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רקע

למועצהמשתייך(קהילתיישוב,מושב,קיבוץ)הכפריהישוב
."רובדידושלטון"נקראתהמשילותצורתשבהאזורית
,ישוביםמספרהמאגדתהאזוריתהמועצההואהעליוןהרובד

מקומיועדידיעלהמנוהלהבודדהישובהואהתחתוןוהרובד
.נבחר

לנהלמיוחדתזכותניתנההכפריבמרחבהישוביםלתושבי
מנהיגיםבחירתתוךוהקהילתייםהמוניציפלייםהחייםאת

,החייםאורחעלממששלאחריותלקיחת,היישובמתוך
זואחריותלקיחת.ותושביוהישובעתידועלהסביבהעל
היא,השוניםהחייםממדיעלהמקומיתהמנהיגותשל

.ומשמעותמחויבות,שייכותתחושתשיוצרת

הרשויותבכלבחירותיתקיימו2018לאוקטובר30ב
,לראשונה.דןשדותאזוריתבמועצהכולל,בארץהמקומיות

המועצהמיישוביאחדובכלשבתוןיוםיהיההבחירותיום
.(לפחותאחת)קלפיתוצבדןשדותהאזורית
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במועד זה יבחרו תושבי המועצה

כל הנבחרים במועד הבחירות נבחרים לתקופה של חמש שנים

לבחור ולהיבחר
? מי יכול לבחור

ומעלה ביום הבחירות וכתובתו ביישוב רשומה במשרד  17כל אדם שגילו 
.נכלל בפנקס הבוחרים ורשאי להצביע בבחירות, הפנים

(לצו המועצות האזוריות19סעיף )? מי יכול להיבחר

.  מי שרשום בפנקס הבוחרים של הישוב• 
.  שנים ומעלה21ביום הגשת מועמדותו הוא בן • 
.  הוא בתחום הישוב, ביום הגשת מועמדותו, מקום מגוריו הקבוע• 
.  ועד מקומי במשכורת/ אינו עובד מועצה • 
עבודתו אינה עומדת בסתירה או אי  –רשות מקומית אחרת / עובד מדינה • 

.התאמה בין תפקידו זה לבין תפקידו כנבחר ציבור
. לא הוכרז כפסול מסעיפי חוק אחרים או כפושט רגל• 

ראש מועצה 
( פתק צהוב)

נציג הישוב 
במליאת 
המועצה  

(פתק לבן)

רשימת ועד  
מקומי

(פתק כחול)
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ובו  " אזור"רשימה הכוללת את כל בעלי זכות הבחירה ב" = פנקס הבוחרים"
, שם האב או האם, השם הפרטי, שם המשפחה: מופיעים הפרטים הבאים

ניתן לעיין בפנקס הבוחרים על פי הנחיות . המען ומספר תעודת הזהות
. ובמועדים המפורסמים על ידי מנהל הבחירות



נושאיםולאשרמדיניותלקבועוהיכולתהסמכותשלוהגוףהיאהמועצהמליאת
.ועוד,פיתוחתכניות,עזרחוקי,תקציביםאישור:ובהםבחוקשהוגדרו

ומתבצעותכלליותהןהרשותלמליאתהבחירותבהן,עירוניותמרשויותבשונה
לפימתבצעות,המועצהלמליאתהבחירותאזוריותבמועצות,רשימותפיעל

.בחירהאזורי

מנציגימורכבתהמליאה.המועצהלמליאתמטעמונציגים/נציגבוחרישובכל
16מכהניםדןבשדות.המועצהשלהשיפוטבתחוםהנמצאיםהישוביםכל

.המועצהראשובראשםמועצהחברי

במליאתשמאושרהמודדפיעלנקבעבמליאההישובשלהנציגיםמספר
חבריכל.הנהלהמתוכהובוחרתהמליאהמתכנסתהבחירותלאחר.המועצה
מקומיתועדה,הנהלה-בהםשונותרשותיותוועדותבמסגרתפועליםהמליאה

.ועודמכרזים,בטחון,ובניהלתכנון

לייצגדווקאולאוהמועצהיישוביטובתאתלקדםהישובשלהמליאהנציגתפקיד
.שלוהישובאינטרסאת

  הוועד המקומי הינו גוף סטטוטורי האחראי על מתן השירותים
.ומייצג את כלל התושבים בישוב, המוניציפליים של הישוב

  לוועד המקומי סמכויות מתחום המשפט הציבורי והמנהלי וחלים עליו
. מנהלי-כללי המשפט הציבורי

 המועצה רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי למעט
,  הטלת אגרות והיטלים, בתחומים מסוימים כגון ייסוד תאגידים

.הפקעת מקרקעין ואישור תקציב ועד מקומי, חקיקת חוקי עזר
 הוועד המקומי הינו גוף משפטי נפרד לחלוטין מהאגודה החקלאית

. הפועלת באותו היישוב
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בחירות למליאת המועצה 

