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 2018אוגוסט  1                                                                                                                             לכבוד

 ב תשע"חכ' א                                                                                               עמק חפר תושבי

 
 בבחירות הקרובות למועצה הודעה על הצעת המועצה בדבר מודד כלליהנדון: 

 

 ,"הצו( –)להלן  1958 –צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח ל 17סעיף ל בהתאם

על פי מודד כללי  מספר הנציגים שכל אזור בתחום המועצה האזורית זכאי לבחור למועצה נקבע

 .מועצהבע לכל קו אשר שר הפנים

 מוגדר כמספר התושבים באזור אשר מקנים לאזור זכות לבחור נציג אחד למועצה.  המודד הכללי

 
( היה רשום הוא ומענו במרשם האוכלוסין 3.6.18הקובע )שביום כל מי  ן זה נחשבילעני "תושב"

 (.3.6.18חל לא יאוחר מהיום הקובע ) 17-כתושב של אותו אזור ויום הולדתו ה

 
אזור זכאי לבחור למועצה נציג אחד לכל מודד כללי שבמספר תושביו וכן נציג נוסף עבור העודף כל 

 . העולה על מחצית המודד הכללישל מספר תושביו 

 
התושבים בו קטן  גם אם מספראזור שהוא "ישוב" זכאי בכל מקרה לבחור נציג אחד למועצה 

 ; מהמודד הכללי

 
בתחום  ןבמועצה שאינ לל נקודות ההתיישבותוכהאזורית ) אזור שהוא "תחום עודף" של המועצה

  .שנקבע כלליהמודד המחצית עולה על (, זכאי לנציגות במועצה רק אם מספר התושבים בו יישוב

 
 כל ישוב.הרשומים בפנקס הבוחרים של מספר התושבים להלן טבלת 

 
המועצה מליאת ור שאנו מביאים בזה לידיעת תושבי האז צול( 2)ג()17הוראת סעיף ל בהתאם

שהמודד הכללי בבחירות הקרובות למועצה  להציע לשר הפנים 31.7.18החליטה בישיבתה מיום 

 )במילים( תשעה מאות וחמישיםר( )במספ 950יהיה 

 
אלול  'ג 14.8.18 מיוםולא יאוחר  ודעה זומימים מיום פרסום  7תוך כל תושב של האזור רשאי, 

 את הערותיו והשגותיו על המודד הכללי המוצע. בכתב להגיש למועצה,  תשע"ח

 
, האמור לעילהערות והשגות על הצעת המועצה לגבי המודד הכללי אשר יוגשו למועצה בתוך המועד 

 .יועברו לעיונו של שר הפנים

צו יקבע שר הפנים את המודד הכללי לאחר שישקול את הצעת המועצה ל( 3)ג()17סעיף ל בהתאם

 ובהשגות שהגישו התושבים על הצעה זו. בנדון ויעיין בהערות

 
 רני אידן         

 ראש המועצה                                                                                                                  
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 מספר בוחרים / אזורשם ישוב 

 991 אביחיל

 513 אומץ

 721 אחיטוב

 487 אלישיב

 731 רותייםבא

 800 בורגתה

 607 בחן

 521 בית הלוי

 598 בית חירות

 320 בית ינאי

 1,655 שער חפר-בית יצחק

 163 ביתן אהרן

 465 בת חן

 4,109 בת חפר

 276 גאולי תימן

 988 גבעת חיים )איחוד(

 911 גבעת חיים )מאוחד(

 219 גבעת שפירא

 626 גן יאשיה

 521 הדר עם

 636 המעפיל

 641 העוגן

 350 חבצלת השרון

 506 חגלה

 743 חופית

 443 חיבת ציון

 692 חניאל

 540 חרב לאת

 565 יד חנה

 741 כפר הרא"ה

 1,427 כפר ויתקין
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 423 כפר חיים

 495 כפר ידידיה

 635 כפר מונש

 26 מבואות ים

 6 מדרשת רופין

 1,063 מכמורת

 786 מעברות

 556 משמר השרון

 174 נעורים

 772 עולש

 698 עין החורש

 157 צוקי ים

 457 שושנת העמקים

 

http://www.hefer.org.il/

