מדינת ישראל

משרד הפנים
מנהלת הבחירות – מועצה מקומית כפר שמריהו
דף מידע בחירות לרשויות המקומיות  - 8102כפר שמריהו
א .ההזדהות:
 .1בישיבת ההזדהות משתתפים אך ורק חברי המועצה.
 .2ההזדהות היא אישית ולא סיעתית.
 .3חבר מועצה מזדהה בעצמו ולא ע"י ב"כ ,עו"ד או נציג אחר.
.3.1

חבר מועצה שנעדר מישיבת המועצה רשאי להודיע בכתב ,לא יאוחר מהמועד
הקבוע ( ,)21.2.12על הזדהותו .ההודעה בכתב צריכה להיות אל  :מנהלת
הבחירות ,כל חברי המועצה  ,ראש הרשות.

 .4ההזדהות היא חופשית לחלוטין ,ומטרתה ליתן תמונת מצב עדכנית על המצב הפוליטי
במועצה .כלומר ,חבר מועצה יכול להזדהות כחלק מסיעה בה נבחר ,כחלק מסיעה
אחרת או כסיעת יחיד .הזדהות ,כאמור ,אינה פרישה כמשמעותה בחוק ולא מתלוות
אליה סנקציות.
 .5ההזדהות היא זכות (ולא חובה) ,והיא מעניקה לסיעה שהזדהתה מס' זכויות:
.5.1

ועדת הבחירות תורכב לפי ההרכב הסיעתי של הסיעות שהזדהו.

.5.2

בא כוח סיעה שהזדהתה יוכל להגיש לי ,בבוא המועד ,רשימת מועמדים
בחתימתו בלבד ללא צורך בחתימות תומכים ובעירבון.

.5.3

להזדהות יש חשיבות רבה לעניין חוק המימון.

 .1סיעה יכולה להזדהות בכל שם ,השם בו נבחרה או כל שם אחר .לשם זה אין כל
משמעות ואין הוא מקנה כל זכות בהמשך ההליך.
 .7פרטי ההזדהות ,פרטי חברי המועצה ופרטי באי כוח כל הסיעות וממלאי מקומם הינם
הבסיס לבדיקת הבקשות למימון הבחירות.
 .2ב"כ הוא:
.2.1

נציג הסיעה בכל תהליך הבחירות.

.2.2

סמכותו העיקרית היא הגשת רשימת המועמדים מטעם הסיעה .הרשימות
אותן מגיש הן הקובעות ולא ניתן לשנותן.

.2.3

הוא חותם על הבקשה למימון הבחירות ומעביר למנהל הבחירות את שמות
נציגי הסיעה בוועדת הקלפי.
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ב .ועדת הבחירות
 .1בהתאם לסעיף ( 24א) לחוק הבחירות (סע' 1א לתקנון המועצות המקומיות ביו"ש),
תבחר המועצה ועדת בחירות לא יאוחר מהיום ה  16 -שלפני יום הבחירות ,כן תבחר
המועצה את יו"ר ועדת הבחירות מבין חברי ועדת הבחירות (.)31.2.12
 .2ועדת הבחירות תהא מורכבת מנציגי הסיעות שהזדהו כאמור לעיל ומספר הנציגים של
כל סיעה כמספר חברי הסיעה במועצה ביום ההזדהות –  7חברי מועצה לפי הצו
החדש.
 .3לפיכך אבקש להעביר לגב' יעל לוי  -מזכירת הבחירות  -בכתב שם נציגכם בוועדת
הבחירות ומ"מ (בהתאם למסמך המצורף) וכן את החלטתכם בדבר מינוי יו"ר ועדת
הבחירות מבין חברי ועדת הבחירות עד תאריך .5.7.12
 .4לאחר מינוי ועדת הבחירות תקבע ישיבה ראשונה עם חבריה.
ג .מידע ודרכי התקשרות
 .1א בקש להביא לידיעתכם כי מידע רב ,לרבות טפסים שונים ותשובות לשאלות נפוצות,
נמצא:
.1.1

באתר המשרד moin.gov.il :תחת הכותרת "המפקח על הבחירות" .כך,
למשל ,ניתן למצוא טפסי בקשה לקבלת קובץ פנקס הבוחרים ,חוזרי המפקח
הארצי על הבחירות ,לוח זמנים ,החלטות בנושאי תעמולה ועוד.

.1.2

באתר הרשות המקומית – תחת הכותרת "בחירות לרשויות המקומיות ."2612
כך למשל ,ניתן למצוא חוזרי המפקח הארצי על הבחירות ,הודעת מאת מנהלת
הבחירות ,קישור לאתר משרד הפנים-הפקח הארצי על הבחירות ועוד.

.1.3

פניות ניתן להעביר לכתובת הדואר האלקטרוני.ravitkl@moin.gov.il :

 .2רשימות המועמדים והצעות המועמד ניתן יהיה להגיש בחוברות בלבד .החוברות
תופצנה בהמשך .תפורסם מודעה מס'  1בתאריך  27.2.12בה יפורט כל המידע בנושא
זה.
 .3נוהל בקשה לצו מניעה לפי סעיף07ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)
.3.1

ככלל ,חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 1151-אינו מקנה למפקחת
הארצית על הבחירות או למנהל הבחירות סמכויות לטיפול בענייני תעמולה.

