לכבוד
תושבי הרשות המקומית קריית יערים

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד במועצה המקומית קריית יערים

א .מועד הבחירות
ביום שלישי ,ב' בשבט התשע"ט 08 ,בי ואר  2018תתקיימ ה בחירות מיוחדות לבחירת ראש הרשות
בקרית יערים.
ב .המועד והמקום הגשת הצעות מועמד
הצעת מועמד לראשות הרשות יוגשו למ הל הבחירות במועדים כלהלן:




יום רביעי ,כ"ז בכסלו תשע"ט ) 5בדצמבר  ,(2018בין השעות  9:00בבוקר עד 11.00
לפ ה"צ;
יום חמישי ,כ"ח כסלו תשע"ט ) 6בדצמבר  ,(2018בין השעות  15:00אחה"צ עד השעה
 21:00בערב.

הצעת מועמד שתוגש באיחור לא תתקבל.
את ההצעות והרשימות יתן להגיש למ הלת הבחירות בלבד ,במשרדי המועצה המקומית בכתובת:
ב יין המועצה ,רחוב הגר"א  ,25קומה ש ייה בחדר הישיבות של המועצה

ג .רשאים להגיש הצעות מועמדים לראש הרשות כל אחד מהמפורטים להלן :

) (1כל קבוצת בוחרים הכוללת לפחות  96בוחרים )"בוחר" הוא כל מי שרשום בפ קס הבוחרים( ;
) (2חמישית מחברי המועצה ,כלומר כל קבוצה של חברי מועצה המו ה לפחות  2חברים )החותמים אי ם
חייבים להיות חברי אותה הסיעה(.

ד .חוברות הגשת מועמדות
הצעת מועמד יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי ש קבע בתק ות.

חוברות אלה יתן להשיג במקומות הבאים:
אצל מר לוי פרויד ברגר ,מזכיר ועדת הבחירות ,ברח' הגר"א  ,25ב יין המועצה ,בפלאפון.052-7625374 :
במשרדי הפיקוח על הבחירות ,רחוב כ פי שרים  ,22גבעת שאול ירושלים  :ירושלים ,קומה  ,3בין
השעות .9:00-15:00

הוראות ב וגע להגשת הצעות מועמד מפורטות בחוברת הצעת המועמד .ב וסף יי תן הסבר מסודר
למעו יי ים על ידי מ הלת הבחירות בתיאום מראש.050-6204331 :
הצעת מועמד המוגשת על ידי קבוצת בוחרים הכוללות חתימות תומכים יתן להגיש במספר חוברות,
כשבכל חוברת קבוצה אחת של חתימות תומכים .במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי.
כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת .כמו כן ,שם
המועמד חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת

ה .הזכות להיבחר
לפי סעיף )4ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסג יו וכהו תם( התשל"ה ,1975-זכאי
להיות מועמד ולהיבחר לראש הרשות כל מי שהוא אזרח ישראלי הממלא את ת אי הזכאות להיבחר כחבר
המועצה אשר מפורטים בסעיף  7לחוק הרשויות המקומיות )בחירות( ,תשכ"ה.1965-
לפי הוראות סעיף 24א)ב() (4המועמד אי ו חייב להיות חבר מועצה.
ו .עירבון
הואיל ומספר התושבים בקריית יערים הוא  5,935סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי
מ הל הבחירות הצעת מועמד לכהו ת ראש הרשות הוא  8,000בהתאם לאמור בסעיף  8לחוק הבחירה
הישירה .הערבון יהיה בשיק ב קאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפ ים.
סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור
יתן למסור את הערבו ות האמורים למ הל הבחירות לא יאוחר מהיום ה 30-שלפ י יום הבחירות ,דהיי ו
לא יאוחר מיום .08.12.2018
קבוצת בוחרים אשר לא תפקיד עירבון כאמור לעיל ,רואים את הצעת המועמד שהגישה אותה קבוצה
כאילו לא הוגשה כלל.
יש למלא את פרטי חשבון הב ק שאליו יוחזר הערבון ,בהתאם להוראות הדין .הטופס מצורף לחוברת
ההגשה.
)יום שלישי ,י"ט בכסליו התשע"ט  27 ,ב ובמבר .(2018

שלומית גולדשטיין
מ הלת הבחירות
למועצה המקומית קריית יערים

