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תקנות הבחירות לכנסת ,התשל"ג1973-
(קובץ תקנות התשל"ג ,עמ' )1978

תיקונים:

שם
התשל"ד
התשל"ז
התשמ"א
התשמ"ד
התשמ"ד (מס' )2
התשמ"ח
התשנ"ב
התשנ"ב (מס' )2
התשנ"ב (מס' )3
התשנ"ב (מס' )4
התשנ"ו
התשנ"ו (מס' )2
התשנ"ו (מס' )3
התשנ"ט

מראה מקום
ק"ת התשל"ד ,עמ' ;470
ק"ת התשל"ז ,עמ' ;1208
ק"ת התשמ"א ,עמ' ;1104
ק"ת התשמ"ד ,עמ' ;1400
ק"ת התשמ"ד ,עמ' ;1871
ק"ת התשמ"ח ,עמ' ;1060
ק"ת התשנ"ב ,עמ' ;756
ק"ת התשנ"ב ,עמ' ;951
ק"ת התשנ"ב ,עמ' ;1088
ק"ת התשנ"ב ,עמ' ;1158
ק"ת התשנ"ו ,עמ' ;70
ק"ת התשנ"ו ,עמ' ;748
ק"ת התשנ"ו ,עמ' ;822
ק"ת התשנ"ט ,עמ' ;735

מראה מקום
שם
ק"ת התש"ס ,עמ' ;589
התש"ס
התשס"א ק"ת התשס"א ,עמ' ;382
התשס"ב ק"ת התשס"ב ,עמ' ;609
התשס"ה ק"ת התשס"ה ,עמ' ;859
התשס"ו ק"ת התשס"ו ,עמ' ;458
התשס"ט ק"ת התשס"ט ,עמ' ;250
התשע"ג ק"ת התשע"ג ,עמ'  ;158ת"ט
ק"ת התשע"ג עמ' ;168
התשע"ד ק"ת  7365התשע"ד ,עמ' ;1042
התשע"ה ק"ת  7432התשע"ה ,עמ' ;22
התשע"ח ק"ת  7948התשע"ח ,עמ' ;958
התשע"ט ק"ת  8160התשע"ט ,עמ' .1950
[טרם פורסם].
התש"ף
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תקנות הבחירות לכנסת ,התשל"ג–1973
בתוקף סמכותי לפי סעיף  145לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט–,1969
בהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ועל פי המלצתה ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק א' :פרשנות
הגדרות

.1

תיקון התשס"ו
תיקון התשמ"א;
התשמ"ח

תיקון התשס"ו

בתקנות אלה –
"אמצעי זיהוי"  -אחד מהמסמכים המזהים המנויים בסעיף (74ב)
לחוק;
"קלפי"  -התיבה שבה מכניסים את מעטפות ההצבעה לצורך
ספירת הקולות; ובבחירות בכלי שיט  -התיק שתספק הועדה
המרכזית לאחראים לארגון ההצבעה ולניהולה בכלי השיט;
ובבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר  -כהגדרתו בתקנה 104ז;
"מקום הקלפי"  -החדר שבו יושבת ועדת הקלפי ביום הבחירות;
"יושב ראש ועדת הקלפי"  -מי שנתמנה לכך ,ובהעדרו  -סגנו,
ובהעדר שניהם בזמן שבין פתיחת מקום הקלפי ובין העברת חומר
הבחירות לועדה האזורית  -הקשיש שבין חברי ועדת הקלפי
הנוכחים במקום הקלפי.
" 25מטרים ממקום הקלפי" – [בטלה].

פרק ב' :הוראות כלליות
הועדה המרכזית והועדות האזוריות יקבעו סדר עבודתן ,במידה
שלא נקבעו בחוק או בתקנות.
לצורך השימוש בכל זכות הנתונה לפי החוק או התקנות לחבר
הועדה המרכזית או לחבר ועדה אזורית או למזכיר ועדת קלפי,
תשמש תעודה שניתנה על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
או מי שהוא הסמיך ,הוכחה מספקת לזיהויו.

סדר עבודת
הועדות
זיהוי
בעלי
תפקידים

.3

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

3א.

[בטלה].

תיקון התשל"ז;
התשע"ח
תיקון התשס"א;
התשע"ג; התשע"ח

.4

(א)

[בטלה].

(ב)

רשימת שמות החברים של ועדה אזורית ,שמונו לפי סעיפים
 19ו 20-לחוק ,תונח לעיון כל דורש במשרדה של הוועדה
המרכזית ושל הוועדה האזורית הנוגעת בדבר.
הוועדה המרכזית תפרסם באתר האינטרנט שלה ,לא יאוחר
מהיום ה 40-שלפני יום הבחירות ,הודעה על מקום מושבן
של הועדות האזוריות ושמותיהם של יושבי ראש הועדות
האזוריות ,שמונו לפי סעיף (20א) לחוק ,ומנהלי הועדות;
בהודעה כאמור תצויין גם אפשרות העיון כאמור בתקנה
משנה (ב).

תיקון התשס"א;
התשע"ג; התשע"ה;
התשע"ח

.2

פרק ג' :ועדות אזוריות

(ג)
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.5

תיקון התשע"ט

בא-כוח סיעה בכנסת או ממלא מקומו רשאי למנות מתוך
חברי ועדה אזורית מרכז של הסיעה בועדה האזורית וממלא
מקומו; הודעה על מינוי זה תימסר בכתב ליושב ראש הועדה
האזורית והמינוי ייכנס לתוקפו מיד עם קבלת ההודעה; לא
נתמנה מרכז של סיעה וממלא מקומו כאמור ,ייחשב כמרכז
הסיעה הקשיש מבין חברי הסיעה בועדה האזורית ,וממלא
מקומו  -כממלא מקום של מרכז הסיעה.

(א )1בא-כח סיעה בכנסת או ממלא מקומו רשאי למנות ,מקרב
חברי הוועדה המרכזית או ממלאי מקומם ,מרכז ארצי
וממלא מקומו; מונה מרכז ארצי כאמור ,יראו אותו כמרכז
הסיעה בכל אחת מהוועדות האזוריות ,אלא אם כן הודיע
בא-כח הסיעה בכנסת אחרת.
(א )2מינוי כאמור בתקנה זו יהיה במסירת הודעה ,בחתימת בא-
הכח או ממלא מקומו ,ליושב-ראש הוועדה המרכזית,
ובמינוי של מרכז בוועדה אזורית גם ליושב ראש הוועדה
האזורית.
(ב) מרכז הסיעה ,ובהעדרו  -ממלא מקומו ,רשאי לקבל בשם
סיעתו כל הודעה המיועדת לסיעתו ולמסור כל הודעה
בשמה.
בא-כוח סיעה בכנסת רשאי למנות ממונה מטעם הסיעה
(ג)
לצורך מסירת וקבלת הודעות בשם הסיעה בנוגע למינוי בעלי
תפקידים בוועדות הקלפי לפי סעיף  21לחוק (בתקנת משנה
זו – הממונה על איוש קלפיות); על אף האמור בתקנת משנה
(ב) ,מונה ממונה על איוש קלפיות לסיעה פלונית ,לא יהיה
רשאי מרכז ארצי או מרכז בוועדה אזורית למסור או לקבל
כל הודעה בעניין מינוי בעלי תפקידים בוועדות קלפי מטעם
הסיעה.

תיקון התשע"ט

תיקון התשע"ח

(א)
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.6

[בטלה].

תיקון התשס"ה

בקשת מידע 6א( .א)
וכתבי
התחייבות

תיקון התשס"ה

(ב)

פרק ג :'1פנקס בוחרים
בקשה של מפלגה או סיעה בכנסת לקבלת מידע –
כאמור בסעיף (39ב)( )1לחוק ,תוגש לפי טופס 1א
()1
שבתוספת;
כאמור בסעיף (39ב)( )2לחוק ,תוגש לפי טופס 1ב
()2
שבתוספת;
בקשה של מפלגה שאין לה ייצוג בכנסת לקבלת מידע –
כאמור בסעיף (39ב)( )1לחוק ,תוגש לפי טופס 1ג
()1
שבתוספת;
כאמור בסעיף (39ב)( )2לחוק ,תוגש לפי טופס 1ד
()2
שבתוספת;
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בקשה
לתיקון
פרטי בוחר
תיקון התשס"ה

הודעה על
ההרכב
הסיעתי
של ועדות
הקלפי

תיקון התשמ"א;
התשס"ג; התשע"ג;
התשע"ט

כתב מינוי
ליושבי
ראש ועדות
קלפי

תיקון התשמ"א;
התשנ"ב ()3

כתב מינוי
של סגנים
ליושבי-ראש
ועדת קלפי
חברי
ושל
ועדת קלפי
תיקון התשמ"א;
(;)3
התשנ"ב
התשע"ג

תקנות ,כללים והוראות

ינואר 2020

לבקשה של מפלגה ושל סיעה בכנסת לקבלת מידע פנקס
(ג)
כמשמעותו בסעיף (39א) לחוק ,יצורף כתב התחייבות ,לפי
טופס 1ה שבתוספת ,חתום בידי בא כוח מבקש המידע ,כמו
כן תצורף לכל בקשה לקבלת מידע פנקס ,התחייבות לפי
טופס 1ו שבתוספת חתומה ביד האחראי מטעם מבקש
המידע לטיפול במידע.
6ב( .א) בקשה של אדם לפי סעיף (40א) לחוק ,להכללתו בפנקס
הבוחרים או לתיקון פרט מפרטי הרישום שלו בפנקס ,תוגש
לשר ,לפי טופס 1ז שבתוספת ,באמצעות המפקח הארצי על
הבחירות.
(ב) בקשה של חבר ועדת הבחירות המרכזית לפי סעיף (40ב)
לחוק ,שלא לכלול אדם מסוים בפנקס הבוחרים לכנסת
תוגש לשר לפי טופס 1ח שבתוספת ,באמצעות המפקח
הארצי על הבחירות.
פרק ד' :ועדות קלפי
 .7ההרכב הסופי של ועדות הקלפי ,כמשמעותו בסעיף (21ג) לחוק,
יימסר על ידי הוועדה האזורית למזכיר ועדת הקלפי בהודעה לפי
טופס  1שבתוספת.

7א .מינויים של יושבי-ראש ועדות הקלפי בידי הועדות האזוריות
כאמור בסעיף ( 21ג) לחוק ,יהיה במסירת כתבי מינוי לפי טופס 2
שבתוספת.
7ב( .א)
(ב)
(ג)
(ד)

(ה)

מינויים של סגנים ליושבי ראש ועדת קלפי ושל חברי ועדת
קלפי בידי הסיעות כאמור בסעיף (21ה) לחוק יהיה במסירת
כתבי מינוי לפי טפסים 2א ו2 -ב שבתוספת.
טפסים כאמור בתקנת משנה (א) יספק יושב-ראש הועדה
האזורית לבאי כח הסיעות או לממלאי מקומם ,לפי
דרישתם ,לא יאוחר מ 5 -ימים לפני יום הבחירות.
מי שנתמנה כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – נציג) ,יציג את
כתב המינוי שלו בפני יושב-ראש ועדת הקלפי יחד עם תעודת
הזהות שלו; יושב ראש ועדת הקלפי יזהה את הנציג.
ראה יושב-ראש ועדת הקלפי כי המינוי האמור בתקנת
משנה (א) תואם את ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי וכי לא
מכהנים בועדה ,אותה עת ,יותר נציגים מטעם אותה סיעה
מכפי שנקבע בהרכב הסיעתי – יאשר את צרופו של הנציג
לועדת הקלפי.
מזכיר הועדה ירשום בפרוטוקול את פרטי הנציג ,שעת
תחילת כהונתו ושעת סיומה והנציג יחתום ליד שמו.
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7ג.

חילופי
גברי של
יושב-ראש
ועדת
הקלפי
ביום
הבחירות

(א)

הועדה המרכזית רשאית לקבוע תשלום לחבר ועדת קלפי
מטעם סיעתו.
התשלום יעשה באמצעות הסיעה ,לפי תנאים והוראות
שתקבע הועדה המרכזית.
ביום הבחירות רשאי בא-כוח הסיעה או ממלא מקומו או
מרכז הסיעה בועדה האזורית או ממלא מקומו להחליף כל
יושב ראש ועדת קלפי המייצג את הסיעה בועדת קלפי
שבאותו איזור בחירות; החילופין יבוצעו לפי כללים אלה:
לא יאוחר מ 5 -ימים לפני יום הבחירות יספק
()1
יושב-ראש ועדת הבחירות האזורית לבאי כוח
הסיעות או לממלאי מקומם ,לפי דרישתם,
טפסים ערוכים לפי טופס ;3
הרוצה לבצע חילופין כאמור ,ימלא את הטופס
()2
האמור בשני עותקים לכל פרטיו ,יחתום על שני
העותקים ויעבירם באמצעות המחליף ליושב-
ראש ועדת הקלפי הנוגעת בדבר;
יושב-ראש ועדת הקלפי ימלא את חלק הטופס,
()3
המיועד לכך ,יחתום עליו ויצרף את שני עותקי
הטופס לשני עותקי הפרוטוקול של הועדה.

(ב-ד)

[בטלות].

(ב)

תיקון התשנ"ו

.8

(א)

תיקון התשנ"ב (;)4
התשע"ג

תיקון התשנ"ב ()4
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תיקון התשנ"ב ()3

.9

[בטלה].

שכירת
מקום הקלפי
מקום
קלפי

.10

אין לשכור מקומות קלפי בתשלום ,אלא אם לא נמצא מקום
מתאים בבנין ציבורי.
(א) בתקנה זו:
"תקנות התכנון" – תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר,
תנאיו ואגרות) התש"ל–.1970
(ב) הגישה אל מקום הקלפי תהא באמצעות מישור אופקי או
באמצעות כבש או מעלית או מדרגות כמפורט בסעיף
(8.04ג) ( )1עד ( )6לחלק ח' בתוספת לתקנות התכנון.
לתא ההצבעה יהיה פתח שרחבו לא יפחת מ 150 -ס"מ.
(ג)
(ד) פתקי ההצבעה יהיו מונחים בגובה שלא יפחת מ 75 -ס"מ
ולא יעלה על  100ס"מ.
פרק ה' :רשימות מועמדים
(א) רשימת מועמדים לפי סעיף (57ג) לחוק תוגש לפי טופס 4
שבתוספת בצירוף תקליטור או באמצעי ספרתי אחר ,כפי
שימציא המנהל הכללי של הוועדה המרכזית הכולל את
רשימת המועמדים במתכונת אלקטרונית (להלן – קובץ
רשימת המועמדים) כאמור בתקנה (17ג).

.11

תיקון התשנ"ב ()2

טפסי
רשימות
מועמדים

תיקון התשנ"ו;
התשנ"ו (;)3
התשס"ב
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

.12

(ב-ג)

[בטלות].
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ההודעה האמורה בסעיף (57ט) לחוק תפורסם בכל העיתונים
היומיים שהופיעו בתחום המדינה במשך שנים עשר החדשים
שלפני יום הפרסום.

.14

רשימת מועמדים תוגש לידי יושב ראש הועדה המרכזית במקום
ובמועדים שפורסם עליהם לפי תקנה  ;13נבצר מיושב ראש
הועדה המרכזית לקבל את רשימות המועמדים ,ימנה שניים
מסגניו מסיעות שונות לשם קבלתן.
מיד לאחר תום השעה האחרונה שביום האחרון של המועד
להגשת הרשימות ,כפי שנקבעו בהודעה האמורה בתקנה ,13
ייסגרו דלתות הבנין שבו מקבלים רשימות המועמדים; לא
תתקבל רשימת מועמדים לאחר עבור המועד לקבלתן אלא מידי
באי כוח רשימות מועמדים אשר כבר נמצאו בבנין לפני סגירת
הדלתות.
(א) הועדה המרכזית תכין טפסים של חוברות ודוגמא של
תקליטור או של אמצעי ספרתי אחר כאמור בתקנה  12וכל
אדם רשאי להשיגם במשרדי הועדה המרכזית בכל יום
עבודה ,למעט יום שישי בשבוע ,בין השעות  9.00עד 13.00
ובין  14.00עד  ,18.00החל ביום שקבעו יושב ראש הועדה
המרכזית וסגניו.

