשים   3נדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על •

 שנים 7וטרם עברו 

 לא הוגש כתב הסכמה•

 מועמד שנכלל בשתי רשימות•

 

 

 

 

 

 

 

X 
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 תאריכים בתהליך הגשה ואישור רשימות

הסעיף בחוק 

 הבחירות

ימים לפני  הפעולה

 הבחירות

  יום

 בשבוע

 תאריך עברי תאריך לועזי

 26/9/2018 'ה –' ד 33-34 הגשת רשימות מועמדים (ח) 35

27/9/2018 

ז תשרי "י

 ט"תשע

 תשרי תשעט א'כ 30/09/2018 א 30 ערבוןמועד אחרון למתן  (1א)א38

 תשרי תשעט ה'כ 04/10/2018 ה 26 הודעה על ליקויים ברשימות   40

40 
תיקון הליקויים ברשימות 

 ומועמדים
 תשרי תשעט ח'כ 07/10/2018 א 23

41 
הודעת מנהל הבחירות על 

 אישור הרשימות 
 חשון תשעט' א 10/10/2018 ד 20

 (*ב()א) 42
ערעור על אישור או סירוב  

 לאשר רשימה 
 חשון תשעט' ה 14/10/2018 א 17

 (*2()ב)20
מועד אחרון לעתירה  

 ( ב)19' ש לפי סע"לבימ
 חשון תשעט' ה 14/10/2018 א 17
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 מקצה שיפורים

תיקון או השלמת פרט מהפרטים האישיים המתייחסים  •

  למועמדים או למגישי הרשימה החותמים

 

במקרה בו הוגשו תומכים במספר  –תומכים השלמת •

 אך נפסלו בהמשך על ידי מנהל הבחירות, הנדרש
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 סדר העדיפות לשימוש באותיות וכינויים  

 סיעה
 בכנסת

מפלגה  
 בכנסת

סיעה יוצאת של  
 המועצה

 זכות העדיפות הבאה תקבע בהתאם 

 "החדשות"לסדר הגשת רשימות המעומדים 
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 כינויים ואותיות

 זהות   יות/אין אפשרות ששתי רשימות יהיו מסומנות בכינוי אות•

 וכו" בב", "אא"אין לסמן רשימה בסימן המורכב משתי אותיות זהות כגון •

אות או אותיות דומים לאלה שהוצעו לרשימה אחרת ויש יסוד סביר , כינוי•

  להניח כי הדמיון ביניהם עלול להטעות את ציבור הבוחרים

כינוי או אותיות שעלולים ליצור בציבור רושם שהרשימה מייצגת גוף •

 ציבורי מסוים

שסיעות בכנסת  , סימון רשימה לרשות מקומית באותה האות או אותיות•

גם במקרה וכינוי הרשימה שונה לגמרי מזה של סיעת  , משתמשות בהן

 הכנסת
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 המשך -כינויים ואותיות 

למעט החריגים , הכנסתשל סיעות  הכחבאישור באי  –באותיות כנסת שימוש •

 הקיימים בחוק

 כ הסיעה היוצאת"באישור ב –שימוש באותיות של סיעה יוצאת •

בית ולכן  -נחשבות כאות נפרדת של האלף ם ן ץ ף ךהסופיות האותיות •

 27מבחר האותיות הכללי הוא 

 ץ, ף, ן, ך, ק, נ, י, ז(: מבחינת סיעות הכנסת)הפנויות האותיות •

: סיעות הכנסתהכינויים והאותיות התפוסים על ידי קישור לרשימת •

/Documents/letters.pdf2018bechirot.gov.il/election/municipal_elections_://http 

 מומלץ לקרוא בעיון את הוראות החוק בעניין כינויים ואותיות•

http://bechirot.gov.il/election/municipal_elections_2018/Documents/letters.pdf
http://bechirot.gov.il/election/municipal_elections_2018/Documents/letters.pdf
http://bechirot.gov.il/election/municipal_elections_2018/Documents/letters.pdf
http://bechirot.gov.il/election/municipal_elections_2018/Documents/letters.pdf
http://bechirot.gov.il/election/municipal_elections_2018/Documents/letters.pdf
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 מסירת פנקס בוחרים לרשימות

 "מידע פנקס"רשימות ומועמדים לתפקיד ראש רשות זכאים לקבל 

 :הנכון לשליפה סופית

המבקש למלא  , מעודכן לשליפה השנייה" מידע פנקס"על מנת לקבל •

טופס מקוון לבקשת מידע פנקס ולקבל אישור המפקח לתקינות  

 .הבקשה
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 2018מנהלת בחירות 

 אסרף ליאל

050-6214184 

liela@102.gov.il 

 פרטי יצירת קשר



 !יש לקרוא בעיון את הוראות החוק –ההדרכה כללית בלבד 

 

 !!!בהצלחה


