
  
  1975 -חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 

  1965 -חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 
  

  לכבוד : תושבי בית שמש
  

  בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים וכן בדבר התקשרותהודעה 
  רשימות מועמדיםבין 

  
  בית שמשעיריית 

  
  בזה הודעה כי: תנמסר                   

  
מספר חברי 

המועצה 
העומדים 

  לבחירה

 בחשון כ"אימו ביום תקיי המקומיות אשר לרשויותקרובות בבחירות ה  .1
 העומדים לבחירה הוא המועצהמספר חברי , )2018אוקטובר  30( טתשע"ה

21.  
  
  
  

המועד והמקום 
להגשת מועמד 
לראש הרשות 

ורשימת 
  המועצה

  
  

 מנהלל מועמדים למועצה יוגשו ורשימת לראש הרשות מועמד הצעת  .2
  הבחירות במועד ובמקום כמפורט להלן:

 9:00בין השעות ), 2018בספטמבר  26יום רביעי, י"ז בתשרי תשע"ט (
   לפנה"צ; -11:00ו בבוקר

 15:00 ותבין השע), 2018בספטמבר  27( טתשרי תשע" חחמישי, י"יום 
  בערב. 21:00אחה"צ ו 

  
  

      
  3קומה  ,2דרך יצחק רבין , בניין עיריית בית שמש: המקום

  
  

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

להגשת חוברות 
מועמד ורשימת 

  מועמדים

חוברות  ק על גביריש להגיש  המועמדים הצעת  המועמד ו/או רשימת   .א  .3
  :הבא במיקוםלהשיג חוברות אלה ניתן בתקנות.  כפי שנקבעמיוחדות 

בניין עיריית בית שמש, קנין, מר דוד ו, הבחירות תועדומזכיר  משרד
 15:30 – 8:00בין השעות  ה' –, בימים א' 3קומה  ,2דרך יצחק רבין 

  .)2018בספטמבר  2( ח"ב באלול התשע"כהחל מיום ראשאון, 
  

מפורטות  ת המועמדיםוורשימ מועמד תוהצעלהגשת  הוראות בקשר
  .המועמד או רשימת המועמדים הצעת חוברתב
   

 
להגיש  ניתןתומכים  רשימת מועמדים הכוללות חתימותהצעת מועמד ו  ב.    

במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. 
כל חוברת במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי שוטף. 

 תחייבכל חוברת . תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה
 המאמת את חתימות התומכיםבא כוח הרשימה או ההצעה לכלול תצהיר 

שבאותה חוברת. שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב 
, וכן כל שאר פרטי רשימת בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברתלהופיע 

  המועמדים ופרטי המועמדים על פי אותו סדר.
  



  
  
  
 

 4ובסעיף   1965 -לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה א 7-ו 7בסעיף   .4  הזכות להיבחר
 -לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 

מועצה וכראש הרשות ה, מפורטים התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר 1975
  המקומית.

  

קביעת מספר 
 המועמדים

ברשימה 
ימות תומספר ח

  המגישים

כל  ,21א הו בית שמשים להיבחר בהואיל ומספר חברי המועצה העומד  א.  .5
 42 מועמדים ולא יותר מ 7 רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ

  .מועמדים
  

הוא  הלעירייהואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים   ב.    
 מ חייב להיות לא פחות  מועמדים רשימתמספר התומכים של  64,163

לחוק הרשויות המקומיות (בחירות),  35בסעיף  בהתאם לאמור 200
להיות יב חי הצעת מועמדואילו מספר החותמים על  , 1965 -התשכ"ה 
 (א) לחוק הרשויות המקומיות5בהתאם להוראת סעיף  750 מ לא פחות

  .1975 -(בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה 
  

רבון יסכום הע 122,790 הוא בית שמשהואיל ומספר התושבים ב  א.  .6  ערבון
רשימת  הבחירות עבור מנהלבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי שחיי

וזאת בהתאם להוראת  ש"ח 25,000 הוא  מועמדים למועצת הרשות
. 1965 -א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה 38סעיף 

  .שרד הפניםמלפקודת הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי 
  

 הצעת מועמדשחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור  הערבוןסכום   ב.    
לחוק  8בהתאם לאמור בסעיף  ש"ח 25,000 הוא הרשותלכהונת ראש 

התשל"ה  וכהונתם), הרשויות המקומיות (בחירות ראש הרשות וסגניו
- 1975.  
  

יום  שלפני 30-לא יאוחר מהיום ה את הערבונות האמורים למסורניתן   ג.    
ספטמבר  30( טתשרי תשע"כ"א דהיינו לא יאוחר מיום הבחירות, 

2018(.  
  

 כאילו לא הוגשה  חשבתרשימה אשר לא תפקיד ערבון כאמור לעיל   ד.    
  .הבחירות מנהלל
  

הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם  יש למלא את פרטי חשבון  ה.    
  להוראות החוק. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

  
המועד והמקום 

להגשת 
  התקשרויות

בין שתי  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות הבחירות יקבל אישית את מנהל  .7
(בחירות),  לחוק הרשויות המקומיות 45סעיף  רשימות מועמדים לפי

 בין השעות )2018אוקטובר  21( י"ב חשוון תשע"ט ביום, 1965-התשכ"ה 
בניין עיריית בית שמש, ב הממוקם הבחירות מנהל משרדב  16:00-18:00

   .3קומה  ,2דרך יצחק רבין 
  

נמצאת בדיני  ותביטול התקשרות בין שתי רשימ\דוגמת טופס התקשרות  .8  טפסים
  )12תקנה  ,7טופס / 6(טופס 117, עמ' 2018ומיות בחירות לרשויות המק

  
  

      
  אביהו רם                         27.8.2018     

  מנהל הבחירות    תאריך
  


