
 

 

 ن يالثالثة والعشر للكنيست لجنة النتخابات المركزية

 

 اورشليم  

 2020من آذار  04

 

 اعالن للصحافة 

 )غير الرسمية( شبه نهائية   نتائج انتخابات الكنيست الثالثة والعشرون

 

هذه النتائج تنشر بعد تدقيق وتمحيص أجرته لجنة االنتخابات المركزية 

 . بعد  ليست النتائج الرسمية فهيمع ذلك و

وستقدم الى رئيس   10.03.2020النتائج الرسمية ستنشر يوم الثالثاء 

 الدولة.

صناديق اقتراع )التي تشمل    6هذه النتائج ال تشمل نتائج التصويت في 

 (  فعلياال يصوتون  –القتراع من أصحاب حق ا 5.500

تواصل فحص وتدقيق هذه النتائج بشكل معمق االنتخابات وال تزال لجنة 

ال سيما وانه وقعت احداث تمس بنزاهة االنتخابات وال يزال فحص هذه  

 الصناديق مستمرا. 

وخالل األيام القليلة القادمة وحتى نشر النتائج الرسمية تواصل اللجنة تنفيذ  

 الفحوصات اإلضافية على اصعدة عدة:سلسلة من 

  700حتى اآلن تم فحص  –عملية "إدارة نزاهة االنتخابات"  .1

صندوق اقتراع تم اختيارها حسب معايير مختلفة ومن المتوقع ان 

 خرى. األقتراع االيتم فحص مئات صناديق 

 

 



 

 

خالل يوم   تقديمهاهذه العملية يتم أيضا فحص شكاوى تم  إطارفي 

من قبل الجمهور بشأن محاوالت   وفي األيام االخيرةاالنتخابات 

بما في ذلك تقارير من قبل شرطة   االنتخابات،للمساس بنزاهة 

بين صناديق االقتراع لإلشراف  الجوالةإسرائيل وتقارير المراقبين 

 تم فحص مئات التوجهات. اإلطارا على نزاهة االنتخابات. وفي هذ

 فحص توجهات تقدمت بها قوائم المرشحين المختلفة. .2

تم تنفيذ  اإلطارفي هذا  –تنفيذ رقابة على النتائج  االستمرار في .3

وفحوصات إحصائية وأخرى   طباعة،فحوصات للكشف عن أخطاء 

 جة عن المألوف. رخا

عملية فرز أصوات  إطارفحص الحاالت التي تم كشفها في  .4

شبهات فيها والتي ظهرت  الخارجية،المقترعين في المظاريف 

 بتصويت مزدوج: 

خرى في  بتصويت في صناديق اقتراع عادية وأه احالة اشتب 877 .1

 التي من السهل الوصول إليها. الصناديق صناديق خاصة مثل 

وا بأصواتهم في صندوقي  حالة يشتبه بأن مقترعين أدل 438 .2

اقتراع من السهل   صندوقيمثل  مختلفين،اقتراع خاصين 

 الوصول اليهما. 
 

فانه من المحتمل ان يكون لهذه الفحوصات تداعيات  وللتأكيد للتوضيح

لك فان النتائج المنشورة هنا ال تزال خاضعة ذعلى النتائج النهائية ول

  لتغييرات وتعديالت محتملة. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الثالثة والعشرين

 

 بما في ذلك نتائج حساب المقاعد:

 

                %46,71                       نسبة التصويت:                           . 1

 255,453,6                  أصحاب حق االقتراع:                     . 2

         4,612,007                                                 المقترعينعدد .3

 25,053           األصوات المشطوبة ومغلفات بدون أوراق تصويت. 4

 4,586,954     عدد األصوات الصالحة                                 . 5

 4,547,718التوزيع: ائم المشاركة في و مجموع األصوات الصالحة للق. 6

 149,004      الصالحة:  ت األصوا)نسبة الحسم( من عدد  % 3,25. 7

 37,897. قياس المقعد:                                                       8

 

 

 التعاقد بين قوائم المرشحين(   . توزيع المقاعد )بما في ذلك 9

      

  7أ م ت(                                        )אמת  .1

 7ج(                                                 ג ) .2

  15         و ض ع م (                       ודעם ) .3

 6          ط ب (                              טב )  .4

 7         ل(                                      ל )  .5

 36          م ح ل(                            מחל ) .6

 33            ف ه (                            פה )  .7

 9             ش س (                        שס )  .8

_______________________________ 
 120المجموع :                                    


