
 

 

  

 תאריך:_______________ 
 לכבוד

 הפיקוח הארצי על הבחירות 
 משרד הפנים

 ירושלים
 התחייבות אישית

 
 אני: _____________  מספר ת.ז __________ בא כוחה של סיעת ___________

 שם מלא  
 

 .ברשות מקומית ___________
 

 בזאת:מצהיר 

מופקד בידנו  ,ניםקצב לסיעתנו על ידי משרד הפהסכום שהוכי ידוע לי שכל  .1

לתשלום לחברי ועדות הקלפי שכיהנו  אך ורק במלואו מיועדלפיקדון בלבד הוא 

 .מטעם סיעתנו ביום הבחירות

 

, בהתאם שכרו המלאאת  ם הסיעהמטע שלם לכל חבר ועדת קלפימתחייב ל אני .2

או חלקו )אם לא נכח  ליום מלא ₪ 472.5בסך של  בהוראת שעהלסכום שנקבע 

, בהתאם לכל הוראות החוק בהתאם לחלקיות העסקתו בפועלא(, בקלפי יום מל

 .רשימת החברים כאמור למשרד הפניםציא אמו ,הרלוונטיות
 

מהתשלום המיועד לחברי ועדות הקלפי סכום כלשהו  שלא ינוכהאני מתחייב  .3

 (.למפלגה וכיוצא באלהלרבות ניכוי הוצאות דמי טיפול, תרומה )
 

יקוזזו חזרו ע"י הסיעה למשרד הפנים ויכול שיו שלומים ביתרתידוע לי כי  .4

 מתשלומי מימון הבחירות.
 

 :אסמכתא לחשבון( יש לצרף) אבקש להעביר את התשלום לחשבון בנק שפרטיו .5

 שם החשבון מספר חשבון מספר סניף מספר בנק שם בנק
     
 
 

 ולראייה באתי על החתום
 

        
 תאריך  חתימה  שם מלא



 

 

  

 תשלומים לחברי ועדות קלפי –ת דעת של רואה חשבון דוגמא לנוסח חוו

 )הטופס יוגש על נייר פירמה של רואה חשבון(

 

 תאריך: _______________

 לכבוד

 הפיקוח הארצי על הבחירות

 משרד הפנים

 

 חוות דעת רואי חשבון בגין תשלומים לחברי ועדות קלפי מטעם סיעת   _______

 2018 לרשומ"קעבור איוש קלפיות בבחירות 

 

מספר תיק במועצת רואי  שם רואה החשבון:
 חשבון

 מספר זהות:

 
 

  

         
 כתובת:

 
 

     
 מיקוד יישוב מספר רחוב

 
 

  –לאמור  לפיקוח הארצי על הבחירות במשרד הפניםאני החתום מטה, מודיע בזאת 

 

הסיעה(, הטילה עלי  –)להלן  _________ ברשות מקומית __________  סיעת .1

לבדוק את התאמתם של התשלומים שערכה הסיעה לנציגיה בוועדות הקלפי 

, ביקרנו את דוח התשלומים לחברי ועדות הקלפי המצורף, 2018לרשומ"ק בבחירות 

המסומן בחותמתנו לשם זיהוי ואשר מתייחס לתשלומים כאמור. ביצוע התשלומים 

ריותנו היא לבקר את תשלומיה של הסיעה, ודוח הביצוע הינם באחריות הסיעה.  אח

 לחוות דעה על התשלומים אלה ועל דוח ביצוע זה בהתבסס על ביקורתנו.   

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. על פי תקנים אלה נדרש  .2

מאתנו לתכנן ולהעריך את הביקורת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 

מוטעית. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בדוח הביצוע הצגה 

בסכומים ובמידע שבדוח הביצוע, בחינה של הכללים שנקבעו על ידי חשבות ועדת 



 

  

 קלפי, אימות גובה הסכומיםבהבחירות, לרבות אימות נוכחות מקבלי התשלום 

 ששולמו בפעל, בהתאם לביצועו וכן הערכת נאותות דוח התשלומים בכללותו.

 

 נו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.א .3

 

לדעתנו, דוח הביצוע הנ"ל משקף באופן נאות, בהתאם להנחיות ועדת הבחירות  .4

ובהתאם לרישומים שנערכו על ידי הסיעה מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות 

 הפעילות האמורה. 

 

החזר השלמת ל אישורנו זה מהווה תנאי לכך שהסיעה תהא זכאיתש לנוידוע  .5

 התשלום ששילמה לחברי ועדות הקלפי מטעמה.

 
 

 

 בכבוד רב,

 

 )חתימה + חותמת(

 רואה חשבון

 
 