.3.2

סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט  1959 -מקנה ליו"ר ועדת
הבחירות המרכזית לכנסת סמכות ליתן צו למניעת מעשה עבירה לפי אותו חוק
או המשכתו של מעשה כזה ,גם לקראת הבחירות לרשויות המקומיות.
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.3.3

כבכל מעשה עבירה ,אם המעשה כבר נעשה המתלונן רשאי לפנות בתלונה
למשטרה.

.3.4

אם הפנייה היא בדבר תעמולה אסורה לכאורה שעומדת להתרחש ,או פעולה
אסורה לכאורה שעודנה מתרחשת ניתן להגיש עתירה למתן צו מניעה לפי
סעיף  17ב לחוק ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ,על פי הנוהל שנקבע
לעניין זה.

.3.5

נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה לפי סעיף 17ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה)
מפורסם באתר ועדת הבחירות המרכזית וכן בספר דיני הבחירות שיחולק לכם
בהמשך .הנוהל מופיע באתר הרשות המקומית ומצורף גם לדף זה.

 .4הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
מצ"ב נוסח הנחיות היועץ המשפטי לממשלה (חוזר מנכ"ל מיוחד משרד הפנים
 ,)512612בין ההיתר הנוגעות לטוהר הבחירות ,לאיסורים בתקופת בחירות ,מינויים
ועוד.
 .5מסירת "מידע פנקס" למתמודדים
.5.1

בסעיף  11לחוק הבחירות מוסדר הנושא של מסירת מידע מפנקס הבוחרים.
בעניין זה קובע החוק כי כל מתמודד יוכל לקבל קובץ של "מידע פנקס" וכן
מידע בדבר אזורי הקלפי" .מידע פנקס" הוא קובץ שנשלף  156יום לפני
הבחירות ( ,)3.1.12והוא מעין טיוטה של הפנקס .הקובץ נמסר לכל סיעה
בכנסת ,לכל סיעה ברשות המקומית שצירפה לבקשתה אישור של ראש הרשות
בדבר היותה סיעה ולכל נציג של רשימת מועמדים חדשה שצירף חתימות של
בוחרים ( 56במועצה מקומית 166 ,בעירייה) התומכים במועמדותו .הקובץ
נמסר במדיה מגנטית בלבד ,ואיננו כולל (ע"פ החוק) שדה של שנת לידה.

.5.2

המסירה מתבצעת בשני מועדים  -כעת ואחרי הגשת הרשימות (אזי יימסר
הפנקס הסופי) .המסירה הראשונה מתבצעת על ידי המפקח הארצי ישירות
מול הרשימות והמסירה השנייה תתבצע דרכי  46יום לפני יום הבחירות
(.)26.1.12

.5.3

טפסי הבקשה ניתנים להורדה מאתר משרד הפנים וכן ניתן לקבלם במשרדי
המפקח הארצי קיימים  2סוגי טפסים:
 .5.3.1טופס בקשה של סיעה יוצאת  -על הטופס צריכים לחתום כל חברי
הסיעה וכן האחראי מטעמם לטיפול במידע.
 .5.3.2טופס בקשה של נציג רשימת מועמדים חדשה  -יש למלא את הטופס
ולצרף חתימות בוחרים.
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 .5.3.3את הטופס המקוון בצירוף החתימות יש לשלוח בדוא"ל:
.pinkas@moin.gov.il
 .5.3.4מידע הפנקס בשלב זה נמסר לפונים ,על ידי יחידת הפיקוח הארצי על
הבחירות ,במטה בירושלים .עם סגירת פנקס הבוחרים ()26.61.12
יונפקו דיסקים נוספים שיועברו לפונים באמצעות מנהלי הבחירות ועל
כך תועבר הנחייה בהמשך.
ג .מידע מפנקס הבוחרים  -לציבור
יחידת הפיקוח הארצי תעמיד לטובת הציבור החל מתאריך  61.62.2612מרכז מידע
טלפוני במסגרתו יינתן מענה לפניות הציבור בנוגע להיכללות בפנקס הבוחרים והפרטים
הרלוונטיים לפונה ,הכלולים בו .להלן מספרו טל' .1-266-222-216
השירות ניתן באמצעות מענה אנושי וכן באמצעות מענה קולי ממוחשב ,מערכת מסרונים
ופקסימיליה לכבדי שמיעה .פרטים נוספים יפורסמו באמצעי התקשרות.
שינויי מען שיעודכנו ברשות האוכלוסין עד לתאריך  26.61.12ייכללו בפנקס הבוחרים
הסופי ,חשוב להדגיש שיש לבצע את השינויים בהקדם לאור חופשות החגים.
עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשה באמצעות לשכות רשות האוכלוסין ,פרטים נוספים
ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין וההגירה – .http://www.piba.gov.il
ד .מימון בחירות
ע"פ חוק המימון ,כל סיעה ורשימה זכאית לקבל מימון בחירות בהתאם למנדטים שזכתה
בהם במועצה (אין מימון למתמודדים לראש רשות).
טופסי המימון יהיו זמינים להורדה מאתר משרד הפנים החל מראשית ספטמבר (לא
תהיינה נקודות חלוקה כנהוג בעבר) .מודעה על כך תתפרסם בקרוב בעיתונים .בנושאי
מימון יש לפנות למפקח הארצי .
ה .הדפסת פתקי הצבעה
מומלץ כי תתארגנו ותדפיסו את פתקי ההצבעה באותו בית דפוס של המועצה על מנת
שצ בעי הדפים יהיו זהים דבר שימנע פסילת קולות מיותרים .פרטי בית הדפוס ניתן לקבל
ממזכירת הבחירות – גב' יעל לוי.
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