
 מנהל הבחירות המיוחדות לראשות המועצה המקומית זכרון יעקב
 5791 –ונתם(, התשל"ה החוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכ

 

 5הודעה מס' 
 

 בדבר הגשת הצעות מועמדים לראשות המועצה 
 

 
 נמסרת בזה הודעה כי:     מועד

תתקיימנה בחירות מיוחדות לבחירת ראש המועצה    (.1152ביוני  15)  –תשע"ו הסיון בביום ט"ו . 5             הבחירות
 עקב התפטרותו של מר אלי אבוטבול ראש המועצה המקומית.   המיוחדות

 
 

 הבחירות במועדים ובמקום כמפורט להלן:למנהל  ועצה יוגשוהמ ות.  הצעות מועמדים לראש1    המועד והמקום
 בצהרים 55:11בבוקר ועד  7:11( בין השעות 51.1.1152תשע"ו ) היום רביעי י' באייר              להגשת
 בערב 15:11בצהרים ועד  51:11( בין השעות 57.1.1152תשע"ו )היום חמישי י"א באייר         הצעות

 מועמדים
 

 (4חדר הישיבות הנמצא בבניין המועצה המקומית זכרון  יעקב )קומה  מקום הגשת ההצעות:
 

  הצעת מועמד שתוגש באיחור לא תתקבל
 
 

 
 כל אחד מהמפורטים להלן:  ות המועצה. רשאים להגיש הצעות מועמדים לראש3       הזכות
 (;יעקב -בזכרון  בפנקס הבוחריםבוחרים )"בוחר" הוא כל מי שרשום  471א. כל קבוצת בוחרים הכוללת לפחות     למגיש
 חברים  3ב. חמישית מחברי המועצה. כלומר כל קבוצה של חברי מועצה המונה לפחות           הצעות

 חייבים להיות חברי אותה סיעה(.)החתומים אינם      מועמדים
 
 

 , 5791 –ל"ה התש .וכהונתם(ת ראש הרשות וסגניו )ב( לחוק הרשויות המקומיות )בחיר 4. לפי סעיף 4          הזכות
 כל מי שהוא אזרח ישראלי הממלא את תנאי הזכאות להיבחר כחבר  המועצה  ותזכאי להיות מועמד ולהיבחר לראש   להיות 
 . 5721 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, תשכ"ה 9המועצה אשר מפורטים בסעיף      מועמד 

 המועמד איננו חייב להיות חבר מועצה. ( 4)ב() -א– 14לפי הוראות סעיף        ולהיבחר
 
 

 יש להגיש על גבי טופס מיוחד שנקבע לכך בכללים. טופס זה עשוי כחוברת ניתן  מועצהה ות. הצעת מועמד לראש1  טופס
 דיקלה ברומי מזכירות המועצה ורכזת הבחירות. הוראות בקשר להגשת הצעת המועמד  הגב' להשגה במשרדה של     להגשת
 מפורטות בחוברת וכן נמצאת בה דוגמא של כתב הסכמה להיות מועמד.           הצעת 
 מועמד

מוגשת בידי קבוצת בוחרים וכוללת את חתימותיהם כתומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כאשר  ההצעת מועמד 
בכל בכל חוברת קבוצה אחת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברת לפי מספר סידורי שוטף. 

פיע בראש כל שם המועמד חייב להו חוברת חייבים לכלול תצהיר המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת.
 דף בכל אחת מהחוברות. 

 
   לכללי הבחירות, קבוצת בוחרים המגישה הצעת מועמד חייבת להפקיד בידי מנהל הבחירות עירבון  51. לפי סעיף 2     ערבון 

 הבאות: כספי. על העירבון חלות ההוראות                    
 

 ₪. 1,111סכום העירבון הוא  (א)
 
  על בא כוח קבוצת הבוחרים או ממלא מקומו למסור את העירבון לידי מנהל הבחירות לא יאוחר מהיום   (ב) 

 (. 11.1.1152)  י"ד באייר התשע"ו שלפני יום הבחירות 31ה         
 
 העירבון יהיה בצ'ק בנקאי בלבד, משורטט ועשוי לפקודת מנהל הבחירות;  (ג)

 
   קבוצת בוחרים אשר לא תפקיד עירבון כאמור לעיל, רואים את הצעת המועמד שהגישה אותה קבוצה  (ד)

 הוגשה כלל.לא כאילו       
 

 
 
 
 
 

 פאיז חנא, רו"ח                                                                       53.1.1152ה' באייר התשע"ו 
 מנהל הבחירות

  על בא כוח קבוצת הבוחרים או ממלא מקומו למסור את העירבון לידי מנהל הבחירות לא יאוחר מהיום   (ב)
 (. 11.1.1152)  י"ד באייר התשע"ו שלפני יום הבחירות 31ה         

 
 העירבון יהיה בצ'ק בנקאי בלבד, משורטט ועשוי לפקודת מנהל הבחירות;  (ג)

 
   קבוצת בוחרים אשר לא תפקיד עירבון כאמור לעיל, רואים את הצעת המועמד שהגישה אותה קבוצה  (ד)

 הוגשה כלל.לא כאילו       
 

 
 
 
 
 

 פאיז חנא, רו"ח                                                                       53.1.1152ה' באייר התשע"ו 
 מנהל הבחירות