איחור
בהגשת
רשימות
מועמדים

.15

טפסים
ותקליטורים
של רשימות
המועמדים

.16

תיקון התשמ"ח;
התשע"ג; התשע"ה
תיקון התשע"ג;
התשס"ב

מילוי
חוברות
וצירוף
תקליטור

תיקון התשמ"ח;
התשנ"ו (;)3
התשס"ב; התשע"ה
תיקון התשע"ה
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(ב-ה)

[בטלות].

(א)

טופס  ,4כאמור בתקנה  12ייכתב בכתב ברור; ברשימת
מועמדים ,כתב בלתי ברור שאינו ניתן לפיענוח ייחשב
כליקוי הניתן לתיקון בהתאם לחוק.
אין לרשום פרטים כלשהם בחלקי הטופס המיועדים
לשימוש משרדי בלבד.
קובץ רשימת המועמדים ייערך לפי הדוגמה שסיפקה
ועדת הבחירות כאמור בתקנה (16א) ,ויכיל את פרטי
רשימת המועמדים וכן את כל הפרטים הבאים לגבי כל
מועמד הרשום ברשימה:
שם המשפחה של המועמד;
()1

(ב)
(ג)

()2
()3
()4
()5
()6

שמו הפרטי של המועמד;
מספרו הסידורי של המועמד ברשימת
המועמדים;
תאריך הלידה של המועמד;
מענו של כל מועמד – שם הרחוב ,מספר הבית
ושם הישוב;
מספר הזהות של המועמד.
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בדיקת
חוברות
רשימות
המועמדים

תקנות ,כללים והוראות

17א .חוברות רשימות המועמדים ייבדקו כאמור להלן:
(א)

[בטלה].

(ב) הועדה המרכזית תבדוק אם צורף כתב הסכמה לגבי כל
מועמד הרשום ברשימת מועמדים ותציין כל מועמד שכתב
ההסכמה שלו לא צורף.
(ב )1הוועדה המרכזית תבדוק אם צורף קובץ רשימת
המועמדים; לא צורף הקובץ האמור ,רשאית הוועדה
לדרוש להמציאו לה ללא דיחוי.

תיקון התשמ"ח;
התשנ"ו (;)3
התשס"ב;
התשס"ג; התשע"ג
תיקון התשע"ה

תיקון התשע"ג;
התשע"ה

(ג)

[בטלה].

(ד)

()1

(1א)

תיקון התשע"ה

()2

תיקון התשס"ב

הסכמת
המועמד

(ה-ז)

.18

תיקון התשמ"ח;
התשנ"ו; התשס"ב

התקשרות
בין
רשימות
תיקון התשע"ט
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.19

הועדה המרכזית תצלם את רשימות המועמדים
ותעביר את רשימות המועמדים המצולמות למיכון
אשר ישווה בין כל טופס רשימת מועמדים לבין
קובץ רשימת המועמדים המקביל לו; המיכון
יקלוט למחשב את קובץ רשימת המועמדים
שנמצא זהה לטופס; כל קובץ של רשימת מועמדים
ייקלט בנפרד ,ואולם אם לא צורף לרשימת
המועמדים כתב הסכמה של מועמד הכלול בה
כנדרש ,תצוין עובדה זו כליקוי כאמור בפסקת
משנה (()2ג).
נמצאה אי התאמה בין טופס רשימת המועמדים
לקובץ רשימת המועמדים יגבר האמור בטופס
ויראו את הדבר כליקוי הניתן לתיקון לפי סעיף 62
לחוק.
המיכון יעביר לועדה המרכזית רשימות המועמדים
כפי שנקלטו ואשר צויין בהן:
(א) כל מועמד אשר שמו מופיע גם ברשימת
מועמדים אחרת ובאיזו רשימה.
(ב) כל מועמד שלא נתמלאו לגביו תנאי הגיל
האמורים בסעיף  6לחוק-יסוד :הכנסת.
(ג) כל ליקוי לפי החוק או לפי תקנות אלה הנוגע
לרשימת המועמדים או למועמד הכלול
ברשימה כאמור.

[בטלות].

הסכמת המועמד לפי סעיף (57ט) לחוק תהיה לפי הטופס
שבתוספת לכללי הבחירות לכנסת (נוסח וצורה של כתב הסכמה
של מועמד לכנסת) ,התשע"ח–.2018
הודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים לפי סעיף  67לחוק
תהיה לפי טופס  7שבתוספת ,ויירשם עליה מועד קבלתה בועדה
המרכזית בידי יושב-ראש הועדה המרכזית או עובד בכיר של
הוועדה המרכזית שהוא יסמיך לכך.
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(א)

תיקון התשנ"ו ()3

(ב)

תיקון התשנ"ט

(ג)
(ד)
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פרק ו' :משקיפים
הוגשה רשימת מועמדים בידי מפלגה שאינה מיוצגת על
ידי סיעה בכנסת היוצאת ,רשאי בא כוחה למנות מטעמה
משקיף אחד לועדה המרכזית ומשקיף אחד לכל ועדה
אזורית.
מרכז סיעה באזור או ממלא מקומו רשאי למנות משקיף
אחד לועדת קלפי שבה סיעתו איננה מיוצגת על ידי חבר
ועדה .מינוי משקיף ייעשה לפי טופס  8שבתוספת.
בא כוח רשימת מועמדים ,כאמור בתקנת משנה (א) ,או
המשקיף שמונה לועדה אזורית ,רשאי למנות משקיף אחד
לכל ועדת קלפי .מינוי משקיף יהיה לפי טופס  8שבתוספת.
כתב מינוי למשקיף בועדה המרכזית או בועדה אזורית
יוגש ליושב-ראש הועדה המרכזית ,שיאשר את קבלתו
לבא-כוח הרשימה; יושב-ראש הועדה המרכזית יודיע על
מינוי משקיף בועדה האזורית ליושב-ראש שלה.

תיקון התשנ"ט

(ה-ו)

[בטלות].

תיקון התשנ"ט

(ז)

אדם אחד יכול להתמנות כמשקיף מטעם רשימה במספר
מקומות קלפי ,אשר מספריהם יצויינו בכתב המינוי.
לא יתמנו משקיפים מטעם רשימה אחת או יותר משני
אנשים למקום קלפי אחד; בשום זמן מן הזמנים לא יהיה
נוכח בישיבת ועדת קלפי מטעם רשימה אחת יותר
ממשקיף אחד.
משקיף יהיה רשאי להיכנס למקום הקלפי לאחר רישום
פרטיו האישיים בפרוטוקול ועדת הקלפי.
פרק ז' :מזכירים

(ח)

(ט)

תיקון התשנ"ט

.21

מועמדות
למזכירים

.22

פסלות

.23

[בטלה].

(א) יושב-ראש הועדה המרכזית יערוך רשימה שמית של מי
שהציעו עצמם למזכירי ועדות קלפי ונמצאו ראויים
להתמנות.
(ב) הרשימה יכול ותהא ארצית או אזורית ,הכל כפי שיחליט
יושב ראש הועדה המרכזית.
הרשימה תהא פתוחה לעיון לפני חברי הועדה המרכזית
(ג)
והמשקיפים ,וכל אחד מהם רשאי לערער על מועמדות
אדם פלוני לפני יושב ראש הועדה המרכזית.
מי שאינו כשיר לכהן כחבר ועדת קלפי פלונית לא יהא כשיר לכהן
בה כמזכיר.
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תיקון התשס"ג

העברת
מזכירים

.25

כנסי
מזכירים

.26

שכר
המזכירים

.27

תיקון התשנ"ו

תפקידי
המזכירים

.28

תיקון התשל"ז;
התשס"ג

פרוטוקולים

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

.29
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(א) מתוך אלה שנמצאו ראויים כאמור ימנה יושב-ראש
הוועדה המרכזית ,לאחר התייעצות בסגניו ,מזכירי ועדות
קלפי; וכן רשאי יושב-ראש ועדה אזורית ,אם הוסמך לכך
בכתב על-ידי יושב-ראש הועדה המרכזית ,לאחר
התייעצות בסגניו הוא ,למנות מזכיר לועדת קלפי כאמור.
(ב) רשאי יושב ראש הועדה המרכזית ,אם הוא רואה בכך
צורך דחוף ,למנות כמזכיר לועדת קלפי אדם שלא נתמלאו
בו התנאים האמורים בתקנה .22
כתב המינוי יהיה לפי טופס  9שבתוספת.
(ג)
מזכיר יתמנה לועדת קלפי פלונית; ואולם רשאים יושב ראש
הועדה המרכזית או יושב ראש ועדה אזורית להעביר מזכיר
ממקום קלפי אחד למקום קלפי אחר באותו אזור הבחירות ,אם
יראו בכך צורך.
יושב-ראש הועדה המרכזית או מי שהסמיך לכך רשאי להזמין
כל אדם אשר שמו נמצא ברשימה השמית האמורה בתקנה  22או
אשר נתמנה מזכיר לועדת קלפי ,להשתתף בכנסים ,ימי עיון או
פגישות הדרכה ,ורשאי הוא לקבוע סדרי ההסעה ותשלומי שכר
בגין השתתפות כאמור.
הועדה המרכזית רשאית לקבוע מכסת שכרם של המזכירים
בועדות הקלפי ואת דרכי תשלומו ,וכן רשאית היא לקבוע סדרי
הסעתם ממקומות מגוריהם אל מקומות הקלפי וחזרה ,או
לקבוע כי הוראות תקנה (36ב) יחולו גם על מזכירי ועדות הקלפי
בשינויים המחוייבים לפי הענין.
במסגרת תפקידו של מזכיר ועדת הקלפי לפי החוק עליו -
( )1לעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר והציוד
והעברתו למקום הקלפי;
( )2לשמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי;
( )3לרשום את הפרוטוקולים ולמלא את הטפסים והגליונות
אשר על ועדת הקלפי לערכם;
( )4לארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי
ולהילוות להעברתו ומסירתו לועדה האזורית;
( )5להוסיף את חתימתו על הפרוטוקול של ועדת הקלפי.
פרק ח' :פרוטוקולים וחומר הצבעה
הועדה המרכזית תספק טפסים לפרוטוקולים שלהלן:
( )1זכרון דברים של הועדה המרכזית על סיכום תוצאות
הבחירות וחלוקת המנדטים (טופס  10שבתוספת);
()2

[בטלה].
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תיקון התשנ"ו;
התשס"ב
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

מעטפות
הצבעה

.30

תיקון התשס"ב
תיקון התשנ"ו;
התשנ"ו (;)3
התש"ס
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( )3פרוטוקול של ועדת קלפי על תוצאות ההצבעה באזור
הקלפי (טופס  12שבתוספת);*
( )4פרוטוקול של ועדת קלפי בדבר פסילת קולות (טופס 13
שבתוספת)†.
מעטפות הצבעה יסופקו על ידי הועדה המרכזית בלבד ,והן יהיו
משני סוגים:
()1

תיקון התשמ"ח;
התשנ"ו; התשנ"ו
( ;)3התשס"ה;
התשע"ח

()2

מעטפת הצבעה לכנסת ,מושחרת מבפנים ,בגודל  10על 15
ס"מ בערך ,בהתאם לטופס שנקבע על ידי יושב ראש
הועדה המרכזית וסגניו;
מעטפות הצבעה חיצוניות להצבעה בקרב חיילים ,בקרב
אסירים ועצירים בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של
ישראל ,בבתי חולים ,להצבעת בוחרים מוגבלים בניידות,
הצבעת מזכירי ועדות קלפי ,חברי ועדות קלפי ,חברי
הוועדה המרכזית ועובדי ועדות הבחירות ,והצבעה בכלי
שייט ,מנייר בצבע לבן בגודל  11.5על  16.5ס"מ בערך,
בהתאם לדוגמא שנקבעה על ידי יושב ראש הועדה
המרכזית וסגניו.

תיקון התשנ"ו;
התש"ס; התשס"ב

()3

[בטלה].

(א)

פתק הצבעה יישא את האות או האותיות ,או את הכינוי
והאות או האותיות של הרשימה בעברית ותו לא; כמות
מסוימת של פתקי הצבעה תישא גם תרגום ערבי של
האותיות והכינוי של הרשימה; הפתקים יסופקו בידי
הועדה המרכזית.
הגודל ,הצבע וההדפסה של הפתקים יהיו כדלקמן:
הגודל  7על  10ס"מ בערך;
()1
צבע הנייר :נייר לבן  70גרם;
()2
ההדפסה :בצבע שחור כשהכינוי לרשימה מודפס
()3
מתחת לאות או לאותיות של הרשימה השטח
המודפס יהיה מ 4 -על  7ס"מ עד  6על  9ס"מ.
הועדה המרכזית תספק גם פתקים ריקים בלתי מודפסים
שיהיו בהתאם לקביעתה ,בגודל וצבע כאמור.

פתקי
הצבעה

.31

תיקון התשל"ז;
התשנ"ו; התשס"ב

תיקון התשס"ב

(ב)

תיקון התשס"ב;
התשע"ד
תיקון התשס"ב

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

(ג)

* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
† בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
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לועדה
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תיקון התשמ"א

תיקון התשע"ח

תיקון התשנ"ו ()2

תיקון התשנ"ו ()2
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(ד) על אף האמור בתקנת משנה (א) אין הבוחר חייב להשתמש
דווקא בפתק שסופק על ידי הועדה המרכזית; רשאי הוא
להביא עמו פתק מבחוץ ,ולהשתמש בו לצורך הצבעה,
ובלבד שהפתק יהיה על פי דוגמה שאישרה הועדה
המרכזית ועליו אות או אותיות או כינוי ואות או אותיות
של הרשימה ,בעברית בלבד או בעברית עם תרגום
לערבית.
פרק ט' :סדרי הצבעה
כל ועדה אזורית תקבל עד היום החמישי לפני יום הבחירות את
החומר והציוד הדרושים ביום הבחירות לועדות הקלפי שבאזורה
לשם ביצוע הבחירות.
(א) לא יאוחר מיומיים לפני הבחירות תמציא הועדה האזורית
את חומר ההצבעה וציוד ההצבעה המפורטים בתקנת
משנה (ב) (להלן – ציוד ההצבעה) לכל ועדות הקלפי
שבאזורה באופן ובדרך שיקבע יושב-ראש הועדה
המרכזית; המצאת ציוד ההצבעה תהיה לידי מזכיר ועדת
הקלפי; הועדה האזורית תקבע את הסדרים הדרושים
למסירת ציוד ההצבעה.
(ב) וזה ציוד ההצבעה:
שני עותקים של רשימת הבוחרים המתייחסת
()1
לאותו אזור קלפי;
(1א) רשימה של בוחרים שנכללו ברשימות הבוחרים
כאמור בפסקה ( ,)1ונפטרו בתקופה שבין יום
שליפת הפנקס לבין מועד מסירת המידע לפי סעיף
(39ז) לחוק;
זהותון כאמור בתקנה ;60
()2
החלטת הועדה המרכזית בדבר ההרכב הסיעתי של
()3
ועדת הקלפי (טופס ;)1
קלפי העשויה קרטון או פלסטיק או חומר אחר
()4
שמידותיה ומבניה אושרו בידי יושב-ראש הועדה
המרכזית וסגניו;
מנעול לצורך סגירת הקלפי; המנעול יהיה מנעול
()5
בטחון הניתן לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו
חרות מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול;
פרגוד אחד או שניים לצורך התקנת תאי ההצבעה
()6
כפי שקבע יושב-ראש הועדה המרכזית;
מדף להחזקת פתקי הצבעה בכל תא הצבעה;
()7

תיקון התשנ"ו ()2

()8

[בטלה].

