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 24-להגשת רשימות המועמדים לכנסת ה הנחיות למילוי חוברתל יםנספח
 

 
 החיקוקים הרלוונטיים להגשת רשימות המועמדים – 1נספח 

 
 יסוד: הכנסת-מתוך חוק

 
 הזכות 
 להגיש 
 רשימת

 מועמדים

רשימת מועמדים לכנסת תוגש על ידי מפלגה בלבד; דרכי התאגדותן  א.5
 שת רשימת מועמדים ייקבעו בחוק. ורישומן של מפלגות ותנאים להג

   
 הזכות 

   להיבחר
 

כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את  )א( .6
שמו הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת,  
זולת אם בית משפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק או שנידון, 

העולה על שלושה  בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה 
חודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים  
מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל, ואם הורשע  
בעבירת טרור חמורה או עבירת ביטחון חמורה, כפי שייקבע  
בחוק, נידון, בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה  

מת המועמדים העולה על שבע שנות מאסר, וביום הגשת רשי
שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר  14טרם עברו 

בפועל, אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי 
 אין עם העבירה שבה הורשע, בנסיבות הענין, משום קלון.

    
 בטל. )ב(  
    

מועמד לכנסת שנידון כאמור בסעיף קטן )א( ופסק הדין נעשה   )ג(  
י הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר  סופי אחר

הכנסת, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול  
שמו, או מחברותו בכנסת, לפי הענין, אלא אם כן קבע יושב  
ראש ועדת הבחירות המרכזית שאין עם העבירה שבה הורשע,  

 בנסיבות הענין, משום קלון.
    
הבחירות המרכזית לפי סעיפים קטנים  קביעת יושב ראש ועדת )ד(  

)ג( לא תידרש אם קבע בית המשפט, לפי דין, כי יש עם  -)א( ו
 העבירה, בנסיבות הענין, משום קלון.

    
 –לענין סעיף זה  )ה(  
    
סך כל תקופות המאסר בפועל שעל הנידון   -"מאסר בפועל"    

לרבות מאסר  לרצות ברצף אחד, אף אם הוטלו בגזרי דין שונים,
 על תנאי שהופעל; 

    
כל אחת מהעבירות שעליהן נידון לעונש של מאסר    -"עבירה"    

 בפועל. 
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 סייג

 למועמדות
 חבר כנסת

 שפרש
 מסיעתו

חבר הכנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו סמוך  )א( א.6
לפרישתו, לא ייכלל, בבחירות לכנסת שלאחריה, ברשימת  

מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה של  מועמדים שהגישה
הכנסת היוצאת; הוראה זו לא תחול על התפלגות סיעה בתנאים  

 שנקבעו בחוק. 
    
 –לענין סעיף זה  )ב(  

 
לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא בהתאם   -"פרישה מסיעה" 

אמון בה; ואולם הצבעה  -לעמדת הסיעה בענין הבעת אמון או אי
ה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה כאמור לא תיחשב פריש

 בעד הצבעתו;
 

במישרין או בעקיפין, בהבטחה או בהתחייבות  -"תמורה" 
לעתיד, ולרבות הבטחת מקום ברשימת מועמדים לכנסת, או  

 כנסת עצמו או אדם אחר לתפקיד כלשהו. -מינוי חבר
   

 מי לא
 יהיה

 מועמד

 אלה לא יהיו מועמדים לכנסת: .7

 דינה; נשיא המ (1)  
 שני הרבנים הראשיים;  (2)  
 שופט; (3)  
 ; דיין של בית דין דתי (4)  
 מבקר המדינה;  (5)  
 ראש המטה הכללי, צבא הגנה לישראל; (6)  
 רבנים וכוהני דתות אחרות, כשהם משמשים בכהונתם בשכר; (7)  
עובדי מדינה בכירים וקציני צבא בדרגות או בתפקידים   (8)  

 ; בחוקשייקבעו 
 בדרגות או בתפקידים שייקבעו בחוק;שוטרים וסוהרים  (9)  
עובדי תאגידים שהוקמו בחוק, בדרגות או בתפקידים שייקבעו  (10)  

 בחוק; 
    
זולת אם חדלו לכהן במשרה או בתפקיד כאמור לפני המועד להגשת    

רשימות המועמדים לכנסת, ואם נקבע בחוק מועד מוקדם מזה, לפני 
 עד האמור. המו

    
 מניעת

 השתתפות
 בבחירות

 

רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם   )א( א.7
מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של 
הרשימה או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו, לפי  

 הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: 

יהודית  הינת ישראל כמדינ שלילת קיומה של מד (1)   
 ודמוקרטית;

 

 הסתה לגזענות;  (2)   
 

תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון  (3)   
 טרור, נגד מדינת ישראל. 

     

לעניין סעיף זה, יראו מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין   (1)א  
בשבע השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים כמי שיש  

שיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד  במע
 לא הוכיח אחרת. 

    

http://www.bechirot.gov.il/


 נספח להנחיות להגשת רשימות   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 28מתוך  3עמוד 

 www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

 

 

החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף  )ב(  
 בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון. 

    
 מועמד יצהיר הצהרה לענין סעיף זה. )ג(  
    
מרכזית ובבית המשפט פרטים לענין הדיון בוועדת הבחירות ה )ד(  

 "העליון ולענין הצהרה לפי סעיף קטן )ג(, ייקבעו בחוק.
 

 
 

 1969-מתוך חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט
 

 
 ו': רשימת מועמדים  פרק

    
בענין  הוראות

עובדי 
המדינה, 
חיילים, 
שוטרים 
  וסוהרים

 שהוקם בחוק.לרבות עובד תאגיד  –בסעיף זה, "עובד המדינה"  )א( .56

   

 לא יהיו מועמדים לכנסת: אלה (1)א 
 

המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות  עובד (1)  
 בכל סולם דירוג; העליונות

    

 שמתחתהמדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית  עובד (2)   
לדרגה העליונה בכל דירוג, אם לתפקידו נקבע מתח 

 האמורה;  יתהשלישדרגות הכולל את הדרגה 
     

הגנה -צבאצבא בכל דרגה שהיא בשירות קבע של  קציני (3)   
 לישראל;

     

 במשטרת ישראל וסוהר בשרות בתי הסוהר,  שוטר (4)   
    
או  שוטריםאם חדלו להיות עובדי המדינה, קציני צבא,  זולת   

 סוהרים כאמור, לפני היום הקובע; 
     
  –" הקובע היוםסעיף קטן זה, "ב   
     
לענין ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד  (1)   

למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף 
גת ניצב ומעלה, ונציב בתי ומעלה, קצין משטרה בדר

שלוש שנים לפני יום הבחירות שלאחר יום  –הסוהר 
השחרור משירות; לענין בחירות שיתקיימו לאחר 

ות האמורות יהיו המנויים בפסקה זו רשאים הבחיר
להיות מועמדים לכנסת אף אם טרם חלפו שלוש שנים 

 כאמור;
     
 סוהריםעובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או  לענין (2)   

לפני יום  ימים 100 –( 1שאינם מנויים בפסקה )
הבחירות; לענין בחירות מוקדמות שביום שבו נקבע 

ם עד ימי 110-דין נותרו פחות מ כלפי המועד לעריכתן ל
ימים מיום קביעת  10 –לעריכתן, יהיה היום הקובע 

 המועד האמור. 
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סדיר לפי חוק שירות חייל בשירות  –פרט למורה  –המדינה  עובד )ב(  
צבא הגנה לישראל שסעיף קטן  שלקבע טחון וכן חייל בשירות יב

, המועמדיםשימות ( אינו חל עליהם ששמו נכלל באחת מר1)א
יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות,  

 כל זמן היותו חבר הכנסת.   –הכנסת  לחברואם נהיה 
    
 טל.וב )ג(  
    
  ישרת ששמו נכלל ברשימת מועמדים שאושרה, לא  מועמד )ד(  

מיום אישור הרשימה   מילואיםשירות מילואים לפי חוק שירות 
 הבחירות. ועד יום 

   
 .טלוב א.56 
   

יושב  החלטת
 הוועדהראש 

המרכזית 
  לענין קלון

יסוד:  -לחוק 6 סעיףהחלטה בדבר עבירה שיש עמה קלון לפי  לענין ב.56
 חוק היסוד(, יחולו הוראות אלה:  –הכנסת )להלן 

 
ועדה המרכזית, יחד עם כתב ההסכמה ויגיש ל מועמד )א( (1) 

