الى االهل المحترمين
سكان السلطة المحلية "البعنه"

إشعار بشأن تقديم اقتراح مرشح الرئاسة وقائمة المرشحين في المجس المحلي

اسم السلطة المحلية :البعنه
أ .عدد أعضاء المجلس المقرر انتخابهم
في االنتخابات البلدية القادمة ،التي ستعقد في  30أكتوبر  ،2018سيكون عدد أعضاء المجلس الذين سيتم انتخابهم .9
ب .تاريخ ومكان تقديم قوائم المرشحين أو اقتراحات المرشحين
يقدم مرشح لرئاسة السلطة وقائمة المرشحين للمجلس إلى مدير االنتخابات في األوقات التالية:
• األربعاء  26سبتمبر  ، 2018بين الساعة  9:00صباحًا والساعة  11:00صباحًا ؛
• الخميس  27سبتمبر  ، 2018من الساعة  3مسا ًء حتى الساعة  9مسا ًء في المساء.
لن يتم قبول اقتراح مرشح الرئاسة أو قائمة مرشحين بعد الساعة التاسعة مساءا من تاريخ 2018-09-27
يمكن تقديم المقترحات والقوائم في مكاتب المجلس المحلي في مبنى المجلس
ج .كراسات الترشيح
كراسات يجب تقديم اقتراح مرشح الرئاسة و  /أو قائمة المرشحين للمجلس المحلي فقط على كراسات خاصة كما هو محدد

في اللوائح.
يمكن الحصول على هذه الكراسات في مكتب سكرتير لجنة االنتخابات السيد خالد خليل
تعليمات مفصلة حول تقديم مقترحات المرشح وقوائم المرشحين مفصلة في كراسه اقتراح المرشح أو كراسه قائمة
المرشحين .باإلضافة لذلك ،سيتم تقديم شرح ألي استفسار من اي شخص او مجموعه من قبل مدير االنتخابات في تاريخ:
 08/09/18بين الساعات  09.00الى  11.00صباحا

يمكن تقديم اقتراح المرشح وقائمة المرشحين التي تتضمن التوقيعات الداعمة في عدد من الكراسات ،لكل منها مجموعة
مختلفة من التوقيعات الداعمة .في هذه الحالة ،يجب ترقيم اإلمضاءات وفقًا للرقم التسلسلي .سيتضمن كل كراسه قائمة
المرشحين وتفاصيلهم بنفس الترتيب .باإلضافة إلى ذلك ،ستتضمن كل كراسه تصريح خطي من وكيل القائمة أو االقتراح
الذي يثبت ويؤكد تواقيع المؤيدين في هذه الكراسة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يظهر اسم المرشح أو اسم قائمة المرشحين
في كل كتيب وفي أعلى كل صفحة في كل كراسه

د ..الحق بالترشح
المادة  7والسلطات المحلية قانون  7أ (االنتخابات)( 1965- ،فيما يلي قانون االنتخابات) والمادة  4من السلطات المحلية
(انتخاب رئيس ونوابه)  1975-المواصفات (بموجب قانون االنتخابات) الشروط المتعلقة بالحق في االنتخاب كعضو في

المجلس ورئيس للسلطة المحلية .

ه .تحديد عدد المرشحين في القائمة وعدد التوقيعات المقدمة
بما أن عدد أعضاء المجلس المؤهلين لالنتخاب للمجلس المحلي هو  ، 9يجب أن تتضمن كل قائمة من المرشحين ما ال
يقل عن ثالثة مرشحين وما ال يزيد عن  18مرشحًا .وبما أن عدد الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين للمجلس المحلي
 ،5650يجب أن يكون عدد من أنصار مرشح القائمة ال يقل عن  113وفقا للمادة  35من قانون السلطات المحلية ،في حين

أن عدد الموقعين على المرشح المقترح يجب أال يقل عن  170توقيع وفقا للمادة ( 5أ) قانون االنتخابات المباشرة.
و .الكفالة
بما أن عدد السكان في البعنه يبلغ  ،8266فإن المبلغ الذي يجب على مجموعة الناخبين إيداعه في يد مدير االنتخابات
للحصول على قائمة المرشحين للمجلس هو  8000شيكل ،وفقا ً للمادة  38أ من قانون االنتخابات .تدفع الكفالة فقط في
شيك بنكي مع خطين متوازيين ومسحوبا ألمر وزارة الداخلية .مبلغ الكفالة الذي يجب أن تودعه مجموعة الناخبين
القتراح مرشح لمنصب رئيس السلطة هو 8000شاقل وفقاً للمادة  8من قانون االنتخاب المباشر يمكن تسليم هذه الكفاالت
إلى مدير االنتخابات في موعد أقصاه اليوم الثالثين الذي يسبق يوم االنتخابات ،أي في موعد أقصاه  30سبتمبر ،القائمة
التي ال تقدم كفاله على النحو المذكور أعاله تعتبر لم تقدم قائمه إلى مدير االنتخابات .يجب تعبئة الحساب البنكي الذي
ستعاد إليه الكفالة وفقا ً ألحكام القانون .يتم إرفاق النموذج بكراسه التقديم.

ز .تاريخ ومكان تقديم اتفاق فائض األصوات
يتلقى مدير االنتخابات شخصيا ً اإلشعارات المكتوبة فيما يتعلق بالمشاركة بين قائمتين للمرشحين بموجب المادة  45من

قانون السلطات المحلية (االنتخابات)  ،1965-في يوم  20أكتوبر .2018
بين الساعات  11.00- 09.00في مكتب مدير انتخابات مجلس البعنه في مبنى المجلس المحلي
مالحظه :النص بالعبري هو الملزم
التاريخ 2018- 08-28

مدير االنتخابات لمجلس البعنه
حامد حمدان

