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 04787719 :רשימות מועמדים/הגשת רשימות

 

 32-להגשת רשימות המועמדים לכנסת ה הנחיות למילוי חוברתנספח ל
 

 יסוד: הכנסת-מתוך חוק
 

 הזכות "
 להגיש 
 רשימת

 מועמדים

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

   
 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, 
בפסק דין סופי, לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה 

ודשים וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים ח
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 
העולה על שבע שנות מאסר, וביום הגשת רשימת המועמדים 

שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר  14עברו טרם 
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(  
עמדים ולפני שהחל לכהן כחבר סופי אחרי הגשת רשימת המו

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.
    
לפי סעיפים קטנים  קביעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית )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"    

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

    
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 

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

 שנקבעו בחוק.
    
 –לענין סעיף זה  )ב(  

 
לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא בהתאם  –"פרישה מסיעה" 

לעמדת הסיעה בענין הבעת אמון או אי אמון בה; ואולם הצבעה 
א קיבל כל תמורה כאמור לא תיחשב פרישה אם חבר הכנסת ל

 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

 נשיא המדינה; (1)  
 הרבנים הראשיים; שני (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)  

 ;שייקבעו בחוק
 בדרגות או בתפקידים שייקבעו בחוק;רים וסוהרים שוט (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 
 המועד האמור.

    
 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  השלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינ (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 

מאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד במעשיו משום תמיכה ב
 לא הוכיח אחרת.
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החלטת ועדת הבחירות המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף  )ב(  

 בבחירות טעונה אישור בית המשפט העליון.
    
 מועמד יצהיר הצהרה לענין סעיף זה. )ג(  
    
פט פרטים לענין הדיון בוועדת הבחירות המרכזית ובבית המש )ד(  

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

 
 2010-נק ישראל, תש"עבמתוך חוק 

 
 ו': רשימת מועמדים פרק"

    
ייחוד 

כהונה 
ואיסור 

  עיסוק נוסף

בכל תקופת כהונתם לא יהיו הנגיד והמשנה לנגיד חבר הכנסת  )א( .56
ת או חבר מועצה של רשות מקומית, ולא ייכללו ברשימ

 "מועמדים בבחירות לכנסת או למועצה של רשות מקומית.

 
 

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

 
 ו': רשימת מועמדים פרק"

    
בענין  הוראות

עובדי 
המדינה, 
חיילים, 
שוטרים 
  וסוהרים

 לרבות עובד תאגיד שהוקם בחוק. –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; השלישיתדרגות 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 
ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי 

שלוש שנים לפני יום הבחירות שלאחר יום  -הסוהר 
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השחרור משירות; לענין בחירות שיתקיימו לאחר 
ויים בפסקה זו רשאים הבחירות האמורות יהיו המנ

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 

ימים עד  110-ות מדין נותרו פח כלהמועד לעריכתן לפי 
ימים מיום קביעת  10  -לעריכתן, יהיה היום הקובע 

 המועד האמור.
     
סדיר לפי חוק שירות חייל בשירות  -פרט למורה  -המדינה  עובד )ב(  

צבא הגנה לישראל שסעיף קטן  שלקבע בטחון וכן חייל בשירות 
, המועמדים( אינו חל עליהם ששמו נכלל באחת מרשימות 1)א
פסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות, יו

 כל זמן היותו חבר הכנסת. -הכנסת  לחברואם נהיה 
    
 בטל. )ג(  
    
 ישרתששמו נכלל ברשימת מועמדים שאושרה, לא  מועמד )ד(  

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

   
 .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) 

 6ין סעיף )ט( הצהרה לענ57מועמד כאמור בסעיף 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 וליושב ראש ה
א אחר הנוגע לענין, ל 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)  
הדין נעשה סופי בתקופה שבין יום  ופסקהיסוד, 
הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום לאחר 
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)
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או בקשה כאמור וכל חומר אחר הנוגע  הודעה (3)    
עדה המרכזית בתוך ויוגשו ליושב ראש הו ניןלע

 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;
      

 10עדה המרכזית ייתן את החלטתו בתוך וראש הו יושב )ב(   
; סופיתהבקשה והחלטתו תהיה  הגשת מיוםימים  

החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, רשאי הוא 
 ;שיקבעלהורות על פרסום ההחלטה כפי 

     
ועדה המרכזית לדחות את ויושב ראש ה החליט )ג(   

, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר מיום מתן הבקשה
; הודעה על לכהןההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל 

 ברשומות.כך תפורסם 
    

הגבלת הזכות 
להיבחר בשל 

הרשעה 
בעבירת טרור 
או ביטחון 

 חמורה

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

 
עבירת טרור חמורה כהגדרתה בחוק המאבק בטרור,  (1)

 ;2016-התשע"ו
 
-רק ז' בחוק העונשין, התשל"זעבירה לפי סימן ב' או ד' לפ (2)

 , שעונשה עשר שנות מאסר או יותר.1977
   

    
 הגשת

רשימות 
 מועמדים

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

 סידורי. במספריהיו מסומנים כל אחד 
    
את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו, הרשימה תפרט  )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.
    
