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 כרכור -תושבי הרשות המקומית פרדס חנה 

 מועצות מקומיותהודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים ב

 כרכור -פרדס חנה : שם הרשות המקומית

 העומדת לבחירהה ועצהממספר חברי א. 

 (2018באוקטובר  30) כ"א בחשוון התשע"טיום בתקיימו המקומיות אשר י לרשויות קרובותבבחירות ה
 .15 העומדים לבחירה הוא  המועצהמספר חברי 

 מקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמדהמועד והב. 

  :להלןשים הבחירות במועד מנהלל מועמדים למועצה יוגשו ורשימת הרשותות לראש מועמד הצעת

  לפנה"צ; 11.00עד  בבוקר 9:00בין השעות (, 2018בספטמבר  26)י"ז בתשרי התשע"ט רביעי, יום  

  בערב. 21:00עד אחה"צ  15:00ות השעבין (, 2018בספטמבר  27)י"ח בתשרי התשע"ט , חמישייום 

 

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

 .ועדים הנ"ל בלבדבמ  - , פרדס חנה20דרך הבנים  המועצה המקומיתלהגיש במשרדי  ישאת ההצעות והרשימות 

  

 חוברות הגשת מועמדותג. 

 נות. כפי שנקבע  בתק  חוברות מיוחדות רק על גביאך והצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  

  15:00 –ל  9:00, בין השעות 2018בספטמבר  6 –ל  2018בספטמבר  2בין להשיג  יהיהניתן חוברות אלה 

 ., פרדס חנה20דרך הבנים המועצה המקומית  משרדיב

 מפגש הדרכה במהלך, המועצבבנין ה ,17:00בשעה  ,5.9.18, רביעיביום  קנה גםהחוברות תחול

  .המועצוהצעות מועמד לראשות ה הרשימות מועמדים למועצבאשר לאופן הגשת  ,פתוח לקהל

 

המועמד או רשימת  הצעת חוברתמפורטות בהמועמדים ת וורשיממועמד  תוהצעלהגשת בנוגע הוראות 
בבנין  17:00בשעה  5.9.18יום נים על ידי מנהל הבחירות בילמעוני יינתן הסבר מסודרבנוסף  .המועמדים

 ., כאמור, פרדס חנה20, דרך הבנים המקומיתהמועצה 

להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת  ניתןתומכים  כוללות חתימותההצעת מועמד ורשימת מועמדים 
כל חוברת רת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. קבוצה אח

בא כוח הרשימה או כלול תצהיר תתכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת 
שם המועמד או הכינוי של רשימת כמו כן, שבאותה חוברת.  המאמת את חתימות התומכיםההצעה 

  חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברתמועמדים ה

  

 

 

 

 



  ד. הזכות להיבחר

לחוק   4סעיף ו  חוק הבחירות( -)להלן 1965 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירות(, התשכ"ה א 7-ו 7סעיף 

 חוק הבחירה הישירה( -)להלן 1975 –התשל"ה  בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם() הרשויות המקומיות
 מועצה וכראש הרשות המקומית.ההתנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר  את מפרטים

 מגישיםמספר חתימות הו ברשימה קביעת מספר המועמדים ה.

כל רשימת מועמדים חייבת  ,15 הוא כרכור -פרדס חנה ב בחירההואיל ומספר חברי המועצה העומדים ל
  .מועמדים 30 -מועמדים ולא יותר מ 5 -לכלול לא פחות  מ

מספר התומכים של  ,30,163הוא  מועצה המקומיתהואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים ל
ואילו , חוק הרשויות המקומיותב 35בסעיף  בהתאם לאמור 200-חייב להיות לא פחות מ מועמדים רשימת

 .הבחירה הישירהחוק )א( 5סעיף לם בהתא 750 -מ חייב להיות לא פחות הצעת מועמדמספר החותמים על 

  רבוןיעו. 

רבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד יסכום הע ,42,809 הוא כרכור -פרדס חנה בהואיל ומספר התושבים 
לחוק  א38סעיף לוזאת בהתאם  21,000₪ הוא רשימת מועמדים למועצת הרשות הבחירות עבור מנהלבידי 

 .משרד הפניםיהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת  רבוןיהע הבחירות.

  21,000₪ הוא לכהונת ראש הרשות הצעת מועמדשחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור  רבוןיסכום הע
  .הבחירה הישירהלחוק  8בהתאם לאמור בסעיף 

יום הבחירות, דהיינו  שלפני 30-לא יאוחר מהיום ה למנהל הבחירות את הערבונות האמורים מסורניתן ל
 .30.9.18לא יאוחר מיום 

 הבחירות. מנהלל כאילו לא הוגשה  חשבכאמור לעיל תרבון יעתמסור רשימה אשר לא 

. הטופס מצורף לחוברת רבון, בהתאם להוראות הדיןייוחזר העיש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו 
  ההגשה.

 

 המועד והמקום להגשת התקשרויותז. 

 45בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות הבחירות יקבל אישית מנהל
 19:00 – 17:00 בין השעות 2018באוקטובר   21 -, ב1965 -)בחירות(, התשכ"ה  הרשויות המקומיות לחוק

 , פרדס חנה.20, דרך הבנים המועצה המקומיתבמשרדי 

 

 (2018אוגוסט  19 ) ח' אלול תשע"ח 

            
 הבחירותמנהל עמית פרלה,          

 כרכור -פרדס חנה                 

 


