
 לכבוד 
 כפר שמריהותושבי הרשות המקומית 

 הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות 

 כפר שמריהו: שם הרשות המקומית

 

 העומדת לבחירההמועצה מספר חברי . א

 .7 העומדים לבחירה הוא  המועצהמספר חברי  ,(8302באוקטובר  03)ט "א בחשוון התשע"בכ בכפר שמריהו תקיימוהמקומיות אשר י לרשויות קרובותבבחירות ה

 מקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמדהמועד וה. ב

 : ים כלהלןהבחירות במועד מנהלל מועמדים למועצה יוגשו ורשימת הרשותות לראש מועמד הצעת

  צ"לפנה 00.33עד  בבוקר 0:33בין השעות , (6102בספטמבר  62)ט "ז בתשרי התשע"י, רביעייום;  

  בערב 80:33השעה עד צ "אחה 00:33ות השעבין , (6102בספטמבר  62) ט "ח בתשרי התשע"י, חמישייום. 

 

 .או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל/הצעת מועמד ו

     .02קרן היסוד ' ברח, כפר שמריהו את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרדי המועצה המקומית

 מועמדותחוברות הגשת . ג

 . כפי שנקבע  בתקנות  חוברות מיוחדות רק על גביאך ואו רשימת  מועמדים יש להגיש  /הצעת  מועמד ו

 :במקומות הבאים (6102בספטמבר  6)ח "באלול התשע' כב, החל מיום ראשוןניתן  להשיג חוברות אלה 

 טל,  0:33-00:33בין השעות ' ה-'בימים א, כפר שמריהו 02קרן היסוד ' רח, קרקעקומת , יעל לוי' במשרדה  של מזכירת הבחירות גב, בבניין המועצה המקומית :
30-0030000. 

  מדרג מחוזי -מרכזת לוגיסטיקה, שפרה שינברג' קרית הממשלה אצל הגב,  יפו-בתל אביב 080דרך מנחם בגין , 00קומה  –במחוז תל אביב במשרד הפנים
 (.30 – 7008002בתיאום טלפוני  )

  .המועמד או רשימת המועמדים הצעת חוברתת  המועמדים  מפורטות בומועמד  ורשימ תולהגשת  הצענוגע בהוראות 

במקרה זה יש למספר את . כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים, להגיש במספר חוברות ניתןתומכים  כוללות חתימותההצעת מועמד ורשימת מועמדים 
המאמת את חתימות בא כוח הרשימה או ההצעה כלול תצהיר תכל חוברת , בנוסף. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. החוברות לפי מספר סידורי

  . מועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברתשם המועמד או הכינוי של רשימת ה, כמו כן. שבאותה חוברת התומכים

  הזכות להיבחר. ד

, (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)לחוק  הרשויות המקומיות   4סעיף ו  (חוק הבחירות -להלן) 0000 -ה "התשכ, (בחירות)לחוק הרשויות המקומיות א 7-ו 7סעיף 
 .מועצה וכראש הרשות המקומיתההתנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר  את מפרטים (חוק הבחירה הישירה -להלן) 0070 –ה "התשל

 מגישיםמספר חתימות הו ברשימה קביעת מספר המועמדים. ה

  .מועמדים 04 -מועמדים ולא יותר מ 0 -כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ ,7 הוא כפר שמריהוב בחירההואיל ומספר חברי המועצה העומדים ל

בהתאם לאמור בסעיף  00 -חייב להיות לא פחות מ מועמדים רשימתמספר התומכים של  ,0,004הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית הוא 
 .הבחירה הישירהחוק ( א)0סעיף לבהתאם  00 -מ חייב להיות לא פחות הצעת מועמדואילו מספר החותמים על , חוק הרשויות המקומיותב 00

  ערבון. ו

₪  4,333  הוא  רשימת מועמדים למועצת הרשות הבחירות עבור מנהלסכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי  8,400 הוא כפר שמריהוהואיל ומספר התושבים ב
 .משרד הפניםהערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת  .לחוק הבחירות א02סעיף לזאת בהתאם 

  .הבחירה הישירהלחוק  2בהתאם לאמור בסעיף  ₪  4,333 הוא לכהונת ראש הרשות הצעת מועמדשחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור  סכום הערבון

בספטמבר  01) ט "א בתשרי התשע"כ, ראשון דהיינו לא יאוחר מיום, יום הבחירות שלפני 01-לא יאוחר מהיום ה למנהל הבחירות את הערבונות האמורים מסורניתן ל
6102.) 

 .הבחירות מנהלל כאילו לא הוגשה  חשבתכאמור לעיל ערבון תמסור רשימה אשר לא 

  .הטופס מצורף לחוברת ההגשה. בהתאם להוראות הדין, יוחזר הערבוןיש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו 

 המועד והמקום להגשת התקשרויות. ז

 ביום, 0000 -ה "התשכ, (בחירות) הרשויות המקומיות לחוק( ב)40בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף  הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות מנהל
 .02קרן היסוד ' ברח, במשרדי המועצה המקומית כפר שמריהו 00:11-00:11 בין השעות (6102באוקטובר   60)  ט"ב בחשוון התשע"י, ראשון

תקנה -0' טופס מס, 088' עמ, 8300 –ג "דוגמת טופס זה נמצא בספר דיני בחירות לרשויות המקומיות התשע .תטופס להודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים נקבע בתקנו
 .מזכירת הבחירות –יעל לוי ' ניתן  לקבל במשרדה של גב, כמו כן. 08' מס

 המועד והמקום לביטול התקשרויות. ח

, 0000 -ה "התשכ, (בחירות) הרשויות המקומיות לחוק (ג)40בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף  התקשרותלביטול הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר  מנהל
 .בתיאום טלפוני לפי הצורך ,(6102באוקטובר   66)  ט"בחשוון התשע ג"י, שני ביום

' טופס מס, 088' עמ, 8300 –ג "ת לרשויות המקומיות התשעדוגמת טופס זה נמצא בספר דיני בחירו .תהתקשרות בין רשימות מועמדים נקבע בתקנוביטול טופס להודעה על 
 .מזכירת הבחירות –יעל לוי ' ניתן  לקבל במשרדה של גב, כמו כן. 08' תקנה מס-7

 

 ח"ו באלול התשע"ט
   8302באוגוסט  80

             רוית קלפנר         
         מנהלת הבחירות                        
 שמריהוכפר          

          


