ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה 23 -

סימוכין04787419 :

ייפוי כח להגשת רשימת מועמדים לכנסת ה 23-
(חתימה בפני עו"ד)

אני הח"מ ___________________________ ת.ז __________________________________
בא -כח/ממלא מקום בא -כח

(מחק את המיותר)

מפלגת ____________________________________

שמספרה בפנקס המפלגות הוא_________________________________________________ :
מייפה את כוחו של מר/גב' ____________________ ת.ז ____________________ ,להגיש
לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת את רשימת המועמדים לכנסת ה –  23מטעם מפלגת:

בהתאם להוראות סעיף (57ט)( )2לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התש כ"ט –.1969

תאריך____________ :

חתימה____________ :

אני הח"מ _____________________________ ,עו"ד ,מ.ר ,_______________ .מאשר בזאת כי
ביום _______________ ,הופיע בפניי מר/גב' _______________ ,שזיהה עצמו על ידי
ת.ז / _______________.המוכר לי אישית (מחק את המיותר)  ,וחתם בפני על ייפוי הכוח דלעיל.

תאריך_______________ :

חתימה_______________ :

משכן הכנ ס ת  ,קריי ת דוד בן -גוריון  ,ירושלים  9195015ا لعن و ان  :مجمع بن غ وري ون  ,أ ورشليم القد س 9195015 ,
טלפון هاتف  , 02-6753407 :פ ק ס فاك س 02-5669855 :
א תר ה אינ טרנ ט ا لم وقع www.b echiro t.g o v.il

ייפוי כח להגשת רשימת מועמדים לכנסת ה 23-
(חתימה בפני עובד ו עדת הבחירות המרכזית אשר הוסמך לכ ך
על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית)
אני הח"מ ___________________________ ת.ז __________________________________
בא -כח/ממלא מקום בא -כח

(מחק את המיותר)

מפלגת ____________________________________

שמספרה בפנקס המפלגות הוא_________________________________________________ :
מייפה את כוחו של מר/גב' ____________________ ת.ז ____________________ ,להגיש
לוועדת הבחירות המרכזית לכנסת את רשימת המועמדים לכנסת ה –  23מטעם מפלגת:

בהתאם להוראות סעיף (57ט)( )2לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התש כ"ט –.1969

תאריך____________ :

חתימה____________ :

אני הח"מ _____________________________ ,עובד ועדת הבחירות המרכזית אשר הוסמך לכך
על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ,מאשר בזאת כי ביום _______________ הופיע בפניי
מר/גב' _______________ ,שזיהה עצמו על ידי ת.ז / _______________.המוכר לי אישית

(מחק את

המיותר)  ,וחתם בפני על ייפוי הכוח דלעיל.

תאריך_______________ :

חתימה_______________ :

עמוד  2מתוך 2

משכן הכנסת ,קריית דוד בן -גוריון ,ירושלים  91950العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس91950 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيSlevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

