מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

 15אוקטובר 2018
פטירה (חלילה) והתפטרות רשומ"ק 8/2018
פטירה והתפטרות מועמד
הוראות בדבר התפטרות של מועמדים ולראשות הרשות.
התפטרות מועמד לראש רשות

.1

במידה ואחד המועמדים יגיש את התפטרותו ,או במקרה של פטירת אחד המועמדים עליכם לפעול בהתאם:
א .סעיף (43א) לחוק קובע כי מועמד רשאי להתפטר בכל עת .על מועמד שברצונו להתפטר:
-

ההתפטרות תעשה באופן אישי ,בפני מנהל הבחירות.
ההתפטרות תוגש בכתב לידי מנהל הבחירות

המועמד חייב להגיש בעצמו את ההתפטרות על מנת למנוע מקרה שבא-כוח /יריב "יפטר" אותו וישלח מכתב
התפטרות מזויף.
ב .סעיף (43ב) לחוק קובע כי במידה והמועמד הודיע על התפטרות לאחר פרסום הרשימות אך לפני יום הבחירות:
יש לפרסם הודעה על ההתפטרות בתחום הרשות המקומית.
ג.

במקרים בהם ההתפטרות מתבצעת ביום הבחירות:
יש לפרסם מודעה אשר תוצג בכל הקלפיות בישוב.
ביום הבחירות אנחה את מזכירי הקלפיות:
 .1לוודא כי פתקי הצבעה הנושאים את שם המועמד הוצאו מהקלפיות.
 .2למחוק את שם המועמד מהמודעות אותן פרסמת ובהן מופיע שם המועמד
 .3למחוק את שם המועמד מהפרוטוקול של הקלפי

ד .במקרה שבו מועמד התפטר לאחר שהרשימה אושרה ובשל כך מספר המועמדים פחת משליש:
הרשימה אינה נפסלת.
הרשימה לא תתמודד רק במקרה בו מתפטרים כל המועמדים
 .2התפטרות מועמד לראש הרשות (עד יום  10לפני הבחירות)
א .בהתאם לאמור בסעיף (6א) .לחוק הבחירה הישירה (סע' 22ה(א) לתקנון ביו"ש) ,אם התפטר מועמד לראש
הרשות ביום ה 10-לפני יום הבחירות או לפני כן  ,כלומר ,ביום  20.10.2018או לפני כן,
רשאי בא-כוח המציעים להציע מתוך הכלולים ברשימת מועמדים למועצה מועמד אחר שהוא אזרח ישראלי ,
במקומו.
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ב.

הצעה כזו תוגש למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה 7 -שלפני יום הבחירות ,כלומר לא יאוחר מיום -
.23.10.2018

ג.

לגבי מועמד כזה אין חובת הודעה על אישור וכו' לפי סעיף  41לחוק הבחירות.

ד.

מועמד שהוצע כנ"ל רואים אותו לכל דבר כראשון ברשימת המועמדים למועצה.

התפטרות מועמד לראש הרשות (לאחר היום ה)10-
מועמד לראש הרשות שהתפטר לאחר היום ה 10-שלפני יום הבחירות ,כלומר ,לאחר יום 20.10.2018
(ולפני יום הבחירות)  -פוסל בהתפטרותו את ההצעה ואין לפעול כאמור בפסקה א( )1לעיל.
יודגש כאן כי התפטרות המועמד ממועמדותו לראש רשות אינה פוסלת את רשימת המועמדים למועצה ,אלא רק את
הצעת המועמד לראש רשות.
יוער ,כי עפ"י סע'  43לחוק (סע'  16לכללי הבחירות ביו"ש) ,רשאי מועמד ברשימה למועצה להתפטר בכל עת .הדבר
אינו פוסל את שאר המועמדים ברשימה.

 .4פטירת מועמד לראש רשות
א.

הוראות כלליות לעניין פטירת מועמד (חלילה) לראש רשות
.1

הוצע מועמד ע"י סיעה של כנסת או מפלגה בכנסת או סיעה במועצה היוצאת – רשאי המציע (דהיינו,
ב"כ הסיעה/מפלגה שהגיש את הרשימה) להציע מועמד אחד לא יאוחר מהיום ה –  10שלאחר הפטירה.
(סעיף 6א(א) לחוק ,סע' 22ה(ג) לתקנון ביו"ש).

.2

הוצע המועמד ע"י קבוצת בוחרים – רשאים כל יתר המועמדים שברשימה למועצה (בה היה הנפטר
מועמד מס'  )1להציע מועמד אחר במקומו לא יאוחר מהיום ה –  10שלאחר הפטירה( .סעיף 6א(ב)
לחוק ס' 22ה(ד) לתקנון ביו"ש).

.3

המועמד החדש חייב להיות אזרח ישראלי הזכאי להיבחר כחבר מועצה.
אולם אין המועמד החדש חייב להיות אחד המועמדים באותה רשימה.
כלומר ,ניתן להציע מועמד חדש לחלוטין (סעיף 6ב(א) לחוק) ,ס' 22ה(ו) לתקנון ביו"ש).
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