בחירות לוועד המקומי



.ביישובהחייםאופיאת,המקומיהוועדחברימעצביםכהונתםבמהלך
להחלטות.וביישומןבהחלטותיוביטוילידיבאהאשרמדיניותקובעהוועד
,החברתיים,הפיזיים,השוניםהחייםתחומיעלהשפעהישנההוועד

.ועודכספיים/הכלכליים

למספרבהתאםהפניםמשרדידיעלנקבעהמקומיהועדחברימספר
:הבאההטבלהפיעלחברים11-5ביןונעבישובהתושבים

מספר חברי ועד מספר תושבים

7עד 1,5005עד 

9-11ומעלה 1,501

ולאבישובהבוחריםממספרלפחות2%המונהבוחריםקבוצתכל
\במועצהלחברותמועמדיםרשימתלהגישרשאיתבוחרים5-מפחות
.המקומיבוועד

טפסיםגביעלמועמדיםרשימותלהגישיש26-27\9\18בימים
ומפורסמיםהאזוריותהמועצותבצוקבועיםופרטיהםשנוסחםמיוחדים

.הפניםמשרדידיעל
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הגשת מועמדות למליאת המועצה ולוועד המקומי  

:בטפסים תתבקשו לספק את הפרטים הבאים

 סמל ישוב  , (ישוב)=שם האזור

 (אות לפתקי ההצבעה)=כינוי וסימון הרשימה

בא כוח של הרשימה

  פרטי המועמדים ברשימה כולל חתימה אישית של כל אחד

מהמועמדים על כתב הסכמה



לשמשהסכמהכתבעלאישיתלחתום,כמועמדמוגשששמואדםכלעל1.
.כמועמדיאושרלאהסכמהכתבעלחתםשלאאדם.כמועמד

וברשימתלמועצהבלבדאחתמועמדיםברשימתמועמדלהיותרשאיאדם2.
לשמשהסכמהכתביעלשחתםאדם.המקומילוועדאחתמועמדים
לוועדאחתמרשימהביותראו,למועצהאחתמרשימהביותרכמועמד

.הסכמתואתנתןשלהןהמועמדיםרשימותמכליימחקשמו,מקומי

שלהפרטיםאתומלאהמדויקתבצורהבטפסיםולרשוםלהקפידיש3.
.המועמדיםרשימתועלהמועמדהצעתעלהחותמיםושלהמועמדים

.יתקבלולאבאיחורשיוגשומועמדיםרשימות4.

מחיקותלרבות)מחיקותאושינויים,תיקוניםבהשנעשוחוברתתתקבללא5.
שלידהסידוריבמספראורישומםבסדראוהמועמדיםבשמות(בטיפקס

.המועמדשם

יקבעזהסדרפיעל,שכןהשמותלסדרמשמעותשישבחשבוןלקחתיש6.
.ויהיובמידה,הקדנציהבמהלךהחלפותוכןהנבחרהמקומיהועדהרכב

ובמהלךהיותלנדרשמעברחבריםמספרובהרשימהלהגישמומלץ7.
.שונותבנסיבותחילופיםיתכנוהקדנציה

בחירותהליךלקייםמבליהכרזהתקבלהיאאחתרשימהרקותוגשבמידה8.
ל"הנהמועמדים,נוספיםמתמודדיםאיןשאםההנחהמתוך,בקלפי

.הישובאנשיכלעלמקובלים

.האזוריתהמועצהמליאתכחברבמקביללכהןיכוללאמקומיועדחבר9.

הוועדלראשמחבריואחדאתהראשונהבישיבתובוחרמקומיועד.

ממחציתלמעלהשמקבלהמועמד.גלויהבהצבעהנעשיתהבחירה
.הנבחרהואהוועדחבריכלשלהקולות

לושישזה–הועדחברימביןביותהמתאיםהאדםאתלבחורחשוב
במירבשזכהזהדווקאולאוטוביםאנושויחסיפנאי,ניהוליניסיון

בבחירותהקולות
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הוועד המקומיר "יו



תפקידולביצועבקשרלשכרזכאיאינומקומיועדראש.
חברישארפניעלעודפתסמכותלוואיןשוויםביןראשוןהנוהועדר"יו

.המקומיהועד

בן,הורההוריאוהורה,זוגבן)משפחהקרובילכהןיכוליםלאמקומיבוועד
.(זוגםבניאואחותאואח,זוגםבניאובתאובן,זוגו

מהאמוריםלאחדשישתאגידאו,שותפואוסוכנו,קרובומקומיועדחבר
אומנהלמהםשאחדאו,ברווחיואובהונואחוזיםעשרהעלהעולהחלק

,זהלעניין;המקומיהוועדעםלעסקהאולחוזהצדיהיהלא,בואחראיעובד
.אחותאואח,בתאובן,הורה,זוגבן-"קרוב"

ברשימההבאששמוהמועמדבמקומוימונה,לכהןשחדלועדחבר
.שעזבחבראותונבחרשממנה

שלהחלטהפיעלהוועדיבחר,הפנויהמקוםאתשימלאמיואיןבמידה
.להיבחרכשירשהואאדם,לפחותמחבריומחצית

