מדינת ישראל
יום ראשון  02ספטמבר 2018

הנדון :הגשת רשימות מועמדים וראש רשות
סעיף (35ב) לחוק:
"רשימת מועמדים תכיל שמות של זכאים להיבחר שהסכימו להכללת שמם ברשימה; מספר
המועמדים לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה ולא יהיה יותר מכפול אותו
מספר; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי; הרשימה תפרט ביחס לכל מועמד את
הפרטים שייקבעו בתקנות".
מספר המועמדים בעיריית קריית גת -לא יפחת משליש מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
ולא יהיה יותר מכפול אותו מספר.
אם מס' חברי המועצה הוא  ,17מספר המועמדים לא יפחת מ 6-ולא יעלה על .34
לרשימה חדשה –  200תומכים ,ניתן במספר חוברות .בכולם פרטי המועמדים.
לרשימה יוצאת  /כנסת -חתימת בא כוח בהתאם להזדהות או לסיעה בכנסת.
לראש רשות חדש -בראש רשימה חדשה 750 ,תומכים ניתן במס' חוברות.
לרשימה משותפת :חתימת בא כוח מכל סיעה מיוצגת על הסכמה להגשת הרשימה במשותף.
חשוב מאוד
כתבי הסכמה (כתב הסכמה נפרד לכל מועמד) ובצמוד להם יצורף צילום תעודת זהות של כל
מועמד (כתבי ההסכמה ישוכפלו בהתאם למספר המועמדים ויצורפו בדפים נפרדים לחוברת)
מועדי ההגשה
יום רביעי  26.09.18 -בין השעות  09:00ל( 11:00 -לפני הצהריים)
יום חמישי  27.09.18 -בין השעות  15:00ל21:00 -
לא תתקבל רשימה שהוגשה לא במועד (לא לפני המועדים ולא לאחריהם)
מסירה :כל אדם ובלבד שיציג ת.ז.
ערבונות
רק רשימה חדשה – ₪ 21,000
הצעת מועמד לראש רשות מטעם רשימה חדשה – ₪ 21,000
הגשת ערבונות עד היום ה ,30 -תאריך .30.9.18 -רצוי ביום הגשת הרשימה.
ההמחאה הבנקאית תהיה לפקודת :משרד הפנים.

ליקויים מהותיים  -עילות לפסילת רשימה
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• החלפת מועמד פלוני במועמד אחר
• מחיקה או הוספה של שם מועמד
• שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד
• שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה – בין חוברות
• שימו לב :מועמד לראש רשות חייב להיות ראשון ברשימת מועמדים
• חוברת לא משודכת ,או שפורקה וחוברה מחדש
• אין מינימום מועמדים
• אין מינימום כתבי הסכמה
• ברשימה חדשה – אין מינימום תומכים
• נחתם לא על ידי בא כוח מורשה
• ברשימה חדשה – לא הוגש ערבון
• הגשה באיחור
• מתחת לגיל 21
• לא גר ברשות
• לא רשום בפנקס
• פסול דין ,פושט רגל
• נדון לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על  3חודשים וטרם עברו  7שנים
• לא הוגש כתב הסכמה
• מועמד שנכלל בשתי רשימות
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כינוים ואותיות
עדיפות  :סיעה בכנסת ,מפלגה בכנסת ,סיעה יוצאת בהתאם להזדהות ,סיעות חדשות
לפי סדר ההגשה.
• אין אפשרות ששתי רשימות יהיו מסומנות בכינוי אות  /יות זהות
• אין לסמן רשימה בסימן המורכב משתי אותיות זהות כגון "אא"" ,בב" וכו
• כינוי ,אות או אותיות דומים לאלה שהוצעו לרשימה אחרת ויש יסוד סביר להניח
כי הדמיון ביניהם עלול להטעות את ציבור הבוחרים
• כינוי או אותיות שעלולים ליצור בציבור רושם שהרשימה מייצגת גוף ציבורי
מסוים
• סימון רשימה לרשות מקומית באותה האות או אותיות ,שסיעות בכנסת
משתמשות בהן ,גם במקרה וכינוי הרשימה שונה לגמרי מזה של סיעת הכנסת
• שימוש באותיות כנסת – באישור באי הכוח של סיעות הכנסת ,למעט החריגים
הקיימים בחוק
• שימוש באותיות של סיעה יוצאת – באישור ב"כ הסיעה היוצאת
• האותיות הסופיות -ם ן ץ ף ך נחשבות כאות נפרדת של האלף-בית ולכן מבחר
האותיות הכללי הוא 27
• האותיות הפנויות (מבחינת סיעות הכנסת) :ז ,י ,נ ,ק ,ך ,ן ,ף ,ץ

רענן
מנהל

אבטבי
הבחירות

