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   מבוא
 על המועמד למלא טופס פנייה למבקר המדינה באתר מבקר המדינה.

 מטרת טופס הפנייה:

 הצהרה על התמודדות

 קבלת הרשאות גישה למערכת )משתמש וסיסמה(

 אפשרות להתחלת הדיווח המערכת

 

 המדריך והמערכת הממוחשבת רשומים בלשון זכר, עמכן המועמדות הסליחה.

 

 הסבר
 

 :טופס הפנייה מורכז מחמישה דפים

 פרטי המועמד וההתמודדות. –דף ראשון 

 איש קשרפרטי  -דף שני

 פרטי בנק ורואה חשבון -דף שלישי

 הצגת סיכום הנתונים ואישור –דף רביעי 

 הדפסת הטופס –סיום  –דף חמישי 

 יש להדפיס את טופס הפנייה ולשלוח בפקס למשרדי מבקר המדינה.

 
 

 הערות:

 שדות חובה מסומנים בכוכבית אדומה.

 יש להקפיד למלא נתונים נכונים.

 סת הדוח, יש לפנות למשרדי מבקר המדינה מימון מפלגות.במידה והיתה בעיה בהדפ
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 פרטי המועמד וההתמודדות – דף ראשון –טופס הפנייה 
 

 יש להקפיד מאוד על הזנה נכונה של דואר אלקטרוני

 נתוני התמודדות

יש להתקשר לאגף מבקר  –במידה והמפלגה עליה הינך מעוניין להצהיר אינה ברשימה  -מפלגה 
 .מימון מפלגות-המדינה

מוצגת רשימה של תפקידי התמודדות לבחירות. במידה והתפקיד עליו הינך מעוניין  –מערכת בחירות 
 מימון מפלגות.-יש להתקשר לאגף מבקר המדינה –להצהיר אינו ברשימה 

ידע את המספר ניתן יש לרשום את מספר בעלי זכות הבחירה. במידה ואינך  –בעלי זכות בחירה 
 לרשום הערה כגון "לא ידוע".

 במידה ונבחר "כן" , יש לבחור את תפקיד. –האם נבחר ציבור 
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 פרטי איש קשר – דף שני –טופס הפנייה 
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 פרטי בנק ורואה חשבון – דף שלישי –טופס הפנייה 
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 אישור – דף רביעי –טופס הפנייה 
 

 למערכת תקינים.יש לוודא שהנתונים שהזנת 

 שקראת את ההסבר הרשום בתחתית המסך.        Vיש לסמן ב  –לפני לחיצה על "המשך" 
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 סיום – דף חמישי –טופס הפנייה 
 

 יש להדפיס את טופס הפנייה, לחתום עליו ולשלוח בפקס למשרדי מבקר המדינה.

 

 


