מימון בחירות מוא"ז  30/10/2018כ"א חשוון תשע"ט

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג – ( 1993להלן :החוק) ,קובע כי כל
מועמד/ת יהיה זכאית למימון הוצאות הבחירות שלו/ה מאוצר המדינה.
המימון יינתן רק למועמד/ת אשר ימלאו אחר הוראות החוק.
נוסח החוק ,הנחיות מבקר המדינה ולוח זמנים מפורט ניתן להוריד מאתר האינטרנט
של משרד הפנים בחוצץ המפקח הארצי על הבחירות.
ניתן להגיש את בקשות המימון החל מהיום ה 63-לפני הבחירות ועד ליום ה 5-לפני
הבחירות .כלומר ,מיום י"ז אלול ה'תשע"ח ( )28/08/2018ועד ליום ט"ז חשון
ה'תשע"ט (.)25/10/2018
התצהירים ,ההודעות והמסמכים לשר הפנים יוגשו במישרין במשרד הפנים ,היחידה
למימון בחירות לרשויות המקומיות ,רח' כנפי נשרים  22ירושלים (קומה ג') .כמו כן
ניתן למסור את הבקשות למימון בלשכת המפקח על הבחירות ,במען הנ"ל.
התצהירים ,ההודעות והמסמכים יוגשו בשני עותקים .עותק אחד יוחזר במקום
למוסר בצרוף אישור על קבלתו.
חשוב לזכור כי גם מי שלא מעוניין במקדמה חייב למלא בקשת מימון בכדי לקבל את
המימון לאחר הבחירות.
לתשומת לבכם – טפסי המימון הם טפסים מקוונים ויש למלא אותם דרך אתר משרד
הפנים .www.moin.gov.il :לאחר מילוי הטפסים יש להדפיסם ,לחתום עליהם
ולהגיש את המקור.

משרד הפנים
המפקח הארצי על הבחירות
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בחירות מוא"ז תשע"ט2018-

בחירות במוא"ז
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המועד לתוקף הערבות הבנקאית

+11
חודשים

ד*

*חל בשבת או חג ונדחה ליום שאחריו
**חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) ,תשנ"ג1993-
***חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,תשכ"ה1965-

כד' אלול תשע"ח

