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 اعالن لتقديم قائمة المرشحين

 بالبلدة التي يتم بها انتخابات للجنة المحلية

 سواعد الحميرهالى اهالي قرية 

 مجلس اقليمي عيميق يزراعيل

 

 اعالن 

 تقديم اقتراح مرشحين للمجلس

 قائمة مرشحين للمجلس وقائمة مرشحين للجنة البلد

 ، انتخابات لرئاسة المجلس ولجنة البلد18/10/30الثالثاء الموافق  سوف تقام يوم .1

 موعد ومكان تقديم قائمة المرشحين  .2

 يقدم مرشح لرئاسة السلطة وقائمة المرشحين للمجلس أو اللجنة المحلية إلى مدير االنتخابات في األوقات التالية:

  قبل الظهر. 11:00حتى الساعة  9:00بين الساعات  18/9/26يوم األربعاء الموافق 

  مساءا. 21:00بعد الظهر حتى الساعة  15:00بين الساعات  18/9/27يوم الخميس الموافق 

 اقتراحات المرشحين او قائمة المرشحين التي تقدم بعد الموعد اعاله سوف يتم رفضها

 .ئم في مكاتب مجلس وادي يزرعيل اإلقليمي ، وهي قاعة اجتماعات تربوية )الطابق األرضي(يجب تقديم المقترحات والقوا

 ملفات تقديم المرشحين .3

 يجب تقديم اقتراحات المرشحين فقط بواسطة ملفات خاصة كيفما تم تحديدها حسب ما تقرر في األمر.

 : مكتب مدير عام المجلس اإلقليمي عيميك يزراعيل.يتم تقديم االقتراحات باألماكن التالية

تعليمات بخصوص تقديم اقتراح للمرشح وقائمة مرشحين مفصلة في ملف اقتراح المرشح او قائمة المرشحين. كما ويتم  شرح 

بقاعة اجتماعات الطاقم في  17:00في تمام الساعة  18/9/16وذلك يوم األحد الموافق  خاص للمعنيين بمساعدة مدير اإلنتخابات

 المجلس اإلقليمي عيميك يزراعيل.

يمكن تقديم اقتراح المرشح وقائمة المرشحين التي تتضمن التوقيعات الداعمة في عدد من الكتيبات ، لكل منها مجموعة مختلفة 

لة ، يجب ترقيم الرقم وفًقا للرقم التسلسلي. سيتضمن كل كتيب قائمة المرشحين وتفاصيلهم من التوقيعات الداعمة. في هذه الحا

سيتضمن كل كتيب إفادة خطية من مؤلف القائمة أو االقتراح الذي يتحقق من تواقيع بنفس الترتيب. باإلضافة إلى ذلك ، 

أو اسم قائمة المرشحين في كل كتيب وفي أعلى كل  . باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يظهر اسم المرشحالمؤيدين في هذا الكتيب

 صفحة في كل كتيب.

لقانون  4)مرفق األمر( وبند  1958ألمر السلطة المحلية والسلطات اإلقليمية،  99-א ו19, 19: البنود حق االنتخاب .4

مجلس او كرئيس )مرفق األمر( يشرحون شروط حق االنتخاب كعضو  1988السلطات اإلقليمية )انتحاب رئيس المجلس(، 

 مجلس اقليمي.

 

 

 



 

 

 :تحديد عدد المرشحين وعدد امضاءات المقدمين .5

 قائمة المرشحين للمجلس: .1

 1عدد اعضاء المجلس من قبل البلدة :

مرشحين وليس اكثر من  3يجب ان تضم ال يقل عن  سواعد الحميره كل  قائمة المرشحين للمجلس من قبل قرية 

 مرشحين. 10

يجب ان  للمجلس،  قائمة المرشحين 142ر، عدد المستحقين لالنتخاب المسجلين بقائمة الناخبين في القرية هو لألم 20حسب بند 

 من الداعمين المسجلين بقائمة الناخبين للقرية. 5توقع على يد 

 داعم على األقل     500يجب ان موقعة على يد  اقتراح مرشح لرئاسة المجلس.2

 .بالمجلس المسجلين بسجل الناخبين     

 .5المختارين هو  سواعد الحميره: عدد اعضاء اللجنة المحلية للقرية . قائمة المرشحين للجنة البلد3

 .عدد المرشحين بقائمة لجنة البلدة ال يكون اكثر من العدد المضاعف لعدد األعضاء الذي حدد للجنة المحلية

داعمين على األقل المسجلين  5لألمر، قائمة المرشحين للجنة المحلية يجب ان تكون موقعة بواسطة  100حسب بند 

 .سواعد الحميرهبسجل الناخبين لقرية 

مبلغ الضمان الموجب على مجموعة الناخبين ايداعه لرئيس  -40916: بما ان عدد السكان بالسلطة هو ضمانة التزام .6

للقانون. يتم دفع الضمان بشك א 5شاقل وهذا حسب بند  21000هو  اقتراح مرشح لرئاسة السلطةاالنتخابات لتقديم 

 مصرفي بنكي فقط مسكر لوزارة الداخلية. 

