מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 15אוקטובר  2018
חוזרהמפקחתהארציתעלהבחירות–פרסוםמודעותוהודעות 10/2018

כללי
 .1 פרסוםהודעתבחירות


א.

בהתאם לאמור בסעיף  48לחוק (סע'  41לכללי הבחירות ביו"ש),
על מנהל הבחירות לפרסם לא פחות מ 6-ימים לפני יום הבחירות ,
כלומרלאיאוחרמיוםט"ובחשוןהתשע"ט(24באוקטובר)2018
הודעת בחירות על לוחות המודעות של הרשות המקומית ובמשרדה הראשי ,הכוללת את פרטים הבאים:



יוםהבחירות 
שעותההצבעה
כאמור בסעיף  55לחוק ,שעות ההצבעה הן
משעה  07:00בבוקר עד  22:00בלילה.
ברשויות מקומיות שמספר הזכאים להצביע בהן קטן מ 350-יהיה המקום פתוח מ.07:00-20:00 -
ביו"ש -סעיף  47לכללים קובע כי שעות ההצבעה הן משעה  07:00בבוקר עד  22:00בלילה.



מקומותהקלפי,המספריםבהםסומנוותחומושלכלאזורקלפי.
בהודעה יש לפרסם את מקומות הקלפי לפי המספרים בהם סומנו ותחומו של כל אזור קלפי,
כלומר:
 .1מספר אזור הקלפי (לפי מספר רץ);
 .2מקום הקלפי (כלומר ,הכתובת המדויקת עם ציון שם הרחוב ומספר הבית)
 .3תיאור התחום של אזור הקלפי (שמות הרחובות ומספרי הבתים השייכים לאותו האזור) לפי
הנתונים שנשלחו אליך בתחילת הליך הבחירות ,הנמצאים גם באתר האינטרנט של משרד
הפנים באינדקס הקלפיות המעודכן.

בנוסף ,יש כמובן לציין (בסמל) את מקומות הקלפי שהוגדרו כנגישים למוגבלי ניידות.





רשימותהמועמדים,כינוייהןואותיותיהןכפישאושרועל-ידיךאועל-ידיביתהמשפטוכןשמותיהם
ומעניהםשלבאי-כוחהרשימותוממלאימקומם. 
אין לפרסם את כל הפרטים האישים של המועמדים ,אלא רק שם המשפחה של המועמד ,שמו הפרטי,
שנת לידתו וכתובתו .אין לפרסם תארים אקדמיים או מקצועיים של המועמדים (גם לא "מיל".
שמותהמועמדיםלראשרשותשאושרווכןשמותיהםומעניהםשלבאי-כוחהרשימותוממלאי
מקומם. 
ההתקשרויותביןהרשימות 

לאור הערות בדו"ח מבקר המדינה ביחס לנושא זה בבחירות הקודמות ,נדגיש כי עליך לבצע הגהה על המודעה
טרם פרסומה .כמו כן ,עליך לוודא אישית את פרסום המודעות כאמור.
יודגש כי ,ברשויות בהן קיימות יותר מ 100-קלפיות ניתן לפרסם מודעה זו באופן חלקי בלבד ,ואת החלק הנוגע
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דוגמאלהודעהזומצ"ב (נספח.)1


ב.



ג.

בקלפיות בהן על פי פנקס הבוחרים רוב בעלי זכות ההצבעה הם דוברי השפה ערבית -יש לתלות גם מודעות
בשפה הערבית.



ד.

יש להעלות למערכת הנד"ב עותק מהמודעה שפורסמה.

רצוי לא להקדים את פרסום ההודעה ,כי על מנהל הבחירות לפרסם הודעות על כל שינוי שיחולו באחד הפרטים
שפורסמו בהודעת הבחירות.
גם התפטרות או פטירת מועמד ,חייבת בפרסום הודעה.
חל השינוי לאחר פרסום ההודעה ,יש לפרסם תיקון להודעת הבחירות.

פרסוםהודעותבמקומותהקלפי

 .2


א.

בהתאם לאמור בסעיף (54א)( )1לחוק (סע'44לכלליהבחירותביו"ש)
על מנהל הבחירות להציג בכל מקום קלפי מודעה המכילה את שמותיהם של המועמדים לראשות הרשות
המקומית וכן את רשימות המועמדים לחברות במועצה ,כינוייהן והאותיות בהן סומנו ,וזאת בנוסף למודעה בדבר
קולות פסולים (ראה להלן).



