مدير أألنتخابات للمجلس أألقليمي – ماطي اشر
في قرية

الشيخ دنون

اعالن

بشان تقديم قائمه مرشحين للمجلس أألقليمي
اقتراح مرشح لرئاسة المجلس
تقديم قوائم للجان المحليه

وفقا لبند  156المر السلطات المحليه ( السلطات أألقليميه)  1958اعلن بهذا :
-1انتخاب لرئاسة المجلس وعضوية المجلس واللجان المحليه في سولم ستقام
يوم الثالثاء بتاريخ .2018/10/30

-2اقتراح مرشح لرئاسة المجلس وقوائم المرشحين لعضوية المجلس وقوائم
مرشحين للجان المحليه تقدم بتاريخ 2018/9/27-26

 (-3أ ) قوائم المرشحين للمجلس واللجان المحليه واقتراح مرشح لرئاسة
المجلس يمكن تقديمهم خطيا لمدير أألنتخابات ערן דולב عيران دولب في
مكتبه الموجود في مكاتب المجلس ماطي اشر قرب مجمع رجبا "ביג
רגבה " بين الساعات :
 26.9.2018بين الساعات  11:00-9:00صباحا
 27.9.2018بين الساعات  21:00-15:00مساء
( ب) يقدم اقتراح المرشح لرئاسة المجلس وقوائم المرشحين على على
نموذج خاص فقط وفقا لالنظمه والقانون ويمكن الحصول على هذه
النماذج في مكاتب المجلس ماطي اشر ايام أألحد حتى الخميس بي
الساعات . 16:00-8:00

 .1يجب تعبئة النماذج بتفاصيل المرشحين والمؤيدين على اقتراح
المرشح وقائمة المرشحين بصوره صحيحه ودقيقه وفقا للقانون
وتعليمات المفتش القطري على أألنتخابات.ال تقبل القوائم التي تقدم
بعد التاريخ المعلن .

 .4قوائم مرشحين للمجلس

.

( أ ) عدد أألعضاء اللذين سيتم انتخابهم للمجلس أألقليمي هو
عضوين كل قائمة مرشحين يجب ان تشمل ما ال يقل عن ثالثة
اعضاء وما ال يزيد عن عشر مرشحين .
( ب) عدد المؤيدين لقائمة المرشحين يجب ان ال يقل عن 41
مؤيد من اصحاب حق أألقتراح في سجل الناخبين.

 .5اقتراح مرشح لرئاسة المجلس
عدد المؤيدين القتراح مرشح لرئاسة المجلس يجب ان ال تقل عن

 500مؤيد

من اصحاب حق أألقتراح في مناطق السلطه

أألقليميه ماطي اشر .

 -6قوائم مرشحين للجنه
(أ)

المحليه.

عدد أألعضاء الذي سيتم انتخابهم هو 9اعضاء بكل قائمة
مرشحين يجب ان تحتوي ما ال يزيد عن  18مرشح.

(ب) عدد المؤيدين لقائمة مرشحين يجب ان ال يقل عن 41

مؤيدين من اصحاب حق أألقتراح في سجل الناخبين.

.7على كل شخص اسمه مدرج في قائمة المرشحين للعضويه.
للرئاسه او للجان المحليه عليه ان يوقع شخصيا على موافقته لترشيح
نفسه لذالكظ وكل من ال يوقع على ذالك فان ترشيحه سوف يكون
الغيا

 .8كل شخص يمكن ان يكون مرشح في قائمة مرشحين واحده فقط
للمجلس وقائمة مرشحين واحده للجنه المحليه وكل من يوقع على
موافقته الن يكون مرشحا في اكثر من قائمه واحده للمجلس او
للجنه المحليه يلغى اسمه من جميع قوائم المرشحين.

 .9يمكن الي شخص ان يوقع كمؤيد ألقتراح مرشح واحد فقط
لرئاسة المجلس وعلى قائمة مرشحين واحده فقط للمجلس وعلى
قائمة مرشحين واحده للجنه المحليه وكل من يوقع على اكثر من
قائمه واحده من نفس النوع يلغى تاييده من جميع القوائم من
نفس النوع.
(.10أ) ان الشروط المختصه باهلية الشخص الن ينتخب رئيسا
للسلطه أألقليميه قد فصلت في الماده ( 4ب) من قانون السلطات
أألقليميه ( انتخاب رئيس المجلس) 1988 .وبنود  19و  19أ
ألمر السلطات المحليه.
(ب) ان الشروط المختصه باهلية الشخص المرشح الن ينتخب
عضوا للمجلس وعضوا للجنه المحليه مفصله في بنود  19و  19أ
ألمور السلطات المحليه.
 .11حسب الماده  155المر السلطات أألقليميه ال يقبل اقتراح
مرشح لرئاسة المجلس او لقائمة مرشحين للمجلس او لقائمة
مرشحين للجنه المحليه يوجد فيها تصليحات او تغييرات او شطب
في اسماء المرشحين او في ترتيب تسجيلهم او رقم التسلسل لكل
مرشح.
13.09.2018

ערן דולב
عيران دولب
مدير أألنتخابات
للمجلس أألقليمي ماطي اشر

