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 04787119רשימת מועמדים/הגשת רשימות:

 

 הגשת רשימות המועמדים לכנסת הנחיות ל

 32-לכנסת ה להגשת רשימות המועמדים Excelקובץ ו חוברות רשימות המועמדיםמילוי 

 

 , שיוגשו לוועדת הבחירות במועדים שלהלן:23-להלן הנחיות לאופן הגשת רשימות המועמדים לכנסת ה

 

 והחומרים שיש להגיש: מועמדים לכנסתמועדי הגשת רשימות ה

 

חוק  –)להלן  1969-)ט( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט57בהתאם להוראות סעיף  .1

, את המועד להגשת רשימות המועמדים לכנסת המרכזית ועדת הבחירותמליאת , קבעה הבחירות(

 , בתאריכים ובשעות שלהלן:23-ה

 

 .17:00עד  12:00משעה , (2020בינואר  14)י"ז בטבת התש"ף  י,  שלישיום  -
                 

 .22:00עד  16:00משעה   ,(2020בינואר  15י"ח בטבת התש"ף )י, רביעיום  -
 

 ראש הוועדה וסגניו:-בבמעמד הגשת הרשימות, יוגשו ליוש .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להגשת רשימות מועמדים. חוברת כחולה] [ 

 כמספר המועמדים הרשומים בחוברת. – חתומיםכתבי הסכמה ] [ 

 יפוי כח להגשת יצורף  –המפלגה או ממלא מקומו  כח-באככל שמגיש הרשימה אינו ] [ 

    או בפני עו"ד כח  המפלגה או ממלא מקומו, -על ידי בא מועמדים, חתוםהרשימת     

 . הוועדה יושב ראשעובד ועדת הבחירות המרכזית אשר הוסמך לכך על ידי  בפני    

 תצורף ההסכמה  –נויים או בכיכח סיעה לשימוש באות/יות -] [ ככל שנדרשת הסכמת בא

  החתומה בכתב.        

 הכולל את רשימת המועמדים.קי(, -און-התקן זיכרון נייד )דיסק] [ 
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 אופן ההגשה

 :בשני פורמטיםיוגשו  32-דים לכנסת הרשימות המועמ .1

 )בצירוף כתבי ההסכמה המרכזית ידי ועדת הבחירות-שתסופק על חוברתבעותק נייר, על גבי  א. 

 (.()ככל שנדרש כחויפוי 

 המצ"ב. התקן הזיכרוןגבי -, עלExcelבקובץ במבנה  ב. 

 מילוי החוברת

שינוי סדר רישומו של  באמצעותבין  ,אין לשנות את סדר המועמדים כפי שנרשם בחוברת א. .2

 ד.מהסידורי שליד שם המועהמספר שינוי ובין באמצעות  ברשימה מועמד

 תתקבל מחיקה או הוספה של מועמד. לא  . ב 

 .ת המועמדיםעדיפות מועמד להיבחר תהיה לפי סדר הופעת שמו ברשימ ג.  

 .ובפרטיהם אין לבצע תיקונים בשמות המועמדים .ד 

 אין להחליף מועמד פלוני במועמד אחר. .ה 

הוגשה רשימת המועמדים על ידי שתי מפלגות או יותר )רשימה משותפת כהגדרתה בסעיף  ו. 

 :)ב( לחוק הבחירות(57

גם את השתייכותו , לצד שמו של כל מועמד, אקסלהיש לציין בחוברת, ובקובץ  (1)

 המפלגתית של כל מועמד.

בחוברת, את באי כח כל אחת מהמפלגות, לצורך חוק מימון  4יש לציין, בעמוד  (2)

 .1973-פלגות, התשל"גמ

 יש לצרף צילום ת"ז של כל בא כח.  (3)

הכלול ברשימת      לגבי כל מועמדיש לצרף כתב הסכמה חתום, על גבי הטופס המתאים,  א. .3

 המועמדים. 

 על ידו כתב הסכמה חתוםלה, רשום ברשימת המועמדים, אך לא צורף ששמו מועמד 

המועד  .שאינו ניתן לתיקון ליקוי ואום הכתב הסכמה חתאי הגשת  מודגש בזה כי. ייפסל

 האחרון להגשת כתבי הסכמה הוא במועד האחרון להגשת רשימות המועמדים.
 

