הגשת מועמדות מוקדמת לבחירות המקדימות לרשימת העבודה לכנסת ה 21-
חלק א'  -פרטים אישיים:
שם פרטי  +שם משפחה____________________ :
כיצד תרצי/ה ששמך יופיע במסך ההצבעה?ֹֹ ___________________ֹֹ
כיצד תרצי/ה ששמך יופיע במערכת המסרונים (אותיות אנגליות בלבד עד  9תווים):
____________________________________
ת.ז_______________________ .
מגדר______________________ :
תאריך לידה__________________ :
כתובת (רחוב  /מספר בית  /ישוב) ______________________ :
טל נייד______________________ :
מייל________________________ :
איש/ת קשר מטעמך________________________________ :
נייד______________________________ :
מייל________________________________________ :
עם הגשת המועמדות יש לשלוח למייל של אגף מפקד את הפרטים הבאים
(פרטים אלה יוטמעו באתר המפלגה שיוקם לקראת הפריימריז)
•
•
•

תמונה של המועמד/ת שתשמש למסך ההצבעה ולאתר המועמדים/ות
קישורים לרשתות חברתיות אשר יוטמעו.
קורות חיים של המועמד/ת לאתר המפלגה.

אני מצהיר/ה שהתמונה אינה כפופה לזכויות יוצרים וכי יש לי היתר מלא לעשות בה שימוש.
ידוע לי כי כל דרישה או תביעה שתובא לעניין זה תהיה באחריותי.
חתימת המועמד/ת______________________________ :

מייל אגף מפקדmifkad@havoda.org.il :

מפלגת העבודה הישראלית – יגאל אלון  ,53תל אביב-יפו6706206 ,
טלפון ,03-7283606 :פקס03-7283616 :

חלק ב' – הצהרת המגיש/ה:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

.1.5

אני כשיר/ה להיבחר לכנסת ה 21 -לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] תשכ"ט 1969 -
ועל פי כל דין.
לא קיימת כל מגבלה על זכותי להיבחר לתפקיד על פי חוקת מפלגת העבודה.
אני חבר/ה מפלגת העבודה עובר ליום 26.12.18
ידוע לי שהגשת המועמדות המוקדמת אינה מקנה כל זכות זולת הזכויות המפורטות בנוהל
זה .כמו כן ,ידוע לי שהגשת המועמדות אינה מחייבת כל גורם מפלגתי לרבות ועדת
הבחירות המרכזית ,הנהלת המפלגה וועידת המפלגה.
לאחר אישור תקנון הבחירות ע"י הוועידה העשירית ,אגיש את מועמדותי מחדש בהתאם
לנוהל שייקבע בתקנון.

שם המועמד/ת__________ :

חתימת המועמד/ת__________ :

 .2שליחת מסרונים:
 .2.1במהלך מערכת הבחירות ,כל מועמד/ת רשאי/ת לשלוח לבעלי/ות זכות הבחירה שני
מסרונים ( )SMSבלבד; מובהר כי האיסור לשלוח מעל לשני מסרונים ,חל על המועמד/ת
ועל כל מי מטעמו.
 .2.2שליחה של מסרונים כאמור לעיל ,תתבצע אך ורק באמצעות המערכת הייעודית אותה
תעמיד המפלגה לרשות כלל המועמדים/ות.
 .2.3המועמד/ת מצהיר/ה כי הוא מודע/ת לסמכותה של ועדת הבחירות להטיל עונשים
וסנקציות עד כדי פסילת המועמדות במידה ויעבור המועמד/ת על הוראות שליחת
המסרונים.

שם המועמד/ת__________ :

חתימת המועמד/ת__________ :

 .3קבלת טיוטת פנקס הבוחרים:
 .3.1חבר/ה שהגיש/ה מועמדות מוקדמת זכאי/ת לקבל בעותק אלקטרוני בלבד ( EXCELאו
 )PDFאת ספר הבוחרים למטרות התמודדות זו בלבד .ספר הבוחרים יופק על ידי אגף
המפקד והמידע ויימסר למועמד/ת שביקש/ה זאת בכפוף לחתימתו על התחייבות לשמירה
על סודיות ולשימוש נאות במידע ,על פי הוראות ועדת הבחירות בעניין.
 .3.2הפרטים שיכללו בטיוטת פנקס הבוחרים יכללו :מספר ת"ז ,שם מלא ,מספר טלפון ומען
 .3.3החבר/ה יתחייב כי עם סיום הבחירות המוקדמות ישמיד את עותק פנקס הבוחרים.
במידה ולא יגיש את מועמדותו עד למועד האחרון להגשת המועמדות  -ישמיד את הפנקס
במועד זה.

מפלגת העבודה הישראלית – יגאל אלון  ,53תל אביב-יפו6706206 ,
טלפון ,03-7283606 :פקס03-7283616 :

שם המועמד__________ :

חתימת המועמד__________ :

חלק ג'  -הצהרה בדבר תשלום דמי הגשת המועמדות:
הנני מצהיר/ה כי הנני משלם/ת עבור עצמי באמצעות המחאה אישית שלי שאינה שייכת
לחברה/עמותה/תאגיד.

שם המועמד/ת__________ :

חתימת המועמד/ת__________ :

מפלגת העבודה הישראלית – יגאל אלון  ,53תל אביב-יפו6706206 ,
טלפון ,03-7283606 :פקס03-7283616 :

