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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965
ת בקשות להיכלל ברשימות משלימות ש ג ת בדבר 0דרי ה ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965,
 אני מתקין תקנות אלה:

 1. בקשה להיכלל ברשימות משלימות תוגש לשר הפגינ! באמצעות המזכיר של הדשות
 המקומית שבתחומה מתגורר המבקש.

 2. בקשה תהיה ערוכה לפי הנוסח שבטופס מס׳ 1 בתוספת.

. בקשה תהיה חתומה ביד המבקש ובעת הגשתה, כאמור בתקנה 1, תוצג תעודת הזהות 3 
 של המבקש.

 4. מזכיר הרשות המקומית יאשר את קבלת הבקשה לפי הנוסח שבטופס מס׳ 2 בתוספת.

 5. מזכיר הרשות המקומית יקבל את הבקשות בכל יום מהימים שנקבעו לכך בסעיף 14
 לחוק ובשעות העבודה המקובלות באותה הרשות המקומית.

 6. מזכיר הרשות המקומית אחראי על שמירת הבקשות בימי קבלתן ועל העברתן לשר
 הפנים בתום התקופה להגשתן.

 7. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (בחירות) (סדרי הגשת בקשות
 להיכלל ברשימות משלימות), תשכ״ה—1965״.

 הגשת בקשות

 נוסח הבקשה

 אופן הגשת
 בקשה

 אישור על
 הגשת בקשה

 שעות קבלת
 הבקשות

 שמירת בקשות
 והעברת!

 ד!׳5»ם
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פפת  תו
 (תקנה. 2)

 טופס מס׳ 1

 חוק הרשויות המקומיות(בחירות), תשכ״ה—1%5
1  בקשה להיכלל ברשימה משלימה לפי סעיף 3

 לכבוד
 שר הפנים

 אני, הח״מ, מחוסר אזרחות ישראלית, מבקש בזה לכלול את שמי ברשימה משלימה
 לפנקס הבוחרים לשנת באזור הקלפי הנמצא בתחום הישוב בו אני גר

 מלפני (היום הקובע)
 הפרטים האישיים שלי הם כמפורט להלן:

 (רשום פרטים אלה בהתאם לרשום בתעודת הזהות):

 ו. שם המשפחה שם המשפחה הקודם (אם שונה) לשימוש משרדי

 2. שם פרטי (שמות פרטיים) 3. שם האב (או האם)

 5. אני תושב בישוב
 וגר בו מתאריך:•

 4. מספר הזהות

 הםפרות

 6. שם השכונה 7. שם הרחוב ומם׳ הבית

 8. שנת הלידה 9. בעל אזרחות

ת ידו של המבקש מ י ת  ח

 תאריך.

 לשימוש משדרי

 הבקשה נמסרה ביום כל הפרטים שנרשמו לעיל גמצאו מתאימים
 לרישום בתעודת הזהות של המבקש (פרט לנתינות).

 תאריך:.
מת המקבל)  (חתי
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 טופס מס׳ 2

 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965
 אישור על קבלת בקשה להיכלל ברשימה משלימה

 אני מאשר כי מר/ת בעל תעודת זהות מספר

 הספרות_ פדרה

 הגיש/ה היום בקשה לרישום ברשימה משלימה לעירית/למועצה המקומית

 תאריך:
 (חתימת המקבל)

ח ו ר ה פ ט י ג ר  כ״ג בתמוז תשכ״ה (23 ביולי 1965) ז
) שר הדתות 7 6 5 2 1 מ 4 ח ) 

 ממלא מקום שר הפנים

 קובץ התקנות 1749, כ״ה בתמוז תעכ״ה, 25.7.1060
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 8 אגורות


