מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת המפקחת הארצית על הבחירות

א .מידע מפנקס הבוחרים  -לציבור
יחידת הפיקוח הארצי תעמיד לטובת הציבור החל מתאריך  .18.080.90מרכז מידע טלפוני במסגרתו יינתן מענה לפניות
הציבור בנוגע להיכללות בפנקס הבוחרים והפרטים הרלוונטיים לפונה ,הכלולים בו 8להלן מספרו טל' 81-088-222-298
השירות ניתן באמצעות מענה אנושי וכן באמצעות מענה קולי ממוחשב ,מערכת מסרונים ופקסימיליה לכבדי שמיעה 8פרטים
נוספים יפורסמו באמצעי התקשרות8
שינויי מען שיעודכנו ברשות האוכלוסין עד לתאריך  0.8.1890ייכללו בפנקס הבוחרים הסופי ,חשוב להדגיש שיש לבצע את
השינויים בהקדם לאור חופשות החגים8
עדכון מען ופרטי רישום אחרים נעשה באמצעות לשכות רשות האוכלוסין ,פרטים נוספים ניתן למצוא באתר רשות האוכלוסין
וההגירה – 8http://www.piba.gov.il

ב .מסירת מידע פנקס  -למתמודדים
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בסעיף  91לחוק הבחירות מוסדר הנושא של מסירת מידע מפנקס הבוחרים8
בעניין זה קובע החוק כי כל מתמודד יוכל לקבל קובץ של "מידע פנקס" וכן מידע בדבר אזורי הקלפי8
"מידע פנקס" הנו קובץ הנגזר מקובץ פנקס הבוחרים וכולל מידע ונתונים על הבוחרים וכן מידע בדבר אזורי הקלפי8
שליפת קובץ הפנקס ממרשם האוכלוסין מתבצעת במועדים הקבועים בחוקי הבחירות :שליפה ראשונה מתבצעת
 95.יום לפני יום הבחירות כ' סיון תשע"ח ( )80.80.2810ושליפה שנייה (פנקס סופי)  0.יום לפני יום הבחירות
י"א תשרי תשע"ח ( )28.9.2810הקובץ נמסר לכל סיעה בכנסת ,לכל סיעה ברשות המקומית ולכל נציג של
רשימת מועמדים חדשה שצירף חתימות של בוחרים ( 08במועצה מקומית 188 ,בעירייה) התומכים במועמדותו8
הקובץ נמסר במדיה מגנטית בלבד ,ואיננו כולל שדה של שנת לידה8
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טפסי הבקשה ופירוט ההנחיות מופיעים באתר משרד הפנים בכתובת www.moin.gov.il
(א)

טופס בקשה של סיעה יוצאת  -על הטופס צריכים לחתום כל חברי הסיעה וכן האחראי מטעמם לטיפול
במידע 8נבקש כי תודיע לסיעות בישיבת ההזדהות על זכותן לקבל קובץ כאמור8

(ב)

טופס בקשה של נציג רשימת מועמדים חדשה  -יש למלא את הטופס ולצרף חתימות בוחרים8
1
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את הטופס המקוון בצירוף החתימות יש לשלוח בדוא"ל8pinkas@moin.gov.il :
מידע הפנקס בשלב זה נמסר לפונים ,על ידי יחידת הפיקוח הארצי על הבחירות ,במטה בירושלים 8עם
סגירת פנקס הבוחרים ( )0.8.1890יונפקו דיסקים נוספים שיועברו לפונים באמצעות מנהלי הבחירות ועל
כך תועבר הנחייה בהמשך8

ג .תעמולת בחירות

 .1תלונות בעניין תעמולת בחירות
ככלל ,חוק הבחירות (דרכי תעמולה) ,התשי"ט 9151-אינו מקנה למפקחת הארצית על הבחירות או למנהל הבחירות סמכויות
לטיפול בענייני תעמולה 8ואולם ,מטבע הדברים יגיעו אליכם פניות הנוגעות לתעמולה ,לרבות תעמולה האסורה על פי הדין,
ולכן חשוב שתדעו כיצד להנחות את הפונים8
אם הפנייה היא בדבר תעמולה אסורה לכאורה שעומדת להתרחש ,או פעולה אסורה לכ אורה שעודנה מתרחשת ניתן להגיש
עתירה למתן צו מניעה לפי סעיף 91ב לחוק ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ,על פי הנוהל שנקבע לעניין זה8
אם הפנייה היא בדבר פעולה אסורה לכאורה שנעשתה ניתן להגיש תלונה למשטרת ישראל ,האמונה על טיפול בעבירות
פליליות8
נוהל הטיפול בעתירות לצו מניעה לפי סעיף 91ב לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) מפורסם באתר ועדת הבחירות המרכזית וכן
בספר דיני הבחירות שיחולק לכם בהמשך 8הנוהל מצורף גם לחוזר זה ,ומוצע לחלקו לחברי ועדת הבחירות וכן להפנות אליו את
הפונים אליכם בתלונות הנוגעות לתעמולת בחירות אסורה8

 .2הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות ברשויות המקומיות
לקראת הבחירות פרסם מנכ"ל משרד הפנים חוזר מנכ"ל מיוחד מספר  580.90הכולל את הנחיות היועץ המשפטי לממשלה
בנושא 8יש להקפיד על הנחיות אלה ככתבן וכלשונן8
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ד .מימון בחירות
ע"פ חוק המימון ,כל סיעה ורשימה זכ אית לקבל מימון בחירות בהתאם למנדטים שזכתה בהם במועצה ובהתאם לתוצאות
הבחירות לראש הרשות 8טופסי מימון מקוונים להגשת בקשת מימון נמצאים באתר 8יש להגיש את בקשת המימון לא יאוחר מ-
 5( 0589.80.90ימים לפני הבחירות) 8יש להדגיש לבאי כח הרשימות כי הגשת בקשה היא תנאי לקבלת מימון לאחר
הבחירות ולא רק אפשרות לקבלת מקדמה8
שאלות בנושא המימון יש להפנות למחלקת המימון ביחידה לפיקוח ארצי על הבחירות בטלפון.0-5155150801 :

ה .מידע באתר משרד הפנים
באתר משרד הפנים יש מידע רב ומפורט בנושא הבחירות ,בין השאר בעניין מידע פנקס ,שאלות ותשובות ,לוח זמנים נוהל גיוס
מזכירים וכו' 8מוצע להפנות את חברי ועדת הבחירות ואת המועמדים לאתר האינטרנט לקבלת המידע 8כתובת האתר האינטרנט
של משרד הפנים –www.moin.gov.il
מו צע להפנות את הפונים אליכם בנושאים אלה לקבל את המידע הרלוונטי באתר האינטרנט של המשרד 8לאורך מערכת
הבחירות יועלה לאתר מידע נוסף8

3

