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מטרות ההדרכה  

אופן הגשת הרשימותלגבי מתן הסבר •

הנחיות תפעוליות למילוי נכון של החוברות  •

מענה על שאלות בנושא  •

!יש לקרוא בעיון את הוראות החוק–ההדרכה כללית בלבד •
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חוברת ירוקה  רשימות למועצה מליאה 

עםרשימה.מועמדים10-ל3ביןתכלוללמועצהמועמדיםרשימת

(א150סעיףלפי)!תיפסלמועמדים3-מפחות

הרשומיםהבחירהזכותבעלירקמועמדיםרשימתלהגישרשאים

לנציגותהמועמדותמוגשתלגביו(אזור)היישובשלהבוחריםבפנקס

.במועצה

לפחות2%הואהרשימהלהגשתהדרושהתומכיםחתימותמספר

(20סעיףלפי).אנשים5-מפחותלאאך,באזורהבוחריםממספר
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חוברת כחולה  -רשימות לוועד מקומי

המועמדים ברשימה לוועד מקומי לא יעלה על כפל מספר חברי מספר •

(ב152לפי סעיף )הוועד המקומי שקבע השר לגבי כל ישוב 

בפנקס  להגיש רשימת מועמדים בעלי זכות בחירה הרשומים רשאים •

.לגביו מוגשת המועמדות לחברות בוועדהבוחרים של היישוב 

לפחות ממספר  2%מספר חתימות התומכים הדרוש להגשת רשימה הוא •

(100לפי סעיף .)אנשים5-אך לא פחות מ, (ישוב)באזור הבוחרים 
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חוברת צהובה  : הצעות מועמד לראש הרשות

רשאים להגיש הצעת מועמד כל קבוצת אנשים הרשומים בפנקס הבוחרים של •

.  האזוריתבוחרים מכלל הבוחרים במועצה 500המועצה האזורית המונה 

.הצעת מועמד תכלול את שמו של מועמד אחד בלבד•

כממלאוהשניכוחםכבאאחד-אנשיםשנילמנותרשאיםמועמדיםרשימתהמגישים

.הרשימהמטעםהקשרכאנשישישמשו,מקומו

כוחבאידיעלחתוםתצהיריצורף,בוחריםקבוצתידיעלהמוגשתמועמדלהצעת

.המגישיםחתימותכלאתהמאמת,מקומוממלאאוהרשימה

הבחירותלמנהליגישמקומוממלאאוההצעהכוחבא,הצעההרשימההגשתעם

עדהעירבוןלהגישניתןהפניםמשרדלפקודת21,000₪שלבסך,בנקאישיק,עירבון

30.9.2018ליום
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חוברת כתומה: הצעות מועמד לראש הרשות

.בלבדמכהן משמשת להגשת מועמדות של ראש מועצה •

בעברשכיהןמילא.

כיהןשכמעטמילא.

לכהןשמתכווןמיולא.
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מסירת החוברות

(לפני הצהריים)11:00-ל09:00בין השעות 26.09.18-יום רביעי •

21:00-ל15:00בין השעות 27.09.18-יום חמישי •

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

:  מסירה

.ז.ובלבד שיציג תאדםכל •

)!(.לידי מנהלת הבחירות בלבד, ז"המואהמסירה תתבצע במשרדי •

בטלפוניםמידע בנושא ניתן לקבל ביחידת המימון -מימון 

02-5955947 ;02-5955954

:ז"המואלהגשה בלשכת מועדים 
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דגשים

כל אדם ששמו מופיע ברשימת מועמדים או בהצעת מועמד  -צירוף כתב הסכמה •

חייב לחתום על כתב הסכמה כי הוא כשיר  , לאחד מהמוסדות העומדים לבחירה

א לצו ולפי חוק הרשויות המקומיות 19ו19להיכלל ברשימת מועמדים לפי סעיפים 

נוסח . וכן לצרף צילום מתעודת הזהות שלו1964-ד"התשכ, (הגבלת הזכות להיבחר)

.ההצעהכתב ההסכמה מופיע בחוברות הגשת הרשימות או 

יש לצלם מהחוברת המתאימה  את כתב ההסכמה -חוברת כחולה וחוברת ירוקה •

בהתאם לממספר המועמדים ולהחתים כל אחד מהם על טופס נפרד ולצרף אותם  

.לחוברת כדף נפרד

עד  -ניתן להגיש חתימות ב -חוברת צהובה על המועמד לחתום בתוך החוברת עצמה •

יש למספר את החוברות כאשר כל חוברת תכלול את הפרטים  . שלוש חוברות נפרדות

. המזהים כולל כתב הסכמה
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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 •

X
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לפסילת רשימה עילות -ליקויים מהותיים 

או שפורקה וחוברה מחדש, חוברת לא משודכת•

שורות ריקות בין מועמדים ואו תומכים•

אין מינימום מועמדים•

אין מינימום כתבי הסכמה•

אין מינימום תומכים–ברשימה חדשה •

י בא כוח הרשימה המאמת את חתימות המגישים"אי צירוף תצהיר חתום ע•

לא הוגש ערבון במועד–במועמד לרשות•

Xהגשה באיחור•
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עילות לפסילת מועמדים

21מתחת לגיל •

לא גר ברשות  •

לא רשום בפנקס הבוחרים  של הישוב לגביו הגיש מועמדות  •

פושט רגל, פסול דין•

חודשים  3נדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על •

שנים7וטרם עברו 

לא הוגש כתב הסכמה•

(לאותה מטרה)מועמד שנכלל בשתי רשימות •

X
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תאריכים בתהליך הגשה ואישור רשימות