כתבי הסכמה חתומים  , והוגשו בגינו שני)או יותר( נרשם בשתי רשימות מועמדיםמועמד ש ב. 

 .כל הרשימות בהן הוא רשוםיימחק שמו מרשימות מועמדים שונות או יותר,  2-ל
 

-, רשימת המועמדים תוגש, באופן אישי, על ידי בא( לחוק הבחירות2)ט()57תאם לסעיף בה ג. 

המפלגה או  כח-ככל שבאהמפלגה או ממלא מקומו )כפי שרשום אצל רשם המפלגות(.  כח

, עליהם לייפות ולהגיש בעצמם את רשימת המועמדים ממלא מקומו אינם מתכוונים להגיע

 , באמצעות טופס המצורף להנחיות אלה.ו של המגיש מטעמםחוכאת 

  –לתשומת הלב 

כח הרשימה או ממלא מקומו -לא ניתן יהיה לקבל רשימת מועמדים שלא מבא (1)

 או מיופה כח כאמור. 

אם מגישות מספר מפלגות רשימת מועמדים אחת, נדרש ייפוי כח מכל אחד  (2)

 מבאי כח המפלגות )או ממלאי מקומם( בנפרד.
 

א לחוק יסוד: הכנסת, הקובע כי הזכות להגיש רשימת 5נית להוראות סעיף תשומת לבכם מופ .4
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וכן,  ,במועד הגשתה כדין אצל רשם המפלגות שרשומהנתונה אך ורק למפלגה מועמדים לכנסת 

או  בא כח המפלגה)ג( לחוק הבחירות הקובע כי על רשימת המועמדים יחתום 57להוראות סעיף 

, 1992-, התשנ"וב לחוק המפלגות19המפלגות, כאמור בסעיף כפי שרשום אצל רשם ממלא מקומו, 

תיחתם בידי באי כוחן של כל )המוגשת על ידי שתי מפלגות או יותר( רשימת מועמדים משותפת וכי 

  אותן מפלגות או ממלאי מקומם.

 

על כל מי שמגיש רשימה לוודא, טרם הגשת הרשימה, כי פרטי באי כח המפלגה  –כלומר 

 צל רשם המפלגות.רשומים כדין א

 

את רשימת המועמדים,  המגישותבעמוד הראשון בחוברת יש למלא את שם המפלגה/המפלגות, 

וממלא  בא כח המפלגהולציין את שמו ופרטיו של  ,ל רשם המפלגותמופיע אצמדוייק, כפי שבשם ה

 מקומו.

 

וממלא  םכבא כח רשימת המועמדיבהמשך אותו עמוד יצויינו שמו ופרטיו של האדם שישמש 

יירשמו במקומות  –דהיינו: אם רשימת המועמדים מוגשת על ידי שתי מפלגות או יותר  מקומו.

כח לרשימת -המתאימים פרטיהם של בא כח כל מפלגה וממלא מקומו בנפרד. בנוסף, יש למנות בא

  המועמדים ולמלא את פרטיו בנפרד.

 

 של המפלגה.כח רשימת המועמדים יהיה בא כוחה -יובהר שאין חובה שבא

 

  Excelמילוי קובץ 

 להעתיק את הקובץ שקיבלתם למחשב שלכם. מוצעבטרם תקלידו את הפרטים בקובץ,  א. .5

 אין למחוק או לשנות את סדר הנתונים בקובץ. ב. 

להיות תואם לסדר המועמדים הרשומים בחוברת, כמו גם יתר  חייבסדר המועמדים בקובץ  ג.  

 הפרטים.

 ספרות. 9 –קליד מספר ת"ז מלא חובה לה ד. 

 2 –ספרות; יום לידה מלא  2 –ספרות; חודש לידה מלא  2 –חובה להקליד שנת לידה מלאה  ה. 

 ספרות.

להעתיק את הקובץ המלא להתקן הזיכרון הנייד, ולרשום בתום הקלדת הרשימה בקובץ יש  ו. 