 6)ט( הצהרה לענין סעיף 57סעיףמועמד כאמור ב להיות
 לחוק היסוד; 

     
או מי שרוצה להיות מועמד, שהורשע כאמור  מועמד )ב(   

ועדה ולחוק היסוד ומבקש כי יושב ראש ה 6 בסעיף
קלון, יגיש  משוםהמרכזית יחליט כי אין עם העבירה 

ועדה המרכזית בקשה בצירוף כתב ו ליושב ראש ה
אחר הנוגע לענין, לא  חומרהאישום, פסק הדין וכל 

 יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים;
     
עדה המרכזית תהיה סופית ויושב ראש הו החלטת )ג(   

שלפני  28-עדה המרכזית לא יאוחר מהיום הולו ותימסר
 יום הבחירות; 

    

לחוק   6מועמד למאסר כאמור בסעיף  נידון (1) )א( (2)  
קופה שבין יום  הדין נעשה סופי בת ופסקהיסוד, 

לאחר הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום  
כהונתו כחבר הכנסת, יודיע על כך ליושב   תחילת
 ועדה המרכזית; וראש ה

      

המועמד לקבוע כי אין עם העבירה שעליה  ביקש (2)    
משום קלון, יגיש בקשה כאמור בפסקה  נידון

 ()ב(;1)

      

ל חומר אחר הנוגע  או בקשה כאמור וכ הודעה (3)    
עדה המרכזית בתוך  ויוגשו ליושב ראש הו לענין

 שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי; 

      

הגיש המועמד בקשה כאמור, דינו כדין מי   לא (4)    
מיום ההודעה אף אם נבחר ואף אם   שהתפטר

 החל לכהן;

      

 10 זית ייתן את החלטתו בתוך עדה המרכוראש הו יושב )ב(   
; סופיתהגשת הבקשה והחלטתו תהיה  מיום ימים

החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, רשאי הוא 
 ;שיקבעלהורות על פרסום ההחלטה כפי 
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ועדה המרכזית לדחות את ויושב ראש ה החליט )ג(   
, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר מיום מתן הבקשה

ודעה על ; הלכהןההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל 
 כך תפורסם ברשומות. 

    
הגבלת הזכות 
להיבחר בשל 

הרשעה 
בעבירת טרור 
או ביטחון 

 חמורה

עבירת טרור או ביטחון חמורה לעניין הגבלת הזכות להיבחר   ג.56
 יסוד: הכנסת היא אחת מאלה: -)א( לחוק6לפי סעיף 

 
עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור,  (1)

 ;2016-התשע"ו
 
-ה לפי סימן ב' או ד' לפרק ז' בחוק העונשין, התשל"זעביר (2)

 , שעונשה עשר שנות מאסר או יותר. 1977
   

    
 הגשת

רשימות 
 מועמדים

 אנשים שמות של  120-מועמדים תכיל לא יותר מ רשימת )א( .57
הזכאים להיבחר ושהסכימו להכללת שמם ברשימה; השמות  

 סידורי. במספריהיו מסומנים כל אחד 
    
הרשימה תפרט את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו,   )ב(  

מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומענו; רשימת מועמדים 
רשימת מועמדים  –שמגישות שתי מפלגות או יותר )בחוק זה 

 משותפת( תציין גם את השתייכותו המפלגתית של כל מועמד.
    
 .טלוב (1)ב  
    
ת מועמדים על גבי טופס שנקבע בתקנות, מפלגה תגיש רשימ )ג(  

כוחה או בידי ממלא מקומו כאמור  -והיא תיחתם בידי בא
; רשימת מועמדים  1992-ב לחוק המפלגות, תשנ"ב19בסעיף 

משותפת תיחתם בידי באי כוחן של כל אותן מפלגות או ממלאי  
 מקומם.

    
 בוטלו  –)ד( עד )ח(   
    
צירוף כתב הסכמה של כל אחד רשימת מועמדים, ב (1) )ט(  

המרכזית לא  לוועדהמהמועמדים חתום על ידו, תוגש 
; 22:00שלפני יום הבחירות בשעה  47-יאוחר מהיום ה

יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע בכללים את הנוסח 
 והצורה של כתב ההסכמה;

 
 

כוח המפלגה או -רשימת המועמדים תוגש בידי בא (2)   
ב לחוק המפלגות, או 19סעיף ממלא מקומו כאמור ב

כוח המפלגה או ממלא מקומו ייפו -בידי אדם אחר שבא
ייפוי הכוח  את כוחו להגיש את רשימת המועמדים;

ייחתם בפני עורך דין או בפני עובד של הוועדה 
 המרכזית שיושב ראש הוועדה המרכזית הסמיך לכך;

 
 הוועדהעל ימי ההגשה, שעותיה ומקומה תפרסם  (3)   

יום הבחירות,  שלפני 52 -הרכזית, לא יאוחר מהיום המ
 . שתקבעהודעה בדרך 

    
בכתב ההסכמה כאמור בסעיף קטן )ט( יצהיר המועמד הצהרה  (1)ט  

זו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולהימנע 
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 יסוד: הכנסת.-א לחוק7מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 
    
המוגשת לוועדה המרכזית לפי סעיף זה לא  ברשימת מועמדים  (2)ט  

יופיע כל שינוי כמפורט להלן: החלפת מועמד פלוני במועמד 
אחר, מחיקה או הוספה של שם מועמד, שינוי סדר רישומו של  

 מועמד ברשימה או שינוי המספר הסידורי שליד שם המועמד.
    
  המרכזית בכתב את  הוועדהעם קבלת רשימת מועמדים תאשר  )י(  

 הגשתה, בציון היום והשעה.
   

 איסור
הסכמים 

בדבר 
רשימות 
  מועמדים

מקום ברשימת  להבטיחייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות הבאים  לא א.57
מועמדים לכנסת לחבר כנסת מסויים או לקבוצת אנשים, אלא לאחר  

 שלפני יום הבחירות.  90-ה היום

   
מועמד  כל

ברשימה 
 אחת בלבד

; מי שהסכים בלבדל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת יוכ אדם .58
 הוועדהק ולהכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, תמח

 מכל הרשימות. שמוהמרכזית את 
   

 כוח באי
 רשימות

 המועמדים

, אחד כבא כוח אנשיםרשימת מועמדים רשאים לציין בה שני  המגישים .59
ן כזה יראו את האדם החתום הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציו

 למגישים כבא כוח הרשימה, ואת השני כממלא מקומו. ראשון
   

 .טלוב .60  ערבון
   

ואות של  כינוי
 רשימת

 מועמדים

שונות   אותיותמועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי  רשימת )א( .61
 העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות. בית-של האלף

   
עדיפות לה   זכות המיוצגת בכנסת היוצאת על ידי סיעה,  מפלגה )ב(  

לסמן רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, 
רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת   מסומנתשבהם היתה 

את המפלגה   ששימשו היוצאת, או בכינוי או באות או באותיות 
ם הם  אף א חירות האחרונות לרשויות המקומיותבמהלך הב

המפלגה; שתי מפלגות או יותר המיוצגות   שלשונים משמה 
רשימת   והמגישותבכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת או יותר, 

מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או  
, כולם או מקצתם, שבהן היו מסומנות רשימות  באותיות

אם המספר , והוא אף היוצאתהמועמדים שלהן בבחירות לכנסת 
 הכולל של האותיות עולה על שתיים.

    
, כולם  האותיותתישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או  לא )ג(  

או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה  
ידי סיעה בכנסת היוצאת, אלא בהסכמתו   על שהיתה מיוצגת 

ר  או יות מפלגותבכתב של בא כוח אותה סיעה; היו שתי 
בהסכמתו של בא  -מיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת 

 . סיעהכוח אותה 
    
לשאת   מועמדיםאף הוראות סעיף קטן )ג( רשאית רשימת  על (1)ג  

אות או אותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של 
על ידי סיעה בכנסת היוצאת, אם אותה   מיוצגתמפלגה שהיתה 

האמורות   באותיותשימתה באות או מפלגה אינה מסמנת את ר
 מועמדים אחרת בהן. ימתולא נתנה את הסכמתה לסימון רש
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להגיש   שהקדיםלהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג(, מי  בכפוף )ד(  
 קודמת. -את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות 

    
מגישיה,  ידיעל מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות  רשימת )ה(  

המרכזית, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות   הוועדהתיתן לה 
 . אותיותאו שתי 

    
 העלולים מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות  רשימת )ו(  

 להטעות.
    