 .בטל (1)ב  
    
שנקבע בתקנות, מפלגה תגיש רשימת מועמדים על גבי טופס  )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(   
    
אחד רשימת מועמדים, בצירוף כתב הסכמה של כל  (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;
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כוח המפלגה או -רשימת המועמדים תוגש בידי בא (2)   

או  ב לחוק המפלגות,19ממלא מקומו כאמור בסעיף 
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 -ההמרכזית, לא יאוחר מהיום 

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

זו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולהימנע 
 יסוד: הכנסת.-א לחוק7מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 

    
לפי סעיף זה לא  ברשימת מועמדים המוגשת לוועדה המרכזית (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(  

 שעה.הגשתה, בציון היום וה
   

 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 בלבדמועמדים אחת יוכל להיות מועמד ברשימת  אדם .58
 הוועדהלהכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, תמחק 

 מכל הרשימות. שמוהמרכזית את 
   

 כוח באי
 רשימות

 המועמדים

, אחד כבא כוח אנשיםרשימת מועמדים רשאים לציין בה שני  המגישים .59
ום הרשימה ואחד כממלא מקומו; באין ציון כזה יראו את האדם החת

 למגישים כבא כוח הרשימה, ואת השני כממלא מקומו. ראשון
   

 .בטל .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  זכותהמיוצגת 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  ששימשוהיוצאת, או בכינוי או באות או באותיות 
במהלך הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אף אם הם 

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

ספר , והוא אף אם המהיוצאתהמועמדים שלהן בבחירות לכנסת 
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 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  עלשהיתה מיוצגת 

או יותר  מפלגותבכתב של בא כוח אותה סיעה; היו שתי 
בהסכמתו של בא  -צגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת מיו

 .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  באותיותבאות או  מפלגה אינה מסמנת את רשימתה
 מועמדים אחרת בהן. ימתולא נתנה את הסכמתה לסימון רש

    
להגיש  שהקדיםלהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ג(, מי  בכפוף )ד(  

 קודמת. -את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות 
    
מגישיה,  יידמועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על  רשימת )ה(  

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

    
 העלוליםמועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות  רשימת )ו(  

 להטעות.
    

 ליקויים
הניתנים 

 לתיקון

 נמחקו. –)ב( -ו )א( .62
 

   
, תודיע זהחוק  רשימת מועמדים שלא בהתאם להוראות 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
   

 .בטל (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 יסוד: הכנסת, ושהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי -א לחוק7

 30-המרכזית ותודיע על כך, לא יאוחר מהיום ה הוועדהה תאשר אות
 , 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 וותוגש ל המרכזית
את שם המועמד; החלטת  הכוללתהגשת רשימת המועמדים 

 שלפני 30-ועדה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מהיום הוה
 יום הבחירות.
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 בבחירותהמרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף  הוועדה החליטה )ב(  

כנסת, תודיע על כך למועמד יסוד: ה-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 המחוייבים.1)א64הוראות סעיף 
    
)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  ;סופיופסק דינו יהיה  העליוןכפי שיורה נשיא בית המשפט 
יום  שלפני 23-ועדה המרכזית לא יאוחר מהיום הוהדין יימסר ל

 הבחירות.
    

  ערעור
 

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

 30-על כך, לא יאוחר מהיום ה הוועדה, תודיע הרשימההאות של 
ולממלא מקומו, והם  הרשימהשלפני יום הבחירות, לבא כוח 

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

    
 היועץהמרכזית רשימת מועמדים, רשאים  הוועדה אישרה (1)א  

המרכזית או לפחות  הוועדההמשפטי לממשלה או יושב ראש 
, לערער על כך לפני בית המשפט המרכזית הוועדהמחברי רבע 

, 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 ופסק הדין יימסר לו ופסק דינו יהיה סופי:
 שלפני יום הבחירות. 23 -ה מהיוםיאוחר 

    
  לאשרהמרכזית 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  בלתיב(, בתשעה שופטים או במספר  קטן ) בסעיףהאמור 
 גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון .

   
 .בטל )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 64העליון לפי סעיף בית המשפט 
 רשימה.

 
 חלקי חילוט

 ערבון של
 
 

 .בטל .66
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בין  התקשרות

 רשימות
 מועמדים

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

 .82ו הקבועה בסעיף אלא ז להתקשרותאחת בלבד, ואין תוצאה 
    
 לוועדההתקשרות 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 

    
 מועמדיםהמרכזית תפרסם התקשרויותיהן של רשימות  הוועדה )ג(  

שלפני יום  8-עיתונים יומיים, לא יאוחר מהיום הברשומות וב
 "הבחירות.

 

 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
נהל הכללי בצירוף תקליטור או באמצעי ספרתי אחר, כפי שימציא המ

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
 חדשים שלפני יום הפרסום.עשר ה-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 

 בהגשת
ימות רש

 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 

 בנין לפני סגירת הדלתות.כבר נמצאו ב
   

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  14.00ן ובי 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.
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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:
 ד;שם המשפחה של המועמ (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)   
    

בדיקת 
 חוברות 

רשימות 
  המועמדים

 

 ת המועמדים ייבדקו כאמור להלן:חוברות רשימו א.17
   

 בטלה )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 

ית הוועדה לדרוש להמציאו לה בלא צורף הקובץ האמור, רשא
 דיחוי;

   
 בטלה. )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 

ת המועמדים שנמצא זהה לטופס; כל קובץ קובץ רשימ
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)   
ר האמור בטופס ויראו את הדבר רשימת המועמדים יגב

 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.

      

תמלאו לגביו תנאי הגיל כל מועמד שלא נ )ב(    
 .יסוד: הכנסת-לחוק 6האמורים בסעיף 

      

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

 כאמור;
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 בוטלו. –עד )ז(  )ה(  
    

הסכמת 
  המועמד

בתוספת )ט( לחוק תהיה לפי הטופס ש57הסכמת 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 ושבתוספת, ויירשם עליה מועד קבלתה בו 7טופס 

ראש הועדה המרכזית או עובד בכיר של הוועדה המרכזית שהוא -יושב
 "יסמיך לכך.

 
 

 1992-מתוך חוק המפלגות, התשנ"ב
 

 כוח באי"
  המפלגה

 

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

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