ב.

כדי לחסוך זמן וכסף בהדפסת מודעה זו ,ניתן להשתמש באותו חלק מהודעת הבחירות (פסקאות ד' ו – ה' של
הודעת הבחירות) בו מפורטות רשימות המועמדים ולהכין מראש מספר העתקים נוספים מהודעת הבחירות,
כמספר אזורי הקלפי שבתחום הרשות המקומית ,ולהדביק בתור כותרת לפסקאות
ד' ו  -ה' את הנוסח הבא:
"מנהל/ת הבחירות לבחירות בעירית  /המועצה המקומית ..........
מודעה

בדבר מועמדים לראשות הרשות המקומית ובדבר רשימות מועמדים למועצה,

כינוייהן ואותיותיהן

בהתאם לאמור בסעיף (54א)( )1לחוק (סע'  44לכללי הבחירות ביו"ש) ,הריני מודיע בזאת כי לצורך הבחירות
לרשות המקומית_________ אשר יקוימו ביום כ"א בחשון ,התשע"ט ( 30באוקטובר  )2018הוגשו ואושרו הצעות
המועמדים לראשות הרשות ורשימות המועמדים למועצה המפורטים מטה" .
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 .3 מודעהבדברקולותפסולים 


א.

בהתאם לאמור בסעיף (54א)( )2לחוק (סע')2(44לכלליהבחירותביו"ש) על מנהל הבחירות להציג במקום
בולט בכל מקום קלפי הודעה המציינת את הוראות סעיף ( 63סע'72לכלליםביו"ש) בדבר קולות פסולים .נוסף
לכך תכיל הודעה זו גם את הנוסח של סעיפי המשנה (7ג)( )5עד ( )9לחוק הבחירה הישירה.



ב.

עותק מהמודעה יש להציג גם בתא ההצבעה:



ג.

( )1לפני הכניסה לחדר בו יושבת ועדת הקלפי על מנת שהממתינים בתור יוכלו לעיין בה בעת ההמתנה;
( )2בתוך תא ההצבעה ,כך שהבוחר יוכל לעיין בהודעה ,אם לא עשה כן בעת ההמתנה בתור.
הודעה זו יש להדביק תמיד בסמוך למודעה של דוגמאות הפתקים שאושרו על ידך.
אנו מבקשים להדפיס כבר עתה את ההודעה הזו שדוגמתהמצ"ב(נספח ,)2במספר העותקים הדרוש.
יש לספק שני העתקים ממנה לכל מקום קלפי ,יחד עם שאר הציוד המיועד לוועדת הקלפי.
כן יש להורות בכתב לוועדת הקלפי שיש להדביק ההודעה בשני המקומות המצוינים לעיל.
בקלפיות בהן על פי פנקס הבוחרים רוב בעלי זכות ההצבעה הם דוברי השפה ערבית -יש לתלות גם מודעות
בשפה הערבית.

 .4 מודעהבדברהצבעהלראשרשות 
אנו ממליצים לפרסם הודעה מיוחדת ,שדוגמתהמצ"ב(נספח ,)3שבה מסבירים לבוחרים את מהות ואופן ההצבעה
לראשות הרשות .את ההודעה הזאת יש לפרסם ליד ההודעה בדבר קולות פסולים ורצוישהיאתודפסעלנייר בצבע
צהוב.
 .5 מודעהשלדוגמאותפתקיהצבעה 
הנני מפנה שנית תשומת לבך לכך שעליך להכין הודעה ובה צילום של פתקי ההצבעה (למועצהולראשהרשות)
לפי הדוגמא שאישרת לכל רשימה.

 .6 מודעותבקלפיותבמוסדות 
ברשויות בהן נקבעו קלפיות במוסדות לפי סעיף 84טו(א)( )2לחוק ,על מנהל הבחירות לפרסם לא פחות מ 6-ימים לפני
יום הבחירות הודעה במוסד אשר תפרט את:


יוםהבחירות



מקוםהקלפיבמוסד



שעותההצבעה 



החובה המוטלת על שוהה במוסד המבקש להצביע בקלפי האמורה ,להצטייד באמצעי זיהוי ובאישור בכתב על היותו
שוהה במוסד .למודעה יצורף הסבר על אופן קבלת האישור.
פרטי רשימות המועמדים לרשות המקומית שאושרו כאמור בסעיף  41לחוק וההתקשרויות בין הרשימות
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הוראות סעיף 84טו(ב) לחוק בדבר תנאי הזכאות להצבעה בקלפי לשוהים במוסדות.