 ליקויים
הניתנים 

 לתיקון

 נמחקו. –)ב( -ו )א( .62
 

   
, תודיע  זהוראות חוק רשימת מועמדים שלא בהתאם לה הוגשה )ג(  

שלפני יום הבחירות,   40-המרכזית לא יאוחר מהיום ה הוועדה
הליקוי, והם רשאים  עלכוח הרשימה ולממלא מקומו -לבא

 שלפני יום הבחירות. 35-לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה
   

 ליקויים
שאינם 
 ניתנים
 לתיקון 

 

 הליקויים שאינם ניתנים לתיקון: אלה א.62

   

 .נמחקה (1) 
 

 )ט(.57  בסעיףהסכמה של מועמד שאינו חתום כאמור  כתב (2) 
 

 (.2)ט57שינוי כאמור בסעיף  (3)  
 

    
 אישור

רשימות 
  המועמדים

לפי סעיף  לכנסתמועמדים שאינה מנועה מלהשתתף בבחירות  רשימת .63
,  62סעיף או שתוקנה לפי  ,יסוד: הכנסת, ושהוגשה כהלכה-א לחוק7
  30-המרכזית ותודיע על כך, לא יאוחר מהיום ה הוועדה אשר אותה ת

 , לבא כוח הרשימה ולממלא מקומו. הבחירותשלפני 
    

 מחיקת
 המנועמועמד 

מלהשתתף 
 בבחירות

לפי  לכנסתלקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות  בקשה )א( א.63
  עדה ובידי שליש מחברי הו תיחתם ,יסוד: הכנסת-א לחוק7סעיף 

ועדה המרכזית לא יאוחר משבעה ימים מיום  ו ותוגש ל המרכזית
את שם המועמד; החלטת   הכוללתהגשת רשימת המועמדים 

  שלפני  30-ועדה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מהיום הוה
 יום הבחירות. 

    
  בבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף  הוועדה החליטה )ב(  

יסוד: הכנסת, תודיע על כך למועמד -א לחוק7לכנסת לפי סעיף 
 מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית המשפט העליון. ותעביר

    
 הוועדהבית המשפט העליון את ההחלטה, תמחק  אישר )ג(  

 את שמו של המועמד מרשימת המועמדים.  המרכזית
    
המרכזית את הבקשה לפי סעיף קטן )א(, יחולו  הוועדה דחתה )ד(  

 ; (, בשינויים המחוייבים1)א64ות סעיף הורא
    
)ב( או   קטןועדה המרכזית לפי סעיף ושל אישור החלטת ה בהליך )ה(  

עדה המרכזית לפי סעיף קטן )ד( ידון בית ובערעור על החלטת הו
בתשעה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר,   העליוןהמשפט 

פסק   ;נו יהיה סופיופסק די העליוןכפי שיורה נשיא בית המשפט 
יום  שלפני 23-ועדה המרכזית לא יאוחר מהיום הוהדין יימסר ל
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 הבחירות.
    

  ערעור
 

או אחד   כולההמרכזית לאשר רשימת מועמדים,  הוועדה סירבה )א( .64
א, או את הכינוי או את 63שלא לפי סעיף  משמות המועמדים

 30-היום העל כך, לא יאוחר מ הוועדה, תודיע הרשימההאות של 
ולממלא מקומו, והם  הרשימהכוח -שלפני יום הבחירות, לבא

 על שלפני יום הבחירות, לערער  28-רשאים, לא יאוחר מהיום ה
 הסירוב לפני בית המשפט העליון.

    
  היועץ המרכזית רשימת מועמדים, רשאים  הוועדה אישרה (1)א  

ת  המרכזית או לפחו  הוועדה המשפטי לממשלה או יושב ראש 
, לערער על כך לפני בית המשפט  המרכזית הוועדהרבע מחברי 

, בטענה  הבחירותשלפני יום  28 -העליון, לא יאוחר מהיום ה
א 7שהרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 

 . הכנסתלחוק יסוד: 
    
שופטים   בשלושהלפי סעיף זה ידון בית המשפט העליון  בערעור )ב(  

עדה המרכזית לא  וסופי: פסק הדין יימסר לו ופסק דינו יהיה
 שלפני יום הבחירות.  23 -ה מהיוםיאוחר 

    
 לאשר המרכזית לאשר או לסרב  הוועדהעל החלטת  בערעור (1)ב  

לפי הוראות   לכנסתשל רשימת מועמדים בבחירות  השתתפות
הכנסת, ידון בית המשפט העליון, על אף   יסוד:-א לחוק7סעיף 

זוגי  בלתי ב(, בתשעה שופטים או במספרקטן ) בסעיףהאמור 
 גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון . 

   
 .טלוב )ג(  
   

 פרסום
רשימות 

 המועמדים
 

שלפני יום  9-ההמרכזית תפרסם ברשומות, לא יאוחר מהיום  ועדהוה .65
 שהחליטהבחירות, את רשימות המועמדים כפי שאישרה היא או כפי 

; הפרסום יציין כינוי ואות של כל 64משפט העליון לפי סעיף בית ה
 רשימה.

 
 חלקי חילוט

 ערבון של
 
 
 

 .טלוב .66

בין  התקשרות
 רשימות

 מועמדים

 חלוקת מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם  רשימות )א( .67
המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה  

 .82אלא זו הקבועה בסעיף  להתקשרותאחת בלבד, ואין תוצאה 
    
 לוועדה התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור  על )ב(  

שלפני יום הבחירות, הודעה  11-, לא יאוחר מהיום ההמרכזית
 שתי הרשימות או ממלאי מקומם. כוחבכתב חתומה בידי באי 

    
  מועמדים המרכזית תפרסם התקשרויותיהן של רשימות  הוועדה )ג(  

שלפני יום  8-מות ובעיתונים יומיים, לא יאוחר מהיום הברשו
 הבחירות.
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 1973-מתוך תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג
 

 פרק ה': רשימות מועמדים
 

 טפסי 
רשימות 
  מועמדים

שבתוספת  4)ג( לחוק תוגש לפי טופס 57רשימת מועמדים לפי סעיף  .12
יא המנהל הכללי בצירוף תקליטור או באמצעי ספרתי אחר, כפי שימצ

של הוועדה המרכזית הכולל את רשימת המועמדים במתכונת  
 )ג(. 17קובץ רשימת המועמדים( כאמור בתקנה  –אלקטרונית )להלן 

    
 הודעה 

בדבר 
 הגשת 

רשימות 
 מועמדים

)ט( לחוק תפורסם בכל העיתונים היומיים 57ההודעה האמורה בסעיף  .13
 עשר החדשים שלפני יום הפרסום. -שהופיעו בתחום המדינה במשך שנים

   
 הגשת

 רשימת
 מועמדים

רשימת מועמדים תוגש לידי יושב ראש הועדה המרכזית במקום  .14
; נבצר מיושב ראש הועדה  13ובמועדים שפורסם עליהם לפי תקנה 

המרכזית לקבל את רשימות המועמדים, ימנה שניים מסגניו מסיעות  
 שונות לשם קבלתן. 

   
 איחור 

 שתבהג
רשימות 

 מועמדים 

מיד לאחר תום השעה האחרונה שביום האחרון של המועד להגשת  .15
, ייסגרו דלתות  13הרשימות, כפי שנקבעו בהודעה האמורה בתקנה 

הבנין שבו מקבלים רשימות המועמדים; לא תתקבל רשימת מועמדים  
לאחר עבור המועד לקבלתן אלא מידי באי כוח רשימות מועמדים אשר 

 צאו בבנין לפני סגירת הדלתות.כבר נמ
   

הגשת 
 טופס

 רשימת
  מועמדים

 

הועדה המרכזית תכין טפסים של חוברות ודוגמה של תקליטור  )א( .16
וכל אדם רשאי   12או של אמצעי ספרתי אחר כאמור בתקנה 

להשיגם במשרדי הועדה המרכזית בכל יום עבודה, למעט יום 
, החל 18.00עד  14.00ובין  13.00-ו 9.00שישי בשבוע, בין השעות 

 ביום שקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו. 
    
 בוטלו. –עד )ה(  )ב(  
    

 מילוי
 חוברות

ייכתב בכתב ברור; ברשימת  12, כאמור בתקנה 4טופס  )א( .17
מועמדים, כתב בלתי ברור שאינו ניתן לפענוח ייחשב כליקוי 

 הניתן לתיקון בהתאם לחוק.
   
אין לרשום פרטים כלשהם בחלקי הטופס המיועדים לשימוש  )ב( 

 משרדי בלבד.
    