תיקון התשמ"ד (;)2
התשנ"ו (;)2
התשע"ח

()9

מדבקות " 2או  3פתקים זהים";

()10

מעטפות הצבעה;
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תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

תיקון התשע"ו;
התשע"ח

אופן
אריזת
החומר;
תוכן
החבילות

.34

רציפות
פעולתה
של הועדה
האזורית

.35

הגשת עזרה
לועדות
הקלפי

.36

תיקון התשס"ט
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( )11פתקי הצבעה לכל רשימות המועמדים שאושרו;
( )12פתקי הצבעה ריקים;
( )13טפסי פרוטוקול לקביעת תוצאות ההצבעה בקלפי;
( )14טפסי פרוטוקול בדבר פסילת קולות;
( )15גליונות ספירת הקולות;
( )16עותק אחד של החוק ,של תקנות אלה ושל הוראות
הועדה המרכזית;
( )17הציוד המשרדי הדרוש;
( )18נייר אריזה ומעטפות אריזה;
( )19אמצעי תאורה לשעת חירום;
( )20המודעות הרשמיות שיש להדביק בכניסה למקום
הקלפי ובתא ההצבעה;
( )21קרש שיפודים לצורך ספירת פתקי ההצבעה.
החומר בשביל ועדות הקלפי יגיע לועדות האזוריות ארוז
בחבילות חבילות; על גבי כל חבילה יהיה רשום מספר אזור
הקלפי שבשבילו מיועד החומר; הועדות האזוריות לא יפתחו את
החבילות ואת הקלפיות ולא ישנו מתוכן החומר; הציוד שבכל
חבילה ,לרבות פתקי ההצבעה ,המעטפות להצבעה ,גליונות
ספירת קולות יהיה מותאם בכמותו למספר הבוחרים שבכל קלפי
וקלפי; הועדה האזורית תמציא את החבילות לועדות הקלפי כפי
שנתקבלו על ידיה.
ביום הבחירות תפעל הועדה האזורית ברציפות החל משעה 5:00
בבוקר עד להעברת חומר הבחירות שנתקבל מועדות הקלפי אל
הועדה המרכזית.
(א)

(ב)

הועדה האזורית תגיש לועדות הקלפי את כל העזרה
הדרושה לארגון הצד הטכני של עבודתן ביום הבחירות;
חברי הועדה האזורית יבקרו ביום הבחירות במקומות
הקלפי לשם הגשת עזרה כאמור.
הועדה האזורית רשאית לדאוג בין השאר ,להסעת חברי
ועדות הקלפי –
אל מקומות הקלפי שבהם הם מכהנים כחברי
()1
ועדות הקלפי ,אם המקום נמצא מחוץ למקום
מגוריהם;
אל מקומות הקלפי שבהם עליהם להצביע
()2
כבוחרים ובחזרה;
אל משרדי הועדה האזורית ,כשהם מעבירים אליה
()3
אחרי גמר ההצבעה את כל חומר הבחירות.
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(א)
(ב)

תיקון התשנ"ו (;)2
התשס"ג
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הועדה האזורית תוודא ביום הבחירות ,תוך שעה מהמועד
הנקוב לפתיחת הקלפיות ,אם כל ועדות הקלפי הופעלו
כדין.
מינה יושב-ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי או
מזכיר ועדת קלפי כאמור בסעיף (24ט )1לחוק ,יכהן אותו
חבר או מזכיר עד שיהיה נוכח מנין חוקי כאמור בסעיף 24
(ט) לחוק.

תיקון התשמ"א

.38

[בטלה].

מהלך
ההצבעה

.39

קבלת
החלטות
הציוד

.40

ועדת הקלפי תחליט בכל הנוגע למהלך ההצבעה במקום הקלפי,
בכפוף להוראות החוק והתקנות ולהוראותיה של הועדה
המרכזית.
החלטות ועדת הקלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים
בהצבעה; היו הדעות שקולות ,יכריע יושב ראש הישיבה.
ביום הבחירות יימצא במקום הקלפי כל החומר הדרוש להצבעה
שהועבר למזכיר ועדת הקלפי בהתאם לתקנה  ;33נוסף לכך
יימצאו בו:
( )1שולחן אחד שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי והמזכיר ,עם
כסאות או ספסלים לחברי הועדה ,באופן שחברי הועדה
יוכלו לפקח על כל בוחר הנכנס לתא ההצבעה או היוצא
ממנו; מצד שני של השולחן ,ממול חברי הועדה  ,תעמוד
הקלפי כך שהחריץ בה יימצא בגובה שאינו נמוך מגובה פני
השולחן;
( )2שולחן שני ומספר כסאות או ספסלים המיועדים
למשקיפים;
( )3תא ההצבעה לצורך הצבעת הבוחרים שיותקן באמצעות
פרגוד בפינת החדר מול שולחנותיהם של חברי הועדה
והמשקיפים; התא יסתיר את הבוחר מעיני הזולת באופן
שיוכל להכניס את פתק ההצבעה למעטפת ההצבעה
בחשאיות גמורה; בתא ההצבעה יימצאו ערוכים ,על מדף
מיוחד או על שולחן ,לפי האלף-בית ,פתקי ההצבעה של כל
רשימות המועמדים ,פתקי הצבעה ריקים ועפרון; אין
לשים בתא את כל כמות הפתקים בבת אחת ,אלא כמות
מסויימת שווה לכל הרשימות; יש לבדוק לפחות אחת
לשעה את מלאי הפתקים בתא ולהוסיף פתקים במידת
הצורך.

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

.41

ע מ ו ד 143

שמירת
הסדר

תקנות ,כללים והוראות
*.42

.42

איסור
תעמולה

.43

תיקון התשנ"ו (;)2
התשס"ו

תיקון התשס"ו

הצגת
תמונות
במקום
הקלפי

תיקון התשנ"ו ()2

איסור
שיחות

איסור
שימוש
בטלפונים
ניידים
ברדיו
ובטלויזיה

תיקון התשנ"ט;
התשס"ט

סדרנים

תיקון התשל"ז

.44
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מזכיר ועדת הקלפי ישמור על הסדר במקום הקלפי; הוא רשאי
להרחיק אדם המתנהג שלא כשורה ,ואדם זה לא יחזור למקום
הקלפי אלא ברשות המזכיר בלבד; אין להפעיל כוח זה כדי למנוע
בוחר הזכאי להצביע במקום מלהשתמש בזכותו זו .כיהנו בוועדת
הקלפי שני מזכירי ועדה ,יוקנו הסמכויות שלפי תקנה זו למי
שמונה לתפקיד המזכיר העיקרי.
יושב ראש הועדה ישמור על הסדר במקום הקלפי; הוא רשאי
להרחיק אדם המתנהג שלא כשורה ,ואדם זה לא יחזור למקום
הקלפי אלא ברשות היושב ראש בלבד; אין להפעיל כוח זה כדי
למנוע בוחר הזכאי להצביע במקום מלהשתמש בזכותו זו.
(א) במקום הקלפי ובמרחק שנקבע בסעיף  )5(126לחוק
אסורים כל תעמולה בכתב ,בעל פה או בצורה אחרת ,או
הכנסה או חלוקה של חומר בדפוס או בכתב הקשור
לתעמולת בחירות ,לרבות פתקי הצבעה ,בידי מי שאינו
מוסמך לכך; ועדת הקלפי תדאג לשמירת האיסור האמור
במקום הקלפי ומחוצה לו עד המרחק האמור.
(ב) לא יימצא במקום הקלפי ובמרחק שנקבע בסעיף )5(126
לחוק כל חומר תעמולה ,מודעות כלשהן ,כרזות וכדומה,
פרט למודעות רשמיות של הועדה המרכזית ,הועדה
האזורית וועדת הקלפי.
במקום הקלפי יוצגו רק תמונותיהם של נשיא המדינה ובנימין
זאב הרצל.

 .45חברי ועדת הקלפי ,המזכיר והמשקיפים יימנעו מלנהל שיחות
כלשהן עם האנשים המבקשים להצביע ,פרט לשיחות של חברי
הועדה הכרוכות בזיהויים של המצביעים ובמהלך ההצבעה.
45א .ביום הבחירות ,בשעה שבה מצוי מצביע בקלפי ובעת ספירת
הקולות ,לא ישוחח אדם ממכשיר טלפון נייד או מכשיר קשר
בחדר בו פועלת ועדת קלפי ,אלא לצורך ניהול ההצבעה בקלפי או
במקרי חירום ,ולא יפעיל אדם בחדר כאמור מכשיר רדיו או
טלויזיה.
.46

הופקד סדרן במקום קלפי יקבל מאת הועדה האזורית כתב מינוי
לפי טופס  14שבתוספת; כתב המינוי יהיה חתום בידי יושב-ראש
הועדה האזורית או שניים מסגניו; הסדרנים יהיו כפופים
להוראות מזכיר ועדת הקלפי והם יושיטו כל עזרה שתידרש.

* מובאת כאן תקנה  42כפי שיש לקרוא אותה לקראת הבחירות לכנסת ה ,23-בהתאם לסעיף  12לחוק
הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף ,2019-בעמ'  95לספר זה ,ולסעיף  1להוראות
הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים) ,התשע"ט ,2019-בעמ'  295לספר זה.
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שעות
הצבעה
מקוצרות

.47

התאמת
שעונים

.48

(א) לענין סעיף ( 72א) לחוק יקבע יושב ראש הועדה המרכזית
בהתייעצות עם סגניו את הישובים שמספר הזכאים
להצביע בהם אינו עולה על  350ויודיע על כך לועדה
האזורית.
(ב) לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות יודיע יושב ראש
הועדה האזורית הממונה על אזור הקלפי ,לציבור בכל
ישוב הנוגע לענין ,על החלטת יושב ראש הועדה המרכזית
כאמור ,בדרך המקובלת לפרסומים באותו ישוב.
שעה אחת לפני תום שעות ההצבעה ,כלומר בשעה  7או  9בלילה,
הכל לפי הענין ,יתאמו חברי הועדה ביניהם את השעונים.

.49

הגיעה השעה לסגירת מקום הקלפי ומחכים עוד אנשים על
יד הכניסה לשם הצבעה ,יש להכניס אליו את כולם בבת
אחת ,לנעול את הדלתות ולאפשר להם להצביע.
אם בגלל צרות המקום אי אפשר להכניס לתוך מקום
הקלפי את כל הבוחרים המחכים כאמור בתקנת משנה
(א) ,יאופשר להם לחכות לתורם בתוך שטח מוגדר ליד
הכניסה המשתרע על  200מטרים מרובעים; לאנשים אלה
יינתנו פתקי המתנה הנושאים מספר סידורי ואת חתימתו
של יושב ראש ועדת הקלפי ,ומספר הממתינים יירשם
בפרוטוקול; המחכים ייכנסו למקום לשם הצבעה לפי
המספר הסידורי שבפתק ההמתנה.
אחרי סגירת הדלתות אין להכניס עוד שום אדם לתוך
מקום הקלפי.
על כל חברי ועדת הקלפי ,לרבות יושב ראש הועדה וסגנו,
ועל מזכיר ועדת הקלפי ,להופיע במקום הקלפי לפחות חצי
שעה לפני השעה שבה יש לפתוח את מקום הקלפי,
להשלמת הסידורים הטכניים.
לענין זה –
יבדקו הם ,בין היתר ,אם כל הריהוט והציוד
()1
נמצאים במקום הקלפי ,אם תא ההצבעה הותקן
באופן המבטיח חשאיות ההצבעה ,ואם השולחנות
והקלפי סודרו כהלכה;
ידאגו לכך שבתא ההצבעה יושמו לפי סדר האלף-
()2
בית ,פתקי הצבעה לכל הרשימות המשתתפות
בבחירות ,שלכל רשימה יהיה צרור לחוד ,ושאחרי
הפתקים המודפסים יהיה מונח צרור פתקי הצבעה
ריקים;

תיקון התשמ"א;
התשנ"ו (;)2
התשס"ב

הצבעה
לאחר
סגירת
מקום
הקלפי

(א)
(ב)

תיקון התשע"ח

(ג)
בדיקת
מקום
הקלפי
וציודו
והחתמת
מעטפות
הצבעה

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

תיקון התשס"ב;
התשע"ג
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב; התשע"ח

.50

(א)

()3

[בטלה];

()4

יבדקו אם בין המעטפות נמצאות מעטפות פגומות,
ואם כן – יכניסו אותן למעטפת אריזה מיוחדת לפי
טופס 17א שבתוספת ,וירשמו את מספרן בטופס
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תקנות ,כללים והוראות

(ב)

הוראת שעה התש"ף

(ג)*

תיקון
התשנ"ו; התשס"ב

(ג)

תיקון
התשמ"א

האמור; סגירת מעטפת אריזה תיעשה בדבק; על
מקום הסגירה יודבק נייר דביק והיושב ראש וכל
חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו כך שחלק
מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על
המעטפה עצמה.
יושב ראש ועדת הקלפי ימנה שני חברים המייצגים סיעות
שונות ,אם נוכחים כאלה ,אשר לפני פתיחת הקלפי יחתמו
על מספר מעטפות במשבצת המתאימה לכך ,למטה בצד
שמאל של המעטפה ,לצורך ההצבעה; כן יוסיפו שני
החברים לחתום מזמן לזמן על כמויות נוספות של
מעטפות ,כך שתמיד יהיה מלאי מספיק של מעטפות
חתומות לשעות מספר; יש לחתום תמיד בבת אחת על
מספר מעטפות; אם פועל רק חבר אחד מחברי הועדה
בועדת הקלפי ,מספיקה חתימת ידו ,אך עובדה זו תירשם
בפרוטוקול; אין מניעה שבמשך היום יוחלפו החברים
הרשאים לחתום על מעטפות ,ובלבד שיהיו מסיעות
שונות ,אם נוכחים כאלה; אין לחתום בנוכחות בוחר על
המעטפה שתימסר לו.
את המעטפות החתומות יש להחזיק בקופסה נפרדת אשר
תשמר בידי מזכיר ועדת הקלפי ,כל חבר הועדה רשאי
לבדוק מזמן לזמן אם בקופסה נמצא מלאי מספיק של
מעטפות חתומות כאמור.
את המעטפות החתומות יש להחזיק בקופסה ,כל חבר
הועדה רשאי לבדוק מזמן לזמן אם בקופסה נמצא מלאי
מספיק של מעטפות חתומות כאמור.

.51

[בטלה].

.52

לפני התחלת ההצבעה יציג יושב ראש הועדה את הקלפי לעיני
האנשים הנמצאים אותה שעה במקום כשהיא פתוחה וריקה.
בזמן הצגת הקלפי הריקה כאמור בתקנה  52רשאים להיות
נוכחים חברי ועדת הקלפי ,ובהעדר חבר – ממלא מקומו ,מזכיר
ועדת הקלפי ,משקיפים מטעם הרשימות שאינן מיוצגות בועדת
הקלפי ,חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית או ממלאי
מקומם ,בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה ,שר הפנים או בא
כוחו ,והשוטרים הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר†.
(א) ראו כל הנוכחים שהקלפי ריקה ,ינעל אותה היושב ראש,
מיד בנוכחותם ,במנעול בטחון שסיפקה הועדה המרכזית,
באופן שהקלפי לא תהיה ניתנת לפתיחה אלא על ידי
שבירת המנעול.

