
מחלקת יישובים  וצמיחה – מועצה אזורית הר חברון

מידעון למזכירי היישובים ולמזכירויות
לקראת הבחירות לרשויות המקומיות 



כ"א בחשון תשע"ט |  30.10.2018
יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ, 

כולל בהר חברון.

שלום רב,
30.10.2018 יתקיימו בחירות בכל הרשויות המקומיות בארץ,  ביום שלישי, כ"א בחשון תשע"ט, 

כולל בהר חברון. מידעון זה נועד לספק מידע חשוב אודות הבחירות.  

לראשונה, יום הבחירות יהיה יום שבתון ובכל אחד מיישובי המועצה תוצב קלפי אחת לפחות.

מידע נוסף ניתן לקבל אצל יניב בן דוד, מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים למועצה, בטלפון 
050-6204909 | במייל yanuvbd@iachifa.gov.il  | או באתר האינטרנט של משרד הפנים – 

http://www.moin.gov.il :יחידת המפקח על הבחירות, בכתובת
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רקע

ביום הבחירות יבחרו תושבי ההר

מי יכול להיבחר? (סעיף 19 לצו המועצות האזוריות)

המשילות  צורת  שבה  אזורית,  למועצה  משתייך  קהילתי)  ישוב  מושב,  (קיבוץ,  הכפרי  הישוב 
נקראת "שלטון דו רובדי". הרובד העליון הוא המועצה האזורית המאגדת מספר ישובים, והרובד 

התחתון הוא היישוב הבודד, המנוהל על ידי ועד מקומי נבחר.
המוניציפליים  החיים  את  לנהל  מיוחדת  זכות  ניתנה  הכפרי  במרחב  היישובים  לתושבי 
והקהילתיים, תוך בחירת מנהיגים מתוך היישוב, לקיחת אחריות של ממש על אורח החיים, על 
הסביבה ועל עתיד היישוב ותושביו. לקיחת אחריות זו של המנהיגות המקומית על ממדי החיים 

השונים, היא שיוצרת תחושת שייכות, מחויבות ומשמעות.

ביום הבחירות תושבי ההר יכניסו 3 פתקים לקלפי:

כל הנבחרים במועד הבחירות נבחרים לתקופה של חמש שנים.

ראש מועצה

(פתק צהוב)

רשימת ועד מקומי

 (פתק כחול)

נציג הישוב במליאת 

המועצה

(פתק לבן)

- מי שרשום בפנקס הבוחרים של הישוב.
- ביום הגשת מועמדותו הוא בן 21 שנים ומעלה.

- מקום מגוריו הקבוע, ביום הגשת מועמדותו, הוא בתחום היישוב.
- אינו עובד מועצה/ועד מקומי בשכר.

בין  אי התאמה  או  עומדת בסתירה  אינה  עבודתו   – / רשות מקומית אחרת  מדינה  עובד   -
תפקידו זה לבין תפקידו כנבחר ציבור.

- לא הוכרז כפסול מסעיפי חוק אחרים או כפושט רגל.

מי יכול לבחור?
כל אדם שגילו 17 ומעלה ביום הבחירות וכתובתו ביישוב רשומה במשרד הפנים נכלל 

בפנקס הבוחרים ורשאי להצביע בבחירות.
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בחירות למליאת המועצה

"פנקס הבוחריםֿ" = רשימה הכוללת את כל בעלי זכות הבחירה בישוב ובו מופיעים הפרטים 
הבאים: שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר תעודת הזהות. בפנקס 
הבוחרים נכלל כל מי שביום הקבוע גילו 17 ומעלה ובמשרד הפנים כתובתו ביישוב. ניתן לעיין 

בפנקס הבוחרים על פי הנחיות ובמועדים המפורסמים על ידי מנהל הבחירות. 

- מליאת המועצה היא הגוף שלו הסמכות והיכולת לקבוע מדיניות ולאשר נושאים שהוגדרו בחוק 
ובהם אישור תקציבים, חוקי עזר, תכניות פיתוח ועוד.

- בשונה מרשויות עירוניות, בהן הבחירות למליאת הרשות הן כלליות ומתבצעות על פי רשימות, 
במועצות אזוריות הבחירות למליאת המועצה מתבצעות לפי אזורי בחירה.