קובץ רשימת המועמדים ייערך לפי הדוגמה שסיפקה ועדת  )ג(  

)א(, ויכיל את פרטי רשימת 16הבחירות כאמור בתקנה 
המועמדים וכן את כל הפרטים האלה לגבי כל מועמד הרשום 

 ברשימה:
 המועמד;שם המשפחה של  (1)   
 שמו הפרטי של המועמד;  (2)   
 מספרו הסידורי של המועמד ברשימת המועמדים;  (3)   
 תאריך הלידה של המועמד; (4)   
שם הרחוב, מספר הבית ושם  –מענו של כל מועמד  (5)   

 היישוב;
 מספר הזהות של המועמד.  (6)   
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בדיקת 
 חוברות 

רשימות 
  המועמדים

 

 רשימות המועמדים ייבדקו כאמור להלן: חוברות  א.17

   

 .טלהוב )א( 

   

המרכזית תבדוק אם צורף כתב הסכמה לגבי כל מועמד  הוועדה )ב( 
ד שכתב ההסכמה  הרשום ברשימת מועמדים ותציין כל מועמ

 ;שלו לא צורף
הוועדה המרכזית תבדוק אם צורף קובץ רשימת המועמדים; לא  (1)ב 

ור, רשאית הוועדה לדרוש להמציאו לה בלא צורף הקובץ האמ
 דיחוי;

   
 טלה.וב )ג(  
    

המרכזית תצלם את רשימות המועמדים  הוועדה (1) )ד(  
ותעביר את רשימות המועמדים המצולמות למיכון אשר 
ישווה בין כל טופס רשימת מועמדים לבין קובץ רשימת 
המועמדים המקביל לו; המיכון יקלוט למחשב את 

ובץ רשימת המועמדים שנמצא זהה לטופס; כל קובץ ק
של רשימת מועמדים ייקלט בנפרד, ואולם לא צורף 
לרשימת המועמדים כתב הסכמה של מועמד הכלול בה 
כנדרש, תצוין עובדה זו כליקוי כאמור בפסקת משנה 

 ()ג(;2)
     

התאמה בין טופס רשימת המועמדים לקובץ -נמצאה אי א(1)   
מדים יגבר האמור בטופס ויראו את הדבר רשימת המוע

 לחוק; 62כליקוי הניתן לתיקון לפי סעיף 
     

המרכזית רשימות המועמדים כפי  לוועדההמיכון יעביר  (2)   
 שנקלטו ואשר צויין בהן: 

     

כל מועמד אשר שמו מופיע גם ברשימת  )א(    
 מועמדים אחרת ובאיזו רשימה.

      

מד שלא נתמלאו לגביו תנאי הגיל כל מוע )ב(    
 . יסוד: הכנסת-לחוק 6האמורים בסעיף 

      

כל ליקוי לפי החוק או לפי תקנות אלה הנוגע  )ג(    
לרשימת המועמדים או למועמד הכלול ברשימה  

 כאמור;
 

 בוטלו. –עד )ז(  )ה(  
    

הסכמת 
  המועמד

הטופס שבתוספת   )ט( לחוק תהיה לפי57הסכמת המועמד לפי סעיף  .18
לכללי הבחירות לכנסת )נוסח וצורה של כתב הסכמה של מועמד  

והיא תהווה חלק בלתי נפרד מרשימת   2018–לכנסת(, התשע"ח
 המועמדים.

   
 התקשרות 

 בין
 רשימות 

לחוק תהיה לפי   67הודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים לפי סעיף  .19
עדה המרכזית בידי וקבלתה בושבתוספת, ויירשם עליה מועד  7טופס 

ראש הועדה המרכזית או עובד בכיר של הוועדה המרכזית שהוא  -יושב
 יסמיך לכך.
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 1992-מתוך חוק המפלגות, התשנ"ב
 

 כוח באי
  המפלגה

 

כוחה ואת ממלא מקומו לענין רשימת המועמדים  -מפלגה תקבע את בא ב.19
אחד לפני תום   שלה בבחירות לכנסת, ותודיע עליהם לרשם לפחות יום

הרשם יעביר את ההודעה ליושב  ;המועד להגשת רשימת המועמדים
 ראש ועדת הבחירות המרכזית.

 
 
 

 2010-תש"עהנק ישראל, במתוך חוק 
 

 ו': רשימת מועמדים  פרק
    

ייחוד 
כהונה 

ואיסור 
  עיסוק נוסף

בכל תקופת כהונתם לא יהיו הנגיד והמשנה לנגיד חבר הכנסת  )א( .11
בר מועצה של רשות מקומית, ולא ייכללו ברשימת או ח

 מועמדים בבחירות לכנסת או למועצה של רשות מקומית.
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 "הפנויות"-רשימת האותיות "התפוסות" ו – 2נספח 
 

כינוי הרשימה שיש לה זכות עדיפות על האות,   האות
 23-כפי שהתמודדה בבחירות לכנסת ה

צירוף 
האותיות 

של 
 הרשימה

 24-סיעות בכנסת ה

 אמת מרצ  –גשר   –העבודה  א
 גשר;

 העבודה הישראלית;
 מרצ

 טב הבית היהודי האיחוד הלאומי –ימינה הימין החדש  ב
 הבית היהודי; 

 ימינה

 ג דגל התורה  – יהדות התורה והשבת אגודת ישראל ג
 אגודת ישראל; 

 דגל התורה

 עםדו , תע''ל, בל''דהרשימה המשותפת חד''ש, רע''מ ד
המשותפת )חד"ש, רע"מ,  הרשימה

 בל"ד, תע"ל(

 הפ כחול לבן בראשות בני גנץ ה
 דרך ארץ; 

 תל"ם; -יש עתיד
 כחול לבן

 םדעו , תע''ל, בל''דהרשימה המשותפת חד''ש, רע''מ ו
הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, 

 בל"ד, תע"ל(
   אות פנויה ז
 ודהליכ מחל בנימין נתניהו לראשות הממשלה בהנהגתהליכוד  ח

 טב הבית היהודי האיחוד הלאומי –ימינה הימין החדש  ט
 הבית היהודי; 

 ימינה
   אות פנויה י

   אות פנויה כ

 ל
 ;בנימין נתניהו לראשות הממשלה בהנהגתהליכוד 

 ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן
 מחל

 ל
 הליכוד;

  ישראל ביתנו

 מ
 ;בנימין נתניהו לראשות הממשלה בהנהגתהליכוד 

 מרצ –גשר  –העבודה 
 מחל
 אמת

 גשר;
 הליכוד;

 העבודה הישראלית;
 מרצ

   אות פנויה נ

 ס
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה 

 יוסף זצ"ל
 שס

התאחדות הספרדים שומרי תורה 
 תנועת ש"ס –

 ודעם , תע''ל, בל''דהרשימה המשותפת חד''ש, רע''מ ע
רע"מ, הרשימה המשותפת )חד"ש, 

 בל"ד, תע"ל(

 פה כחול לבן בראשות בני גנץ פ
 דרך ארץ; 

 תל"ם; -יש עתיד
 כחול לבן

   אות פנויה צ

   אות פנויה ק

   אות פנויה ר

 ש
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה 

 יוסף זצ"ל
 שס

התאחדות הספרדים שומרי תורה 
 תנועת ש"ס –

 אמת מרצ –גשר  –העבודה  ת
 גשר;

 העבודה הישראלית;
 מרצ

   אות פנויה ך

 עםוד , תע''ל, בל''דהרשימה המשותפת חד''ש, רע''מ ם
הרשימה המשותפת )חד"ש, רע"מ, 

 בל"ד, תע"ל(
   אות פנויה ן

   אות פנויה ף

   אות פנויה ץ
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  23-בכנסת הוממלאי מקומם כח הסיעות -רשימת באי – 3נספח 

לא  ממ דוא"ל  בא כח  סיעה 
 מקום

 דוא"ל 

חה"כ  הליכוד
שלמה 
 קרעי

shlomok@knesset.gov.il  חה"כ מכלוף
 מיקי זוהר

mzohar@knesset.gov.il 

חה"כ  תל"ם-יש עתיד
מאיר 

 כהן

cohenmeir@KNESSET.GO

V.IL 

מרדכי 
 שוקרון

 