הסעיף בחוק 

הבחירות

ימים לפני הפעולה

הבחירות

יום

בשבוע

תאריך עבריתאריך לועזי

26/9/2018'ה–' ד33-34הגשת רשימות מועמדים(ח)35

27/9/2018

ז תשרי  "י

ט"תשע

(1א)א38
מועד אחרון למתן ערבון  

מרשימה חדשה  
תשרי תשעטא'כ30/09/2018א30

תשרי תשעטה'כ04/10/2018ה26הודעה על ליקויים ברשימות  40

(ב)ב39
עתירה לקביעת רשימה  

מנועה
תשרי תשעטו'כ05/10/2018ו25

40
תיקון הליקויים ברשימות  

ומועמדים
תשרי תשעטח'כ07/10/2018א23

41
הודעת מנהל הבחירות על 

אישור הרשימות  
חשון תשעט' א10/10/2018ד20

(*ב()א)42
ערעור על אישור או סירוב  

לאשר רשימה  
חשון תשעט' ה14/10/2018א17

(*2()ב)20
מועד אחרון לעתירה  

( ב)19' ש לפי סע"לבימ
חשון תשעט' ה14/10/2018א17
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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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כינויים ואותיות

מגישי רשימת המועמדים נדרשים לקבוע כינוי לרשימה וכן  -ברשימת מועמדים•

הכינוי . בית העברי-של האלףשונותסימון לרשימה שיורכב מאות או שתי אותיות 

.  והסימון שנקבע יצוינו בטופס הגשת הרשימה או ההצעה

זהות יות/אפשרות ששתי רשימות יהיו מסומנות בכינוי אותאין •

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

שמופיעיםכפיהמועמדשלמשפחתוושםהפרטישמואתלצייןיש-המועמדבהצעת

מועמד.הזהותבתעודתמופיעשאינונוסףכינוילהוסיףניתןלא.האוכלוסיןבמרשם

אתלצייןרשאי,משפחהשמותשניאופרטייםשמותשניהזהותתעודתפיעלהנושא

.חלקםאוכולם

הרשימההגשתלאחרהכינוייםאתלשנותניתןיהיהלא
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המשך-כינויים ואותיות 

oלא)העבריבית-האלףשלשונותאותיותשתיאומאותהמורכבוסימוןכינויתישאמועמדיםרשימת

.(ב"וכיובב,אאמהאותיותהמורכבסימוןלאשרניתן

oכגוןציבוראתלהטעותעלוליםאשר,סימוןאוכינויתישאלאמועמדיםרשימת-

קשרשאיןבעודמסויםציבוריגוףמייצגתהרשימהכיהציבורבקרברושםליצורעלולהכינוי

.גוףלאותוהרשימהבין

שהגישההרשימה,זהבמקרה)אחרתלרשימהשהוצעווסימוןלכינוידומיםהסימוןאוהכינוי

(זהבהקשרגוברתזכותה,הבחירותממנהלשניתןהאישורפיעליותרמוקדםהרשימהאת

הציבוראתלהטעותועלולבכנסתמפלגהאוסיעהלסימוןדומההרשימהסימון.

בכתיבתןדמיונןמשוםהבאותהאותיותאתשונותרשימותלשתיבודדותכאותיותלאשראין

.ך-וק,ב-וכ;נ-וכ;ח-ות;ד-וצ;ש-ופ;ד-ור-בכתבאובדפוס

לרשימה'לדוג)נוספתאחתאותלהןכשמוסיפיםאלהבאותיותלהשתמשמניעהאין,זאתעם•

"(ד"שנייהולרשימה"אר"-אחת
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המשך-כינויים ואותיות 

.27בית ולכן מבחר האותיות הכללי הוא -נחשבות כאות נפרדת של האלףםןץףךהאותיות הסופיות •

".חי"או " ה"לדוגמה  . כוח מיסטי, כביכול, אין מניעה לקבוע אות או אותיות וכינויים שיש להן•

אין מניעה לקבוע לשתי רשימות שונות כינויים הכוללים מילים גנריות כאשר הן באות בצירופים שונים  •

ורשימה  "  תנועת מהפך ירוק"רשימה המכונה -"ירוקים"לדוגמה המילה . ושיש ביניהם מספיק הבדל

ורשימה אחרת  " שימו לב הורים"רשימה אחת המכונה -"הורים"המילה ; "הירוקים"אחרת המכונה 

".אסיפת הורים"המכונה 

במקרה  . לא יישאו כינוי וסימון זהים, אותו אזורהעומד לבחירה המוגשות מטעם לאותו מוסדשתי רשימות מועמדים •

קבוצת הבוחרים שהקדימה להגיש את רשימתה על פי המועד שצוין באישור שניתן לה ממנהל הבחירות במועד , זה

הכינוי והסימון שבחרה ייפסל והיא רשאית להציע  -הרשימה האחרת. יאושר לה הכינוי והסימון שבחרה, הגשתה

.  לאישור מנהל הבחירות כינוי וסימון אחרים

(.31/7/2018-וועדת הבחירות לכנסת. )ץ,ף,ן,ך, ק, נ, י, ז: האותיות הפנויות לשימוש כאות בודדת•

מנהל הבחירות יקבע לה את הכינוי והסימון על פי עקרונות  , אם לא ניתן לרשימה כינוי וסימון על ידי מגישי הרשימה•

.  אלה
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מסירת פנקס בוחרים לרשימות

"מידע פנקס"רשימות ומועמדים לתפקיד ראש רשות זכאים לקבל 

:20.9.2018' סופית ביום ההנכון לשליפה 

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

טופס מקוון לבקשת מידע פנקס ולקבל אישור המפקח למלא 

.לתקינות הבקשה



!יש לקרוא בעיון את הוראות החוק–ההדרכה כללית בלבד 

!!!בהצלחה


