
יום הבחירותהמפקח הארצי על הבחירות- משרד הפנים 

30/10/18ז"ז בחירות מוא"לו

מספר 

סדורי

סעיף בצו המועצות 

מועצות )המקומיות 

1958-ח"תשי (אזוריות

הפעולה

ימים ' מס

ביחס 

לבחירות

היום 

בשבוע
תאריך לועזי

27/5/18א*     157י המועצה"בחירת ועדת בחירות ע(א)1138

29/5/18ג154הודעה לשר על בחירת ועדת בחירות(ב)2138

8/6/18ו144י השר"מינוי ועדת בחירות ע(ד)3138

(2)א490
תחילת הליך בחינת סיווג התושבים ברשימה לפי 

י ועדת הבחירות"א ע90' ס
22/6/18ו130

(3)א590
הצגת רשימת התושבים לעיון הציבור ופרסום 

מודעה על הצגה
4/7/18ד118

4/7/18ד118 מועד תחילת זכות העיון ברשימת התושבים(4)א690

15/7/18*א108מועד אחרון לזכות העיון ברשימת התושבים(4)א790

ב890
מועד אחרון להגשת ערר לוועדת הבחירות על 

רשימת התושבים
15/7/18א*     108

(ב)ב990
מועד אחרון להכרעת ועדת הבחירות בעררים 

( ימים מיום ההחלטה7עתירה תוגש תוך )
22/7/18א*     101

25/7/18ד97הודעה לעורר על הכרעה בעררים(ו)ב1090

1/8/18ד90התפטרות  עובד מועצה מועמד לראשות המועצה**(1)ב112

5/8/18א*     87החלטת המועצה בדבר המודד(2)(ג)1217

7/8/18ג84הודעת המועצה לשר על הצעתה למודד(2)(ג)1317

7/8/18ג84י המועצה על ההצעה למודד"פרסום הודעה ע(2)(ג)1417

(2)(ג)1517
 ימים 7תוך )מועד אחרון להגשת השגה על המודד 

((2)(ג)17' מיום פרסום ההודעה לפי ס
14/8/18ג77

17/8/18ו74העברת ההשגות על המודד לשר(3)(ג)1617

ד1791
פרסום הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות 

לשר לגבי אופן ניהול היישוב
17/8/18ו74

19/8/18*א73מועד אחרון לבקשה של חבר מועצה נגד הזולת***(2)(ה)17+  א18143

***(1)(ה)17+ א19143
מועד אחרון לבקשה לתיקון פרטי בוחר של אדם 

על עצמו
23/8/18ה68

(ג)ג91, (2)ב91 (א)א2091
מועד אחרון להגשת בקשות בדבר ועד 

זהות ועדים/נציגות/נפרד
27/8/18ב64

28/8/18ג63החלטת השר בדבר המודד(3)(ג)2117

****א225
פרסום שיעורי הערבון למועמד לראשות המועצה 

ברשומות
31/8/18ו60

31/8/18ו60ת עובד מועצה מועמד למועצה"חל**(2)(ב)232

***(א)19+  א24143

הכרעת השר בבקשות לתיקון פרטי בוחר לפי 

עתירה על ההחלטה תוגש לפי סעיף )*** 17סעיף 

(***(1)(ב)20

2/9/18א58
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ו2591
העברת בקשות בדבר ועד מקומי ונציגות ממנהל 

הבחירות לשר
3/9/18ב57

(ה)2617
י מנהל הבחירות בדבר מספר "פרסום מודעה ע

נציגים לכל יישוב במועצה
4/9/18ג56

9/9/18א*     52החלטת השר  בדבר ועד מקומי ונציגותו2791

12/9/18*ד50י השר"קביעת מספר חברי ועד מקומי ע(ב)2896

29156
פרסום הודעה בדבר הגשת רשימות מועמדים 

והצעות מועמדים
13/9/18ה47

20/9/18*ה41***(1)(ב)20' פסק דין בעתירה לפי ס***(1)(ב)22+ א30143

20/9/18ה40******יום שליפת פנקס הבוחרים הסופי31137

23/9/18א37כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים(2ג)32143

(א)33150
הגשת רשימות מועמדים והצעות למועמדות 

לראשות הרשות
26/9/18ד34

(א)34150
הגשת רשימות מועמדים והצעות למועמדות 

לראשות הרשות
27/9/18ה33

30/9/18א30מועד אחרון להגשת ערבון בהצעת מועמד****א355

***ה39-א ו36227
מועד אחרון לבקשת מועמד לתיקון הרישום בפנקס 

הבוחרים
2/10/18*ג29

***(ב)18+ א37143
מועד אחרון לערר אדם על עצמו בנוגע לאי 

(לא בגלל מען)הכללתו בפנקס 
4/10/18ה26

4/10/18ה26הודעה על ליקויים ברשימות והצעות מועמדים(א)38162

***(ב)ב39-ו***** ו394
י ועדת הבחירות "מועד אחרון להגשת עתירה ע

לקביעת רשימה מנועה
5/10/18ו25

7/10/18א23תיקון הליקויים(א)40162

41
           (ב)163   (ג)161

165      166

הודעת מנהל הבחירות על אישור או סירוב לאשר 

רשימת מועמדים או הצעת מועד
10/10/18ד20

***(ד)ב39-ו***** ו424

ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת  "החלטת יו

הגשת ערעור תוך )בעתירה בדבר רשימה מנועה 

( ימים מיום ההחלטה3

11/10/18ה19

***(ב)19+ א43143

הכרעת השר בבקשות לתיקון פרטי בוחר לפי 

' עתירה על ההחלטה תוגש לפי ס)*** 18סעיף 

(***(2)(ב)20

11/10/18ה19

(א)44167
ש על רשימות "מועד אחרון להגשת עתירה לביהמ

ומועמדים
14/10/18א*     17

16/10/18ג14י ועדת הבחירות"מינוי ועדות קלפי ע(א)45177

***(ב)ה39+    א46227
ר ועדת הבחירות המרכזית בדבר תיקון "החלטת יו

רישום לגבי מועמד
18/10/18ה12

(ד)47167
בעניין רשימות )דין למנהל הבחירות -מסירת פסק

(מועמדים והצעות מועמד
18/10/18ה12

(ב)(2)א4819
ר ועדת בחירות מרכזית למנהל "מסירת החלטת יו

הבחירות בבקשה לקביעת היעדר קלון
18/10/18ה12

18/10/18ה12***(2)(ב)20פסק דין בעתירה לפי סעיף ***(2)(ב)22+ א49143

21/10/18א*     10קביעת מקומות קלפי(א)50175
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51
*****+          ו4

***(3)(ה)ב39

ד בערעור לבית המשפט העליון לגבי רשימה "פס

מנועה
22/10/18ב8

24/10/18ד6פרסום מודעת בחירות(א)52182

28/10/18א*     3אספקת מעטפות הצבעה ופתקי הצבעה(ה)184  (ב)53183

(ב)54181
י מנהל הבחירות למזכירי "מסירת כתבי מינוי ע

ועדות קלפי
28/10/18א2

29/10/18ב1אספקת ציוד לוועדות הקלפי(א)55187

30/10/18ג560

6/11/18ג7פרסום תוצאות הבחירות57218

13/11/18ג14בחירות חוזרות לראש מועצה(ב)58210

נדחה בגלל שבת או חג *

יום הבחירות