הרשימה 
 המשותפת

חד"ש, רע"מ, 
 תע"ל, בל"ד

מנסור 
דהאמש

 ה

Mansour5563@gmail.com  חה"כ מנסור
 עבאס

mabas@knesset.gov.il 

חה"כ  כחול לבן
 יעל רון

חה"כ איתן  
 גינזבורג

eginzburg@knesset.gov.i

l 
 

התאחדות 
הספרדים 

שומרי תורה 
תנועתו של מרן 

הרב עובדיה 
 יוסף זצ"ל

חה"כ 
אריה 
מכלוף 

 דרעי

KNESSET.GOV.Iaderey@

L 

 mancal@shas.org.il חיים ביטון

יהדות התורה 
והשבת אגודת 

דגל  –ישראל 
 התורה

חנוך 
 זייברט

zc@bbm.org.il משה שיפמן degel.org.ilMs0431@ 

ישראל ביתנו 
בראשות 

 אביגדור ליברמן

אינה 
זילברגר

 ץ

Innaz0602@gmail.com  חה"כ עודד
 פורר

odedfo@knesset.gov.il 

חה"כ  ימינה
נפתלי 

 בנט

nbennett@knesset.gov.il  חה"כ בצלאל
יואל 

 סמוטריץ

bezalels@KNESSET.GO

V.IL 

העבודה 
 הישראלית

חה"כ 
ארמונד 

עמיר 
 פרץ

aperetz@KNESSET.GOV.I

L 

 seomri@gmail.com י שגבעומר

תומר  מרצ
 רזניק

Doresh.shalom@gmail.com  דרור איש
 שלום מורג

 

 דרך ארץ
 

צבי 
 האוזר

ommkzvihauser@gmail.c יועז הנדל yhendel@knesset.gov.il 

חה"כ  גשר
אורלי 

לוי 
 אבקסיס

olevy@KNESSET.GOV.IL יאיר אוחנה yair@ohanay.com 

חה"כ  הבית היהודי
רפאל 

 פרץ

rperetz@knesset.gov.il ניר אורבך  
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 ( לחוק הבחירות2)ט()57נוסח ייפוי הכח לפי סעיף  – 4נספח 
 
 
 

 24-לכנסת ה רשימת מועמדיםפוי כח להגשת יי
 

 )חתימה בפני עו"ד( 
 
   

  __________________________________ .ז________ ת___________________אני הח"מ 

 

 ____________________מפלגת ________________ )מחק את המיותר(כח -ם באממלא מקוכח/-אב

 

 שמספרה בפנקס המפלגות הוא: _________________________________________________

 

לוועדת להגיש , ____________________ ת.ז  ___ _________________מר/גב' פה את כוחו של ימי

  :מטעם מפלגת 24-לכנסת הרשימת המועמדים את הבחירות המרכזית לכנסת 

 

 

   .1969-כ"ט, התש]נוסח משולב[ ( לחוק הבחירות לכנסת2)ט()57סעיף להוראות  בהתאם

 

 

 : ____________ה: ____________             חתימתאריך

   
 

 
 

כי את בזמאשר , מ.ר. _______________, עו"ד_________________________, ____הח"מ  אני

ידי  שזיהה עצמו על ,_______________י מר/גב' הופיע בפני ,ביום _______________

 י על ייפוי הכוח דלעיל.  י, וחתם בפנ()מחק את המיותר _______________ / המוכר לי אישיתת.ז.

 

 

 

 : _______________ה_      חתימתאריך: ______________
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 24-לכנסת ה רשימת מועמדיםפוי כח להגשת יי

 
 עדת הבחירות המרכזית אשר הוסמך לכך )חתימה בפני עובד ו

 (על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
 
   

  __________________________________ .ז________ ת___________________אני הח"מ 

 

 ____________________מפלגת ________________ )מחק את המיותר(כח -ם באא מקוממלכח/-אב

 

 שמספרה בפנקס המפלגות הוא: _________________________________________________

 

לוועדת להגיש , ____________________ ת.ז ___  _________________מר/גב' פה את כוחו של ימי

 :מטעם מפלגת 24 –לכנסת הרשימת המועמדים את ת הבחירות המרכזית לכנס

 

 

   .1969-כ"ט, התש]נוסח משולב[ ( לחוק הבחירות לכנסת2)ט()57סעיף להוראות  בהתאם 

 

 

 : ____________ה: ____________             חתימתאריך

   
 

 
 

מך לכך על _____________________________, עובד ועדת הבחירות המרכזית אשר הוסהח"מ  אני

מר/גב'  יכי ביום _______________ הופיע בפניאת בזמאשר  ,ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית

,  ( )מחק את המיותר _______________ / המוכר לי אישיתידי ת.ז. שזיהה עצמו על ,_______________

 י על ייפוי הכוח דלעיל.  יוחתם בפנ

 

 

 

 : _______________התאריך: _______________      חתימ
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 24-לוח זמנים לפעולות ועדת הבחירות לכנסת ה – 5נספח 
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 2013-נוהל הטיפול בבקשות לקביעת העדר קלון, התשע"ד – 6נספח 
 

, 1969-ב לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט56יסוד: הכנסת, סעיף -)ג( לחוק6לפי סעיף 
א לצו המועצות 19-)ב( ו19וסעיפים  1965-שויות המקומיות )בחירות(, התשכ"הא לחוק הר7-)ב( ו7סעיפים 

 1958-המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח
 

 –בנוהל זה  .1 הגדרות

א 7ב לחוק הבחירות לכנסת או לפי סעיף 56בקשה לקביעת היעדר קלון לפי סעיף  –בקשה" "
 ות האזוריות;א לצו המועצ19לחוק הרשויות המקומיות או לפי סעיף 

 הוועדה המרכזית כהגדרתה בחוק הבחירות לכנסת; –"הוועדה" 

 ;1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח –צו המועצות האזוריות" "

 ;1969-חוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט –חוק הבחירות לכנסת" "

 ;1965-בחירות(, התשכ"החוק הרשויות המקומיות ) –חוק הרשויות המקומיות" "

 לחוק הבחירות לכנסת; 17יושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף  –"יושב ראש הוועדה" 

 .1971-לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, התשל"א 15תצהיר לפי סעיף  –"תצהיר" 

משרדי ועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת לפני המועד האחרון ל תוגש בקשה )א( .2 בקשה
, באופן סרוק וחתום, על מצורפיה כאמור בסעיף קטן )ג( 4בסעיף  להגשתה כאמור

או באמצעות  Vadatb@knesset.gov.il, באמצעות דואר אלקטרוני 3ובסעיף 
; עותק מקורי, כרוך ומודפס של הבקשה, על מצורפיה 02-5669855פקסימילה שמספרה 

נוסף, במסירה אישית למשרדי הוועדה בכנסת, או יישלח בדואר רשום כאמור, יוגש, ב
למשרדי הוועדה; מועד קבלת הבקשה במשרדי הוועדה ייחשב המועד שבו אישרה 

 מזכירות הוועדה את קבלת הבקשה על מצורפיה.

 :ייכללו כל אלה בבקשה )ב(  

מספר טלפון, מספר  , לרבותדין-, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי ביהמבקששם  (1)   
גם את  –, ואם הוא מיוצג וכתובת דואר אלקטרוני הטלפון נייד, מספר פקסימיל

 ;ו ופרטיו כאמורשם עורך דינ

רשימת המועמדים במסגרתה מבקש המבקש להתמודד בבחירות; ובבחירות  (2)   
שם הרשות המקומית או המועצה  –לרשויות המקומיות או למועצות אזוריות 

והאם המבקש מתעתד להגיש מועמדותו גם לתפקיד ראש הרשות האזורית 
 המקומית או ראש המועצה האזורית;

 ;הבקשהפירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת  (3)   

 –מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה  (4)   

 ינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שםייצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן ענ )א(    
 ;הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון לנספח

יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצויינו: שם  )ב(    
הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של העמוד הראשון של הנספח; 

 .36", גודל Davidיירשמו בגופן " פסקה זוהפרטים המצויינים ב

 להיאומתו בתצהיר אשר יצורף  שבהשבתוספת והעובדות  1לפי טופס  תיערך קשהב )ג(  
שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו  2ושיהיה ערוך לפי טופס 

האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין 
 את מקור ידיעתו ואמונתו.