، اقتراح الناخب 18/9/30من يوم االنتخابات،  اخر تاريخ للتقديم  30-يمكن توصيل الضمانات لمدير االنتخابات قبل اليوم ال    

ضمان حسب ما هو مذكور اعاله، تحسب كأنها لم تقدم لمدير االنتخابات. يجب ارفاق تفاصيل البنك وذلك إلرجاع  الذي يقدم من غير

 الضمان، حسب تعليمات القانون، النموذج مرفق لملف التقديم.

 للقرار: 155حتى  151تعليمات البنود  .7

  -نماذج 

 الثالثة كالتالي:الموجودة باإلضافة سب النماذج . قوائم واقتراح الناخبين تقدم بالملفات ح151 

 اقتراح مرشح من مجموعة ناخبين )ملف باللون األصفر( -א1نموذج  (1)

 اقتراح لرئيس السلطة الخالي المرشح لفترة اضافية )ملف باللون برتقالي( -ב1نموذج א( 1)

 قائمة المرشحين للسلطة )ملف باللون األخضر( -2نموذج  (2)

 ية البلد )ملف باللون األزرق(قائمة المرشحين لعضو -3نموذج  (3)

 عدد المرشحين وتفاصيلهم

 مرشحين. 10مرشحين وال يزيد عن  3عدد المرشحين بقائمة السلطة ال يقل عن א(. )152

 عدد المرشحين لعضوية البلد ال يزيد عن العدد المضاعف لعدد األعضاء في المؤسسة المنتخبة. ב()       

 الناخبين، يتم تفصيل تفاصيل المرشحين. في قائمة واقتراحاتג( )       



 الموافقة على العمل كمرشحين

في اإلضافة الثالثة،   4لن يتم الموافقة كمرشح لشخص لم يعط موافقته الن يكون مرشح حسب نموذج )א( . 153

للمرشحين ؛ تقدم موافقة خطية إلى مدير االنتخابات في موعد ال يتجاوز عن آخر موعد لتقديم القوائم والمقترحات 

 مرشح متواجد خارج اسرائيل، يجب أن يرسل مدير االنتخابات موافقته على العمل كمرشح ببرقية أو فاكس.

ال يجوز ترشيح أي شخص إال في قائمة واحدة من المرشحين لكل مؤسسة مؤهلة لالنتخاب ؛ الشخص الذي قدم )ב( 

قوائم المرشحين إلحدى المؤسسات المتاحة لالنتخاب ، موافقته الخطية على إدراج اسمه في قائمتين أو أكثر من 

 يحذف مدير االنتخابات اسمه من جميع القوائم المذكورة.

 

 توقيع القوائم ومقترحات المرشحين

 20يجب أن يتم توقيع قائمة المرشحين من قبل الناخبين الذين يقدمون القائمة ، كما هو مذكور في البنود )א( . 154

ع اقتراح المرشح من قبل الناخبين أو من قبل أعضاء المجلس الذين يقدمون األقتراح ، كما هو ؛ يتم توقي 100و 

 من قانون انتخاب رؤساء المجالس اإلقليمية.ז 6و  5مذكور في البنود 

يتم تحديد تفاصيل الموق ِّع على النحو المطلوب في الشكل )א(, بجانب كل توقيع حسب ما هو مذكور ببند صغير )ב( 

الذي تقدم به قائمة المرشحين أو اقتراح المرشح ؛ سترافق القائمة إفادة خطية من ممثل القائمة أو االقتراح الذي 

 يتحقق من جميع التوقيعات ؛ بدون هذه الشهادة ، لن يتم قبول القائمة أو االقتراح.

انتخابها أو أكثر من اقتراح مرشح  كل من قام بتوقيع أكثر من قائمة مرشحين إلى واحدة من المؤسسات التي يتم)ג( 

 واحد ، سوف يلغى توقيعه  في جميع القوائم والمقترحات المذكورة أعاله.

 ال يجوز للشخص الذي وقع على قائمة المرشحين أو اقتراح المرشح سحب توقيعه، وفاة الموقع ال يبطل توقيعه.)ד( 

 عدم الحصول على قائمة المرشحين

نتخابات الحصول على قائمة بالمرشحين أو اقتراح المرشح المقدم في وقت متأخر أو في ال يجوز لمدير اال.  155

 أحد التغييرات التالية:

 ( استبدال مرشح معين بمرشح آخر ؛1)

 ( حذف أو إضافة اسم مرشح.2)

 ( تغيير ترتيب تسجيل مرشح في القائمة ؛3)

 ( تغيير الرقم التسلسلي بجانب اسم مقدم الطلب.4)

 2018/9/13 :التاريخ

 مع اإلحترام

 مدير االنتخابات -ال ماركو 

 المجلس اإلقليمي عيميك يزرعيل

 

 


