מודעה בדבר הגשת הצעות מועמד
מנהל הבחירות למועצה האזורית שומרון
הודעה בדבר הגשת הצעות מועמדים בבחירות מיוחדות לראש המועצה
בהתאם לסעיף 18ה בתקנון המועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,תשל"ט –  1979וכלל 8
בהוראות ובכללים בדבר סדרי הבחירות במועצות האזוריות )יהודה והשומרון( ,התשס"ב – 2002
)להלן" :הכללים"( ,אני מודיע בזה כלהלן:
.1

ביום י"ט באב תשע"ה ) 4באוגוסט  (2015תתקיימנה בחירות מיוחדות לראש המועצה,
עקב התפטרות ראש המועצה המכהן.

.2

הצעות מועמד לראשות המועצה ניתן להגיש ביום חמישי ט"ו תמוז תשע"ה ,02.07.2015
בשעות  ;15:00-21:00הצעות שיוגשו באיחור לא יתקבלו.

.3

את הצעות המועמדים יש להגיש למנהל הבחירות מר עידו צ'פניק שמשרדו נמצא באולם
המליאה במועצה אזורית שומרון.

.4

יש להגיש את הצעות המועמדים על גבי טפסים מיוחדים שנוסחם ופרטיהם נקבעו בתקנון
ובכללים .כל המבקש להגיש הצעת מועמד לראשות המועצה ,רשאי לקבל את הטפסים
המיועדים לכך במועצה אזורית שומרון בלשכת מנכ"ל המועצה אצל הגב' בקי לויפר החל
מיום שני ה' תמוז תשע"ה  22.06.2015בשעות .08:00-16:00
יש להקפיד ולרשום בטפסים בצורה מדויקת ומלאה את הפרטים האישיים של המועמדים
ושל החותמים על הצעת המועמד ועל רשימת המועמדים.

.5

כל אדם ששמו מוגש כמועמד ,חייב לחתום אישית על כתב הסכמה לשמש כמועמד .אדם
שלא חתם על כתב הסכמה לא יאושר כמועמד.
נוסח כתב ההסכמה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש את הצעות המועמדים.
יש למסור את כתבי ההסכמה למנהל הבחירות לא יאוחר מהמועד האחרון שנקבע להגשת
הצעות ורשימות המועמדים.

.6

הצעת מועמד לראשות המועצה צריכה להיות חתומה בידי  500תומכים לפחות הרשומים
באחד מפנקסי הבוחרים של אזור מהאזורים שבתחום המועצה.
בנוסף רשאים להציע מועמד חמישית מחברי המועצה ,קרי –  6חברים.

.7

אדם רשאי לחתום כתומך רק על הצעת מועמד אחת לראש המועצה; אדם שחתם על יותר
מהצעת מועמד אחת לראש המועצה ,כל חתימותיו לכל ההצעות והרשימות בטלות.

.8

תנאי הכשירות להיות מועמד ולהיבחר כראש מועצה אזורית מופיעים בסעיפים  1/10 ,10ו-
14ב)ב( בתקנון .נוסח סעיפים אלה מצורף לטפסים שעל גביהם יש להגיש הצעת מועמד
לראש המועצה ואני מפנה את תשומת לב המעוניינים להציע מועמד לראשות המועצה,
לדרישות הכשירות המפורטות בסעיפים אלה.

.9

על פי כלל  13לא תתקבל הצעת מועמד לראש המועצה אשר נעשו בה תיקונים ,שינויים או
מחיקות.
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