הוא אשר יימסר לוועדה יחד את כינוי הרשימה המוצע. ההתקן  –על גבי ההתקן, בצד הלבן 

 עם החוברת.
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 הגשת הרשימות וקבלת אות/אותיות

 

 בית העברי. -רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף .6

 

 במעמד הגשת רשימות המועמדים יבקשו המגישים את האותיות שיסמנו את רשימתם.                           

למפלגה, המיוצגת בכנסת היוצאת על ידי  סיעה, יש זכות עדיפות על  – "תפוסות" אותיות  

, וכי השימוש באותיות "תפוסות" כפופה האותיות שבהן היתה מסומנת בבחירות האחרונות

 . )או הסיעות(, שלהן זכות עדיפות על האותיות בא כח הסיעהלהסכמת 

 

רק ות אלו, או בחלקן, רשאית לעשות כן, לפיכך, רשימה המעוניינת להשתמש באות או באותי

, או אם המפלגה שאותה )או הסיעות( כח אותה הסיעה-אם קיבלה לכך הסכמה בכתב מבא

, ולא נתנה 23-סיעה מייצגת בכנסת היוצאת החליטה שלא להגיש רשימת מועמדים לכנסת ה

ל ע במעמד הגשת רשימת המועמדים יש לצרף את כתב ההסכמה .הסכמה לרשימה אחרת

 . השימוש באותיות

 

שלהן זכות עדיפות לאותיות בהן השתמשו  )המיוצגות בכנסת היוצאת( כן יש מפלגות-כמו

 בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות.

 

האותיות הפנויות הן האותיות שאינן מסמנות מפלגה המיוצגת על ידי   – אותיות "פנויות"

 סיעה בכנסת.

 

לא תישא רשימת מועמדים כינוי, אות או אותיות  –ות בכפוף להוראות בדבר סדרי עדיפוי

 העלולים להטעות. 

 

מי שיקדים להגיש את רשימתו במועד הגשת בכפוף להוראות האמורות בדבר זכות עדיפות, 

 קודמת. - זכותו לבחור כינוי ואות או אותיות –רשימות המועמדים 

 

י הרשימה והאות/אותיות הבקשה לכינו תוגשיוטעם כי במעמד הגשת רשימות המועמדים 

ידי מליאת הוועדה עד -בגוף החוברת. האישור הסופי לכינוי ולאות/אותיות הרשימה יינתן על

 . (2020 בפברואר 2) התש"ף שבט' בז ליום

 

 1959-לחוק הבחירות )דרכי תעמולה(, התשי"ט 7לעניין זה יוזכר כי בהתאם להוראת סעיף 

השימוש, אם בכתב ואם בצורה אחרת, באות חל איסור על תעמולת בחירות באמצעות 

  (.20.01.2020)שלפני יום הבחירות  42-המסמנת רשימת מועמדים, עד ליום ה
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 :מצ"ב המסמכים הבאים***  

 

 מסמך הכולל את נוסח החיקוקים הרלוונטיים להגשת רשימות המועמדים: -

o  יסוד: הכנסת;-א לחוק7א עד 5סעיפים 

o  1969-, התשכ"ט[נוסח משולב]מתוך חוק הבחירות לכנסת  –פרק ו' : רשימת מועמדים; 

o 1973-תשל"גהתקנות הבחירות לכנסת, פרק ה': רשימת מועמדים, ל; 

o  '1992-, התשנ"בב לחוק המפלגות19ס; 

o  2010–תש"עה)א( לחוק בנק ישראל, 11סעיף ; 

 "הפנויות";-רשימת האותיות "התפוסות" ו -

 כח הסיעות בכנסת היוצאת;-ימת באירש -

 ;( לחוק הבחירות לכנסת2)ט()57סח ייפוי הכח לפי סעיף נו -

 ;23-ועדת הבחירות לכנסת ה לוח זמנים לפעולות -

 .2019-התש"ףנוהל הטיפול בבקשות לפסילת רשימת מועמדים או מועמד לכנסת,  -

 

 גוברות הוראות הדין –למען הסר ספק, בכל סתירה בין הנחיות אלה להוראות הדין 
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