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הזמנה לישיבת הזדהות הסיעות במועצה ,בחירת ועדת הבחירות
ומינוי יו"ר הוועדה
ביום ראשון ,ט"ו אלול תשע"ח ,26.8.18 ,תתקיים ישיבת מועצה בשעה  18.00בחדר
המועצה בקומה ג' בבניין העירייה .
הישיבה תתנהל בהשתתפות מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים מר צופי אורן .
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

דברי פתיחה של מנהל הבחירות.
ישיבת הזדהות – קביעת סיעות מועצה ע"פ סעיף  25לחוק הרשויות
המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה( 1965-להלן" :חוק הבחירות").
בחירת ועדת הבחירות ומינוי יו"ר.
נושאים כללים לבחירות

רקע לסעיף 2
ישיבת הזדהות  -קביעת הסיעות במועצה:
הזדהות הסיעות נעשית לפי הוראת סעיף  25לחוק הבחירות.
פעולה זאת מגדירה את השתייכותו של כל חבר מועצה לסיעה כלשהי ונוקבת בשמו
של בא-כוח הסיעה.
להלן מספר הבהרות ודגשים בנושא ההזדהות:
1.1
1.2
1.3

בישיבת ההזדהות משתתפים אך ורק חברי המועצה המכהנת.
ההזדהות היא אישית ולא סיעתית.
חבר מועצה מזדהה בעצמו ולא ע"י ב"כ ,עו"ד או נציג אחר.
יצוין ,כי לפי ס"ק (א )1חבר מועצה שנעדר מישיבת המועצה רשאי להודיע
בכתב ,לא יאוחר מהמועד הקבוע ( ,)26.8.18על הזדהותו.
ההודעה צריכה להיות אל  :מנהל הבחירות ,כל חברי המועצה  ,ראש הרשות.

1.4

ההזדהות היא חופשית לחלוטין ,ומטרתה ליתן תמונת מצב עדכנית על
המצב הפוליטי במועצה.
חבר מועצה יכול להזדהות כחלק מסיעה בה נבחר ,כחלק מסיעה אחרת או

רח' ויצמן  ,58ת.ד ,1.חולון ,מיקוד  ,58373טל' ,03 -5027300/2 :פקס03 -5027000 :

כסיעת יחיד.
הזדהות ,כאמור ,אינה פרישה כמשמעותה בחוק ולא מתלוות אליה
סנקציות.
 1.5ההזדהות היא זכות (ולא חובה) ,והיא מעניקה לסיעה שהזדהתה מס'
זכויות:
 1.5.1בא כוח סיעה שהזדהתה יוכל להגיש בשם חבר המועצה ,בבוא
המועד ,רשימת מועמדים בחתימתו בלבד ללא צורך בחתימות
תומכים ובעירבון.
 1.5.2ועדת הבחירות תורכב לפי ההרכב הסיעתי של הסיעות שהזדהו.
 1.5.3להזדהות יש חשיבות רבה לעניין חוק המימון.
 1.6סיעה יכולה להזדהות בכל שם ,השם בו נבחרה או כל שם אחר .לשם זה אין
כל משמעות ואין הוא מקנה כל זכות בהמשך ההליך.
 1.1פרטי ההזדהות ,פרטי חברי המועצה ופרטי באי כוח כל הסיעות וממלאי
מקומם הינם הבסיס לבדיקת הבקשות למימון הבחירות.
ב"כ הוא:
 .1נציג הסיעה בכל תהליך הבחירות.
 .2סמכותו העיקרית היא הגשת רשימת המועמדים מטעם הסיעה.
הרשימות אותן מגיש הן הקובעות ולא ניתן לשנותן.
 .3הוא חותם על הבקשה למימון הבחירות ומעביר למנהל הבחירות את
שמות נציגי הסיעה בוועדת הקלפי.
רקע לסעיף 3
בחירת ועדת הבחירות:
 1.8בהתאם לסעיף ( 24א) לחוק הבחירות ,תבחר המועצה ועדת בחירות לא
יאוחר מהיום ה 60 -שלפני יום הבחירות ,כן תבחר המועצה את יו"ר ועדת
הבחירות מבין חברי ועדת הבחירות.
 1.9ועדת הבחירות תהא מורכבת מנציגי הסיעות שהזדהו כאמור לעיל ומספר
הנציגים של כל סיעה כמספר חברי הסיעה במועצה ביום ההזדהות(  21חברי
מועצה).
בכבוד רב,
יוסי זיידה
עוזר ראש העיר

