
 

 
 
 

 

   25  - לבחירות המקדימות לרשימת העבודה לכנסת ה  מוקדמת  ות  מועמד  הגשת 

 אחר מכן לסרוק אותו. יש להדפיס טופס זה, למלא את הנדרש בכתב יד, ול * 

 

 הצהרות המועמד/ת: -'אחלק 

 הצהרת המגיש/ה:   .1

  1969  -לפי חוק הבחירות לכנסת ]נוסח  משולב[ תשכ"ט    25  -להיבחר לכנסת ה  ה /כשיר  ניא .1.1

 ועל פי כל דין.  

 להיבחר לתפקיד על פי חוקת מפלגת העבודה.  ילא קיימת כל מגבלה על זכות .1.2

 . מפלגת העבודה ת/חבר אני  .1.3

ל  .1.4 המוקדמת  ש  יידוע  המועמדות  זכותאינה  הגשת  כל  המפורטות    מקנה  הזכויות  זולת 

את מחייבת כל גורם מפלגתי לרבות  שהגשת המועמדות אינה  ידוע לי  בנוהל זה. כמו כן,  

 ועדת הבחירות המרכזית, הנהלת המפלגה וועידת המפלגה. 

ש"ח )או    10,000צורך הגשת המועמדות עשוי להיות עד  סכום דמי הרישום לידוע לי כי   .1.5

 המוסדות המוסמכים של המפלגה.  פחות(. הסכום ייקבע בהתאם להחלטת 

העשירית,   .1.6 הוועידה  ע"י  הבחירות  תקנון  אישור  הפרטים  לאחר  את  עיכוב  ללא  אמלא 

 הנוספים הנדרשים לרבות תשלום דמי ההרשמה.  

 

   : __________ת/המועמד חתימת      : __________ ת/ שם המועמד

 

 :ודיוור ישיר  שליחת מסרונים .2

כל   .2.1 הבחירות,  מערכת  לבעלי   ת/רשאי   ת/מועמדבמהלך  שני    ות/לשלוח  הבחירה  זכות 

 ת /( בלבד;  מובהר כי האיסור לשלוח מעל לשני מסרונים, חל על המועמדSMSמסרונים )

 . ה/ ועל כל מי מטעמו

 ת  /חל איסור חמור לשלוח כל מסר שאינו מזוהה באופן ברור על ידי המועמד .2.2

מונח אחר דומה מהווה חלק ממכסת מובהר כי דיוור כלשהו שמהווה סקר בחירות או כל   .2.3

 כאמור לעיל. סקר כאמור נדרש להיות מזוהה ולעמוד בכללים שבהנחיות אלה.    ת/ המועמד

ורק באמצעות המערכת הייעודית אותה   .2.4 לעיל, תתבצע אך  שליחה של מסרונים כאמור 

 . ות/תעמיד המפלגה לרשות כלל המועמדים

דת הבחירות להטיל עונשים לסמכותה של וע  ת/מודע  היא/כי הוא   ה/מצהיר  ת/המועמד .2.5

על הוראות שליחת    ת/המועמד  תעבור/וסנקציות עד כדי פסילת המועמדות במידה ויעבור

 .  הדיוור הישיר

 

 : __________  ת/חתימת המועמד     : __________ ת/ שם המועמד

 

 



 

 
 
 

 

 

 :ות/קבלת טיוטת פנקס הבוחרים .3

לקבל    ה/ שהגיש  ת/חבר .3.1 זכאי  מוקדמת  פרטי  מועמדות  ובה  המפלגה  למערכת  גישה 

הבוחרים)להלן:    ות/הבוחרים הבוחרים (.  ספר  זו  ישמש    ות /ספר  התמודדות  למטרות 

 בלבד. 

הבוחרים .3.2 למועמד  ות /ספר  ויימסר  והמידע  המפקד  אגף  ידי  על  זאת   ה /שביקש  ת /יופק 

נאות במידע, על פי הוראות    על התחייבות לשמירה על סודיות ולשימוש  ה/ בכפוף לחתימתו

 ועדת הבחירות בעניין. 

 . יכללו: מספר ת"ז, שם מלא, מספר טלפון ומען ות /בטיוטת פנקס הבוחריםהפרטים  .3.3

  ות /הבוחרים ספר  שמיד את עותק  להעם סיום הבחירות המוקדמות    מתחייב/ת  ה/החבר .3.4

בסיסו  על  שהוצא  מידע  ולא  וכל  במידה  מועמדותו  ה/הגיש.  האחרון    ה/את  למועד  עד 

 את הפנקס במועד זה.  תשמיד/ ישמיד –להגשת המועמדות 

 

 : __________  ת/חתימת המועמד     : __________ ת/ שם המועמד

 

 
 המועמדות: הגשת הצהרה בדבר תשלום דמי -' בחלק 

 
 תאגיד. ל תשייכ השאינשלי עבור עצמי באמצעות המחאה אישית  התשלום הואהנני מצהיר/ה כי 

 
 
 
 

 : __________  ת/חתימת המועמד     : __________ ת/ שם המועמד

 

 


