הודעה מאת מנהל הבחירות
הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים – קריית מלאכי
שם הרשות המקומית :קריית מלאכי
א .מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו בכ"א בחשוון ה'תשע"ט ( 30באוקטובר  ,)2018מספר חברי המועצה העומדים
לבחירה הוא .13
ב .הזכות להיבחר
סעיף  7ו7-א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,ה'תשכ"ה ( 1965 -להלן -חוק הבחירות) וסעיף  4לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,ה'תשל"ה – ( 1975להלן -חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר
כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.
ג .קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים
הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה בקריית מלאכי הוא  ,13כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות מחמישה מועמדים
ולא יותר מעשרים וששה מועמדים.
הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים לעירייה הוא  17,208בוחרים ,מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות
לא פחות ממאתיים תומכים בהתאם לאמור בסעיף  35בחוק הרשויות המקומיות ,ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות
לא פחות מ 517חותמים בהתאם ל סעיף (5א) חוק הבחירה הישירה.
ד .עירבון
הואיל ומספר התושבים בקריית מלאכי הוא  24,774סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת
מועמדים למועצת הרשות הוא  ₪ 8,000וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות .העירבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת
משרד הפנים.
סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא  ₪ 8,000בהתאם לאמור בסעיף  8לחוק
הבחירה הישירה.
ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה 30-שלפני יום הבחירות ,דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18
רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.
יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר העירבון ,בהתאם להוראות הדין .הטופס מצורף לחוברת ההגשה.
ה .המועד והמקום להגשת התקשרויות
מנהל הבחירות יקבל אישית את ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי סעיף  45לחוק הרשויות
המקומיות (בחירות) ,ה'תשכ"ה  ,1965 -ביום  21באוקטובר  2018בין השעות  ,15:00-18:00במרכז השיטור העירוני ,רח' ז'בוטינסקי
 43קריית מלאכי ,במשרדו של מנהל הבחירות.
ו .בהמשך לסעיף ג' בהודעת מנהל הבחירות שפורסמה בתאריך ,23/8/2018
אבקש להבהיר כי חלוקת החוברות תחל ב( 31/8/18 -במשרד מנהל הבחירות ,אשר במרכז השיטור העירוני רח' ז'בוטינסקי  43קריית
מלאכי) בין השעות .09:00-13:00
ביום זה יתקבל הסבר על אופן הגשת החוברות ממנהל הבחירות.
חלוקה נוספת של חוברות תערך במהלך כל חודש ספטמבר בין השעות  08:00-12:00בימי העבודה של העיריה במשרדי השיטור
העירוני ,ע"י מר אריה פיקל ,מזכיר ועדת הבחירות ,טלפון  .0508574890בכל בעיה ניתן לפנות למייל
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