הצגת
הקלפי
הנוכחים
בעת הצגת
הקלפי

.53

סגירת
הקלפי

.54

תיקון התשנ"ו
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* מובאת כאן ,באפור ,תקנה (50ג) כפי שיש לקרוא אותה לקראת הבחירות לכנסת ה ,23-בהתאם לסעיף
 )1(1להוראות הבחירות לכנסת (טיפול במעטפות ההצבעה) (הוראת שעה) ,התש"ף[ 2020-טרם פורסם].
† בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  3להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,בבחירות לכנסת ה 23-רשאי להיות נוכח בעת הצגת הקלפי הריקה
גם מפקח טוהר הבחירות שהוסמך על ידי הוועדה המרכזית.
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רישום
בפרוטוקול
פתיחת
מקום
הקלפי
תיקון התשמ"א

זיהוי
בוחרים

תקנות ,כללים והוראות

(ב) נסגרה הקלפי כאמור ,אין ועדת הקלפי רשאית לפתחה
אלא עם תום ההצבעה וסגירת מקום הקלפי ,ואף זאת
לשם ספירת הקולות בלבד.
אין להוציא את הקלפי מתוך מקום הקלפי ,ואין להוציא
(ג)
מתוכו את המעטפות ופתקי ההצבעה ,כולל המעטפות
שהוצאו מהקלפי לשם ספירת הקולות ופתקי ההצבעה
שהוצאו ממעטפות אלה.
54א .השעה בה נפתח מקום הקלפי ,ציון קיום הפעולות האמורות
בתקנות ( 50א) ( )2עד (( 50 ,)4ב) 52 ,ו 54 -וכן שמותיהם של חברי
ועדת הקלפי ,המשקיפים והמזכיר שהיו נוכחים בזמן קיום
הפעולות יירשמו בפרוטוקול וחברי הועדה והמזכיר יחתמו סמוך
לרישום זה במקום המיועד לכך.
.55

תיקון התשנ"ט;
התשס"ג; התשס"ו
תיקון התשנ"ו (;)2
התשס"ו

חוסר
תצלום
אצל נשים
תיקון התשנ"ט

זיהוי
שוטרים
בדיקת
רשימות
הבוחרים

תיקון התשנ"ט;
התשס"ג

שיבוש
אינו שולל
זכות
הצבעה

תיקון התשס"ו
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.56

(א)

[בטלה].

(א )1מזכיר הוועדה יזהה את הבוחר על-ידי השוואת תצלומו
של הבוחר המופיע באמצעי הזיהוי שלו לפניו של הבוחר,
תוך כדי עיון בפרטי הבוחר (מין ,שנת לידה וכיוצא באלה).
(ב) בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר או נתלש תצלומו או
שנקרע באופן שאינו מאפשר זיהוי ,אינו רשאי להצביע; כן
לא יורשה להצביע בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו לא מצויין
שמו.
על אף האמור בתקנה  ,55רשאיות להצביע נשים שבפנקסי
הזיהוי או תעודות הזהות שלהן חסרים תצלומיהן ,כשבמקום
התצלום הוטבעה החותמת "בהיתר שר הפנים".

.57

תעודת הצבעה לשוטר ,לענין סעיף  95לחוק ,תהיה לפי טופס 16
שבתוספת*.
אחרי שזיהה מזכיר הוועדה את הבוחר כאמור בתקנה  55או ,56
על ועדת הקלפי לברר אם שמו רשום ברשימת הבוחרים שבידה,
בהתאם לאמור בתקנה .61

.59

שיבוש בנתונים ברשימת הבוחרים אין בו כדי לשלול
מהבוחר את זכות ההצבעה ,כשאין ספק בדבר זהותו.
אי התאמה בין הכתובת הרשומה באמצעי הזיהוי של
הבוחר לבין הכתובת הרשומה ברשימת הבוחרים אין בה
כדי לשלול מן הבוחר את זכות ההצבעה.

.58

(א)
(ב)

* בהתאם לסעיף  ) 4(11לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-ר' בעמ'
 95לספר זה) ,טופס  16לא יונפק בבחירות לכנסת ה ,23-ולא ייעשה בו שימוש.
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רשימת
הבוחרים
וזהותון

תקנות ,כללים והוראות

.60

תיקון התשמ"א

תיקון התשמ"א

שלבי
הבדיקה
ברשימת
הבוחרים
וסימון בה

.61

תיקון התשמ"א;
התשס"ו

תיקון התשס"ו
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב; התשס"ו

בתא
ההצבעה
בוחר אחד
בלבד

זכות
הצבעה
לפי רישום
בלבד

.62

[בטלה].

.63

(א)

.64

תיקון התשנ"ו ()2

סגירת
המעטפה

תיקון התשנ"ו

(א) הבוחרים רשומים ברשימת הבוחרים של אזור הקלפי לפי
פרטים אישיים אלה :מספר הזהות ,שנת הלידה ,שם
המשפחה ,השם הפרטי ,שם אביו או אמו והכתובת; באין
לבוחר שם משפחה ,יפורט גם שם אבי אביו; שמות
הבוחרים ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה,
כשליד כל שם נקוב מספר סידורי שוטף .על שער רשימת
הבוחרים תצויין המילה "להצבעה".
(ב) לכל ועדת קלפי תסופק ,כאמצעי עזר ,רשימה נוספת שבה
יפורטו השמות שברשימת הבוחרים לפי סדר עוקב של
מספרי הזהות שלהם (להלן  -זהותון).
לאחר זיהוי הבוחר תנהג ועדת הקלפי כדלהלן:
( )1תבדוק אם שם הבוחר רשום ברשימת הבוחרים; נמצא
שמו ברשימה  -יש לאפשר לו להצביע;
( )2לא נמצא שם הבוחר ברשימת הבוחרים  -יש לבדוק אם
מספר זהותו רשום בזהותון; נמצא המספר בזהותון ושמו
משובש  -יש למצוא את השם המשובש ברשימת הבוחרים
ולאפשר לבוחר להצביע ובלבד שאין ספק בדבר זהותו
כאמור בתקנה ;59
( )3לא נמצא שמו של הבוחר ברשימת הבוחרים גם לאחר
ביצוע האמור בפסקה ( ,)2לא תישלל ממנו זכות ההצבעה
אלא לאחר שכל חברי הועדה בדקו את רשימת הבוחרים
והזהותון;
()4-6

תיקון התשנ"ו ()2

.65

ינואר 2020

[בטלות].

בכפוף לאמור בסעיף ( 75ב) לחוק ,יימצא בתא ההצבעה
בעת ההצבעה בוחר אחד בלבד.

(ב) ועדת הקלפי תציין ברשימה לפי טופס 19ב שבתוספת את
הפרטים הנדרשים בסעיף  75לחוק; הטופס האמור יצורף
לפרוטוקול ועדת הקלפי ויהווה חלק ממנו.
מצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים ,ואין ועדת הקלפי
רשאית לדון ולהחליט אם אדם המבקש להצביע זכאי להיות
רשום ברשימת הבוחרים אם לאו; אין היא רשאית להעביר את
ההכרעה אם לאדם פלוני הזכות להצביע ,לועדה האזורית או
לועדה המרכזית או לכל רשות אחרת ,ואין היא רשאית לדחות
את הכרעתה עד לאחר סגירת מקום הקלפי.
מעטפה שהבוחר מטיל לתוך הקלפי יכולה להיות סגורה בדבק או
בלתי סגורה ,כרצון הבוחר ,ובלבד שמתוך מעטפה לא סגורה לא
ייראה פתק ההצבעה.
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הטלת
המעטפות
לקלפי

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב
תיקון התשמ"א;
התשנ"ו; התשס"ב;
התשס"ו

הליכי
ההצבעה

תיקון התשנ"ו;
התשס"ג;
התשס"ה; התשס"ו

הוראת שעה התש"ף

תיקון התשנ"ו;
התשנ"ו (;)2
התשס"ב; התשס"ה

הוראת שעה התש"ף

תיקון התשס"ו

תיקון התשס"ו

תקנות ,כללים והוראות
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65א .על הבוחר להטיל לקלפי את מעטפת ההצבעה שקיבל מועדת
הקלפי.
.66

[בטלה].

.67

(א)*

ועדת הקלפי תפעל בעת ההצבעה בדרך זו:
הבוחר יגש למזכיר הוועדה היושב בקצה השולחן
()1
הקרוב ביותר לכניסה; מזכיר הוועדה יקבל מידו
את אמצעי הזיהוי ,יזהה את הבוחר ויחפש את
שמו בעותק הראשון של רשימת הבוחרים שבידו,
יקרא בקול את שמו ,יסמן ברשימה ליד שמו סימן
 vכסימן שהבוחר ביקש להצביע ,ויעביר את אמצעי
הזיהוי שלו לאחד מחברי הוועדה;
מזכיר הוועדה ,לאחר שקיבל את אמצעי הזיהוי,
()2
ימסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה בידי חברי
הוועדה כאמור בתקנה ( 50ב) ,ויפנה את הבוחר
לתא ההצבעה הפנוי באותה עת ,ויעביר את אמצעי
הזיהוי לחבר הוועדה היושב לידו;
חבר הועדה ,לאחר שקיבל את אמצעי הזיהוי,
()2
ימסור לבוחר מעטפת הצבעה חתומה בידי חברי
הוועדה כאמור בתקנה ( 50ב) ,ויפנה את הבוחר
לתא ההצבעה הפנוי באותה עת ,ויעביר את אמצעי
הזיהוי לחבר הוועדה היושב לידו;
(2א) מזכיר הוועדה המוסר לבוחר את מעטפת ההצבעה
יוודא כי מעטפת ההצבעה היא מעטפה רשמית
שסיפקה הוועדה המרכזית וכי חתמו עליה שני
חברי ועדה כאמור בתקנה (50ב); נמצא במעטפה
פגם כלשהו ,תוכנס המעטפה למעטפת אריזה
המיועד למעטפות פגומות כאמור בתקנה (50א)(;)4
(2א) חבר הוועדה המוסר לבוחר את מעטפת ההצבעה
יוודא כי מעטפת ההצבעה היא מעטפה רשמית
שסיפקה הוועדה המרכזית וכי חתמו עליה שני
חברי ועדה כאמור בתקנה (50ב); נמצא במעטפה
פגם כלשהו ,תוכנס המעטפה למעטפת אריזה
המיועד למעטפות פגומות כאמור בתקנה (50א)(;)4
(2ב) הבוחר שקיבל את מעטפת ההצבעה ילך אל תא
ההצבעה ושם ישים בתוך מעטפת ההצבעה פתק
של רשימת המועמדים שהוא מצביע בעדה; הבוחר
יחזור ויראה לוועדת הקלפי את המעטפה שעליה

* הסעיפים הקטנים המסומנים באפור בתקנה זו ,מובאים כפי שיש לקרוא אותם לקראת הבחירות לכנסת
ה ,23-בהתאם לסעיף  ) 2(1להוראות הבחירות לכנסת (טיפול במעטפות ההצבעה) (הוראת שעה) ,התש"ף-
[ 2020טרם פורסם].
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תקנות ,כללים והוראות

תיקון התשמ"ד (;)2
התשנ"ו; התשנ"ו
( ;)2התשס"ב;
התשס"ה;
התשס"ו

()3

תיקון התשס"ו

(3א)

תיקון התשס"ג

()4

תיקון התשמ"א

בדיקת
פתקי
ההצבעה
בתא
ההצבעה

(ב)

מעטפות
בלתי
משומשות

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב; התשע"ג

איסוף פתקי
ההצבעה
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

חתימות שני חברי הוועדה ,ויטיל את מעטפת
ההצבעה בעצמו לתוך הקלפי.
חזר בוחר והטיל את המעטפה לתוך הקלפי ,ימחק
חבר הועדה את שמו מהעותק השני של רשימת
הבוחרים; המחיקה תיעשה על-ידי העברת קו על
השורה בה רשומים פרטי הבוחר ,מתוך זהירות
שלא לפגוע בשורות הסמוכות.
לאחר מחיקת שמו של הבוחר כאמור יחזיר חבר
ועדת הקלפי לבוחר את אמצעי הזיהוי שלו.
ועדת קלפי הפועלת בהרכב של פחות משלושה
חברים ,תבצע התפקידים המתוארים לעיל על ידי
המזכיר והחברים הנוכחים.

[בטלה].

.68

על ועדת הקלפי לבדוק לעיתים תכופות אם הפתקים בתא
ההצבעה נמצאים מסודרים כדרוש ולא התערבבו אלה באלה; כל
חבר ועדת הקלפי וכל משקיף רשאים לבדוק אם מלאי הפתקים
לא אזל ואם הפתקים מסודרים כדרוש ,ובלבד שבזמן הבדיקה
לא יימצא בוחר בתא; בעת הבדיקה יש גם לוודא שהפתקים
שבתא לא סומנו או לוכלכו; פתקים שסומנו או לוכלכו יש לסלק
מן התא ולארוז אותם במעטפת אריזה לפי טופס 17א שבתוספת.
פרק י' :תוצאות ההצבעה
מיד עם תום ההצבעה ,וללא כל הפסקה ,על ועדת הקלפי לספור
הקולות ולסכם תוצאות ההצבעה בקלפי; ספירת הקולות תיעשה
במקום הקלפי שבו ישבה הועדה בעת ההצבעה.

.70

בעת ספירת הקולות וסיכום תוצאות ההצבעה בקלפי רשאים
להיות נוכחים אלה בלבד :חברי ועדת הקלפי ,מזכיר ועדת
הקלפי ,חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית ,שר הפנים או
בא-כוחו ,משקיפים מטעם רשימות מועמדים ,ושוטרים אשר
לדעת הועדה דרושים להבטחת החומר ושמירת הסדר*.
עם תום ההצבעה תאסוף ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה
שנשארו בידיה בלתי משומשות ותכניסן לתוך מעטפה מיוחדת
לפי טופס  18שבתוספת ותסגור אותה.

.72

עם תום ההצבעה תאסוף ועדת הקלפי את פתקי ההצבעה
שנשארו בתא ותכניסם ,יחד עם פתקי ההצבעה שנשארו בידיה
בלתי משומשים ,למעטפה מיוחדת לפי טופס  18שבתוספת,
ותסגור אותה ,כך שבמקום הקלפי לא יימצאו שום פתקי הצבעה
במפוזר.

תיקון התשע"ח

ספירת
הקולות
מקומה
ורציפותה
הנוכחים
בעת ספירת
הקולות
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* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  3להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,בבחירות לכנסת ה 23-רשאי להיות נוכח בעת ספירת הקולות וסיכום
תוצאות ההצבעה גם מפקח טוהר הבחירות שהוסמך על ידי הוועדה המרכזית.
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ספירת
המצביעים
לפי
הרשימות

תקנות ,כללים והוראות
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(א)

עם סיום הפעולות האמורות בתקנות  71ו 72 -תקבע ועדת
הקלפי:
()1

תיקון התשמ"א;
התשס"ו

()2

(ב)

תיקון התשע"ח

פתיחת
הקלפי

.74

(א)

תיקון התשמ"א

()2
()3
()4

()5
(5א)

()6
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

()7

(ב)

את מספר הבוחרים שביקשו להצביע וליד
שמותיהם שבעותק הראשון של רשימת הבוחרים
נעשה סימן  Vכאמור בתקנה (67א)(;)1
את מספר הבוחרים שהצביעו בפועל ,לפי
המחיקות שנעשו בעותק השני של רשימת
הבוחרים כאמור בתקנה ( 66א) (;)1

את מספר הבוחרים שהצביעו על פי תעודות
()3
הצבעה לשוטר.
הוועדה תרשום בפרוטוקול ,במקום המיועד לכך ,את
המספרים האמורים בתקנת משנה (א)( )2ו.)3(-
לאחר ביצוע הפעולות האמורות בתקנה  ,73על ועדת
הקלפי –
()1

תיקון התש"ס
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לרשום בפרוטוקול ,במקום המיועד לכך ,את
שמותיהם של חברי הועדה ,המזכיר והמשקיפים
הנוכחים במקום;
לבדוק אם הקלפי סגורה במנעול כאמור בתקנה
 ,54במקרה שהקלפי איננה סגורה כך  -תציין
הועדה בפרוטוקול עובדה זו בתוספת הסבר;
לפתוח את הקלפי על ידי שבירת מנעול הבטחון;
להוציא את מעטפות ההצבעה מתוך הקלפי ,לספור
אותן ולרשום את מספרן בפרוטוקול במקום
המיועד לכך; נתגלתה אי התאמה ,תציין הועדה
בפרוטוקול עובדה זו;
לקבוע אלו מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי כשרות
ואלו פסולות; במעטפות הפסולות ינהגו כאמור
בתקנה ;81
לרשום על כל פתק הצבעה שיימצא שלא בתוך
מעטפת הצבעה" :נמצא בלא מעטפה"; לחבר
פתקים אלה יחד ולארזם במעטפת אריזה כאמור
בתקנה .81
לרשום בפרוטוקול ,במקום המיועד לכך ,את מספר
המעטפות הכשרות ואת מספר המעטפות
הפסולות;
[בטלה].

