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 דף עזר למגישי הרשימות והמועמדים:
 

 לא תיפסל, עליכם לקרוא בעיון את ההוראות בתחילת החוברת.ההגשה כדי שחוברת 
יש להגישה בכתב ברור וקרי, בעט כחולה, ללא קישקושים/ מחיקות בטיפקס/ מחיקות 

 בקו  ,שינוי מס' סידורי וכיוצ"ב.
 

 :להלן מס' דגשים
 

מטעם חדשה  רשימה למועצת הרשות המקומית שלרשימת מועמדים לבחירות  .1
 ה.= חוברת ירוק קבוצת בוחרים

= = רשימה חדשה קבוצת בוחרים מטעם המקומית הצעת מועמד לראש הרשות  .2
 ה.חוברת צהוב

כנסת במטעם סיעה  הרשות המקומיתרשימת מועמדים לבחירות למועצת  .3
 כחולה.מועצה היוצאת = חוברת במכהנת/מפלגה בכנסת מכהנת/סיעה 

סיעה מטעם סיעה בכנסת/המקומית ראש הרשות בחירות להצעת מועמד ל .4
 ה.= חוברת כתומ /מפלגהבמועצה היוצאת

לשתי סיעות  רשימת מועמדים משותפת לבחירות למועצת הרשות המקומית .5
 סגול.-ורוד)או יותר משתיים( = חוברת  /מפלגהבכנסת/במועצה היוצאת

מועמדים, יש לצרף  3-למועצה לא יפחת ממספר המועמדים ברשימת מועמדים  .6
 מכתב הסכמה חתום לכל מועמד )ללא מכתב הסכמה המועמד ימחק(.

 כל חוברת צריכה להיחתם ע"י ב"כ הסיעה או ממלא מקומו. .7

 אין להחליף מועמד פלוני במועמד אחר. .8

 אין למחוק או להוסיף של שם מועמד. .9

 אין לשנות את סדר רישומו של מועמד ברשימה. .11

 לשנות את המספר הסידורי שליד שם המועמד.אין  .11

אדם יוכל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד. מי שימצא רשום בשתי  .12
 רשימות מועמדים או יותר, ימחק מכל הרשימות.

זכאי להיבחר ראש הרשות שהוא אזרח ישראלי הזכאי להיבחר חבר מועצה והוא  .13
 רשימת מועמדים לבחירות(. ראשון ברשימת מועמדים למועצת העירייה )בחוברת

יש לצרף כתב הסכמה להיות מועמד חתום ותצלום   –הצעת מועמד לראש הרשות .14
 תעודת זהות.

שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד כפי שכתוב  –הצעת מועמד לראש הרשות  .15
 בתעודת הזהות וללא שמות חיבה/ כינויים.

חדשה )חוברת  ברשימה חדשה  )חוברת ירוקה( ובהגשת מועמד מטעם רשימה .16
 יש לצרף תצהיר של ב"כ הרשימה המאמת את כל החתימות. –צהובה(

 תומך ברשימה ששמו יופיע ביותר מרשימה אחת יפסל בכולם. .17
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ששמו מופיע בפנקס  )תומך, מס' חתימות התומכים –רשימה חדשה )חוברת ירוקה( .18
 -ל, לא יבדק מעבר בוחרים 54( הדרוש הוא מינימום כפר שמריהושל הבוחרים 

 תומכים. 251

מס' חתימות  -( צהובההצעת מועמד לראש הרשות מטעם רשימה חדשה )חוברת  .19
 תומכים. 251-לא יבדקו מעבר ל  בוחרים,  81  התומכים הדרוש הוא מינימום

ב"כ הרשימה וממלא מקומו ששמם מופיע בחוברת הירוקה חייבים להיות זהים  .21
 לב"כ ולממלא מקומו שחתמו על הבקשה למימון.

יש למספרם, כל המידע צריך להיות מלא וזהה בכל  –כאשר יש מספר חוברות  .21
 אחת מהחוברות המוגשות.

, בסך רשימה חדשה למועצה צריכה לצרף ערבון בשיק בנקאי בעת הגשת החוברת .22
 . לפקודת משרד הפנים₪   4,111

בשיק  ןהצעת מועמד לבחירת ראש הרשות מטעם רשימה חדשה יש לצרף ערבו .23
 .לפקודת משרד הפנים₪  4,111, בסך הגשת החוברת בנקאי בעת

 .ובכינויים אישורים מסיעות בכנסת לשימוש באותיות יש לצרף .24

 

 
 
 
 


