
 הנחיות -בחירותהועדת מפרט 
 

לפי  ,"(צו המועצות)ולהלן: " 8591 –ועצות אזוריות(, התשי"ח המקומיות )מבהתאם לפרק חמישה עשר לצו המועצות 
 מפרט ועדת הבחירות: לצו, מובא בזאת 831-845סעיפים 

 רקע כללי:

 או לועד מקומי.ועדת הבחירות עוסקת בבחירות למועצה, לראשות מועצה  .8

רי ועד מקומי או המועמדים שנבדקים ע"י ועדת הבחירות הינם המועמדים המוצעים לבחירה לחברי מועצה, חב .2

 לנציגות.

 בחירת ועדת הבחירות:מועדים ל

הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה, ייערכו בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה,  .3

"(, ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה, לדחות השרבמועד שיקבע שר הפנים או מי שימונה לכך )ולהלן: "
ריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא את מועד ע

  ן.ניתן לקיים את הבחירות במועד

דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות  .4

ת הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש לבחירו

 .קיום הבחירות במועדן–לאחר שחלפה הסיבה לאי

, ועדת השרבמועצה אזורית שאין מכהנת בה מועצה נבחרת, ימנה " :לצו המועצות )ד( 831בהתאם לסעיף  .9

 . "ימים לפני הבחירות 411-בחירות, לא יאוחר מ

 הזמנה לישיבה:העל מועדי  הרכב ישיבת ועדת הבחירות בדגש

הם היושב ראש ובלבד שכל חברי הועדה ימחברי הועדה ובינ 8/3המניין החוקי בישיבה של ועדת הבחירות הוא  .6

 שעות מראש לפחות. 24הוזמנו בכתב לישיבה 

לא נוכח מנין כאמור במועד שנקבע לישיבה, תתקיים הישיבה כעבור שעה ותהיה חוקית בכל מספר של נוכחים  .1
 בוגר שבהם ימלא את תפקיד היושב ראש עד בואו של היושב ראש.והמ

 יכריע יושב ראש הישיבה. אזי, היו הדעות שקולות,בלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה, אם החלטות הועדה יתק .1

 :ומועדים לביצועם תפקידי ועדת הבחירות

 היה תושב אותו אזור.ועדת הבחירות תמנה לכל אזור שבתחום המועצה האזורית פקיד בחירות שלא י .5

תתחיל כל ועדת בחירות להכין פנקס בוחרים עבור כל אזור שבתחום המועצה לפני הבחירות למועצה,  891-ביום ה .81
ויושלמו לא  השרהאזורית אשר בה היא משמשת כועדת בחירות; פנקסי הבוחרים ייערכו על פי הוראותיו של 

 .שלפני יום הבחירות 821-יאוחר מהיום ה

ועדת הבחירות את הכנתו של פנקס בוחרים בתוך המועד האמור, יסיים מנהל הבחירות את הכנתו לא  לא סיימה .88

 שלפני יום הבחירות. 821-יאוחר מהיום ה

, תכין ועדת הבחירות לאזור האמור, רשימות בוחרים אחדות שכל אחת מהן 911עלה מספר הבוחרים באזור על  .82
בית של שמות משפחה, -ים יחולקו ברשימות אלה לפי סדר אלףשמות בוחרים; הבוחר 911-תכלול לא יותר מ

; כל הרשימות האמורות ביחד יהוו את פנקס הבוחרים של 8והסימון הסידורי בכל אחת מהן יתחיל במספר 
 האזור.

בפנקס בוחרים יירשמו שמו ושם משפחתו של כל בוחר באזור, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו   .83

בית של שמות המשפחה, ויהיו -אוכלוסין; שמות הבוחרים יהיו ערוכים בזה אחר זה, לפי סדר אלףבמרשם ה
 .8מסומנים במספרים סידוריים החל במספר 



   

 הבהרה לעניין הזכות להירשם בפנקס הבוחרים: .84

 :ההזכות להירשם בפנקס הבוחרים כבוחר של אזור ולהשתתף בבחירות, נתונה לכל מי שמתקיימים בו שניים אל

 .ביום הקובע היה תושב של אותו אזור .81.8

 .שנים לפחות 81ביום הבחירות יהיה בן  .81.2

מי שמקום מגוריו הקבוע ומענו הרשום במרשם האוכלוסין הוא בתחום האזור, למעט מי שבתוך  - "תושב: "ין סעיף זהילענ)

של מועצה אזורית אחרת  החודשים שקדמו ליום הבחירות היה רשום בפנקס הבוחרים כבוחר של רשות מקומית או 81

 (ובאותה רשות או מועצה התקיימו בחירות בתקופה האמורה

שלפני יום הבחירות תניח ועדת הבחירות העתקים מפנקסי הבוחרים של כל האזורים במשרד  881-ביום ה .89
 המועצה, במשרדי הועדים המקומיים ובמקומות אחרים בתחום כל אזור, כפי שתקבע ועדת הבחירות, למען יוכל

 ן בכך לעיין בהם.יכל המעוני

שלפני יום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות בתחום כל אזור מודעה בדבר הצגת  881-לא יאוחר מהיום ה .86

הפנקסים לעיון כאמור לעיל. במודעה האמורה יצוינו מקומות הנחת הפנקסים, זכותו של כל אדם לעיין בהם תוך 

 ם מיום פרסום ההודעה ושעות העיון.ימי 81

, יחתום יושב ראש ועדת הבחירות על כל 841לאחר עריכת תיקונים בפנקס בוחרים וצירוף הרשימות כאמור בסעיף  .81

לא היה צורך בתיקון פנקס בוחרים, אם משום שלא הוגשו עליו עררים או משום שההכרעות בעררים  .דף בפנקס