לצורך ספירת הקולות יש להתחשב רק במעטפות שהוצאו
מן הקלפי ,נבדקו ונמצאו כשרות.
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פתיחת
המעטפות
וספירת
הקולות

תקנות ,כללים והוראות
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(א)

אחרי קביעת מספר המעטפות שהוצאו מהקלפי ונמצאו
כשרות ,יפתח יושב ראש הועדה ,או חבר שהוא מינה לכך,
כל מעטפה לחוד ,יוציא את פתק ההצבעה מתוכה ,יקרא
בקול רם את האות או האותיות של הרשימה אשר עליו
ויראהו לנוכחים; לאחר מכן יושם פתק ההצבעה על
השיפוד המיועד לאותה הרשימה שבקרש השיפודים אשר
סופק לועדת הקלפי ,באופן שהפתקים שניתנו לכל רשימה
יימצאו על שיפוד נפרד; יושב ראש הועדה ימנה לפחות שני
חברי הועדה השייכים לשתי סיעות שונות ,אשר בעת
קריאת הפתקים כאמור ירשמו ,כל אחד לחוד ,בגליון
ספירת הקולות לפי טופס  19שבתוספת ,את הקולות
שניתנו לכל רשימה ,על ידי סימון קו אחד לכל קול
שקיבלה אותה רשימה; הסימון ייעשה במשבצות של
הגליון המיועדות לכך; בכל משבצת יסומנו לא יותר
מחמישה קווים*.

(ב)

[בטלה].

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב; התשס"ג

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

טיפול
במעטפות
פתקים
זהים

.76
.77

תיקון התשנ"ט;
התשע"ג; התשע"ח

סיכום
ספירת
הקולות

תיקון התשס"ב

תיקון תשנ"ו; תשס"ב

הטיפול
בפתקים
כשרים

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב; התשס"ג

.78
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מותר לפתוח מעטפת הצבעה רק לאחר שפתק ההצבעה
מהמעטפה הקודמת נמצא כבר על השיפוד המיועד לו והקול
נרשם בגליון ספירת הקולות.
נמצאו במעטפת הצבעה שניים או שלושה פתקי הצבעה זהים,
ידביק יושב ראש ועדת הקלפי ,או מזכיר ועדת הקלפי ,על אחד
מהפתקים האמורים מדבקת " 2או  3פתקים זהים" ,ולאחר מכן
יחברם יחד בכמה סיכות; מספר הפתקים הזהים יירשם
בפרוטוקול במקום המיועד לכך ,ובמניין הקולות הכשרים
ייחשבו שניים או שלושת הפתקים כאמור כפתק הצבעה כשר
אחד.
(א) לאחר רישום כל פתקי ההצבעה בגליון ספירת הקולות
ייקבעו תוצאות ההצבעה בקלפי על ידי סיכום מספר
הקולות שקיבלו כל רשימה בהתאם לרישום; כל חבר
הועדה רשאי לדרוש ביקורת על ידי ספירת הפתקים
מחדש ,כולם או של רשימה מסויימת.
(ב)

[בטלה].

78א .מייד לאחר סיכום ספירת הקולות תכניס הועדה את פתקי
ההצבעה הכשרים למעטפת אריזה לפי טופס  20שבתוספת;
המעטפה תיסגר בדבק ועל מקום הסגירה יודבק נייר דבק; יושב
ראש הועדה וכל חבר מחבריה שירצה בכך יחתמו על המעטפה
באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על
המעטפה עצמה.

* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
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תקנות ,כללים והוראות

פסילת קולות .79

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

מעטפות
פסולות

.80

הטיפול
במעטפה
פסולה

.81

תיקון התשל"ז;
התשנ"ו; התשס"ב

פתקים
פסולים

.82

תיקון התשנ"ו

תיקון התשס"ב
תיקון התשס"ב

ועדת הקלפי תקבע כשרותם או פסלותם של פתקי ההצבעה
ומעטפות ההצבעה על פי סעיף ( 78א) לחוק ועל פי תקנות אלה,
ותערוך פרוטוקול בדבר פסילת הקולות על פי טופס 13
שבתוספת*.
מעטפות אלה יהיו פסולות ,בנוסף על המעטפות הפסולות לפי
סעיף ( 78א) לחוק –
( )1מעטפה שנמצאה מחוץ לקלפי ושלא הוצאה ממנה;
( )2מעטפה שאין עליה חתימות ידיהם של שני חברי ועדת
הקלפי או של חבר אחד כאמור בתקנה ( 50ב).
מעטפות פסולות אין לפתחן ואין להביאן בחשבון ספירת
הקולות; את מספרן יש לציין בפרוטוקול המתאים ולאחר מכן
להכניס אותן למעטפת אריזה ,לפי טופס  21שבתוספת; סגירת
מעטפת האריזה תיעשה בדבק; על מקום הסגירה יודבק נייר
דביק והיושב ראש וכל חבר שירצה בכך יחתמו באופן שחלק
מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה עצמה;
מעטפת אריזה תצורף לפרוטוקול המתאים ותועבר יחד עם כל
שאר חומר הבחירות לועדה האזורית; לא נמצאו מעטפות
פסולות ,תרשום הועדה בפרוטוקול המתאים במקום המיועד
לכך "אין".
פתקי הצבעה אלה יהיו פסולים ,בנוסף על הפתקים הפסולים לפי
סעיף ( 78א) לחוק:
( )1פתק הצבעה שהוצא ממעטפה שבתוכה נמצא דבר כלשהו
זולת הפתק;
( )2פתק ריק שאין עליו ולא כלום;
( )3פתק הצבעה שאין עליו אות או אותיות של רשימת
מועמדים מאושרת;
( )4פתק שעליו רק כינוי הרשימה ואין עליו אות;
( )5פתק הצבעה מודפס שאין עליו אות או אותיות של
רשימה;
( )6פתק שעליו אות או אותיות או כינוי בשפה לועזית בלבד,
למעט פתק מודפס שעליו אות או אותיות או כינוי בעברית
וערבית יחדיו או פתק מסומן בכתב יד בערבית בלבד;
()7-9

82א.
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[בטלות].

[בטלה].

* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף(( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה)  ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
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הודעה על
פתקי
הצבעה
פסולים
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הטיפול
בפתקי
הצבעה
פסולים
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תיקון התשנ"ו;
התש"ס

תיקון התש"ס;
התשס"ב

תיקון התשמ"א

טופס
פרוטוקול
אחיד

תיקון התשמ"א;
התשמ"ד (;)2
התשנ"ו; התשס"ב

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

.85
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ועדת הקלפי תדאג לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה
מודבקת ליד הכניסה של המבנה שבו נמצא מקום הקלפי ובתוך
תא ההצבעה ,באופן הנראה לעין כל ,הודעה מאת יושב ראש
הועדה המרכזית הכוללת את ההוראות שבתקנות  80 ,59ו;82-
ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית באמצעות הועדות
האזוריות.
(א) נמצא פתק פסול במעטפת הצבעה תחזיר אותו ועדת
הקלפי למעטפת ההצבעה שממנה הוצא ,תרשום על
המעטפה את דבר הפסילה וסיבתה ותרשום את הפסילה
בפרוטוקול בדבר פסילת הקולות; ועדת הקלפי תנהג
באותו אופן אם יימצאו מספר פתקים פסולים במעטפת
הצבעה אחת.
(א )1אחרי עריכת הפרוטוקול בדבר פסילת קולות כאמור
בתקנה  ,79תכניס הוועדה את מעטפות ההצבעה
האמורות בתקנת משנה (א) למעטפת אריזה המיועדת
לכך ,לפי טופס  21שבתוספת; המעטפה תיסגר בדבק ועל
מקום הסגירה יודבק נייר דביק; היושב ראש וכל חבר
מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מהחתימה
יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה עצמה.
(ב) המספר הכולל של הפתקים הפסולים יירשם בפרוטוקול
במקום המיועד לכך; לא נמצאו פתקים פסולים ,תרשום
הועדה במקום המיועד לכך" :אין".
(א) ועדת הקלפי תרשום פרוטוקול ,בשני עותקים ,על
פעולותיה ,בטופס אחיד שסיפקה הועדה המרכזית לפי
טופס  12שבתוספת*.
(ב) עותקי הפרוטוקול יסופקו בכריכות בשני צבעים שונים;
עותק אחד יסומן "מקור" והעותק השני יסומן "העתק".
הדף כולל את תוצאות ספירת הקולות בכל אחד מעותקי
(ג)
הפרוטוקול יהיה במקור ובשני העתקים; המקור יהיה על
נייר כחול ,העתק אחד יהיה צהוב וההעתק השני יהיה
לבן; ההעתקים יהיו ניתנים לתלישה.
(ד) על ההעתק הראשון יצויין שהוא מיועד ליושב ראש ועדת
הקלפי או לסגנו; על ההעתק השני יצויין שהוא למידע
בלבד.
(ה) טעות ברישום בפרוטוקול תתוקן בשני העותקים של
הפרוטוקול האמורים בתקנת משנה (א).

* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף(( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
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עריכת
הפרוטוקול
בשלבים
רישום
הרכב ועדת
הקלפי
תיקון התשמ"א

רישום
הערות
בפרוטוקול
או בכתב
נפרד

תקנות ,כללים והוראות
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עריכת הפרוטוקול תיעשה באופן רצוף יחד עם ביצוע כל פעולה
או קביעת כל פרט הטעונים רישום בפרוטוקול; אין לדחות
רישום כל שהוא עד לסגירת מקום הקלפי או תום ההצבעה.
בעמוד הראשון של הפרוטוקול תרשום ועדת הקלפי את הרכבה
הסיעתי של הועדה כאמור בהודעת הועדה המרכזית שניתנה לפי
תקנה  7ואת שמו של מזכיר ועדת הקלפי.

.88

(א) חברי הועדה ,המשקיפים ומזכיר ועדת הקלפי רשאים
להוסיף בפרוטוקול את הערותיהם העובדתיות הנוגעות
לפעולת הועדה בתוך מקום הקלפי ובמרחק  25מטרים
ממנו; את ההערות ירשום מזכיר הוועדה בפרוטוקול
במקום המיועד לכך ,ומי שביקש את הרישום יאשר אותן
בחתימת ידו.
(ב) במקום רישום ההערות בפרוטוקול אפשר לצרפן
לפרוטוקול בכתב נפרד שיהיה חתום כאמור.
פרוטוקול פסילת קולות יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי בדבר
תוצאות ההצבעה.
שני עותקי הפרוטוקול ייחתמו בידי שניים מחברי הוועדה לפחות
וביניהם יושב-ראש הועדה או סגנו ,וכן בידי מזכיר הועדה; יתר
חברי הועדה וכן המשקיפים רשאים לחתום עליהם.
תוצאות ההצבעה ייקבעו בועדת הקלפי ולפי מספר הקולות
הכשרים על יסוד פתקי ההצבעה הכשרים שהוצאו ממעטפות
כשרות אשר נמצאו בקלפי; כלל זה יחול גם כשתהיה אי התאמה
בין המספרים שנרשמו בפרוטוקול.
משנחתמו שני עותקי פרוטוקולים כאמור בתקנה  90ייתלשו
מהם ההעתקים המיועדים ליושב ראש הועדה ולסגנו ויימסרו
להם.

.93

מיד עם תום הפעולות המפורטות בתקנות  85עד  ,95יועבר מיד
חומר הבחירות מועדת הקלפי אל ועדת הבחירות האזורית,
כשהוא מחולק לחומר היסודי ולחומר הכללי וממויין כלהלן:

.87

תיקון התשס"ג

צירוף
פרוטוקולים
חתימת
הפרוטוקול

.89
.90

תיקון התשס"ג

קביעת
תוצאות
ההצבעה

.91

מסירת
תוצאות
ההצבעה

.92

תיקון התשנ"ו

החומר
היסודי
והחומר
הכללי

תיקון התשמ"א

תיקון התשנ"ט
תיקון התשנ"ט
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()1

החומר היסודי שיכלול –
(א) שני עותקי הפרוטוקול החתומים כדרוש ,כשלכל
אחד מהם מצורפים גליון ספירת הקולות
והפרוטוקול בדבר פסילת הקולות ,ותעודות
ההצבעה של השוטרים;
שתי רשימות הבוחרים שהועדה השתמשה בהן
(ב)
לצורך ההצבעה;
גליון פרטי המלווים לפי טופס 19ב שבתוספת;
(ג)
(ד)

אישורים בדבר חילופי גברי לפי טופס 3
שבתוספת;
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תקנות ,כללים והוראות
(ה)

תיקון התשנ"ט;
התשס"ב

()2
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[בטלה].

החומר הכללי שיכלול –
(א) כל מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס חומר
הבחירות תוך כדי מהלך ההצבעה ,כאמור בתקנות
 81 ,72 ,71 ,68 ,50ו;84-
המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי ושבהן נמצאו
(ב)
פתקי הצבעה כשרים;
המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי אבל לא
(ג)
נמצאו בהן כל פתקי הצבעה (מעטפות ריקות);

תיקון התשס"ה

(ד)

[בטלה];

תיקון התשס"ב

(ה)

פתקי הצבעה כשרים שהוצאו מהמעטפות
הכשרות ,בהפרדה לפי אותיות הרשימות;

תיקון התשס"ה

(ו)

[בטלה].

אריזת
חומר
הבחירות

.94

(ב)

תיקון התשל"ז;
התשנ"ו; התשס"ב;
התשס"ו

אחריות על
העברת חומר
הבחירות
לוועדה
האזורית

(א)

*.95

(א)
(ב)

הוראת שעה התש"ף

(ג)

החומר היסודי כמפורט בתקנה  )1(93יוכנס למעטפת
אריזה לפי טופס  22שבתוספת ,והיא תימסר לועדה
האזורית בנפרד מכל חומר אחר ,אולם בעת ובעונה אחת
עם החומר הכללי כמפורט בתקנה .)2( 93
מעטפות ההצבעה הכשרות שבהן נמצאו פתקי הצבעה
כשרים יוכנסו למעטפת אריזה נפרדת לפי טופס 23
שבתוספת; מעטפת אריזה זו יחד עם מעטפות האריזה
הנזכרות בתקנה ()2(93א) ייצררו בצרור אחד ,שייסגר
בנייר דביק; היושב ראש וכל חבר מחברי הועדה שירצה
בכך יחתמו באופן שחלק מן החתימה תהיה על גבי הנייר
הסוגר וחלק על הצרור עצמו.
יושב ראש ועדת הקלפי ידאג להעברת כל חומר הבחירות
האמור ,החומר היסודי והחומר הכללי ,לוועדה האזורית.
העברת חומר הבחירות תבוצע על ידי מזכיר ועדת הקלפי,
ועל ידי יושב ראש הוועדה; מזכיר ועדת הקלפי יקבל כתב
אישור על קבלת חומר הבחירות מאת הוועדה האזורית;
האישור ינתן על גבי טופס  24שבתוספת והעתק מהאישור
יישמר בידי הוועדה האזורית.
נבצר מיושב ראש ועדת הקלפי להעביר את חומר הבחירות
לוועדה האזורית ,רשאי הוא להסמיך את סגן יושב ראש
ועדת הקלפי ,בהסכמתו ,להתלוות למזכיר הוועדה
להעברת החומר; סירב סגן היושב ראש להתלוות למזכיר
ועדת הקלפי ,רשאי היושב ראש להסמיך את חבר הוועדה
לעשות כן ,בהסכמתו.