דוגמאלהודעהזומצ"ב(נספח .)4


בהצלחה! 
ענתאסרף-חיוט 
המפקחתהארציתעלהבחירות 
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נספח1-הודעתבחירות 

מנהל הבחירות למועצת העירייה/למועצה המקומית .............המקום והתאריך .................

בהתאם לסעיף  48לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,תשכ"ה( 1965-סע'  41לכללי הבחירות ביו"ש) ,נמסרת בזה הודעה
כי-:

(א) הבחירות למועצת העיריה/למועצה המקומית ........יקויימו ביום כ"א בחשון התשע"ט ( 30באוקטובר .)2018

(ב)

שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה ,אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני
השעה עשר* בלילה ,יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.

(ג)

מספר אזורי הקלפי ומקומם הוא כמפורט להלן( :תחומים של אזורי הקלפי ניתנים
בנספח נפרד)
מס' אזור הקלפי

מקום הקלפי (הכתובת) תיאור המקום

(ד)

מקומות הקלפי שנקבעו כנגישים למוגבלי ניידות הם.................. :

(ה)

הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:
( )1רשימה(.....................כינוי הרשימה)
מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

וסימנה..................
שנת הלידה

כתובתו של המועמד

בא כוח הרשימה הוא מר .............הגר ב..................
וממלא מקומו הוא מר ..............הגר ב..................

( )2רשימה(.....................כינוי הרשימה)

וסימנה..................
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מס' סידורי

(ו)

שם משפחה ושם פרטי

כתובתו של המועמד

שנת הלידה

הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:
.1

.................................

בא כוח ההצעה הוא מר .............הגר ב..................
וממלא מקומו הוא מר ..............הגר ב..................

.2

.................................

בא כוח ההצעה הוא מר .............הגר ב..................
וממלא מקומו הוא מר ..............הגר ב..................

(ז)

רשימות המועמדים המפורטות להלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים-:
.1

רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........
עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........

.2

רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........
עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........

מנהל/תהבחירות 




למועצתהעיריה/למועצההמקומית ........
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נספח2–מודעהבדברקולותפסולים 

מנהל/ת הבחירות למועצת העיריה  /המועצה המקומית ....................

מודעה

בדברקולותפסולים

בהתאם לסעיף  54לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,תשכ"ה – (1965סע'  44לכללי הבחירות ביו"ש) ,מובא להלן לידיעת
הצבור תוכן סעיף  63לחוק האמור (סע'  72לכללי הבחירות ביו"ש):

"קולות פסולים

()1

.63

אלה יהיו קולות פסולים -

פתק הצבעה הנמצא במעטפה שאינה נושאת סימון כאמור בסעיף 50
(ב) ,במעטפה שלא נחתמה בהתאם להוראות לפי חוק זה או במעטפה
שלא סופקה בידי מנהל הבחירות ;"

הערה : 1בהתאם לסמכותי לפי סעיף (50ב) ,קבעתי כי כל מעטפת
הצבעה חייבת לשאת כסימן את חותמת המפקחת הארצית על
הבחירות שתוטבע על המעטפה.

"()2

פתק הצבעה הנמצא במעטפה שהוסף עליה סימן העלול לזהות את
המצביע ;

()3

מעטפת הצבעה שנמצא בה דבר כלשהו זולת פתק ההצבעה ;

()4

...
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()5

מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצא בה פתק הצבעה לראש
הרשות ;

()6

מעטפת הצבעה לבחירת המועצה שנמצאו בה פתק הצבעה למועצה
ופתק הצבעה לראש רשות  -פסולים שני הקולות ;

()7

מעטפת הצבעה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד ; אולם אם היו
במעטפת ההצבעה לא יותר משלושה פתקי הצבעה זהים לרשימת
מועמדים אחת ,לא ייפסל הקול בשל כך ,אך הפתקים הנוספים לא יובאו
בחשבון ;

