مدير انتخابات بلدية الرملة
بيان حول اقتراح مرشح وقائمة من المرشحين لبلدية الرملة
أ.

عدد أعضاء المجلس المرشحون لالنتخاب
ُ
في انتخابات السلطة المحلية القادمة التي ستجرى يوم الثالثاء في تاريخ  30اكتوبر ,2018عدد
أعضاء المجلس المرشحون لالنتخابات في الرملة هو .19

ب.

تاريخ ومكان تقديم قائمة المرشحين أو اقتراح مرشح
اقتراح مرشح لرئاسة السلطة وقائمة مرشحين يُسلّموا الى مدير االنتخابات في االوقات التالية:
يوم األربعاء ,2018-9-26 ,بين الساعات  9:00صباحا وحتى الساعة  11:00قبل
.1
الظهر.
يوم الخميس ,2018-9-27 ,بين الساعات  15:00بعد الظهر وحتى الساعة 21:00
.2
مساءا.
لن يتم قبول اقتراح مرشح و  /أو قائمة مرشحين التي ست ُق ّدم في وقت متأخر

يمكن تقديم المقترحات والقوائم إلى مدير االنتخابات فقط في مكاتب مجمع الصداقة ,في شارع أبرهام هيلل ، 6
في الطابق الثالث  ،في مكتب مدير التخطيط االستراتيجي والتخطيط الستيعاب المهاجرين (السيد أمير فيدر).
ت.

كتيبات تقديم الترشيح
يجب تقديم اقتراح مرشح و  /أو قائمة المرشحين فقط على كتيبات خاصة كما هو محدد في
القوانين.

يمكن الحصول على هذه الكتيبات في األماكن التالية:
 .1لدى السيد أمير فيدر  ،سكرتير لجنة االنتخابات في مجمع الصداقة  ،شارع ابرهام هيلل ,الطابق
الثالث .رقم الهاتف 089771910
 .2لدى الوزارة الداخلية  ،شارع هرتسل  ,91الطابق الثالث .من األحد وحتى الخميس بين الساعات
(15:00 – 9:00يجب تنسيق هاتفي)
التعليمات حول تقديم اقتراح مرشح وحول قوائم المرشحين مفصلة في كتيب اقتراح مرشح أو قائمة المرشحين.
يمكن تقديم اقتراح مرشح وقائمة المرشحين التي تتضمن التوقيعات في عدة كتيبات  ،يحتوي كل منها على
مجموعة مختلفة من التوقيعات الداعمة .في هذه الحالة  ،يجب ترقيم الكتيبات في ارقام متسلسلة .سيتضمن كل
كتيب قائمة المرشحين وتفاصيلهم بنفس الترتيب .باإلضافة إلى ذلك  ،سيتضمن كل كتيب إفادة خطية من ممثل
القائمة أو االقتراح الذي يثبت تواقيع المؤيدين في هذا الكتيب .ايضا  ،يجب أن يظهر اسم المرشح أو اسم قائمة
المرشحين في كل كتيب وفي أعلى كل صفحة في كل كتيب.
ث.

الحق في الترشح
البندان  7و  7أ من قانون السلطات المحلية (االنتخابات) ( 1965 ،فيما يلي :قانون االنتخابات)
وبند  4من قانون السلطات المحلية (انتخاب رئيس الهيئة ونوابه وفترة خدمتهم)( 1975 ,يتبع
قانون االنتخابات المباشرة) ,يُحددون الشروط المتعلقة بالحق في الترشح كعضو في المجلس
وكرئيس للسلطة المحلية.

ج.

تحديد عدد المرشحين في القائمة وعدد التوقيعات المقدمة
بما أن عدد أعضاء المجلس الذين هم على وشك اإلنتخاب في الرملة هو , 19يجب أن تتضمن
كل قائمة مرشحين ما ال يقل عن  7مرشحين وما ال يزيد عن  38مرش ًحا.

وبما أن عدد الناخبين المدرجين في قائمة الناخبين في المدينة يبلغ ( 57,593حتى هذا التاريخ)،
يجب أال يقل عدد المؤيدين لقائمة المرشحين عن  200وفقا للبند  35من قانون السلطات المحلية،
في حين أن عدد الموقعين على اقتراح المرشح يجب أن ال يقل عن  750وفقا للبند (5أ) من
قانون االنتخابات المباشرة.
مبلغ الضمان

ح.

بما أن عدد السكان في الرملة هو  ،80,958فإن مبلغ الضمان المطلوب ايداعه ,من قبل مجموعة
من الناخبين ,في يد مدير االنتخابات لقائمة المرشحين للمجلس ,هو  21,000شاقل  ،وفقا ً للبند
( 38أ) من قانون االنتخابات .يجب أن يكون الضمان في شيك مصرفي فقط ويتم كتابته بأمر من
وزارة الداخلية .مبلغ الضمان المطلوب ايداعه ,من قبل مجموعة من الناخبين ,القتراح مرشح
لمنصب رئيس السلطة هو  21,000شاقل وفقا للبند  8من قانون االنتخابات المباشرة.
يمكن تسليم هذه الضمانات إلى مدير االنتخابات قبل  30يوم من يوم االنتخابات ،أي في موعد أقصاه 30
سبتمبر.
القائمة التي ال ت ُق ّدم ضمان على النحو المذكور أعاله ال تعتبر مقدمة لمدير االنتخابات.
يجب تعبئة تفاصيل الحساب المصرفي الذي سيتم إرجاع الضمان إليه ،وفقًا ألحكام القانون .يتم لصق االستمارة
إلى كتيب التقديم.
تاريخ ومكان تقديم المشاركات

خ.

سيتلقى مدير االنتخابات شخصيا ً اإلشعارات الخطية المتعلقة بالتعامل بين قائمتين للمرشحين بموجب البند 45
من قانون السلطات المحلية (االنتخابات) ،1965 ،في  21أكتوبر  ،2018بين الساعة ،17:00 - 15:00
أبراهام هيلل  ،6الطابق الثالث في مكتب مدير التخطيط االستراتيجي والتخطيط الستيعاب المهاجرين (السيد
أمير فيدار).
•

مثال لالستمارة يظهر في كتاب قانون االنتخابات للسلطات المحلية  ،2018ص ( 117االستمارة ،6
الالئحة )12

د.

إلغاء التواصل

لغرض إلغاء المشاركة التعاقدية كما هو مذكور في القسم (خ) أعاله ،يجب إعطاء مدير االنتخابات فقط في
إشعارا ّ
خطيا موقعا من ممثلي القائمتين أو
الوزارة الداخلية ,في شارع هرتسل  91الرملة في الطابق الثالث ،
ً
نوابهم .حتى تاريخ  22أكتوبر .2018
مثال لالستمارة يظهر في كتاب قانون االنتخابات للسلطات المحلية  ،2018ص ( 117النموذج  ،7الالئحة
)12
يتم نشر هذا اإلعالن أيضًا على الموقع الخاص بالبلديةwww.ramla.muni.il :
الخميس  23أغسطس 2018
آفي داجان
مدير االنتخابات
بلدية الرملة