צירוף 
 מסמכים

פו כתב האישום נושא הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין יצור לכל עותק של הבקשה )א( .3
מסתמך עליו, ושמצוי  שהמבקשוכל מסמך אחר בהליך, כל חומר אחר הנוגע לעניין 

 .ברשותו
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, לא יסתמך עליו המבקש, אף שהוא מצוי ברשות לבקשהלא צורף מסמך כאמור  )ב(  
 .עדהיושב ראש הוואלא ברשות המבקש 

המועד 
להגשת 

 בקשה

  –בקשה, על כל מצורפיה, תוגש לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן  .4  

ב לחוק הבחירות לכנסת תוגש לא יאוחר מיום הגשת  רשימות 56בקשה לפי סעיף  (1) 
המועמדים; נידון מועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לכנסת למאסר 

: הכנסת, ופסק הדין נעשה סופי בתקופה שבין יום לאחר יסוד-לחוק 6כאמור בסעיף 
הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר הכנסת, תוגש הבקשה 

 בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי;

שלפני יום  32-א לחוק הרשויות המקומיות תוגש לא יאוחר מהיום ה7בקשה לפי סעיף  (2)  
ועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות לרשות מקומית למאסר הבחירות; נידון מ

)ב( לחוק הרשויות המקומיות ופסק הדין נעשה סופי לאחר הגשת 7כאמור בסעיף 
רשימת המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה ימים 

 מיום שפסק הדין נעשה סופי;

שלפני יום  32-ות האזוריות תוגש לא יאוחר מהיום הא לצו המועצ19בקשה לפי סעיף  (3)  
הבחירות; נידון מועמד, או מי שמבקש להיות מועמד, בבחירות למועצה אזורית 

)ב( לצו המועצות האזוריות ופסק הדין  נעשה סופי לאחר 19למאסר כאמור בסעיף 
הגשת רשימת המועמדים ובטרם החל לכהן כחבר המועצה, תוגש הבקשה בתוך שבעה 

 ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי.

המשיבים 
 לבקשה

 היועץ המשפטי לממשלה יהיה המשיב לבקשה. )א( .5

, לבקשה רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להורות על צירופו של  משיב יושב ראש הוועדה )ב(  
 .בקשהשצורף ל מבקשוכן על מחיקת משיב או 

פגם 
בבקשה 

ובכתב 
 התשובה

 

מבקש, או לרישום, אלא שה תתקבללא  7-ו 3, 2סעיפים הוראות  מות בהשלא מתקיי בקשה .6 
בבקשה או אם היחליט בשאלה יושב ראש הוועדה ש לבקש המשיב, לפי העניין, רשאי

 , והחלטתו תהא סופית ומכרעת. האמורות אם לאו הוראותה בתשובה מתקיימות

המצאת 
בקשה 

 למשיבים

עותק של , במקביל להגשת הבקשה במישרין יועץ המשפטי לממשלה,להמבקש ימציא  .7 
 .3הבקשה והמסמכים שצורפו לה לפי סעיף 

עיון 
 בבקשה

 –, והוא רשאי יושב ראש הוועדהתובא, בהקדם האפשרי, לעיון  בקשה שנתקבלה לרישום .8 

בלבד או בקשה על הסף, על פי כתב ה –כולה או מקצתה  – בקשהלמחוק או לדחות  (1)  
 ;תשובה כתבלאחר שקיבל 

, או להגיש הורהנים שילהגיש תצהיר משלים או הודעה משלימה בעני למבקשלהורות  (2)  
 באופן שהורה; הבקשהנוסח מתוקן של 

 להורות ליועץ המשפטי לממשלה להגיש עמדתו לבקשה; (3)  

 ;12לקבל החלטה בבקשה כאמור בסעיף  (4)  

 בקש ונציג היועץ המשפטי לממשלה,המ במעמד בבקשהכי יתקיים דיון  הורותל (5)  
כתב תגובה(; כתב התגובה  –)להלן תוגש עמדת היועץ המשפטי לממשלה ומשעשה כן, 

קבע נ; לא יושב ראש הוועדהבמועד שקבע  מבקשויומצא למזכירות הוועדה יוגש ל
לא יאוחר מארבעה ימים  מבקשויומצא ל למזכירות הוועדהמועד, יוגש כתב התגובה 

 .דיוןלפני מועד ה

עמדת 
היועץ 

המשפטי 
 לממשלה

וגש ת, עמדת היועץ המשפטי לממשלה בבקשהעל הגשת  יושב ראש הוועדההורה  )א( .9
במועד שקבע יושב ראש הוועדה בהחלטתו; המועד להמצאת עמדה בכתב,  העמדה

בצהרי היום האחרון שבו ניתן להגיש את  14:00כאמור יהיה לא יאוחר מהשעה 
 .התשובה
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 יפורטו אלה:מדת היועץ המשפטי לממשלה בע )ב(  

ופרטי ההתקשרות עמו,  בא כח היועץ המשפטי לממשלה בעניין בקשה זושם  (1)   
 וכתובת דואר אלקטרוני; הלרבות מספר טלפון, מספר טלפון נייד, מספר פקסימיל

 ;מבוקשגבי הלהיועץ המשפטי לממשלה עמדת  (2)   

 ;עמדהושבחוק שעליהם מתבססת הפירוט הנימוקים שבעובדה  (3)   

יצורפו, ככל שניתן, העתקים צילומיים של כל  לעמדת היועץ המשפטי לממשלה (4)   
 ;המסמכים הנוגעים לענין

צורת כתב 
 טענות

בקשה וכל מסמך אחר המוגש במסגרת ההליך בפני יושב ראש הוועדה יוגשו בצורה שבה  .10 
-ן א' לפרק ז' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"דמגישים כתבי טענות לבית משפט לפי סימ

 , בשינויים המחויבים, ובשינויים שיורה יושב ראש הוועדה.1984

זולת אם החליט, , בכתב על פי ראיות שיובאו בתצהירים בבקשהידון  יושב ראש הוועדה )א( .11 ראיות
דבר דרוש להתיר חקירת מצהיר של בעל הדין שכנגד, אם ראה כי הלפי שיקול דעתו 

יורה את דרך  –בבקשה; החליט יושב ראש הוועדה להתיר חקירה כאמור לשם הכרעה 
חקירת המצהיר, ורשאי הוא לקבוע כי חקירת המצהיר תיעשה בדרך של שאלונים 

 .בכתב, או בדרך של בקשת פרטים נוספים, כפי שיורה

לחקירתו באופן  או לא השיב, יושב ראש הוועדההחלטת  לפילא התייצב המצהיר  )ב(  
לא ישמש תצהירו ראיה אלא ברשות שהורה יושב ראש הוועדה לפי סעיף קטן )א( 

 .היושב ראש

הכרעה 
 בבקשה

עמדת היועץ המשפטי ו הבקשהעל יסוד  בבקשהרשאי להחליט  יושב ראש הוועדה )א( .12
 בלבד, או על יסוד דיון במעמד הצדדים.לממשלה 

רשאי הוא לקבוע מועד  הבקשה בדיון בפניום לברר את מקו יושב ראש הוועדהראה  )ב(  
 במעמד הצדדים. בקשהלדיון ב

סדר 
 הטיעון

 החליט יושב ראש הוועדה על קיום דיון בפניו, סדר הדיון יהיה כלהלן: .13

יושב אם קבע  זולתיטען אחריו, יועץ המשפטי לממשלה יטען תחילה וה המבקש (1)  
את  יושב ראש הוועדה, יקבע נוספים משיביםו היסדר טיעון אחר;  ראש הוועדה

 ;סדר הטיעון ביניהם

רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות בעל הדין  יושב ראש הוועדה (2)  
 ;שכנגד

וקבע  חקירת מצהיר או חקירת עד שאינו מצהיר, יושב ראש הוועדההתיר  (3)  
ני שמיעת טענות בעלי הדין, תיערך חקירתו לפ שהחקירה תיערך בדיון לפניו,

, אם ראה טעם לכך, להתיר חקירת מצהיר בשלב יושב ראש הוועדה ואולם רשאי
יושב ראש אם  קבע  זולתייחקר תחילה,  העותראחר של הדיון; המצהיר מטעם 

 יושב ראש הוועדהאו כמה משיבים, יקבע  עותריםסדר אחר; היו כמה  הוועדה
 ;את סדר חקירת המצהירים ביניהם

רשאי להורות על השלמת טיעונים בכתב בענינים שקבע,  יושב ראש הוועדה (4)  
 במקום טיעון בעל פה.

החלטה 
 סופית

 או לקבלה. הבקשהלדחות את יושב ראש הוועדה מוסמך בהחלטה הסופית  )א( .14

החלטת יושב ראש הוועדה בבקשה תימסר למבקש, לבא כח היועץ המשפטי  )ב(  
ם הנוספים, ובבחירות לרשויות המקומיות ולמועצות לממשלה, למשיבי

 האזוריות לראש אגף הפיקוח על הבחירות ברשויות המקומיות במשרד הפנים.

