
אני מצרף בזאת את המסמכים הבאים:

א. אישור על תשלום דמי השתתפות בהוצאות הצינות הדתית, לצורך ארגון הבחירות המקדימות, בסך: 

1. לתפקיד יו"ר: 7000 ש"ח.

2. לתפקיד ח"כ: 3600 ש"ח.

ב. חתימות מתפקדי המפלגה:

1. לתפקיד יו"ר: 500 חתימות.

2. לתפקיד ח"כ: 180 חתימות.

ג. צילום תעודת זהות 

מתפקדים. משפיעים.מתאחדים.

טופס מועמדות לבחירות המקדימות 
לרשימת הציונות הדתית לכנסת ה - 25

בס״ד

לכבוד

ועדת הבחירות לרשימת הציונות הדתית לכנסת ה-25

.1

.2

הנדון: הגשת מועמדות בבחירות המקדימות של מועמדי הציונות הדתית לכנסת ה-25

אני הח"מ1                                       מס' ת.ז                               המתגורר/ת בכתובת                                             חבר/ת מפלגת 

הציונות הדתית2 , מגיש/ה בזה את מועמדותי במסגרת הבחירות המקדימות של מועמדי הציונות הדתית לכנסת ה-25 לתפקיד

:(x-יש לסמן אופציה אחת בלבד ב)

   יו"ר המפלגה והמקום הראשון ברשימת המועמדים לכנסת

   מועמד לתפקיד ח"כ מטעם המפלגה

   מועמד מרכז המפלגה למקום העשירי ברשימה

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

א. אני חבר/ת מפלגת הציונות הדתית ושילמתי למפלגה כסדרם את דמי החבר השנתיים. 

ב. אני מזדהה עם ערכי המפלגה כפי שמופיעים בתקנון המפלגה, ומתחייב/ת כי אפעל ככל יכולתי לטובת המפלגה ולמימוש 
החזון של עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל.

ג. אני זכאי/ת להיבחר לכנסת ה- 25, לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) תשכ"ט-1969. לא קיימת כל הגבלה על זכותי 
להיבחר לתפקיד על פי תקנון תנועת הציונות הדתית ועל פי כל דין. 

ד. אני מאשר/ת בזאת, כי קראתי וכי אני מודע לכל ההוראות הנוגעות לתרומות, הגשת דו"חות למבקר המדינה, הוצאות וניהול 
חשבונות בבחירות מקדימות, כפי שנקבעו בחוק המפלגות תשנ"ב-1992 ובהנחיות מבקר המדינה ומתחייב/ת למלאם .

ה. אני מאשר/ת בזאת, כי קראתי וכי אני מודע/ת לכל ההוראות הנוגעות לסדרי הבחירות המקדימות כפי שנקבעו בתקנון 
הציונות הדתית, בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית ובכל דין. 

ו. אני מתחייב/ת לנהל קמפיין בחירות חיובי וחברי, שיכבד את המפלגה והמתמודדים מטעמה.

ז. ידוע לי, כי הגשת הבקשה להצגת מועמדותי, אינה מהווה אישור של מועמדותי בבחירות. 

 1 על המועמד/ת לרשום את פרטיו האישיים בדיוק כפי שהם מופיעים בתעודת הזהות, שכן כך הם יופיעו  ברשימת המועמדים. 

 2 האיחוד הלאומי תקומה



מתפקדים. משפיעים.מתאחדים.

בס״ד

אני מצרף בזאת את המסמכים הבאים:3.

א. אישור על תשלום דמי השתתפות בהוצאות הצינות הדתית, לצורך ארגון הבחירות המקדימות, בסך: 

1. לתפקיד יו"ר: 7000 ש"ח.

2. לתפקיד ח"כ: 3600 ש"ח.

ב. חתימות מתפקדי המפלגה:

1. לתפקיד יו"ר: 500 חתימות.

2. לתפקיד ח"כ: 180 חתימות.

ג. צילום תעודת זהות 

אני הח"מ1                                       מס' ת.ז                               המתגורר/ת בכתובת                                             חבר/ת מפלגת 

הציונות הדתית2 , מגיש/ה בזה את מועמדותי במסגרת הבחירות המקדימות של מועמדי הציונות הדתית לכנסת ה-25 לתפקיד

:(x-יש לסמן אופציה אחת בלבד ב)

   יו"ר המפלגה והמקום הראשון ברשימת המועמדים לכנסת

   מועמד לתפקיד ח"כ מטעם המפלגה

   מועמד מרכז המפלגה למקום העשירי ברשימה

אני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזה כדלקמן:

א. אני חבר/ת מפלגת הציונות הדתית ושילמתי למפלגה כסדרם את דמי החבר השנתיים. 

ב. אני מזדהה עם ערכי המפלגה כפי שמופיעים בתקנון המפלגה, ומתחייב/ת כי אפעל ככל יכולתי לטובת המפלגה ולמימוש 
החזון של עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל.

ג. אני זכאי/ת להיבחר לכנסת ה- 25, לפי חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב) תשכ"ט-1969. לא קיימת כל הגבלה על זכותי 
להיבחר לתפקיד על פי תקנון תנועת הציונות הדתית ועל פי כל דין. 

ד. אני מאשר/ת בזאת, כי קראתי וכי אני מודע לכל ההוראות הנוגעות לתרומות, הגשת דו"חות למבקר המדינה, הוצאות וניהול 
חשבונות בבחירות מקדימות, כפי שנקבעו בחוק המפלגות תשנ"ב-1992 ובהנחיות מבקר המדינה ומתחייב/ת למלאם .

ה. אני מאשר/ת בזאת, כי קראתי וכי אני מודע/ת לכל ההוראות הנוגעות לסדרי הבחירות המקדימות כפי שנקבעו בתקנון 
הציונות הדתית, בהחלטות ועדת הבחירות המרכזית ובכל דין. 

ו. אני מתחייב/ת לנהל קמפיין בחירות חיובי וחברי, שיכבד את המפלגה והמתמודדים מטעמה.

ז. ידוע לי, כי הגשת הבקשה להצגת מועמדותי, אינה מהווה אישור של מועמדותי בבחירות. 

לשימוש פנימי: 

הבקשה נבדקה על ידי                                     ביום                                     ולהלן הערותיו:

ולראיה באתי על החתום:

היום

חתימת המועד

מס' ניידכתובת E-mailשם פרטי ושם משפחה

החלטת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-  25:

התמודדות המועמד:  מאושרת/לא מאושרת - מחק את המיותר


