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הוראות הבחירות לכנסת )הזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית(, 
 2017-התשע"ז

 (1322התשע"ז, עמ'  7833ק"ת )
 

 1969-( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט5)ב()74בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 החוק(, ולפי הצעת ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, אני מורה לאמור: –)להלן 

הזדהות 
באמצעות 

תעודה 
צבאית 
 אישית

חייל הרוצה להצביע, רשאי לזהות את עצמו בפני מזכיר ועדת קלפי,  .1
( לחוק, 3( עד )1)ב()74בנוסף על אמצעי הזיהוי המפורטים בפסקאות 

גם באמצעות התעודה הצבאית האישית שהנפיק לו צבא הגנה 
לישראל, הכוללת את שם החייל, מספר זהותו ותמונתו, ודוגמתה, כפי 

 שהיא נוהגת בצבא הגנה לישראל, מפורטת בתוספת.

 תוספת  

 (1)תקנה   

 בשירות חובה:תעודת חוגר  (1)  

   

 

 תעודת נגד בשירות קבע בדרגות סמל ראשון עד רב סמל: (2)  
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תעודת נגד בשירות קבע בדרגות רב סמל מתקדם עד רב סמל  (3)  
 בכיר:

   

 

 תעודת רב נגד בשירות קבע: (4)  

   

 

 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגות סגן משנה עד רב סרן: (5)  

   

 

  

ד ו מ  2020ינואר  תקנות, כללים והוראות 239 ע
 

 

 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגות ייצוג: (6)  

   

 

 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגת סגן אלוף: (7)  

   

 

 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגות אלוף משנה ומעלה: (8)  
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 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגות ייצוג: (6)  

   

 

 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגת סגן אלוף: (7)  

   

 

 תעודת קצין בשירות סדיר בדרגות אלוף משנה ומעלה: (8)  
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 2018-כללי הבחירות לכנסת )עיון בחומר בחירות(, התשע"ח
 (1065התשע"ח, עמ'  7960)ק"ת 

 
 1969–א)ב( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט79בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 החוק( ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת,  אני קובע כללים אלה: –)להלן 

 פרק א': פרשנות 

 –בכללים אלה  . 1 הגדרות 

בחירות, שהוגשה לפי כללים בקשה לעיין בחומר  –"בקשה לעיון"   
 אלה;

 חומר רגיש או טפסים, לפי העניין; –"חומר בחירות"   

 המסמכים המפורטים בתוספת הראשונה;  –"חומר רגיש"   

 ;1981–חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א –"חוק הגנת הפרטיות"    

 ;1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח –"חוק חופש המידע"   

המסמכים המפורטים בתוספת השנייה, שמולאו על ידי  –"טפסים"   
 ועדת הקלפי והוחזרו לוועדה המרכזית;

 מי שהגיש בקשה לעיון; –"מבקש"   

לרבות בחינה, צפייה, צילום, הדפסה,  –"עיון", לעניין חומר בחירות   
הקלטה, קבלת פלט מחשב או קבלת עותק של החומר בכל דרך אחרת, 

 וצורת החזקתו;בהתאם לסוג החומר 

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

 .1973–תקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג –"תקנות הבחירות"   

 פרק ב': זכאות לעיון והוראות מיוחדות 

זכאות לעיון 
בחומר רגיש 
לצורך ערעור 

בחירות 
והוראות 
 מיוחדות 

)א( .2
   

לחוק, ומעוניין  86להגיש ערעור בחירות לפי סעיף מי שרשאי 
לשם הגשת הערעור לעיין בחומר רגיש, יגיש ליושב ראש הוועדה 

 .4המרכזית בקשה לעיון בחומר רגיש בהתאם להוראות סעיף 

  