סטייה 
 מהוראות

, וכפי שיורה, אם נראה לו כי , ככל הנדרשנוהל זהמהוראות רשאי לסטות  יושב ראש הוועדה .15
 .יעיל וצודק להורות על כך, בנסיבות העניין
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 וספתת
 

 
 1טופס 

 )ג(( 2)סעיף 

 24-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

 ע' פוגלמןבפני יושב ראש הוועדה כב' השופט 

 ה"ש_______/_____ 

 ________ ______, ת.ז. _________________ _______  המבקש:

 , }עיר / מיקוד{ __________מרחוב _____________

 _______ ________; פקסימילה: _____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________ 

 

  -נ ג ד  - 

 היועץ המשפטי לממשלה  המשיב:

 באמצעות מח' הבג"צים בפרקליטות המדינה 

 , ירושלים 29דין -רח' צלאח א

 

  בקשה לקביעת היעדר קלון 

 בבקשה יפורטו כל אלה: 

שם   –בבחירות, ובבחירות לרשויות המקומיות או למועצות אזוריות  רשימת המועמדים במסגרתה מבקש המבקש להתמודדפרטי  (1)
 ;המועצה והאם המבקש מתעתד להגיש מועמדותו גם לתפקיד ראש המועצה 

 רקע אישי בנוגע למבקש;  (  2)

 פירוט הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;  (3)

 -מבקש המבקש לצרף נספחים לבקשה   (4)

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן ענינים שבו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של   ( )א                 
 העמוד הראשון לנספח;

יצרף, לפני כל אחד מהנספחים, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצויינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של   )ב(                    
 : 36", גודל Davidיירשמו בגופן " (3בפרט )אשון של הנספח; הפרטים המצויינים העמוד הר

כל חומר אחר הנוגע לעניין וכל וכתב האישום נושא הבקשה, הכרעת הדין וגזר הדין בהליך,  העתקים צילומיים של לכל עותק של הבקשה יצורפו
 מסמך אחר שהמבקש מסתמך עליו, ושמצוי ברשותו.  

 . לנוהל )ג(2 בסעיף, כאמור  ה יאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אלי שבבקשה העובדות 

 

 תאריך___________ 

      __________________ 

 חתימת המבקש או בא כוחו     
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 2טופס 

 )ג(( 2)סעיף  

 24-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

 ע' פוגלמןבפני יושב ראש הוועדה, כב' השופט 

 ה"ש_______/_____ 

 ________ ______, ת.ז. _________________ _______  המבקש:

 , }עיר / מיקוד{ __________מרחוב _____________

 _______ ________; פקסימילה: _____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________ 

 

  -נ ג ד  - 

 היועץ המשפטי לממשלה  המשיב:

 קליטות המדינה באמצעות מח' הבג"צים בפר

 , ירושלים 29דין -רח' צלאח א

 

 תצהיר מטעם ...... 

אני החתום מטה __________________, מס' תעודת זהות _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת  
 בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור. 

 תפקידו של המצהיר וזיקתו לעניינים נושא הבקשה. תיאור   .1

 תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשתו של _____________, לקביעת היעדר קלון ולאימות האמור בה.  .2

 האמור בסעיפים ........ שבבקשה הוא בידיעתי האישית.  .3

 ולאמונתי הוא.........  האמור בסעיפים ...... שבבקשה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי .4

 אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.  .5

 __________________   תאריך___________ 
 חתימת המצהיר

  אישור  

____________________,  אני החתום מטה ________________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע בפני _
המוכר לי אישית / שהזדהה בפני על פי תעודת זהות מס' ________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת  

 בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 + חותמת  חתימת מקבל התצהיר 
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נוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת,  – 7נספח 
 2019-התש"ף

 
יסוד: הכנסת -א לחוק7ובהתאם לסעיף  1981-)א( לחוק הפרשנות, התשמ"א17בתוקף סמכותי לפי סעיף 

קובע בזה את  החוק(, אני –)להלן  1969-א לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט63-ו 63וסעיפים 
נוהל הטיפול וסדרי הדיונים בוועדות הבחירות המרכזית לכנסת, בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או 

 מועמד לכנסת:

  –בנוהל זה  .1 הגדרות

 לחוק; 59בסעיף  תוכמשמעו –"בא כח רשימה" 

יסוד: הכנסת -א לחוק7בקשה לוועדה שלא לאשר רשימת מועמדים לפי סעיף  –"בקשה" 
לחוק או בקשה לוועדה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי  63וסעיף 
 א לחוק;63יסוד הכנסת: וסעיף -א לחוק7סעיף 

 לחוק; 15ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שהוקמה לפי סעיף  –"הוועדה" 

 לחוק; 17יושב ראש הוועדה שמונה לפי סעיף  –"יושב ראש הוועדה" 

ברשימת מועמדים, והוועדה קבעה, על יסוד בקשה, כי הוא   מי שנכלל –"מועמד מנוע" 
 מנוע מהשתתפות בבחירות לכנסת;

 לחוק; 57רשימת מועמדים שהוגשה לוועדה לפי סעיף  –"רשימת מועמדים" 

רשימת מועמדים שהוועדה קבעה לגביה כי היא מנועה מלהשתתף  –"רשימה מנועה" 
 סת.יסוד: הכנ-א לחוק7בבחירות לכנסת לפי סעיף 

הגשת 
 בקשה

בקשה תוגש לוועדה לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת המועמדים שהוועדה  )א( .2
מתבקשת שלא לאשרה, או מיום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שמו של 

ועדה מתבקשת שלא לאשרו, לפי העניין; הבקשה תוגש לא יאוחר מהשעה והמועמד שה
 ביום האחרון להגשתה. 22:00

בקשה, על צרופותיה, תימסר למזכירות הוועדה בעשרה עותקים מודפסים, חתומים  ב()  
וכרוכים, ובצירוף עותק מלא, סרוק וחתום, באמצעות דואר אלקטרוני 

VadatB@knesset.gov.il מועד קבלת הבקשה ייחשב כמועד בו אישרה מזכירות ;
 קבלת כל עותקי הבקשה כנדרש. הוועדה את

 בבקשה ייכללו כל אלה: )ג(  

דין, לרבות מספר טלפון, -שם המבקש, מספר זהותו ומענו להמצאת כתבי בי (1)   
 –מספר טלפון נייד, מספר פקסימילה וכתובת דואר אלקטרוני, ואם הוא מיוצג 

 כוחו ופרטיו כאמור;-שם בא

( לגבי כל 1דין, הפרטים המפורטים בפסקה )-בי המשיבים ומענם להמצאת כתבי (2)   
 אחד מהמשיבים, אם ניתן לבררם, ועניינו של כל אחד מהמשיבים בבקשה;

 העילה שבדין שבגינה הוגשה הבקשה; (3)   

 תמצית הנימוקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה; (4)   

של הטענות המשפטיות פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה,  (5)   
 שהבקשה נסמכת עליהן, ושל האסמכתאות שעליהן מבוססות הטענות.

ראיות שעליהן נסמכת הבקשה יוגשו בכתב למזכירות הוועדה, כאמור בסעיף קטן )א(,  )ד(  
 בתיק ראיות נפרד שיצורף לבקשה, כשהן מסומנות במספר סידורי.

דות שבה יאומתו בתצהיר אשר יצורף אליה שבתוספת והעוב 1בקשה תיערך לפי טופס  )ה(  
שבתוספת; בתצהיר תהיה הפרדה בין עובדות שהן בידיעתו  2ושיהיה ערוך לפי טופס 

האישית של המצהיר לבין עובדות הנכונות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו, שלגביהן יציין 
 את מקור ידיעתו ואמונתו.
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תוגש  –א לחוק 63ת לכנסת, לפי סעיף בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירו )ו(  
 בחתימת שליש מחברי הוועדה לפחות.

המצאת 
 הבקשה

מזכירות הוועדה תמציא עותק מן הבקשה, באמצעות דואר אלקטרוני, לבא כוח  )א( .3
; המזכירות כנגד מועמד הכלול בה מוגשת הבקשהרשימת המועמדים שכנגדה או 

על הגשת הבקשה, בסמוך חברי הוועדה ולכל תודיע למועמד שנגדו מוגשת הבקשה 
 למועד הגשתה.

 המבקש ימציא עותק מן הבקשה ותיק הראיות, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה. )ב(  

 עותק מן הבקשות ונספחיהן יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה, לעיון כל דורש. )ג(  

כתב 
 תשובה

קשה יגישו כתב תשובה; הוגשו מספר רשימת מועמדים או מועמד שכנגדם מוגשת ב )א( .4
כתב התשובה יוגש לא יאוחר  בקשות כנגדם, רשאים הם להגיש כתב תשובה אחד;

עותק מכתב התשובה יומצא על ידי  ; 12:00שלפני יום הבחירות, בשעה  36-מהיום ה
 המשיב, במישרין, ליועץ המשפטי לממשלה.