* תקנה  95לתקנות הבחירות לכנסת ,התשל"ג ,1973-מובאת באפור כפי שיש לקרוא אותה עד לפרסום
תוצאות הבחירות לכנסת ה ,23-בהתאם להוראות הבחירות לכנסת (אחריות להעברת חומר ההצבעה)
(הוראת שעה) ,התש"ף 2020-שנקבעו מכוח הסמכות שבסעיף (145ד) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח
משולב] ,התשכ"ט.1969-
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תקנות ,כללים והוראות

האחראים
להעברת
החומר

.95

קבלת
חומר על-ידי
הועדה
האזורית

.96

תיקון התשס"ב
תיקון התשנ"ו (;)2
התשס"ב

רישום
התוצאות
בוועדה
האזורית

.97

יושב ראש ועדת הקלפי ידאג להעברת כל חומר הבחירות האמור,
החומר היסודי והחומר הכללי ,לועדה האזורית; ההעברה תבוצע
על ידי חברי הועדה משתי סיעות שונות ,אם אותה שעה נוכחים
נציגים של יותר מסיעה אחת ועל ידי מזכיר ועדת הקלפי .שאר
חברי הועדה והמשקיפים רשאים להילוות אל חברי הועדה
שעליהם הוטלה ההעברה; אחד מחברי הועדה שהשתתף
בהעברה יקבל כתב אישור על קבלת חומר מאת הועדה האזורית;
האישור יינתן על גבי טופס  24שבתוספת והעתק מהאישור
יישמר בידי הועדה האזורית*.
הועדה האזורית תבדוק בזמן קבלת החומר אם במעטפות
האריזה נמצא כל החומר היסודי הנזכר בתקנה  ,)1( 93והיא
רשאית לבדוק את החומר הכללי הנזכר בתקנה .)2( 93
(ב)

[בטלה].

(א)

הועדה האזורית תרשום את תוצאות ספירת הקולות של
ועדות הקלפי על יסוד הפרוטוקולים של ועדות הקלפי
המסומנים "מקור" והנמצאים במעטפות האריזה
הנפרדות (טופס  )22המכילות את החומר היסודי כאמור
בתקנה ( 94א).
לא נמצא במעטפת האריזה עותק הפרוטוקול שסומן
"מקור ,תפעל הועדה כאמור בפסקה ( )1על יסוד עותק
הפרוטוקול שסומן "העתק".

תיקון התשס"ו

(ב)

תיקון התשנ"ו

תיקון התשנ"ו

.98

[בטלה].

ועדת משנה
לצורך קבלת
החומר

.99

(א)

תיקון התשל"ד

(ב)
תיקון התשל"ד
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(ג)

(ד)

לצורך קבלת חומר הבחירות רשאי היושב ראש של ועדה
אזורית שבאזורה נמצאים לפחות  250אזורי קלפי למנות,
לאחר התייעצות עם חברי הועדה ,ועדות משנה לאזורי
קלפי עודפים.
יושב ראש הועדה האזורית יקבע את אזורי הקלפי שועדת
המשנה תטפל בהם.
לכל ועדת משנה יהיה יושב ראש שימנה יושב ראש הועדה
האזורית מתוך סגניו או חברי הועדה האזורית; בועדת
משנה יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות המיוצגות
בועדה האזורית; חבר הועדה האזורית רשאי להשתתף
בכל אחת מועדות המשנה.
ועדת משנה תפעל כועדה אזורית ,והיא תשתמש בטפסים
המיועדים לשימוש בועדות אזוריות; אולם אחרי סיום
פעולתה עליה להעביר מיד את כל החומר לועדה האזורית
לעריכת סיכום סופי.

* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף(( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
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העברת
החומר
לועדה
המרכזית
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( .100א)

מיד עם גמר רישום תוצאות ספירת הקולות של כל
הקלפיות באזור תעביר הועדה האזורית לועדת המרכזית
את כל החומר כמפורט להלן:
()1

תיקון התשנ"ו

תיקון התשס"ה

(ב)

(ג)

תיקון התשס"ה;
התשע"ח
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[בטלה].

( )2שני עותקים מהפרוטוקולים של כל ועדות הקלפי
שבאזור ,גליונות ספירת הקולות של ועדות הקלפי
והפרוטוקולים של ועדות הקלפי בדבר פסילת
הקולות ,ותעודות ההצבעה של השוטרים;
( )3שתי רשימות הבוחרים שהיו בשימוש ביום
הבחירות בכל ועדות הקלפי שבאזור;
( )4החומר הכללי ,כמפורט בתקנה  ,)2(93של כל
ועדות הקלפי שבאזור; חומר זה יועבר למרכז
הלוגיסטי של הועדה המרכזית.
העברת כל החומר המפורט בתקנת משנה (א) תיעשה על
ידי יושב ראש הועדה האזורית או שני חברי הועדה
שנתמנו על ידיו; חברים אחרים של הועדה האזורית
רשאית להצטרף אליהם בעת העברת החומר.
החומר יימסר לועדה המרכזית או למרכז הלוגיסטי של
הועדה המרכזית ,כנגד אישור בכתב על קבלתו ,לפי
טופס 25ג שבתוספת.

תיקון התשס"ה

.101

[בטלה].

דין ועדת
משנה
שמירת
הסדר
והבטחת
החומר
בעת
העברתו
קבלת
החומר
על ידי
הועדה
המרכזית

.102

הוראות תקנה  101יחולו ,בשינויים המחוייבים לפי הענין ,גם
על ועדות המשנה שהוקמו לפי תקנה .99
הועדה האזורית תקיים מגע מתמיד עם מפקח המשטרה
שבאזור לשם שמירת הסדר במקומות הקלפי ובועדות
האזוריות ולשם אבטחת חומר הבחירות במקומות הקלפי
ובזמן העברתו למשרד הועדה האזורית וממנה אל הועדה
המרכזית ,והמשטרה תושיט לה את העזרה הדרושה לכך.

.104

בזמן קבלת החומר מהוועדות האזוריות תבדוק הועדה
המרכזית ,באמצעות ועדות קבלה כאמור בתקנה  124אם
נתקבל החומר מכל ועדות הקלפי שבאזור כמפורט בתקנה
( 100א).

תיקון התשל"ז

שעות
ההצבעה
של החיילים

.103

פרק י"א :בחירות בקרב חיילים
104א .שעות ההצבעה בקלפיות לחיילים יקבעו בידי יושב ראש הועדה
המרכזית לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כוחו; הודעה
עליהן תפורסם בדרך שתיקבע בידי ראש המטה הכללי או בא-
כוחו.
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ועדה
לספירת
קולות
חיילים
וימאים

תיקון התשמ"ד

העברת
קלפיות

תקנות ,כללים והוראות

104ב .יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו ימנו ועדת משנה
לצורך קבלת הקלפיות ,בדיקת קולות החיילים וספירתם,
לרבות קיום הפיקוח השוטף על ביצוע הבדיקה והספירה
כמפורט בתקנה זו.
104ג.

(א)

תיקון התשמ"ד

(ב)
(ג)
בדיקת
המעטפות

תיקון התשמ"ד

104ד( .א)
(ב)
(ג)

(ד)

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

(ה)
(ו)

ועדות
ספירה
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104ה( .א)

תיקון התשמ"ד

(ב)

ועדות הקלפי הפועלות לפי סעיף ( 90ה) לחוק יעבירו את
הקלפיות המיוחדות לחיילים אחרי נעילתן ומיד עם תום
ההצבעה ,במישרין לידי הועדה המרכזית.
ועדת המשנה תקבל את הקלפיות והן יסומנו בסימון
שהיא תקבע.
ועדת המשנה תנהל פרוטוקול של כל פעולותיה ותעביר
את הפרוטוקול עם סיום עבודתה לידי הועדה המרכזית.
עובדי הועדה המרכזית יפתחו את הקלפיות ויוציאו מהן
את מעטפות ההצבעה החיצוניות.
לאחר מכן יבדקו אנשי המרכז למיכון משרדי ,לפי
הרישומים על גבי המעטפה החיצונית ,אם מי ששמו
רשום על גבי המעטפה הוא בעל זכות לבחור.
בתום הבדיקה האמורה יבדקו עובדי הועדה המרכזית
לפי השם הרשום על גבי המעטפה אם החייל לא הצביע
גם בקלפי הרגילה שבה נכלל שמו לפי הרשום בפנקס
הבוחרים.
מעטפה של חייל אשר שמו אינו רשום בפנקס הבוחרים
או אשר הצביע יותר מפעם אחת ,תועבר סגורה לידי
ועדת המשנה ואין לפתחה אלא לפי החלטה של ועדת
המשנה; החליטה ועדת המשנה כי אין מקום לפסול את
המעטפה ,תיפתח המעטפה החיצונית ,והמעטפה
הפנימית תועבר לועדת הספירה להמשך פעולתה כאמור
להלן; החליטה ועדת המשנה על פסילת המעטפה בשל
טעם כמפורט בתקנת משנה (ג) ,תערוך על כך פרוטוקול
והמעטפות יושמדו לפי החלטתה.
בשלב הבא יפתחו עובדי הועדה המרכזית את המעטפות
החיצוניות ויסדרו את המעטפות הפנימיות בקופסאות
כדי להכינן לספירה.
את המעטפות הפנימיות תעביר ועדת המשנה לועדות
ספירה.
לצורך מנין הקולות תמנה ועדת המשנה ועדות ספירה,
במספר הדרוש ,אשר כל אחת מהן תהיה מורכבת
משלושה חברים שתאשר ועדת המשנה מבין הסיעות
המרכיבות את ועדת המשנה; אחד מחברי ועדת הספירה
יתמנה ליושב ראש שלה.
ההרכב הסיעתי של ועדת ספירה יהיה באותה מתכונת
שנקבעה לענין ועדות הקלפי ,בהחלטתה של הועדה
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המרכזית לפי סעיף  21לחוק ,בשינויים המחוייבים לפי
הענין.
ועדת המשנה תקבע מזכיר לכל ועדת ספירה שירכז את
(ג)
עבודת הועדה ומעמדו ותפקידו יהיה כתפקיד מזכיר
ועדת קלפי ,בשינויים המחוייבים לפי הענין.
104ו( .א) ועדת ספירה תנהל פרוטוקול על ספירת הקולות שייחתם
ביד כל חבריה ,ותעבירו בסיום עבודתה לידי ועדת
המשנה; טופס הפרוטוקול בנוסח אחיד יסופק על-ידי
הועדה המרכזית.
(ב) המעטפות החיצוניות יישמרו עד תום הספירה ולא
יושמדו אלא לפי החלטתה של ועדת המשנה.
בכל ענין שלא פורט בתקנה זו תפעל ועדת ספירה בעת
(ג)
ביצוע תפקידה כועדת קלפי ,בשינויים המחוייבים לפי
הענין.
(ד) כל השגה של חבר בועדת ספירה תירשם בפרוטוקול של
ועדת הספירה ותובא להכרעתה של ועדת המשנה.
(ה) תקנות  75עד  92יחולו על ספירת קולות החיילים
בשינויים המחוייבים לפי הענין ובמקום "ועדת קלפי"
האמורה בהן קרי" :ועדת ספירה" ,ואולם לא ייפסלו
מעטפה או קול לפי תקנה  ,79אלא על דעת ועדת המשנה
שתירשם בפרוטוקול והסמכות הנתונה בתקנה  78לחברי
ועדת קלפי תהיה גם לחברי ועדת המשנה.
ועדת המשנה ,באישור יושב ראש הועדה המרכזית יחד
(ו)
עם סגניו ,תכין תדריך בכתב בדבר סדרי עבודתן של
ועדות הספירה.
פרק י"א :1בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר
104ז .בפרק זה:
"ועדת קלפי" – ועדת קלפי שמונתה לפי סעיף 116ג לחוק;
"קלפי" – ארגז קרטון ובו מכסה (להלן  -מכסה הקלפי) הניתן
לנעילה במנעול (להלן  -מנעול המכסה); במכסה הקלפי חריץ
להכנסת מעטפות ולוחית קרטון לכיסוי החריץ (להלן  -מכסה
החריץ) הניתנת לנעילה; באחד מצדי הקלפי תא מיוחד לאחסון
פרוטוקולים ורשימת מצביעים;
"מיתקן" – בית סוהר או בית מעצר כהגדרתם בסעיף 116א
לחוק.
104ז .1רשימה של כל בתי הסוהר ובתי המעצר כאמור בסעיף
116ב(א)( )1לחוק תכלול את הפרטים שלהלן:
( )1רשימת המיתקנים;
( )2מספר הקלפיות שמציע השר בכל מיתקן;
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( )3ציון היות כל אחת מהקלפיות נייחת או ניידת;
( )4שמות מפקדי המיתקנים ומפקדי תחנות המשטרה
ופרטיהם;
( )5מספר השוטרים ,הסוהרים ,האסירים והעצורים שצפוי
לשהות במיתקן ביום הבחירות.
104ח .לפני תחילת ההצבעה תעשה ועדת הקלפי (להלן בפרק זה -
הועדה) את הפעולות הבאות:
( )1תכין ותבדוק את כל הסידורים הדרושים לניהול הצבעה
באופן תקין ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות
ההצבעה והימצאות מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים
בתא ההצבעה;
( )2תבדוק אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה
החיצוניות כשרות; נמצאו מעטפות פגומות תכניסן
למעטפת אריזה מיוחדת; את מעטפת האריזה תסגור
בנייר דבק וחברי הועדה יחתמו עליה באופן שחלק
מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק והחלק השני על גבי
המעטפה עצמה;
( )3שניים מחברי הועדה יחתמו על מעטפות ההצבעה
במשבצת המיועדת לכך ויניחו את המעטפות החתומות
בקופסה המיועדת לכך.
( )4תבדוק שהקלפי ריקה ותאפשר גם לנוכחים האחרים
במקום לערוך בדיקה כאמור ,תנעל את מכסה הקלפי
במנעול בטחון המיועד לכך ,ותניח את הקלפי על השולחן
שלידו הם יושבים.
104ט .לאחר זיהויו של הבוחר כאמור בסעיף  74או בסעיף 116ד(ב)
לחוק תיערך ההצבעה על פי סדר הפעולות הבא:
( )1אחד מחברי הועדה ירשום את שם הבוחר ברשימת
המצביעים בעותק אחד של הפרוטוקול שנערך לפי
הוראות תקנה 104י;
( )2הועדה תמסור לבוחר מעטפת הצבעה אחת חתומה
כאמור בתקנה 104ח;
( )3הבוחר יכנס לתא ההצבעה ושם ישים פתק הצבעה לתוך
מעטפת הצבעה ויחזור לועדת הקלפי;
( )4הבוחר יקבל מאת הועדה מעטפת הצבעה חיצונית מאלה
שסיפקה הועדה המרכזית וישים בעצמו את מעטפת
ההצבעה בתוכה;
( )5אחד מחברי הועדה יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית,
במשבצות המיועדות לכך ,את שם המצביע ,שם אביו
מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומענו לפי הרשום
בתעודת הזהות שלו;
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( )9אחד מחברי הועדה ירשום את שמו של הבוחר ברשימת
המצביעים שבפרוטוקול השני ויחזיר לבוחר את אמצעי
הזיהוי שלו.
104י .הועדה תנהל פרוטוקול על מהלך ההצבעה בשני עותקים;
הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס  12שבתוספת ,בשינויים
המחוייבים ,ותצורף לו רשימת המצביעים בקלפי כאמור
בתקנה 104ט( )1ו ;)9(-עם תום ההצבעה יחתמו חברי הועדה על
שני עותקי הפרוטוקול .הועדה תנהל פרוטוקול נפרד לכל בית
סוהר או בית מעצר שבו נערכה ההצבעה; מזכיר הועדה יערוך
את הפרוטוקול.
104יא .הועדה תדאג לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד
הכניסה למקום הקלפי ,באופן הנראה לעין כל ,הודעה מטעם
יושב ראש הועדה המרכזית על פתקי הצבעה פסולים כאמור
בתקנה  ;83ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית יחד עם
חומר הבחירות.
104יב ..היתה הקלפי ניידת ,בין אגפים של אותו בית סוהר או בית מעצר
או בין בתי סוהר או בתי מעצר (בסעיף זה – "מתקן") ,תפעל
הועדה כלהלן:
( )1תרשום בפרוטוקול את שעת תחילת ההצבעה ,שעת סיום
ההצבעה ומספר המצביעים בכל אגף או מתקן;
( )2הסתיימה ההצבעה במתקן או באגף תפעל הועדה
כדלקמן:
(א) תרשום בפרוטוקול את שעת סיום ההצבעה ואת
מספר המצביעים באותו מתקן או אגף;
(ב) תרשום בפרוטוקול את מספרי שני מנעולי הבטחון
המיועדים לנעילת מכסה החריץ;
תכניס את הפרוטוקול ואת רשימת המצביעים
(ג)
לתוך התא המיועד לכך בקלפי;
(ד) תכסה את חריץ הקלפי במכסה החריץ ותנעל את
מכסה החריץ במנעולים שמספרם נרשם בסעיף
קטן (ב) לעיל;
(ה) תארוז את מעטפות ההצבעה ,המעטפות
החיצוניות ופתקי ההצבעה;
( )3הקלפי תועבר לאגף או למתקן הנוסף בליווי צמוד של
חברי הועדה ושוטר או סוהר;
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( )4באגף או במתקן הנוסף תפעל הועדה כאמור בתקנה
104ח ( )1עד ( ;)3מזכיר הועדה ישבור את מנעולי מכסה
החריץ לעיני חברי הועדה וירשום את מספרי המנעולים
בפרוטוקול וכן ירשום את תחילת שעת ההצבעה.
104יג( .א) בתום שעות ההצבעה שנקבעו ,ואחרי סיום ההצבעה,
תפעל הועדה כלהלן:
( )1תסיים את עריכת הפרוטוקול וחבריה יחתמו
עליו; לא חתם אחד מהם ,יציין יושב ראש הועדה
את הסיבה לכך ,והפרוטוקול לא ייפסל בשל כך;
( )2עותק אחד של הפרוטוקול ושל רשימת המצביעים
יוכנס לתוך הקלפי; את העותק ישמור בידיו יושב
ראש הועדה;
( )3תנעל את הקלפי כאמור בתקנה 104יב(;)2
( )4תארוז את הציוד וחומר ההצבעה שנותר ללא
שימוש כהוראות תקנה  )1( 93ו ,)2( -בשינויים
המחוייבים לפי הענין.
(ב) מיד עם גמר הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) תועבר
הקלפי ישירות לועדה האזורית ,אלא אם כן קבע יושב
ראש הועדה המרכזית אחרת ,בליווי שניים מחברי
הועדה לפחות ,שאחד מהם הוא יושב ראש הועדה וכן
שוטר מלוה; הועדה האזורית תעביר את החומר ,ללא
דיחוי ,לועדה המרכזית.
104יד .הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו גם על ספירת קולות
אסירים ועצירים בשינויים המחוייבים לפי העניין.
פרק י"א :2בחירות בנציגויות דיפלומטיות וקונסולריות של ישראל
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104טז .הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו גם על ספירת קולות
בקלפיות המיוחדות בנציגויות בשינויים המחוייבים לפי העניין.
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[בטלה].

