נספח 1

הודעה

1

אל :מבקר המדינה
מאת............................ :
אני החתום מטה______________________________________________________ ,
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
)שמו המלא של המועמד ,מס' הזהות שלו ,מענו ,מספר הטלפון הקבוע ,הטלפון הנייד והפקס שלו
וכתובת הדואר האלקטרוני שלו(

מודיע בזה לפי סעיף 28כ לחוק המפלגות ,התשנ"ב) 1992-להלן  -החוק( ,וסעיף 27
להנחיות מבקר המדינה לפי חוק המפלגות בדבר ניהול מערכת חשבונות ודיווח בבחירות
מקדימות ,התשס"ט) 2008-להלן  -ההנחיות( ,כלהלן:
.1

קראתי את כל ההוראות הנוגעות לתרומות ,להוצאות ולניהול החשבונות בבחירות
מקדימות ,כפי שנקבעו בחוק ובהנחיות ,ואני מודע להן;

.2

אני מתכוון להתמודד על תפקיד )רשום שם התפקיד( ..............................................
בבחירות המקדימות שיתקיימו במפלגת ;............................................................

.3

על פי נתונים שקיבלתי מהמפלגה על ידי )רשום שם ותפקיד במפלגה(
 ,...........................................................................מספר בעלי זכות הבחירה לתפקיד שעליו אני
מתמודד הוא ...............

.4

להלן פרטי החשבון הבנק שלי שיוחד לבחירות המקדימות:
חשבון על שם____________________________ שמספרו_______
בבנק __________________ סניף________________.

_______________
__________________
1

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.

__________________

התאריך

חתימת המועמד

נספח 2
דוח הכנסות והוצאות
הכנסות *
תרומות עצמיות-

--

-----------------תרומות כספיות -

-----

--------------תרומות בשווה כסף -

-----

--------------הכנסות אחרות -

----

--------------סה"כ הכנסות -
_____________
* יש לצרף לדוח הכספי פירוט של התרומות הכולל את הפרטים הבאים לכל
תרומה :שם התורם ,יישוב/עיר מגורים ,ת.ז של התורם ,סכום התרומה וסוג

התרומה )בכסף ,שווה כסף או תרומה עצמית(.
הוצאות
פרסום ,כנסים וסקרים

----

---------------העסקת עובדים ופעילים

---

----------------שירותים מקצועיים

----

----------------

רכב ונסיעות ,משרדיות ,תקשורת ואחזקה

-----

---------------

הוצאות אחרות )כולל דמי רישום(

----

---------------סה"כ

הוצאות

_____________

יתרת עודף )גירעון( בתקופת הבחירות
_____________

אני החתום מטה ,מצהיר בזאת שהאמור בדוח ההכנסות וההוצאות הוא שלם ונכון:
שם המועמד _________________ :ת.ז _______________ חתימה _____________

נספח 3
הודעה על אי-קבלת תרומות או אי-הוצאת הוצאות

2

אני החתום מטה_____________________________________________________,

)שמו המלא של המועמד ,מס' הזהות שלו ,מענו ,מספר הטלפון הקבוע ,הטלפון הנייד והפקס שלו
וכתובת הדואר האלקטרוני שלו(.

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק
אם לא אעשה כן ,אני מצהיר בזה ,לפי סעיף 28כב)ב( לחוק המפלגות ,התשנ"ב-
 ,1992כדלקמן:
.1

התמודדתי בבחירות מקדימות במפלגה.....................................................................
על התפקיד) ...................................................להלן  -התפקיד(;

.2

לא היו לי כל הוצאות בקשר להתמודדותי בבחירות המקדימות על התפקיד

מלבד הוצאות
רישום למפלגה.
.3

לא קיבלתי כל תרומות למימון התמודדותי בבחירות המקדימות על התפקיד;

.4

אני מצהיר כי זה הוא שמי ,להלן חתימתי ,ותוכן תצהירי אמת ונכון.

__________________
2

מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך הכוונה לגברים ולנשים כאחד.

_____________
_____________________
תאריך
חתימת המועמד

_______________