לבחינהשיעוברענייניםניגודשאלוןלמלאהועדשלהמועמדעל
ראשאישוריקבלמכןולאחרהמועצהשלהמשפטיהיועץואישור

.מינויוכתבהמועצה

אתליידעישהמקומיהוועדחבריבקרבפרסונאלישינויכללגבי
.המועצה
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חילופים בוועד המקומי



ראשבנוכחותלהתכנסצריכההמקומיהועדשלראשונהישיבה
.כהונתומתחילתיום14מיאוחרלאמטעמומיאוהמועצה

שבועותשישהבכלאחתישיבהלפחותלקבועהמקומיהועדעל–
.בשנהישיבות8לפחותלהתקייםצריכות,כלומר

המנייןמןשלאישיבהלכנסניתןהצורךפיעל.

ומוזמניםהועדחברילכלהיוםוסדרהישיבהמועדעללהודיעיש
ההזדמנותישנהלמשתתפים,כך.מראששעות24לפחותאחרים

.לדיוןלהתכונן

הישיבהשלקיומהעלהודעההועדמשרדידלתעללהדביקיש.

הישובנציגאתהוועדלישיבותלהזמיןחובההצוהוראותפיעל
פעולהשיתוףליצירתמסייעתנוכחותו,החוקיתלחובהמעבר.במליאה

.השלטוןרבדישתיביןמידעהעברתומאפשרת
למשל)ונדיריםספציפייםבמקריםורקפומביותהןהוועדישיבות,ככלל

סגורותבדלתייםדיוןלקייםניתן(הפרטצנעתמטעמי,בטחוניבעניין
להחרגההצדקהשישועדוהחלטתקונקרטיתבדיקהמולאלוזאת

.הפומביותמעקרון
ההחלטהאיכותלשיפורתורמתהדיוןשפומביותהיאהמוצאהנחת.
זכותבעליואינםבלבדמשקפיםשלבעמדההינההציבורהשתתפות

הצבעה
הועדחברירובשלנוכחות,היינוחוקיבמנייןרקלהתקייםיכולהישיבה.
משלוששנעדרומיהועדבישיבותנוכחלהיותוועדחברעלחובה

,מילואים)מוצדקתהסיבהאםאלאחברלהיותיחדלרצופותישיבות
('וכדמחלה

הועדחברישלקולותברובמתקבלותהחלטות
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התנהלות הוועד המקומי  

ישיבות ועד מקומי  

השתתפות בישיבות הוועד  



שיכילפרוטוקוללרשוםישועדישיבתבכל:

תאריך
והנעדריםהנוכחיםהוועדחברישמות
יוםסדר
הדיוןמהלךתמצית
הצבעהותוצאותהחלטות
(ישובומנהלר"יו)חתימות

כחלקונשמריםהציבורלעיוןפתוחיםפרוטוקולים,חוקפיעל
שמותמאזכורהימנעו,ולכןהיישוביםשלמההיסטוריה

.נקייהלשוןעלוהקפידו

הישיבהלפנישבועלפחותהפרוטוקולאתיקבלוהועדחברי
.הישיבהבתחילתאותוויאשרו

באמצעיםהתושביםלכללהפרוטוקולאתלפרסםמומלץ
.בישובהמקובלים
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פרוטוקול ישיבה  

ועדות  

ועדותתחתיומפעילהמקומיהוועד,מיטביארגוניבמבנה

,ביטחון,נוער,תרבותכגוןהישוביםשלהשוניםבתחומים

חלקלוקחיםנוספיםתושביםהזהבאופן.וכדומההישובחזות

.ובניהולבעשייה
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מארנונהגביה–הםהמקומיהועדשלהתקציבמקורות,
במבנימשימושהכנסות,('וכדו,שמירה)והטיליםאגרות
('וכדואירועים,חוגים)ציבור

שלהמיסיםצופי-עלנקבעהמועצתיהארנונהתעריף
ביולי1מיאוחרלאהמועצהבמליאתהמאושרהמועצה
.ליולי-15המיוםיאוחרלאופרסומו

ועדשלובסמכותולישובמישובמשתניםהארנונהתעריפי
אישורמחייבשינויכל.המיסיםבגובהשינוילבקשמקומי

.והאוצרהפניםשראישורמכןולאחרמליאה
התקציבאתלהגישהמקומיהועדעללאוקטובר1העד,

מועצהמליאתאישורלצורך,הפניםמשרדשלבפורמט

תקציב הוועד המקומי וניהולו  



לקראת הבחירות לרשויות  
2018לאוקטובר 30המקומיות 

חוברת זו נועדה להוות כלי עזר  
לוועדים  למתעניינים ולמועמדים 

אינה באה  והיא , במועצהמקומיים 
בצו  או האמור /ובמקום יעוץ משפטי 
מועצות)המועצות המקומיות 

וחוקים, 1958-ח"התשי, (אזוריות
.הוועדים המקומייםנוספים החלים על 

בכל מקרה בו ישנו שוני בין האמור 
הוראות הצו  , הקבוע בצובהנחיות לבין 

.גוברות