עמדת היועץ המשפטי ; לבקשההיועץ המשפטי לממשלה יגיש את עמדתו באשר  )ב(  
שלפני יום הבחירות, בשעה  35-וגש למזכירות הוועדה לא יאוחר מהיום התלממשלה 

12:00 ; 

  יחולו על כתב תשובה, בשינויים המחוייבים. עד )ה()ב( 2סעיפים  )ג(  

כתבי תשובה שיוגשו לוועדה יימסרו למבקש באמצעות דואר אלקטרוני, והם יפורסמו  )ד(  
 הוועדה. באתר

צירוף 
 ראיות

, אלא ברשות יושב 4-ו 2לא יתקבלו ראיות נוספות מעבר לאלה שהוגשו לוועדה לפי סעיפים  .5
 ראש הוועדה, ומטעמים מיוחדים.

איחוד 
 הדיון

הוגשו מספר בקשות לגבי רשימת מועמדים אחת או לגבי מועמד אחד, יחליט יושב ראש  .6
 או בנפרד. הוועדה אם תדון בהן הוועדה במאוחד

דחייה על 
 הסף

 יושב ראש הוועדה רשאי לדחות על הסף בקשה, אם מצא שאין היא מגלה עילה שבדין.  .7 

קביעת 
מועד 

 דיון

הוגש כתב התשובה, תכריע הוועדה בבקשה על סמך דיון בפניה; יושב ראש הוועדה  )א( .8
 יקבע את מועד הדיון.

 דה ולצדדים על מועד הדיון בפני מליאת הוועדה.מזכירות הוועדה תודיע לחברי הווע )ב( 

סדר 
 הטיעון

ידי סיעה של הכנסת היוצאת, יסכם חבר -הוגשה בקשה בשמה של מפלגה המיוצגת על )א( .9
הוועדה מאותה הסיעה, או כל מי שהסיעה תבחר לייצגה בדיון לפני הוועדה, את 

 טענותיו לביסוס הבקשה, כפי שיחליט יושב ראש הוועדה.

הוגשה בקשה שלא בשמה של מפלגה המיוצגת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת יסכם  )ב(  
 המבקש, או מי שהמבקש יבחר לייצגו בפני הוועדה, את טענותיו לביסוס הבקשה.

רשימת מועמדים או מועמד שנגדם הוגשה הבקשה ישמיעו, לאחר הטיעון האמור  )ג(  
ידי מי שיבחרו -לפני הוועדה, בעצמם או על)ב(, את טענותיהם -בסעיפים קטנים )א( ו

 לייצגם בדיון.

כל בעל דין יורשה לטעון במסגרת זמן שייקבע יושב ראש הוועדה, ויטען בשמו אדם  )ד(  
 אחד בלבד, אלא אם כן יתיר יושב ראש הוועדה אחרת. 

ן יושב ראש הוועדה רשאי להתיר לבעל דין טיעון נוסף בתשובה לטענות בעל הדי )ה(  
 שכנגד.

, והוועדה תכריע שייבקשו בתום טיעוני הצדדים יישמעו עמדותיהם של חברי הוועדה )ו(  
 בבקשה בהצבעה.
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אי 
 התייצבות
   –, רשאי יושב ראש הוועדה 8נמסרה הודעה בדבר קביעת דיון לפי סעיף  .10 

את הדיון  או לדחות העתירהלמחוק או לדחות את  –אם לא התייצב איש מבעלי הדין  (1)  
 למועד אחר;

בהעדר המשיב או  בעתירהלקיים דיון  –והמשיב לא התייצב  העותראם התייצב  (2)  
 לדחות את הדיון למועד אחר;

או לדחות את  העתירהלמחוק או לדחות את  –לא התייצב  והעותראם התייצב המשיב  (3)  
 הדיון למועד אחר.

 וטוקול.דיוני הוועדה יתועדו בפר .11  פרוטוקול 

החליטה הוועדה כי מועמד או רשימה מנועים מהשתתפות בבחירות לכנסת לפי סעיף  )א( .12 החלטה
יסוד: הכנסת, תודיע על כך לבא כוחה של הרשימה או למועמד, לפי העניין; -א לחוק7

מלהשתתף בבחירות לכנסת, תעביר מיד את החלטתה  מנועהחליטה הוועדה כי מועמד 
 .א)ב( לחוק63המשפט העליון, לפי סעיף -ון לאישור ביתואת פרוטוקול הדי

 ההחלטה ופרוטוקול הדיון יפורסמו באתר האינטרנט של הוועדה. )ב(  

 תוספת
 )תחילת הטפסים בעמוד הבא(

 

http://www.bechirot.gov.il/


 נספח להנחיות להגשת רשימות   ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 

 28מתוך  27עמוד 

 www.bechirot.gov.il الموقعטרנט אתר האינ

 

 

 
 1טופס 

 (( ה )2)סעיף 

 24-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

 

 _______/_____ פ"מ\פ"ר

 ________ __ז. ___________, ת.__________ _______  המבקש:

 , }עיר / מיקוד{ __________מרחוב _____________

 _______ ________; פקסימילה: _____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________ 

 -נ ג ד  - 

 מי שמתבקש לקבוע כי הוא מנוע מהתמודדות לכנסת  .1 : יםהמשיב

 היועץ המשפטי לממשלה  .2

 בג"צים בפרקליטות המדינה באמצעות מח' ה 

 , ירושלים 29דין -רח' צלאח א

 מועמד לכנסת  \ לכנסת רשימת מועמדים לפסילת בקשה 

 בבקשה יפורטו כל אלה: 

 ; שמתבקשת פסילתה או שנכלל בה שמו של המועמד שמתבקש פסילתורשימת המועמדים פרטי  (1)

 העילה שבדין שבגינה הוגשה הבקשה;פירוט  (2)

 וקים שבעובדה ושבחוק שעליהם מתבססת הבקשה;תמצית הנימ (3)

פירוט מלא של העובדות המהוות את עילת הבקשה, של הטענות המשפטיות שהבקשה נסמכת עליהן, ושל האסמכתאות שעליהן   (4)
 מבוססות הטענות. 

 - לבקשה  נספחים התבקשו לצרף  (5)

ו יפורטו ביחס לכל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של  תוכן ענינים שב יש לצרף לפני הנספח הראשון )א(                 
 העמוד הראשון לנספח;

, דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצויינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של  יש לצרף לפני כל אחד מהנספחים )ב(                    
 : 36", גודל Davidיירשמו בגופן " (3בפרט )העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצויינים 

 . לנוהל )ג(2 בסעיף, כאמור  ה יאומתו בתצהיר או תצהירים אשר יצורפו אלישבבקשה העובדות 

 

 תאריך___________ 

      

        _________________ 

 חתימת המבקש או בא כוחו     
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 2טופס 

 (( ה )2)סעיף  

 24-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 

 

 _______/_____ פ"מ\פ"ר

 ________ ______, ת.ז. _________________ _______  המבקש:

 , }עיר / מיקוד{ __________מרחוב _____________

 _______ ________; פקסימילה: _____טלפון: _______

 דואר אלקטרוני:_______________@_____________ 

 -נ ג ד  - 

 ע מהתמודדות לכנסת מי שמתבקש לקבוע כי הוא מנו .1 : יםהמשיב

 היועץ המשפטי לממשלה  .2

 באמצעות מח' הבג"צים בפרקליטות המדינה 

 , ירושלים 29דין -רח' צלאח א

 תצהיר מטעם ...... 

אני החתום מטה __________________, מס' תעודת זהות _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת  
 כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה לאמור.  בלבד, וכי אם לא אעשה 

 תיאור תפקידו של המצהיר וזיקתו לעניינים נושא הבקשה.  .6

 . מועמד מנועים מהתמודדות לכנסת\לקביעה כי רשימת מועמדים תצהירי זה ניתן לתמיכה בבקשתו של _____________,  .7

 . האמור בסעיפים ........ שבבקשה הוא בידיעתי האישית .8

 האמור בסעיפים ...... שבבקשה הוא נכון לפי מיטב ידיעתי ואמונתי. המקור לידיעתי ולאמונתי הוא.........  .9

 אני מצהיר כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי זה אמת.  .10

 __________________   תאריך___________ 
 חתימת המצהיר

  אישור  

ה ________________________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _____________, הופיע בפני _____________________,  אני החתום מט
המוכר לי אישית / שהזדהה בפני על פי תעודת זהות מס' ________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ואת האמת  

 וק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.בלבד, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בח 

 

 חתימת מקבל התצהיר + חותמת  
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