()8

פתק הצבעה שהוסף עליו סימן כלשהו העלול לזהות את המצביע ;

()9

פתק ריק שאין עליו ולא כלום ;

()10

פתק שאין עליו אות או אותיות של רשימת מועמדים שאושרה ;

()11

פתק ועליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות ;

()12

(א)

פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף  51או סעיף ( 61ג);

(ב)

נמצאו בכלל פתקי ההצבעה של רשימה אחת כמה פתקי
הצבעה בכתב יד אשר לא נפל בהם פסול מהפסילות האמורות
בפסקאות ( )1עד ( ,)11ואולם הוכח כי יותר מפתק הצבעה אחד
כאמור נכתב בכתב ידו של אדם אחד ,ייחשב רק אחד מהפתקים
האמורים ככשר ויתר הפתקים בכתב ידו של אותו אדם ייפסלו".
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לדוגמא שאושרה על ידי.

הערה:2

פתק הצבעה מודפס שאינו לפי הדוגמא הוא
פתק פסול.
דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו מתפרסמות
בזה בהודעה נפרדת

בהתאם לסעיף (61ג) ,במקום הפתק המודפס יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתב ידו של הבוחר אות
הרשימה או האות עם הכינוי ותו לא ; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק.

הסבר  :פתק הצבעה בכתב יד חייב להיות בכתב ידו של הבוחר.
פסקה (12ב) לעיל קובעת כי רק פתק אחד בכתב
יד של אדם מסוים הוא כשר ואם יוכח כי נמצאו
פתקים נוספים בכתב יד של אותו אדם – יתר
הפתקים פסולים.

בהתאם לסעיף (7ב ) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה –  ,1975חל סעיף  63הנ"ל גם
על הבחירות לראש הרשות.

מובא לידיעת הציבור תוכן סעיף (7ג) לחוק המוסיף על הוראות סעיף  63הנ"ל:

.7

(ג)

עלפתקההצבעהלבחירתראשהרשותיחולוההוראותאלה :
()2

הפתקישאאתשםהמועמדבדפוס,בעבריתאובעבריתובערבית,ותולא;לפי
דוגמאשאישרמנהלהבחירות .


( )5פתק שאין עליו שם של מועמד כפי שאישר מנהל הבחירות – הקול פסול;
( )6פתק בכתב יד שעליו שם מועמד בשפה שאינה עברית או ערבית – הקול פסול;
( )7פתק בכתב יד שלא ניתן להבין ממנו את שם המועמד או שלא ניתן להבין לאיזה מועמד ניתן הפתק – הקול פסול;
()8

נמצא במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה למועצה  -הקול פסול ;
( )9נמצאו במעטפת הצבעה לבחירת ראש הרשות פתק הצבעה לראש הרשות ופתק הצבעה למועצה  -פסולים שני
הקולות ;
9

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

מנהל/ת הבחירות

המקום והתאריך.................. :

למועצת העיריה/המועצה המקומית

............................
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מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

נספח–3מודעהבדבראופןההצבעהלבחירותלראשהרשותהמקומית 

מודעה

בדבר אופן ההצבעה לבחירות לראש הרשות המקומית

ולמועצת הרשות המקומית
===========================================

הזכותלבחור 
 .1בבחירות כלליות לרשויות המקומיות רשאי להצביע רק מי ששמו רשום ברשימת
הבוחרים ובתנאי שיציג בפני ועדת הקלפי תעודה מזהה :תעודת זהות ,דרכון ישראלי
תקף ,רישיון נהיגה או תעודה צבאית – תעודת חוגר .



פתקיהצבעה

 .2פתק ההצבעה למועצההואבצבעלבןופתק ההצבעה לראשהרשותהמקומיתהואבצבעצהוב



אופןההצבעה

 .3לאחר שהבוחר הציג את התעודה המזהה שלו לוועדת הקלפי ,והיא מצאה את שמו רשום ברשימת הבוחרים ,הבוחר
יקבל ממנה שתי מעטפות הצבעה:

אחת בצבע לבן  -להצבעה למועצת הרשות.
אחת בצבע צהוב  -להצבעה לראש הרשות.
הבוחר יכנס עם שתי המעטפות לתא ההצבעה ושם ימצא במדף מיוחד צרורות של פתקי הצבעה שונים;

א.