הישובים  כל  מנציגי  מורכבת  המליאה  המועצה.  למליאת  מטעמו  נציג/נציגים  בוחר  ישוב  כל   -
הנמצאים בתחום השיפוט של המועצה. מליאת המועצה קיבלה החלטה שלכל ישוב יהיה נציג 

אחד במליאה, כפי שיש היום.
- בבחירות אלה, לראשונה, קיימת דרישה לרשימה של שלושה מועמדים לכל הפחות להגשת 

נציגות לבחירת חבר מליאה. הראשון ברשימה ישמש חבר מליאה.
וכן ועדות נוספות. כל חברי  - לאחר הבחירות מתכנסת המליאה ובוחרת מתוכה ועדת הנהלה 
בטחון,  ובניה,  לתכנון  משנה  ועדת  כגון  שונות  רשותיות  ועדות  במסגרת  גם  פועלים  המליאה 

מכרזים ועוד.
- תפקיד נציג המליאה של הישוב לקדם את טובת הר חברון כולה ולאו דווקא לייצג את אינטרס 

הישוב שלו.
- על נציג המליאה לעדכן את הוועד המקומי והתושבים בהחלטות מליאת המועצה האזורית. 

# נכון למודד האחרון, במועצה אזורית הר חברון מכהנים 15 חברי מליאה ובראשם 
ראש המועצה.

# מספר הנציגים של הישוב במליאה נקבע על פי המודד שמאושר במליאת המועצה ומפורסם 
על ידי ועדת הבחירות.

?
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בחירות לוועד המקומי

הגשת מועמדות למליאת המועצה ולוועד המקומי

לתשומת לבכם – נכון להיום, מרבית יישובי המועצה פועלים ב"זהות ועדים", דהיינו חברי הנהלת האגודה 
יעדכן  ביישוב. בימים הקרובים משרד הפנים  ("מזכירות היישוב") משמשים גם כחברי הוועד המקומי 
אותנו באיזה יישובים ניתן להמשיך להשתמש בעיקרון זה ובאיזה לא. בישובים בהם יוכרז על ידי משרד 

הפנים "זהות ועדים" ועד ההנהלה של האגודה השיתופית יכהן גם כועד המקומי.  

- הוועד המקומי הינו גוף סטטוטורי (בגדר "רשות מקומית") האחראי על מתן השירותים המוניציפליים 
של היישוב, ומייצג את כלל התושבים בישוב. 

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

- המועצה רשאית להאציל מתפקידיה וסמכויותיה לוועד מקומי למעט בתחומים מסוימים כגון ייסוד 
תאגידים, הטלת אגרות והיטלים, חקיקת חוקי עזר, הפקעת מקרקעין ואישור תקציב ועד מקומי. 

- הוועד המקומי הינו גוף משפטי נפרד לחלוטין מהאגודה החקלאית או הקהילתית,
הפועלת באותו היישוב. 

במהלך כהונתם מעצבים חברי הוועד המקומי את אופי החיים ביישוב.
הוועד קובע מדיניות אשר באה לידי ביטוי בהחלטותיו וביישומן.

מספר חברי הוועד המקומי נקבע על ידי משרד הפנים ובהתאם למספר התושבים בישוב ונע בין 5-11 
חברים על פי הטבלה הבאה: 

מספר חברי ועדמספר תושבים

עד 1,500

1,501 ומעלה

5 עד 7

9 עד 11

- לא ניתן לכהן במקביל כחבר מליאת המועצה וכחבר ועד מקומי. 
- במידה ותוגש רק רשימה אחת היא תקבל הכרזה מבלי לקיים הליך בחירות בקלפי, מתוך ההנחה 

שאם אין מתמודדים נוספים, המועמדים הנ"ל מקובלים על כל אנשי הישוב. 

 אנו מאחלים לכם בחירות מוצלחות ונשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה
ilanit@hrhevron.co.il  - במייל

לאה מנדל

מנהלת מחלקת ישובים וצמיחה
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אלירם אזולאי

מנכ״ל המועצה


