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 שלום רב! 

עבור כל סוגי  2018בעמודים אלו מפורטות ההנחיות למילוי בקשת מידע פנקס לבחירות ברשויות 
 הרשימות המתמודדות בבחירות אלו.

 

לבחירות של בקשה לקבלת מידע מפנקס הבוחרים  ניםמקוומופיע קישור לטפסים ה בתחתית העמוד
 .2018לרשויות המקומיות 

 

 סיעות יוצאות במועצת הרשות , וסיעות הכנסתול מפלגותועד למי אחד טופס

 .רשימות חדשות מטעם קבוצת בוחריםטופס שני מיועד ל

 

 אנא קרא/י את ההנחיות בעיון ופעלו לפיהן

 

 לשם טיפול מהיר ויעיל בבקשה יש לפעול באופן הבא: 

 פעולות מקדימות:

 

אם טרם הותקן במחשבך סרגל הכלים הממשלתי יש להתקין את סרגל הכלים )יפתח  .1

 קישור מיידי ויש לפעול על פי ההוראות(.

 מלא/י את הטופס על גבי המחשב )לא יתקבל טופס בכתב יד(.  .2

 לאחר המילוי יש להדפיס את הטופס.  .3

לאחר ההדפסה יש לחתום בכל המקומות הרלבנטיים, לרבות חתימת עו"ד לאימות  .4

 החתימה על נספח מסירת המידע. 

בכתובת  יש לשלם  'אגרת רישום מאגר מידע חדש' באתר שירות התשלומים הממשלתי .5

www.ecom.gov.il   )האגרה משולמת לרשם מאגרי המידע במשרד המשפטים( 

יש למלא  - רשימת מועמדים חדשהאו  מפלגה, סיעה בכנסתאם הבקשה מוגשת מטעם  .6

 את פרטי בא כוח הסיעה או המפלגה או נציג רשימת המועמדים.

יש למלא את פרטי כל  - סיעה במועצת הרשות המקומיתאם הבקשה מוגשת מטעם  .7

 חברי הסיעה.
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 העברת הבקשה אישורה והזמנת מידע הפנקס

הארצי על הבחירות הפיקוח בשלב הראשון יש להעביר את העתק הטופס אל לשכת  .1

  .bechirot@piba.gov.ilאו דוא"ל  5955956-02במשרד הפנים באמצעות פקס 
 

לאחר קבלת אישור על תקינותו ) טלפונית ע"י נציג המפקח הארצי על הבחירות( יש  .2
תק המקור של הבקשה להעביר בדואר רשום או במסירה ידנית למשרדי המפקח,  את עו

 בתוספת תצלום הקבלה בגין תשלום 'אגרת רישום מאגר מידע חדש'
 

של  מספר מזההעם קבלת ניירת המקור והקבלה, יוזמן פנקס הבוחרים ויימסר למזמין  .3
 התקליטור שהוזמן עבורו. 

התקליטור יותר למסירה רק לאחר שהטופס במקורי יומצא ללשכת המפקח הארצי על  .4
 הבחירות )אפשר גם באמצעות דואר רשום(. 

 

שרד הפנים. במועד על המחוזות של מממשרדי הממונים פנקס הבוחרים יימסר לכם  .5
 אך ורק כנגד: לכם  שיימסר

 

 מילוי טופס מסירה שיינתן למקבל הפנקס ע"י המוסר במעמד המסירה.  .א

 ודת הזהות של המקבל. תע צירוף צילום של  .ב

הצגת ייפוי כוח מאת המזמין )נציג המפלגה( למקבל, לקחת את הפנקס בעבורו,  .ג
 תוך ציון המספר המזהה של התקליטור. 

 ידו למזמין. -מילוי תעודת משלוח שתימסר במעמד הרשימה למקבל ותועבר על .ד

ר מידע תקליטור עם מידע הפנקס הסופי )"שליפה שנייה"( יימסר רק כנגד תקליטו .6
 הפנקס הראשון. 

 

 קישור לבקשת מידע פנקס למפלגות כנסת, סיעות בכנסת וסיעות יוצאות במועצת הרשות

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=el3@moin.gov.il 

 

 לרשימות חדשות מטעם קבוצת בוחריםקישור לבקשת מידע 

-reshima-http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=el_pinkas

hadasha@moin.gov.il 

 

 

 במידה וישנן שאלות ניתן לפנות ליחידת הפיקוח הארצי על הבחירות 

 bchirot2018@moin.gov.il   ו/או במייל  02-5955950בטלפון 
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