ט"ואלול,תשע"ח 
26אוגוסט, 2018

לכבוד
תושבי הרשות המקומית  -חולון

הודעהבדברהגשתהצעתמועמדורשימתמועמדיםלראשות
ומועצתעירייתחולון 
שם הרשות המקומית:עיריית חולון
נמסר בזה כי:
א .מספר חברי המועצה העומדת לבחירה
בבחירותהקרובותלרשויותהמקומיותאשריתקיימובכ"אבחשווןהתשע"ט(30באוקטובר ,)2018מספרחברי
המועצההעומדיםלבחירההוא27 .
ב .מועד ומקום הגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד
הצעתמועמדלראשותהרשותורשימתמועמדיםלמועצהיוגשו למנהלהבחירותבמועדיםכלהלן:




יום רביעי ,י"ז בתשרי התשע"ט ( 26בספטמבר  ,)2018ביןהשעות9:00בבוקרעד11.00לפנה"צ;
יום חמישי ,י"ח בתשרי התשע"ט ( 27בספטמבר  ,)2018ביןהשעות15:00אחה"צעדהשעה21:00
בערב .

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל .
אתההצעותוהרשימותניתןלהגישבמשרדימטההבחירותלראשותומועצתחולוןהממוקםבבנייןמינהלהחינוך
,במשרדהשלראשמנהלתהבחירותסיגל זמיר,חדר132,רח' ויצמן61חולון 

ג .חוברות הגשת מועמדות
הצעתמועמדו/אורשימתמועמדיםישלהגישאךורקעלגבי חוברותמיוחדותכפישנקבעבתקנות. 
חוברותאלהניתןלהשיגהחל מיום ראשון ,כב' באלול התשע"ח ( 2בספטמבר )2018במיקוםהבא :



במשרדהשלראשמנהלתהבחירותסיגלזמיר,חדר132,רח'ויצמן61חולון,בימיםא,ב,ד,ה
ביןהשעות,9:00-12:00ובימיג'ביןהשעות .16:00-18:00


הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד  ורשימות  המועמדים  מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת
המועמדים. 
בנוסף,למעוניינים,יינתן הסבר מפורט ע"י מנהל הבחירות ביום ראשון ,כב' באלול התשע"ח  2בספטמבר 2018
בין השעות  , 14:30-16:00באולם הישיבות הקטן ,בניין העירייה ,רחוב וייצמן  , 58קומה .3
הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות ,כשבכל חוברת קבוצה
אחרתשלחתימותתומכים.במקרהזהישלמספראתהחוברותלפימספרסידורי.כלחוברתתכלולאתרשימת
המועמדים ופרטיהם בסדר זהה .בנוסף ,כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמתת את
חתימותהתומכיםשבאותהחוברת.כמוכן,שםהמועמדאוהכינוישלרשימתהמועמדיםחייבלהופיעבכלחוברת
ובראשכלדףבכלחוברת .

ד .הזכות להיבחר
סעיף7ו7-אלחוקהרשויותהמקומיות(בחירות),התשכ"ה-1965(להלן-חוקהבחירות)וסעיף4לחוקהרשויות
המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה –  1975(להלן -חוק הבחירה הישירה) מפרטים את
התנאיםבדברהזכותלהיבחרכחברהמועצהוכראשהרשותהמקומית .

ה.קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים 
הואילומספרחבריהמועצההעומדיםלבחירהבעירייתחולוןהוא,27כלרשימתמועמדיםחייבתלכלוללאפחות
מ-9מועמדיםולאיותרמ-54מועמדים. 
הואילומספרהבוחריםהרשומיםברשימתהבוחריםלעירייה הוא 162,908מספרהתומכיםשלרשימת מועמדים
חייבלהיותלאפחותמ 200 -בוחריםבהתאםלאמורבסעיף35בחוקהרשויותהמקומיות,ואילומספרהחותמים
עלהצעתמועמדחייבלהיותלאפחותמ 750 -בוחריםבהתאםלסעיף(5א)חוקהבחירההישירה .
ו .ערבון
הואיל ומספר התושבים בעיר חולון הוא  210,153 סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל
הבחירותעבוררשימתמועמדיםלמועצתהרשותהוא ₪ 25,000זאתבהתאםלסעיף38אלחוקהבחירות.הערבון
יהיהבשיקבנקאיבלבדמשורטטועשוילפקודתמשרדהפנים .
סכוםהערבון שחייבתקבוצתבוחריםלהפקידעבורהצעתמועמד לכהונתראשהרשות הוא  ₪ 25,000בהתאם
לאמורבסעיף8לחוקהבחירההישירה. 
ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה 30-שלפני יום הבחירות ,דהיינו לא
יאוחר מיום ראשון ,כ"א בתשרי התשע"ט ( 30בספטמבר  ,)2018בתיאום מראש בלבד.
רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה למנהל הבחירות.
ישלמלאאתפרטיחשבוןהבנקשאליויוחזרהערבון,בהתאםלהוראותהדין.הטופסמצורףלחוברתההגשה. 
ז .המועד והמקום להגשת התקשרויות 
מנהל הבחירותיקבלאישיתאתההודעותבכתבבקשרלהתקשרות ביןשתירשימותמועמדיםלפיסעיף (45ב)
לחוק הרשויותהמקומיות (בחירות),התשכ"ה -,1965ביום ראשון ,י"ב בחשוון התשע"ט ( 21באוקטובר )2018
בין השעות  13:00-15:00במשרדהשלראשמנהלתהבחירותסיגלזמיר,חדר132,רח'ויצמן61חולון. 
טופס להודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים נקבע בתקנות .דוגמת טופס זה נמצא בספר דיני בחירות
לרשויותהמקומיותהתשע"ג–,2013עמ',122טופסמס'-6תקנהמס'.12 
ח .המועד והמקום לביטול התקשרויות 
מנהל הבחירותיקבלאישיתאתההודעותבכתבבקשרלביטולהתקשרות ביןשתירשימותמועמדיםלפיסעיף
(45ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה  - ,1965ביום שני ,י"ג בחשוון התשע"ט ( 22באוקטובר
 ,)2018בתיאום טלפוני לפי הצורך .
טופסלהודעהעלביטולהתקשרותביןרשימותמועמדיםנקבעבתקנות .דוגמתטופסזהנמצאבספרדיניבחירות
לרשויותהמקומיותהתשע"ג–,2013עמ',122טופסמס'-7תקנהמס'.12 


צופי אורן
מנהל הבחירות
עיריית חולון 2018