פתקי הצבעה לבנים  -למועצת הרשות  -עליהם מודפסות האותיות השונות של כל רשימות המועמדים שאושרו;

ב .פתקי הצבעה צהובים  -של המועמדים השונים לראשות הרשות המקומית  -עליהם
מודפסים שמותיהם השונים ,של כל מועמד בנפרד ,כפי שאושר.
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מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

על הבוחר להכניס לתוך מעטפות ההצבעה שקבל מאת ועדת הקלפי ,פתקהצבעהלבן אחד ,לפי בחירתו לתוך
מעטפהלבנהופתקהצבעהצהוב אחד ,לפי בחירתו לתוך מעטפהצהובה.
לאחר מכן יסגור את המעטפות ,יצא מתא ההצבעה וישלשל את המעטפות הסגורות לתוך הקלפי ,לעיני ועדת הקלפי,
אשר תחזיר לו את התעודה המזהה .עם החזרת התעודה תמה הצבעתו של הבוחר ,אשר יעזוב את חדר ועדת
הקלפי.

 . 4נא להיזהר ולא לשים לתוך מעטפה לבנה פתק צהוב ,לא לשים לתוך מעטפה צהובה פתק לבן ולא לשים פתקים משני
צבעים לתוך מעטפה אחת.

 .5יש לשים לב ולהקפיד כי פתקי ההצבעה שהבוחר משתמש בהם תואמים את דוגמאות פתקי ההצבעה שאושרו כפי שהן
מוצגות במודעה מטעם פקיד הבחירות.

מנהל/ת הבחירות

המקום והתאריך___________:

למועצת העיריה  /למועצה המקומית
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מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות


נספח4–מודעהבקלפיבמוסד 
מנהל הבחירות למועצת העירייה/למועצה המקומית .............המקום והתאריך .................

נמסרת בזה הודעה כי-:

(א) הבחירות למועצת העיריה/למועצה המקומית ........יקויימו ביום כ"א בחשון התשע"ט ( 30באוקטובר .)2018

(ב)

שעות ההצבעה הן משעה שבע בבוקר עד שעה עשר בלילה בלי הפסקה ,אולם אם הגיע בוחר למקום הקלפי לפני
השעה עשר* בלילה ,יהיה רשאי להצביע גם אם הצבעתו נתעכבה עד לאחר שעה זו.

(ג)

מיקום הקלפי במוסד הוא תיאור המקום

(ד)

הוגשו ואושרו רשימות מועמדים אלה:
( )1רשימה(.....................כינוי הרשימה)
מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

וסימנה..................
שנת הלידה

כתובתו של המועמד

בא כוח הרשימה הוא מר .............הגר ב..................
וממלא מקומו הוא מר ..............הגר ב..................

( )2רשימה(.....................כינוי הרשימה)
מס' סידורי

שם משפחה ושם פרטי

וסימנה..................
שנת הלידה
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כתובתו של המועמד

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות
(ו)

הוגשו ואושרו הצעות מועמד לראש הרשות כדלקמן:
.1

.................................

בא כוח ההצעה הוא מר .............הגר ב..................
וממלא מקומו הוא מר ..............הגר ב..................

.2

.................................

בא כוח ההצעה הוא מר .............הגר ב..................
וממלא מקומו הוא מר ..............הגר ב..................

(ז)

רשימות המועמדים המפורטות להלן התקשרו ביניהן לשם חלוקת מנדטים-:
.1

רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........
עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........

.2

רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........
עם רשימת מועמדים אשר כינויה הוא .......וסימנה..........

(ח) רשאי להצביע קלפי שנקבעה במוסד זה שוהה במוסד ששמו נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות מקומית ___________
(ט) על שוהה במוסד המבקש להצביע בקלפי כאמור ,מוטלת החובה להצטייד באמצעי זיהוי וכן באישור בדבר היותו שוהה
במוסד.
(י) אישור בדבר שהייה במוסד יונפק לשוהה במוסד לבקשתו ,על ידי מנהל המוסד לפי טופס שנקבע לעניין זה.

מנהל/תהבחירות 




למועצתהעיריה/למועצההמקומית ........
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