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 ______________________________ :משלח ידי הוא .7
 בה(קבע או חו)יש לציין האם עובד/ת מדינה או עובד/ת תאגיד שהוקם בחוק או חייל/ת בצה"ל או שוטר/ת או סוהר/ת, והאם בשירות                  

 ____________________________ :מקום עבודתי הוא 
  
 ________________________:הדירוג והדרגה שלי הם 

 
 _________________ :התפטרתי ממקום עבודתי בתאריך 

 
 כתובתי למשלוח הודעות מטעם ועדת הבחירות היא ______________________ .8

 _________________ @ __________________וא"ל:                  ___ד 
 
 _______________________ :מספר הזהות הוא .9
 

                                                 )נייח(;                                          מספר הטלפון שלי הוא:  .10
 )נייד(

 
 נה( _______________________אני בעל/בעלת אזרחות נוספת של )שם המדי .11
הכנסת, אם  :סודי-א לחוק16בהתאם לסעיף אם אני מחזיק אזרחות נוספת, ידוע לי כי  

לא אוכל  –אבחר לכנסת ודיני המדינה שאני אזרח שלה מאפשרים שחרורי מאזרחות זו 
להצהיר אמונים אלא לאחר שאעשה את כל הדרוש מצדי לשם שחרורי מהאזרחות 

 .אמונים כאמור אהנה מזכויותיו של חבר הכנסת כל עוד לא אצהירהאמורה, ולא 
 

 כשירות להיות מועמד ב. 
כן את הוראת ויסוד: הכנסת -לחוקא 42-ו 42א, 7, 7, 6קראתי והבנתי את הוראות סעיפים  .1

וכן את הוראות  1969–תשכ"טה ,לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[( 1)ט-)ט( ו57, 56 סעיפים 
 (.מצורף כנספח לטופס זה )נוסח הסעיפים 2010-לחוק בנק ישראל, התש"ע)א( 11סעיף 

 ר לי כי:הובה יסוד: הכנסת,-לחוק 6לעניין עונש המאסר האמור בסעיף  .2
 לרבות עבודת שירות; –מאסר בפועל  .א
 ארץ;לבין בארץ ובין בחוץ  –מאסר  .ב
אם הוטלו ך כל תקופות המאסר בפועל לריצוי ברצף אחד, אף ס –מאסר שלושה חודשים  .ג

לעצמו הוא לתקופה של פחות משלושה שהמאסרים בגזרי דין שונים כשכל אחד מהם כ
 חודשים ולרבות מאסר על תנאי שהופעל.

אני מצהיר שלפי מיטב הבנתי וידיעתי לא נמנע ממני מלהתמודד לכנסת לפי הסעיפים  .3
 .( לעיל1מפורטים בפסקה )ה

י מן המרשם הפלילי, בהתאם יל מידע אודותידוע לי ואני מסכים לכך כי ועדת הבחירות תקב .4
 .1981-לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 6לסעיף 

 
 סוד: הכנסתי-א לחוק7ין פעילות בניגוד לעקרונות סעיף יהצהרה לענ ג.

 
א 7אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 

-( לחוק1א)א7תי במדינת אויב, כאמור בסעיף כי לא שהייסוד: הכנסת ומצהיר -לחוק
 האמור. היסוד

 
 הסכמה להיות מועמד ד.

 
ברשימת  ה________אני מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד לחברות בכנסת 

המועמדים שהוצע בשבילה הכינוי: 
_________________________________________ 

 
 .של המועמד _________________תאריך _______________  חתימת ידו 
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כללי הבחירות לכנסת )שינויים בהרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והודעה 
 2018-על פרטים של יושבי ראש וחברי ועדות הקלפי(, התשע"ח

 (2009התשע"ח, עמ' )ק"ת 

)להלן  1969-)ח( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט21בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 , אני קובע כללים אלה:החוק( –

 –בכללים אלה  .1 הגדרות

שינוי ההרכב הסיעתי של ועדות קלפי הנמצאות  –"החלפה בין אזורים" 
 ( לחוק;2)א()21באזורי בחירות שונים, לפי סעיף 

שינוי ההרכב הסיעתי של ועדות קלפי, הנמצאת בתוך  –"החלפה בתוך אזור" 
 ק;( לחו1)א21אותו אזור בחירות, לפי סעיף 

ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי, והסיעות שמהן  –"הרכב סיעתי ראשוני" 
יהיו היושב ראש וסגן היושב ראש של כל ועדת קלפי, שנקבעו לפי סעיף 

 ( לחוק;1)א()21

ההרכב הסיעתי הראשוני, בתוספת השינויים שנערכו  –"הרכב סיעתי ארצי" 
 ( לחוק;2)א()21בו לפי סעיף קטן 

ההרכב הסיעתי הסופי של ועדות הקלפי, כמשמעותו  –י" "הרכב סיעתי סופ
 )ג( לחוק;21בסעיף 

המנהל הכללי של הוועדה המרכזית או הממונה על ההרכב  –"הממונה" 
 הסיעתי של ועדות הקלפי, שמינה המנהל הכללי של הוועדה המרכזית;

ערכת ממוכנת לניהול הרכבי ועדות הקלפי ואיושן מ –"מערכת השיבוץ" 
 הוועדה המרכזית;שמנהלת 

 .1973-תשל"גהקנות הבחירות לכנסת, ת –"תקנות הבחירות" 

הפצת 
ההרכב 

הסיעתי 
 הראשוני

קבעה הוועדה המרכזית את ההרכב הסיעתי הראשוני, יפיץ אותו הממונה  .2
לבאי כוח סיעות הכנסת ולחברי הוועדה המרכזית, באמצעות דואר 

יצרף להרכב הסיעתי עותק אלקטרוני ובאמצעות מערכת השיבוץ; הממונה 
 מכללים אלה והסברים כיצד יש ליישמם במערכת השיבוץ.

שינוי 
ההרכב 

הסיעתי 
בין 

אזורי 
 בחירות

באי כח הסיעות המבקשות לבצע החלפה יגישו לממונה בקשה להחלפה  )א( .3
בקשה(, באמצעות מערכת השיבוץ, לא יאוחר  –בין אזורים )בסעיף זה 

 ות.הבחירשלפני יום  32-מהיום ה

 הבקשה תכלול את כל הפרטים האלה: )ב( 

 מספרי הקלפיות שבינן מתבקשת ההחלפה; (1)   

 יישובי הבחירות שבינם מתבקשת ההחלפה; (2)   

 אזורי הבחירות שבינם מתבקשת ההחלפה; (3)   