ר, יחתום יושב ראש ועדת הבחירות על כל דף בפנקס מיד לאחר שהתברר לו כי ובעתירות לא חייבו תיקונים כאמו

 .אין לערוך בו תיקונים

 .עם חתימת יושב ראש ועדת הבחירות על דפי פנקס הבוחרים, יקבל הפנקס תוקף ואין לערוך בו כל שינוי .81

 הגשת ערר על הליך הרישום בפנקס הבוחרים:

 - לפני יום הבחירות, להגיש לועדת הבחירות ערר מנומק, בכתב, על כךש 811-כל אדם רשאי, לא יאוחר מהיום ה .85

 ם שהוצגו לעיון כאמור.באחד מפנקסי הבוחרי -שלא כדין  -שהוא לא נרשם   .23.8

 מפנקסי הבוחרים האמורים. שהוא או זולתו נרשם, שלא כדין, באחד .23.2

 .שפרט מפרטי הרישום לגביו בפנקס איננו נכון .23.3

 .נרשם לגביו שפרט הטעון רישום בפנקס לא .23.4

ועדת הבחירות תדון בעררים ובלבד שחבר ועדת בחירות לא ידון בעררים הנוגעים לפנקס הבוחרים של היישוב שבו  .21

לצורך קבלת  .שלפני יום הבחירות 818-הוא מתגורר, תנהל פרוטוקול מישיבותיה ותכריע בהם לא יאוחר מהיום ה

 .מסמכים כפי שייראה לההכרעה כאמור, רשאית הועדה לגבות עדויות ולעיין ב

סברה ועדת הבחירות כי ניתן לקבל ערר של אדם לגבי הרישום שלו בפנקס הבוחרים מבלי להיזקק לשמיעת  .28

בכל מקרה אחר תזמין הועדה את העורר לדיון בערר, ואם נגע הערר  .טענותיו, תודיע לעורר שקיבלה את עררו

 .תזמין גם אותו -לזולת 

אחר, ימציא לועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר וועדת הבחירות תמציא העתק הגיש אדם ערר הנוגע לאדם  .22

 .זה לאותו אדם יחד עם ההזמנה לדיון

כל בעל דין שהוזמן  .תימסר במסירה אישית או תישלח בדואר רשום עם אישור מסירה לעילהזמנה לדיון כאמור  .23

 .כוחו-באלדיון בערר זכאי לטעון בפני ועדת הבחירות בעצמו או על ידי 

 



   

 

קיבלה ועדת הבחירות החלטה בערר שלא בפני בעל דין או בא כוחו, תודיע את החלטתה בכתב לעורר, ואם נגע  .24

לא מסרה ועדת הבחירות הודעה כאמור על  .שלפני יום הבחירות 51-גם לו, לא יאוחר מהיום ה -הערר לזולת 

שלפני יום  51-ר הודעה על הדחיה ביום ההחלטתה, רואים ערר זה כערר שהוחלט לדחותו וכאילו נמסרה לעור

 .הבחירות

שלפני יום הבחירות, תודיע ועדת הבחירות למזכיר המועצה את שמות התושבים שיש  51-לא יאוחר מהיום ה .29

 .לרשמם או למחקם מפנקס בוחרים של אזור בעקבות ההכרעה בעררים

טת ועדת הבחירות  לבית משפט לעניינים גם האחר, רשאי לעתור על החל -מי שהגיש ערר, ואם הערר נגע לאחר  .26

 :מינהליים כמפורט להלן

לבית המשפט לעניינים מינהליים שבתחום שיפוטו נמצאת המועצה האזורית שבאזור שיפוטה נמצא  .31.8

 .היישוב שבו רשום מענו של הבוחר

 .לגבי מי שאינו כלול בפנקס בוחרים של רשות כלשהי -בכל בית משפט לעניינים מינהליים  .31.2

ראש ועדת הבחירות ללא דיחוי את פנקס הבוחרים אם הכרעות אלה -ו עררים או עתירות והוכרעו, יתקן יושבהוגש .21
יחייבו זאת ויצרף לכל פנקס שנעשו בו תיקונים כאמור רשימה חתומה בידו המציינת את מספר התיקונים שעשה 

נוספו בוחרים לפנקס,  .ה התיקוןלול בפנקס שנמחק או שביחס אליו נעשכבכל דף והמספר הסידורי של כל שם ה
יצרף יושב ראש ועדת הבחירות לפנקס האמור רשימה שניה, חתומה בידו, שתכלול את שמות הבוחרים שנוספו לפי 

רשימות אלה יהוו חלק בלתי . 8בית של שמות המשפחה, מסומנים במספרים סידוריים החל במספר -סדר אלף

 .נפרד מפנקס הבוחרים שאליו צורפו

 .יחתום יושב ראש ועדת הבחירות על כל דף בפנקסנקס בוחרים וצירוף הרשימות כאמור, ריכת תיקונים בפלאחר ע .21

לא היה צורך בתיקון פנקס בוחרים, אם משום שלא הוגשו עליו עררים או משום שההכרעות בעררים ובעתירות לא 
לאחר שהתברר לו כי אין לערוך בו  חייבו תיקונים כאמור, יחתום יושב ראש ועדת הבחירות על כל דף בפנקס מיד

 .תיקונים

 .עם חתימת יושב ראש ועדת הבחירות על דפי פנקס הבוחרים, יקבל הפנקס תוקף ואין לערוך בו כל שינוי .25

, נגד 2111—התש"ס ,ינים מינהלייםחוק בתי משפט לעניניתן לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו ב .31

 .החלטת ועדת הבחירות בערר כאמור

 .תוגש בתוך שבעה ימים מיום ההחלטה בעררכנגד החלטת ועדת הבחירות עתירה  .38

בית המשפט ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה לא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו  .32

 .תהיה סופית
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