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 הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב 

 

 
 ישובים שיתופיים / קיבוציםושבי לכבוד ת

 עמק חפר במועצה האזורית
 

 
 , (הצו -)להלן 1958-ב לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח91א עד 91בהתאם לסעיפים 

אגודה שיתופית(,  -ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב )להלן

 ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

 

 נפרד"(מקומי "ועד  -ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית )להלן .1

יתקיימו לא ומי )"זהות ועדים"(. במקרה זה, הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מק .2
  ראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד. וועד מקומי, אלא לבחירות ל

הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו  .3
 . שתתווסף להנהלת האגודה נציגות( -זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי )להלן

 
 שלבקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית  ,רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפניםד לצו, 91בהתאם לסעיף 

 במקום הסוג הקיים.   ,הישוב
 

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית לתושבים שאינם 
, ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי סוג גוף הנהלה מקומיתשנקבעו בצו לגבי כל חברי האגודה כפי 

 .הצוהוראות 
 
 150-, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ההוא מי שנכלל ברשימת הבוחריםלעניין זה "תושב" 

(3.6.2018.)  

 
 אית ומספר התושבים שאינםלהלן פירוט מספר הבוחרים בכל ישוב, מספר החברים באגודה השיתופים חקל

 :חברים באגש"ח
 

מספר  שם הישוב
 תושבים

מספר חברים 
 באגש"ח

מספר תושבים 
 שאינם באגש"ח

 הנהלה המקומיתסוג ה

 זהות ועדים 630 373 1003 אביחיל

 ועד מקומי נפרד 433 86 519 אומץ

 ועד מקומי נפרד 542 187 729 אחיטוב

 ועד מקומי נפרד 416 77 493 אלישיב

 ועד מקומי נפרד 604 134 738 בארותיים

 ועד מקומי נפרד 623 181 804 בורגתה

 ועד מקומי נפרד 397 134 531 בית הלוי

 ועד מקומי נפרד 465 141 606 בית חירות

 ועד מקומי נפרד 1425 249 1674 בית יצחק

 זהות ועדים 128 36 164 ביתן אהרון

 ועד מקומי נפרד 258 18 276 גאולי תימן

 זהות ועדים 488 508 996 גבעת חיים איחוד 

 זהות ועדים 457 465 922 מאוחד  גבעת חיים



 ועד מקומי נפרד 139 80 219 גבעת שפירא

 ועד מקומי נפרד 496 135 631 גן יאשיה

 ועד מקומי נפרד 424 107 531 הדר עם

 זהות ועדים 317 328 645 המעפיל

 זהות ועדים 344 302 646 העוגן

 ועד מקומי נפרד 340 24 364 חבצלת השרון

 ועד מקומי נפרד 408 112 520 חגלה

 ועד מקומי נפרד 301 145 446 חיבת ציון

 ועד מקומי נפרד 595 98 693 חניאל

 ועד מקומי נפרד 452 95 547 חרב לאת

 ועד מקומי נפרד 434 134 568 יד חנה

 ועד מקומי נפרד 655 94 749 כפר הרא"ה

 ועד מקומי נפרד 1138 305 1443 ויתקיןכפר 

 ועד מקומי נפרד 274 151 425 כפר חיים

 ועד מקומי נפרד 397 106 503 כפר ידידה

 ועד מקומי נפרד 531 111 642 כפר מונש

 ועד מקומי נפרד 812 260 1072 מכמורת

 זהות ועדים 356 435 791 מעברות 

 זהות ועדים 214 348 562 משמר השרון

 ועד מקומי נפרד 623 152 775 עולש

 זהות ועדים 323 383 706 עין החורש
 

 *:ותנאיהןלהלן סוגי הבקשות 
 

 -ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"

 :במצטברבהתקיים שני התנאים הבאים  -בקשה לקיום בחירות לנציגות .א

 מהתושבים של הישוב 10%ידי חתומה בבקשה הגשת  (1

 ממספר התושבים  של הישוב 30%שאינם חברי האגודה הוא לפחות ם תושבימספר ה (2

 לפחות מבין התושבים של הישוב. 50%הגשת בקשה חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב
 

 :הנהלה מקומית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן בו קיימת ביישוב

 מהתושבים 90% -ה בידי למעלה מהגשת בקשה חתומ -בקשה לקיום "זהות ועדים" .א

 לפחות מבין התושבים של הישוב 50%הגשת בקשה חתומה בידי  -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד .ב
 
 

 :הנהלה מסוג "ועד מקומי נפרד", יפורטו סוגי הבקשות שלהלןבו קיימת ביישוב 

 התושבים של הישוב.מבין  80%-הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ -בקשה לקיום בחירות לנציגות .א

 הישוב.מבין תושבי  80%-שה חתומה בידי למעלה מהגשת בק -בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד  .ב
 
 

הגוף המנהל של לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג  לממונה/יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר
 .  ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות שנקבע לבחירות הקודמות הישוב כפי

 
 . 27.8.18בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות, לא יאוחר מיום 

 
באמצעות טפסים שניתן להשיג במשרדי מחלקת  הרצל שושןלמסור למנהל הבחירות מר  את הבקשות ניתן

ובאתר המועצה האזורית תחת לשונית  8:00-15:00ה בין השעות  -ישובים במועצה אזורית עמק חפר בימי א
 .09-8973358/9ן בטלפונים: נחמה כה. לבירורים ניתן להתקשר למזכירת וועדת הבחירות הגב' 2018בחירות 



 

)בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג  של כל מבקשפר זהותו בבקשה יפורטו שם, שם משפחתו ומס

בקשה כפי שפורט לעיל(, וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו. העתק מהבקשה יימסר לוועדת 

 הבחירות של המועצה.

 
 
 

                      
 הרצל שושן                                                                                                             

 מנהל הבחירות                                                                                                        

 16/8/18תאריך: 
 

 
 מועצה אזורית עמק חפר                                                             
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