104יז .הודעה על זכות ההצבעה כאמור בסעיף 116י(ד) לחוק תיעשה
לפי טופס 26ב שבתוספת; מינוי האחראים ייעשה לפי טופס
26א שבתוספת; פרוטוקול ההצבעה ייערך לפי טופס 27ב
שבתוספת.
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פרק י"א :3בחירות בבתי-חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים
בנייידות
104יח .ברשימת בתי החולים כאמור בסעיף 116יג(ב) לחוק והמוסדות
שהוכרו כאמור בסעיף 116יז 1יפורטו :שם בית-החולים או
המוסד המוכר ,מספר המיטות בו ,תיאור המבנים שלו ,פירוט
הקומות והביתנים שבהם משוכנים מאושפזים בבית החולים
או השוהים במוסד המוכר ,שם פרטי ושם משפחה של מנהל בית
החולים או מנהל המוסד המוכר ומספרי הטלפון שלו בעבודה
ובבית.
104יט( .א) בתקנה זו "קלפי" – כמשמעותה בתקנה ( 33ב) ( )4או
בתקנה 104ז.
(ב)

הוראות תקנות 104ח עד 104יג יחולו גם על הבחירות
בבתי-חולים ובמוסדות המוכרים בשינויים המחוייבים
לפי העניין וכן בשינויים אלה:
( )1בנוסף לזיהוי לפי סעיף  74לחוק ,ימסור
המאושפז ,שוהה במוסד מוכר כאמור בסעיף
116יז 1לחוק (להלן :שוהה במוסד מוכר) או
בוחר כאמור בסעיף 116יג(א )1לחוק לועדת
הקלפי אישור בכתב כאמור בסעיף 116טו לחוק
בדבר היותו מאושפז ,שוהה במוסד מוכר או
בדבר זכאותו להצביע; האישור יהיה בהתאם
לטופס 25א שבתוספת; האישור יוחזר
למאושפז ,לשוהה במוסד מוכר או לבוחר בתום
הצבעתו לאחר שמזכיר ועדת הקלפי ,חתם על
האישור בציון שמו ושם משפחתו.
()2

[בטלה].

ספירת
קולות
מאושפזים

104כ .הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו על ספירת קולות
מאושפזים והשוהים במוסד מוכר ,בשינויים המחוייבים לפי
הענין.

מסירת
רשימת
המקלטים

פרק י"א :4בחירות בקלפיות המיועדות לאנשים המוגבלים בניידות
ולשוהות במקלטים
104כא .ברשימת המקלטים כאמור בסעיף (68ג) לחוק יפורטו:
מספר המקלטים ,שם הישוב שבו מצוי כל מקלט ,מספר
השוהות בכל מקלט ,שם פרטי ושם משפחה של מנהלת
המקלט ומספרי הטלפון שלה בעבודה ובבית.
104כב .אישור ההצבעה לשוהה במקלט כאמור בסעיף (68ד) לחוק
יהיה לפי טופס 26ג שבתוספת.

תיקון התשס"ג
תיקון התשס"א

תיקון התשס"א

אישור
הצבעה

תיקון התשס"א

ע מ ו ד 164

מזכיר
נוסף

תקנות ,כללים והוראות

104כג.

תיקון התשס"א;
התשע"ה

ציוד מיוחד
לועדת קלפי
תיקון התשס"א

רישום
פרטי
המצביע

104כד.
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בקלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף 68א לחוק ימונה מזכיר
נוסף ,שעבודתו תיוחד למצביעים לפי פרק זה (להלן -
המזכיר הנוסף) ובלבד שמצא יושב ראש הוועדה המרכזית
כי נדרש מינוי מזכיר נוסף כאמור ,לצורך פעולתה התקינה
של ועדת הקלפי; יושב ראש ועדה אזורית רשאי למנות,
במהלך יום הבחירות ,מזכיר נוסף לוועדת קלפי כאמור ,אם
מצא כי הדבר יועיל להליך הצבעה תקין בקלפי.
לועדת קלפי כאמור יסופק ציוד נוסף על הציוד האמור
בתקנה  ,33כמפורט להלן:

( )1מעטפות הצבעה חיצוניות;
( )2דף למילוי פרטי מצביעים לפי טופס 26ד שבתוספת;
( )3מעטפת אריזה למעטפות החיצוניות ,לפי טופס 26ה
שבתוספת;
( )4מכסים מיוחדים לחריץ הקלפי.
104כה .המזכיר הנוסף ירשום את פרטי המצביעים כאמור בפרק זה
בדף האמור בתקנה 104כד(.)2

תיקון התשס"א

הצהרה בדבר 104כה .1הצהרה לפי סעיף 68א(ה)( )1לחוק תוגש לפי טופס 26ו
שבתוספת.
מוגבלות
בניידות
תיקון התשע"ג

ספירת
קולות

104כו.

(א)

תיקון התשס"א

(ב)

תיקון התשס"ה

(ג)

בסיום ההצבעה ,בעת ספירת הקולות ,תפעל ועדת
הקלפי כמפורט להלן:
( )1היא תפריד את המעטפות החיצוניות שהוצאו
מן הקלפי משאר מעטפות ההצבעה ותספור
אותן מבלי לפתחן;
( )2היא תציין את מספר המעטפות החיצוניות
ואת מספר המצביעים כאמור בפרק זה בטופס
26ד' ותחתום על הטופס;
( )3היא תארוז את המעטפות החיצוניות במעטפת
אריזה כאמור בתקנה 104כד ( )3בצירוף
לטופס 26ה ,ותרשום את מספרן על גבי
מעטפת האריזה.
הועדה האזורית תאסוף את מעטפות האריזה
האמורות מכל ועדות הקלפי שבתחומה ,ותעבירן מיד
לועדה המרכזית; בכל צוות איסוף יהיו שני עובדים
של הועדה האזורית.
הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו גם על ספירת
קולות המצביעים בקלפיות המיועדות לאנשים
המוגבלים בניידות ולשוהות במקלטים ,בשינויים
המחוייבים לפי הענין.
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כתבי
מינוי

.105

שמירת
חומר
הבחירות

.106

תיקון התשמ"א

לוח מודעות
ולוח מצעי
רשימות
מועמדים

.107

תיקון התשל"ז

תיקון התשמ"א

פרק י"ב :בחירות בכלי שיט
יושב ראש הועדה המרכזית יתן לאחראי לארגון ההצבעה
ולניהולה בכלי שיט לפי סעיף  100לחוק ,כתבי מינוי על פי טופס
 26שבתוספת.
(א) חומר הבחירות המיועד ליום ההצבעה שהועבר
לאחראים מאת הועדה המרכזית יישמר עד ליום
ההצבעה במקום בטוח וסגור.
(ב) עם קבלת חומר הבחירות יאשרו האחראים במברק את
קבלתו ויציינו את המקום שבו הוא נשמר; העתק
מהמברק יישמר אצל האחראים.
(א) לוח מודעות יותקן בכלי שיט ,באופן שלכל הנמצאים
באותו כלי שיט תהיה הגישה אליו חופשית וקריאת
ההודעות שעל הלוח נוחה; הלוח יהיה בגודל 150 X 100
ס"מ; בכלי שיט לנוסעים ייקבע בנוסף לכך לוח מודעות
בכל חדר אוכל.
(ב) את ההודעות הנוגעות לקיום ההצבעה ידביקו מיד עם
קבלתן על לוח המודעות.
ואלה ההודעות שיש לפרסמן על לוח המודעות:
(ג)
( )1שמות האחראים וממלאי מקומם;
( )2יום ההצבעה ,שעות ההצבעה ומקומה;
( )3האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות
המועמדים ושמו של המועמד הראשון בכל רשימה
כאמור;
()4

תיקון התשנ"ו

(ד)
תא
ההצבעה

.108

תיקון התשמ"א

.110-109
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(א)
(ב)

[בטלות].

[בטלה].

( )5כל הודעה אחרת ,הן מטעם הועדה המרכזית והן
מטעם האחראים ,הקשורה בארגון ההצבעה
ובניהולה ושלתכנה יש ענין לציבור הבוחרים.
אסור להשתמש בלוח המודעות לתעמולת בחירות או
לכל מטרה שאינה קשורה בבחירות.
מקום הקלפי בכלי שיט לנוסעים יהיה במקום מרכזי
שנקבע על ידי האחראים; בכל כלי שיט אחר הוא יהיה
בחדר התרבות של הצוות.
האחראים יתקינו תא הצבעה המבודד ומסתיר את
הבוחר מעיני אחרים בעת ציון פתק ההצבעה והכנסתו
לתוך מעטפת ההצבעה; אפשר להתקין את תא ההצבעה
בפינה של החדר שבו נמצאת הקלפי או בחדר הסמוך,
שהכניסה היחידה אליו או לתא ההצבעה תימצא מול
עיני האחראים.
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הכנה
להצבעה
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לפני התחלת ההצבעה יעשו האחראים את הפעולות הבאות:

תיקון התשמ"א;
התשנ"ו; התשס"ג

()1

תיקון התשס"ב

()2

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

()3
()4

יבדקו את כל הסידורים הדרושים לניהול ההצבעה
באופן תקין ובכלל זה הסידורים להבטחת חשאיות
ההצבעה והימצאות מכשיר כתיבה ופתקי הצבעה ריקים
בתא ההצבעה;
יבדקו אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה
החיצוניות כשרות; נמצאו מעטפות פגומות יש להכניסן
למעטפת אריזה מיוחדת לפי טופס 17א שבתוספת; את
מעטפת האריזה יש לסגור בנייר דבק והאחראים יחתמו
עליה באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק
והחלק השני על גבי המעטפה עצמה;
יחתמו על מעטפות ההצבעה במשבצת המיועדת לכך
ויניחו את המעטפות החתומות בקופסה המיועדת לכך;
יבדקו שהקלפי ריקה ויאפשרו גם לנוכחים האחרים
במקום לערוך בדיקה כאמור ויניחו את הקלפי על
השולחן שלידו הם יושבים.

תיקון התשמ"א

.112

[בטלה].

שמירת
הסדר

.113

זיהוי
המצביעים

.114

בשעות ההצבעה ישמרו שני האחראים על הסדר במקום
הקלפי; רב החובל רשאי למנות ,מבין עובדי כלי השיט ,סדרן או
סדרנים שיסדירו את כניסת הבוחרים למקום הקלפי.
בוחר שנכנס למקום הקלפי יזהה תחילה את עצמו לפני שני
האחראים או ממלאי מקומם; לצורך זה על הבוחר להציג
בפניהם את אמצעי הזיהוי שלו; אין פנקס ימאי או כל מסמך
אחר יכולים לבוא במקום אמצעי זיהוי.
לאחר זיהויו של הבוחר כאמור בתקנה  114תיערך ההצבעה על
פי סדר הפעולות הבא:
( )1אחד האחראים ירשום את שם הבוחר ברשימת
המצביעים שבאחד הפרוטוקולים;
( )2אחראים ימסרו לבוחר מעטפת הצבעה אחת חתומה
כאמור בתקנה ;111
( )3הבוחר יכנס לתא ההצבעה ושם יכתוב על גבי פתק
הצבעה ריק את האות או האותיות ,עם או בלי הכינוי,
של רשימת המועמדים שבעדה הוא מצביע;
( )4הבוחר ישים את פתק ההצבעה לתוך מעטפת ההצבעה
ויחזור לאחראים;
( )5הבוחר יקבל מאת האחראים מעטפת הצבעה חיצונית
מאלה שסיפקה הועדה המרכזית וישים בעצמו את
מעטפת ההצבעה בתוכה;

תיקון התשס"ו

סדרי
ההצבעה
תיקון התשמ"א

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב; התשס"ג

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

.115
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()6

אחד האחראים יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית,
במשבצות המיועדות לכך ,את הפרטים האישיים של
הבוחר;
האחראים יחתמו על מעטפת ההצבעה החיצונית במקום
המיועד לכך והבוחר יסגרנה בהדבקה;
הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה לתוך הקלפי;

()9

[בטלה].

()7
()8
תיקון התשנ"ו ()2
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( )10אחד האחראים ירשום את שמו של הבוחר ברשימת
המצביעים שבפרוטוקול השני ויחזיר לבוחר את פנקס
הזיהוי או תעודת הזהות שלו.
תיקון התשמ"א

.116

ניהול
הפרוטוקול

 .117האחראים ינהלו פרוטוקול בשני עותקים על מהלך ההצבעה;
הפרוטוקול יהיה בהתאם לטופס  27שבתוספת; עם תום
ההצבעה יחתמו שני האחראים על שני עותקי הפרוטוקול.
 .118האחראים ידאגו לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת
ליד הכניסה למקום הקלפי ,באופן הנראה לעין כל ,הודעה
מטעם יושב ראש הועדה המרכזית על פתקי הצבעה פסולים
כאמור בתקנה  ;83ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית יחד
עם חומר הבחירות.
( .119א) לאחר סיום ההצבעה וחתימת הפרוטוקול ינעלו
האחראים את החריץ שבקלפי על ידי השחלת מנעול
בטחון בארבעה החורים הסמוכים לחריץ וסגירת
המנעול .נסגרה הקלפי כאמור אין איש רשאי לפותחה
מלבד הועדה המרכזית.
(ב) את מנעול הבטחון האמור בתקנת משנה (א) תספק
הועדה המרכזית; יהיה חרוט עליו מספר סידורי שיירשם
בפרוטוקול והוא יהיה ניתן לפתיחה רק על ידי שבירתו.
לאחר ביצוע הפעולות האמורות בתקנת משנה (א) ,יכינו
(ג)
האחראים צרור למשלוח שיכלול את הקלפי ועותק אחד
מהפרוטוקול ,צרור זה יישלח על ידי האחראים עצמם
אל הועדה המרכזית ,באמצעות דואר אויר רשום מהנמל
הראשון שאליו יגיע כלי השיט ,או באופן אחר שעליו
יורה יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם שר
הפנים; עותק שני של הפרוטוקול עם הקבלה על המשלוח
בדואר רשום יישמר בידי האחראי שבדרגת קצין.
119א .הוראות תקנות 104ב עד 104ו יחולו על ספירת קולות ימאים,
בשינויים המחוייבים לפי הענין.

