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הודעה לתקשורת
נתונים על המועמדים לבחירות 2018

הסתיימה בדיקת נתוני המועמדים.
 3,400רשימות מתמודדים הוגשו למשרד הפנים לקראת בחירות 2018
בסה"כ נוספו כ  750מתמודדות על מספר המתמודדות ב.2013
המועמד הצעיר ביותר בן  – 26לראשות האזורית אל קאסום לעומת
 2מועמדים בני  , 82המבוגרים ביותר לראשות הערים באר שבע ויבנה
המועמדת המבוגרת ביותר היא בת  70לראשות העיר כרמיאל
נתונים בחירות :2018
 251רשויות מקומיות.
לראשונה אוחדו הבחירות ברשויות המקומיות והאזוריות
לראשונה בחירות ב  4מועצות מקומיות דרוזיות ברמת הגולן.
סה"כ בעלי זכות הצבעה  6,653808שיא במספר בעלי זכות ההצבעה
( אזרחים ,תושבי קבע ,מגיל )17
מהנתונים עולה כי ב 18רשויות מקומיות קיים מועמד יחיד והם :קרית ביאליק ,עכו ,מודיעין-
מכבים רעות ,שדרות ,כאוכב אבו אל היג'יא ,רחובות ,קרית אתא ,כסרא סמיע ,אבן יהודה,
מבשרת ציון ,מעלה אדומים ,מעלה אפריים ,רכסים ,עג'ר ,גבעתיים ,קרית יערים ,נצרת עלית
וראמה.
מועמד יחיד גם קיים ב 11מועצות אזוריות :ברנר ,מנשה ,שדות דן ,שדות נגב ,נחל שורק ,חבל
אילות ,רמת נגב ,מרחבים ,יואב ,מגילות ים המלח וחוף השרון.
 ...מצ"ב הנתונים – לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות

דוברות משרד הפנים
ת"ד  ,6158קרית בן גוריון  ,91061ירושלים
טל 02-6701447/8 :פקס02-5697988 :
דואר אלקטרוני dovrut@moin.gov.il -
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רשויות מקומיות – עיריות ומועצות מקומיות
מועמדים לראש רשות
מס' מועמדים

703

מטעם רשימה חדשה

193

מועמדים גברים

665

מועמדים נשים

58

מעל גיל 30

658

מתחת גיל 30

7

מעל גיל 30

57

מתחת לגיל 30

1

אחוז הנשים דומה ל ,2013אך יש עליה ניכרת במס' המתמודדים בהן כאמור עוד  750נשים
שהחליטו להתמודד על ראשות ישוב או מקום במועצה.
המועמד הצעיר ביותר לראשות הרשות המקומית – אריה יוסף חשין בן  27מועמד לראשות
המועצה המקומית ביתר עלית.
המועמדים המבוגרים ביותר:
רינה גרינברג – לראשות העיר כרמיאל ,בת 70
אפריים פיינבלום – לראשות העיר באר שבע ,בן 82
צבי גוב ארי  -לראשות העיר יבנה ,בן 82
כאמור ב 18רשויות מקומיות הכוללות עיריות ומועצות מקומיות קיים מועמד יחיד.
רשימות למועצה
רשימות

1860

מטעם רשימה חדשה

531

גברים כולל ראש רשות

13,478

נשים כולל ראש רשות

3,975

מעל גיל 30

11,951

מתחת גיל 30

1527

מעל גיל 30

3,445

מתחת לגיל 30

530

תוספת של  300רשימות למועצה בהשוואה ל2013
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נתוני המועצות האזוריות
מועמדים לראשות מועצה:
מס מועמדים

133

רשימה חדשה

 101חדשים
 35מכהנים

גברים

119

נשים

14

מעל גיל 30

118

מתחת גיל 30

1

מעל גיל 30

14

מתחת גיל 30

0

המועמד הצעיר ביותר לראשות המועצה האזורית אל קאסום ,איוב אבו כף
המועמדים המבוגרים ביותר:
שושנה אדר – לראשות המועצה האזורית הר חברון  ,בת 59
אילן שדה – לראשות המועצה האזורית מנשה ,בן 74
כאמור ב 11מועצות אזוריות קיים מועמד יחיד :יואב ,מגילות ים המלח ,חוף השרון ,נחל שורק,
חבל אילות ,רמת נגב ,מרחבים ,ברנר ,מנשה ,שדות דן ,שדות נגב
רשימות לנציגות למועצה:
מס רשימות
מתמודדים

1554

מס מתמודדים
למועצה

5,167

נשים למועצה

1,283

גברים למועצה

3,884

מעל גיל 30

1238

מתחת גיל 30

45

מעל גיל 30

3,738

מתחת לגיל 30

146
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להלן נתונים על הרשויות הדרוזיות ברמת הגולן בהן כאמור לראשונה יתקיימו בחירות :
שם הרשות

מס' רשימות

מועמדים

מועמדים לראש רשות

בוקעתא

2

17

2

מסעדה

4

27

3

עין קנייא

4

26

4

מג'דל שמס

5

48

5

הבחירות יתקיימו ביום שלישי ,כ"א בחשון תשע"ט 30.10.2018 ,החל משעה  07:00עד השעה
 , 22:00מטה משרד הפנים יפעל מכפר המכביה .
פרטים הנוגעים לתקשורת ביום הבחירות ישלחו בהמשך.
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