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 חוברת ירוקה –הגשת מועמדות למליאה 
בבוקר   11עד  9בשעה  26.9.2018הגשת רשימות מועמדים בתאריכים •

 .בערב 21ועד  16בשעה  27.9.2018ובתאריך 

 .  רשימה שתוגש לאחר המועד לא תתקבל•

 .ניתן להגיש רשימה רק באמצעות החוברת הירוקה•

 .בוחרים לחבר מליאה 1500שר הפנים קבע מודד של •

 .  נציגים 3בכל הועדים נציג אחד למליאה פרט לצור הדסה •

 .לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן הסכמתו להיות מועמד•

 .מספר המועמדים ברשימה לא יפחת משלושה ולא יעלה על עשרה•

מי שנתן הסכמתו להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים ימחוק מנהל  •
 .הבחירות את שמו מכל הרשימות

מהבוחרים ולא  2%  -רשימת מועמדים תחתם בידי קבוצת בוחרים •
 .5 -פחות מ

חתימותיו בכל הרשימות  , אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת•
 .בטלות

  



 אי קבלת רשימות מועמדים
 .החלפת מועמד פלוני במועמד אחר•
 .מחיקה או הוספה של שם מועמד•
 .שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה•
 .שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד•
אם מספר המועמדים לא הגיע למספר המינימלי הרשימה  •

 .תפסל ללא יכולת תיקון
 .רשימה שלא תכלול מספר מינימום של תומכים תיפסל•
אם אין כתב הסכמה חתום למועמד הוא ימחק מרשימת •

 .המועמדים
 .בלא תצהיר לא תתקבל הרשימה•
כל רשימה תוגש עם כינוי מוצע וכן אות או שתי אותיות  •

 .שונות של האלף בית
 



 חוברת כחולה –הגשת מועמדות לוועד המקומי
ניתן להגיש רשימת מועמדים לוועד המקומי רק באמצעות החוברת •

 .הכחולה

  1500ומעל  5-7בוחרים מספר הנציגים בין  1500שר הפנים קבע כי עד •
 .9-11בוחרים 

 .לא יאושר כמועמד אדם שלא נתן הסכמתו להיות מועמד•

מספר המועמדים ברשימה לא יעלה על כפל מספר החברים במוסד •
 . העומד לבחירה

 לוועד מקומי ניתן להגיש רשימה של מועמד אחד•

מי שנתן הסכמתו להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים ימחוק מנהל  •
 .הבחירות את שמו מכל הרשימות

מהבוחרים ולא  2%  -רשימת מועמדים תחתם בידי קבוצת בוחרים •
 .5 -פחות מ

חתימותיו בכל הרשימות  , אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת•
 .בטלות



 אי קבלת רשימות מועמדים
 .החלפת מועמד פלוני במועמד אחר•

 .מחיקה או הוספה של שם מועמד•

 .שינוי סדר רישומו של מועמד ברשימה•

 .שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד•

 .רשימה שלא תכלול מספר מינימום של תומכים תיפסל•

אם אין כתב הסכמה חתום למועמד הוא ימחק מרשימת •
 .המועמדים

 .בלא תצהיר לא תתקבל הרשימה•

כל רשימה תוגש עם כינוי מוצע וכן אות או שתי אותיות שונות של •
 .האלף בית

 



חוברת   –הגשת מועמדות לראשות המועצה
 צהובה

ניתן להגיש רשימת מועמדים לראשות המועצה רק  •
 .באמצעות החוברת הצהובה

רשימת מועמדים תחתם בידי קבוצת בוחרים  של •
מהבוחרים במועצה לפי המספר   3%אנשים או  500

 .הקטן יותר

,  אדם שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת•
 .חתימותיו בכל הרשימות בטלות

 .המועמד חתם על כתב הסכמה להיות מועמד•



 אי קבלת רשימות מועמדים לראש רשות

 .של תומכים תיפסל( 500)רשימה שלא תכלול מספר מינימום •

אם אין כתב הסכמה חתום למועמד לראש המועצה הרשימה  •
 לא תתקבל

 .בלא תצהיר לא תתקבל הרשימה•

 .₪ 21,000ס "ערבון בשיק בנקאי ע•

. יום לפני הבחירות 30ניתן להגיש את הערבון עד •
 .ללא ערבון הרשימה לא תתקבל(. 30/9/2018)

בהצעת מועמד יש לרשום את שמו הפרטי ושם משפחתו של •
המועמד כפי שמופיעים במרשם האוכלוסין ללא תוספת  

 .תארים וללא כינויים
 