הודעה
על פתקי
הצבעה
פסולים
נעילת
הקלפי
והעברתה
לועדה
המרכזית

תיקון התשמ"א

ספירת
קולות
ימאים

תיקון התשמ"ד

[בטלה].
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הפסקת
הצבעה

.120

הודעה
על הפסקה

.121

תיקון התשל"ז

משמורת

.122

חידוש
ההצבעה

.123

ועדות
לקבלת
חומר
הצבעה
מהועדות
האזוריות

.124
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פרק י"ג :הוראות שעת חירום
ניתנה אות אזעקה ,או החלה פעולת אויב ,רשאי יושב ראש
ועדת הקלפי להכריז על הפסקת ההצבעה ולהרשות לחברי ועדת
הקלפי ,למשקיפים ולמזכיר ועדת הקלפי לחפש מחסה במקלט
או במקום אחר ובלבד:
( )1שינעל תחילה את הקלפי עם מנעול מיוחד שיסופק לו לפי
תקנה ;)3( 38
( )2שיכניס את פרוטוקול הועדה ,רשימות הבוחרים
ומעטפות ההצבעה הריקות  -ואם ההפסקה באה בשעת
מנין הקולות ,גם את המעטפות ואת פתקי ההצבעה
שהוצאו מן הקלפי וגליונות מנין הקולות  -אל תוך
מעטפה מיוחדת לשעת חירום שתסופק לו לשם כך ,לפי
טופס  28שבתוספת ,ויסגור מעטפה זו בדבק;
( )3שינעל את מקום הקלפי על מנעול.
יושב ראש ועדת הקלפי יודיע מיד ,בטלפון או במברק ,ליושב
ראש הועדה המרכזית וליושב ראש הועדה האזורית על הצעדים
שננקטו לפי תקנה .120
המעטפה הסגורה והקלפי הנעולה האמורים בתקנה  120יילקחו
על ידי יושב ראש ועדת הקלפי ויהיו במשמורת יושב ראש ועדת
הקלפי וחבר ועדת הקלפי ממפלגה אחרת ,עד אשר יחליט יושב
ראש ועדת הקלפי ,או תחליט ועדת הקלפי ,לחדש את פעולות
ההצבעה; אולם רשאי יושב ראש ועדת הקלפי למסור את
החומר האמור לידי יושב ראש הועדה האזורית או שני סגניו,
וחייב הוא למסרם כך על פי הוראת יושב ראש הועדה המרכזית.
ניתן אות ארגעה ,או חדלה פעולת האויב ,תחדש הועדה את
הליכי ההצבעה או ספירת הקולות.
פרק י"ד :קביעת תוצאות הבחירות
(א) לצורך קבלת חומר ההצבעה מהועדות האזוריות
כמפורט בתקנה  ,100תמנה הועדה המרכזית מספר
ועדות קבלה ,בהתחשב במספר הפרוטוקולים העומדים
להתקבל; כל ועדת קבלה תהיה מורכבת משלושה חברים
של הועדה המרכזית.
(ב)

ועדת קבלה תפעל בכל מספר חבריה ,והיא תתחיל לפעול
בהקדם האפשרי במקום שקבע יושב ראש הועדה
המרכזית.
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תיקון התשנ"ו;
התשס"ב
תיקון התשנ"ו;
התשס"ב
תיקון התשנ"ו (;)3
התשס"ג

תיקון התשנ"ו;
התשס"ב

זכרון
דברים
על
תוצאות
הבחירות
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תעודה
לנבחר
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התשס"ב

ביטול
השם

תיקון התשנ"ו;
התשס"ג

(א)
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ועדת הקבלה תאשר בכתב את קבלת חומר ההצבעה
מהועדות האזוריות על גבי טופס  29שבתוספת; האישור
יישמר בידי יושב ראש הועדה האזורית*.
עם תום היום השביעי לאחר יום הבחירות יסכמו יושב
ראש הועדה המרכזית וסגניו את מספר הקולות הכשרים
שניתנו בבחירות לכנסת.

(ב) יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו יקבעו את חלוקת
המנדטים בכנסת על גבי טופס  30שבתוספת.
הסיכומים לפי תקנת משנה (א) והקביעות לפי תקנת
(ג)
משנה (ב) ייעשו לפי החומר שנתקבל מהוועדות
האזוריות ,מקרב החיילים ,מכלי השיט ,מהנציגויות
הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל ,מהקלפיות
המיוחדות לאסירים ולעצירים ,מבתי חולים וממוסדות
מוכרים ומהקלפיות המותאמות לאנשים המוגבלים
בניידות.
(ד) יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו ימציאו את פרטי
החישוב בדבר חלוקת המנדטים בכנסת לועדה המרכזית
לאישור.
אישרה הועדה המרכזית את תוצאות הבחירות ,ייערך זכרון
דברים על כך על הטופס האמור בתקנה  ;)1( 29זכרון הדברים
יהיה בשלושה עותקים וייחתם בידי יושב ראש הועדה המרכזית
וסגניו ,וכן בידי כל חברי הועדה המרכזית שנכחו בישיבה שבה
אושרו תוצאות הבחירות; אחד העותקים יימסר לשר הפנים,
אחד ליושב ראש הכנסת הנבחרת ,ואחד  -לגנזך המדינה.
לכל אדם שנבחר תמציא הועדה המרכזית תעודה המאשרת
שהוא נבחר לחבר הכנסת; התעודה תהיה לפי טופס 31
שבתוספת; התעודה תיחתם בידי יושב ראש הועדה המרכזית
או שניים מסגניו.

127א.

[בטלה].
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תקנות הבחירות לכנסת ,תש"ל – 1969-בטלות.
לתקנות אלה ייקרא "תקנות הבחירות לכנסת ,התשל"ג."1973-
תוספת
(תחילת הטפסים בעמוד הבא)

* בהתאם לסעיף  12לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות) ,התש"ף( 2019-בעמ' 95
לספר זה) ולסעיף  2להוראות הבחירות לכנסת (הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים ושתיים),
התשע"ט( 2019-בעמ'  295לספר זה) ,היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על
התאמות בטופס לבחירות לכנסת ה.23-
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טופס 4

(תקנה )12
- 1טופס 4
(תקנה )12

منوذج 4
(نظام )12

לכבוד

ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת העשרים ושלוש

حضرة
جلنة االنتخابات املركزية
للكنيست الثالثة والعشرين

אנו החתומים מטה ,בא(י)-כח של המפלגה*  /מפלגות ששמה (ששמותיהן):

ى(املساة)
املسم
نحن املوقعني أدناه ،مندوبي احلزب/األحزاب
َ
ّ

__________________________________.4
(שם המפלגה) (إسم الحزب)
__________________________________.5
(שם המפלגה) (إسم الحزب)
__________________________________.6
(שם המפלגה) (إسم الحزب)

__________________________________.1
(שם המפלגה) (إسم الحزب)
__________________________________.2
(שם המפלגה) (إسم الحزب)
__________________________________.3
(שם המפלגה) (إسم الحزب)

מגיש(ים) בזה ,בהתאם לסעיף (57ג) לחוק בחירות לכנסת (נוסח משולב) ,תשכ"ט–( 1969להלן "חוק הבחירות") ,רשימת מועמדים לכנסת העשרים ושלוש.

نقدم بهذا ،مبوجب البند (()57ج) من قانون انتخابات الكنيست (نص موحد) لسنة ( 1969فيما يلي قانون االنتخابات) ،قائمة مرشحني
للكنيست الثالثة والعشرين.

הרשימה כוללת __________ ( ________________________ ) מועמדים והם לפי מיטב ידיעתנו בעלי זכות להיבחר כחוק.

حتتوي القائمة

בספרות

بالكلمات

باالرقام

במלים

مرشحني وهم حسب معرفتنا التامة ذوو حق ألن
ينتخبوا(بضم الياء) حسب القانون.

אנו מציעים לרשימת מועמדים זו את הכינוי________________________________________________________________ :
نقترح لقائمة املرشحني هذا اللقب________________________________________________________________ :
______

ואת האות(יות) _____________(או) _____________(או) ____________(או)_______________

واحلرف/االحرف

(أو)

(أو)

(أو)

* יש לשים אל לב:
( )1סעיף (57ב) לחוק הבחירות קובע כי" :הרשימה תפרט את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו ,מספר זהותו במרשם האוכלוסין
ומענו; רשימת מועמדים שמגישות שתי מפלגות או יותר (בחוק זה  -רשימת מועמדים משותפת) תציין גם את השתייכותו
המפלגתית של כל מועמד".
( )2סעיף (57ט) ( )2לחוק הבחירות קובע כי" :רשימת המועמדים תוגש בידי בא-כוח המפלגה או ממלא מקומו כאמור בסעיף 19ב לחוק
המפלגות ,או בידי אדם אחר שבא-כוח המפלגה או ממלא מקומו ייפו את כוחו להגיש את רשימת המועמדים; ייפוי הכוח ייחתם
בפני עורך דין או בפני עובד של הוועדה המרכזית שיושב ראש הוועדה המרכזית הסמיך לכך.
את טופס ייפוי הכוח הנדרש ניתן לקבל במזכירות הוועדה המרכזית.

* يجب االشارة الى أن:
( )1ينص البند (57ب) من قانون االنتخابات" :تفصل القائمة االسم الشخصي لكل مرشح واسم عائلته ،رقم هويته في
سجل السكان وعنوانه ،بينما في حال يدور احلديث حول قائمة مرشحني مقدمة من حزبني أو أكثر (في هذا القانون –
قائمة مرشحني مشتركة) على القائمة أن تفصل أيضا االنتماء الشخصي لكل مرشح".
( )2ينص البند (57ط)( )2من قانون االنتخابات" :يقوم وكيل احلزب أو من ينوب عنه بتقدمي قائمة املرشحني حسب ما ينص
عليه البند 19ب من قانون األحزاب ،أو شخص آخر يخوله وكيل احلزب أو من ينوب عنه بتقدمي قائمة املرشحني .وسيتم
التوقيع على استمارة التوكيل أمام محام أو أمام موظف من اللجنة املركزية منح صالحية ذلك من قبل رئيس اللجنة
املركزية".
وميكن احلصول على استمارة التوكيل املطلوبة من سكرتارية اللجنة املركزية.
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-2-

בא-כח הרשימה הוא______________________________ / _______________________ /____________________ :
הכתובת
השם הפרטי
שם המשפחה
مندوب القائمة:

االسم االول

إسم العائلة

العنوان

____________________________________________ / __________________ /______________________ /
מספר פקסימילה
טלפון בעבודה
טלפון בבית
טלפון נייד

التلفون احملمول

التلفون في البيت

فاكس رقم

التلفون في العمل

כתובת דוא"ל.________________________________________@_______________________________________ :

عنوان البريد االلكتروني:

ממלא מקום בא-כח הרשימה הוא:

وكيل مندوب القائمة:

____________________________ ________________________________ / ___________________________ /
הכתובת
השם הפרטי
שם המשפחה

إسم العائلة

العنوان

االسم االول

____________________________________________ / __________________ /______________________ /
מספר פקסימילה
טלפון בעבודה
טלפון בבית
טלפון נייד

التلفون احملمول

التلفون في البيت

فاكس رقم

التلفون في العمل

כתובת דוא"ל.________________________________________@_______________________________________ :

عنوان البريد االلكتروني:

לרשימה זו מצורפים:

أرفقت بهذه القائمة:

( _______________________ / ________ )1כתבי הסכמה של המועמדים
- 5במילים
בספרות
موافقة للمرشحني
أوراق

بالكلمات
باألرقام
__________________________________________________________
לרשימה
המוצע
הכינוי ()2
________  _______________________ /מברקים של הסכמת מועמדים
בספרותللقائمة
املقترح
اللقب
במילים
برقيات موافقة املرشحني
'
بالكلمات
باألرقام

ה מוע מד ים:
املرشحون:

מספר
סדורי

الرقم
املسلسل

1
2
3
4
5
6

המען (הכתובת)

שם משפחה

إسم العائلة

שם פרטי

االسم االول

תאריך לידה

سنة الوالدة

שם רחוב

إسم الشارع

||||
| | | | |
| | | | |
המקום ______________________________
املكان
|
|
|
|
|
התאריך _____________________________
التاريخ
| | | | |
| | | | |
|

מספר בית

رقم البيت

לשימוש משרדי
דף מספר

מספר חוברת

صفحة رقم رقم الكراس

العنوان

שם ישוב

إسم املكان

מספר הזהות של המועמד

رقم هوية املرشح

الستعمال الدائرة
סמל רשימה

מ

رمز القائمة

השתייכות
מפלגתית

االنتماء الحزبي
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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2334

(תקנה ))3(29

שם ועדה

מספר ברזל

2334

מספר הארגז

מספר ועדה

שם הישוב

מספר גוש

מספר רובע

מדינת ישראל
ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה23-

פרוטוקול

ממהלך ההצבעה ותוצאותיה
באזור קלפי

מספר ברזל

2334

שם הוועדה האזורית

שם הישוב

טופס 12
תקנה )3(29

מספרה

מספר הקלפי

מקור

סמל הישוב

מספר קלפי
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פרק א  -ארגון ופתיחת מקום הקלפי
!

מדבקת מספר ברזל

שימו לב! פרוטוקול ועדת הקלפי (הן המקור הכתום והן ההעתק בצבע תכלת) ימולאו אך
ורק על ידי מזכיר ועדת הקלפי.

• אל תמשיכו לפעולה הבאה מבלי שהשלמתם את הפעולה הקודמת.
• לפניכם פעולות לביצוע במהלך יום הבחירות.
• ארגנו את מקום הקלפי על פי הרשום בעמוד  Xבמצעית:
• סמנו בתוך כל משבצת ,לאישור כי ביצעתם את הפעולה בשלמותה.
 .1בכניסה למקום הקלפי נתלו במקום בולט:
מודעה על אותיות וכינויים של הרשימות
תעודות והיתרים
מודעה בדבר קולות פסולים
שילוט הכוונה למקום הקלפי
.2
.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

חדר הקלפי סודר לפי השרטוט במצעית
הפרגוד מוקם באופן ששומר על חשאיות ההצבעה של הבוחר (לא ליד חלון ולא בסמוך לדלת הכניסה)
ונתלו בתוכו המודעות הבאות:
מודעה על אותיות וכינויים של הרשימות
מהמודעה נמחקו אותיות וכינויים של רשימות שאינן מתמודות על פי הודעה רשמית מוועדת הבחירות
מודעה בדבר קולות פסולים
כוורת הפתקים בתא ההצבעה סודרה:
הונח צרור זהה בגודלו של פתקי הצבעה לכל רשימה לפי סדר ה-א"ב
הוסרו פתקים של רשימות שאינן מתמודדות (רק על פי הודעה רשמית שהתקבלה)
הונחו פתקי הצבעה לבנים ריקים בתא נוסף
העט הכחול הונח במקום המיועד ליד הכוורת
תיבת הקלפי מוקמה על כיסא כך שהחריץ יהיה גבוה במעט מגובה שולחן ועדת הקלפי,
כך שניתן יהיה לראות את הטלת המעטפה.
תיבת מעטפות ההצבעה הונחה לצידו של מזכיר ועדת הקלפי שיהיה אחרי לשמירתה במהלך כל היום
שני חברי ועדה חתמו על  25מעטפות הצבעה ריקות ,שהונחו בתא המיועד לכך בתיבת מעטפות ההצבעה.
מעטפות פגומות הוכנסו למעטפת אריזה מס' 17א
רשימת הנפטרים (דף צהוב) הוצאה ושמות הנפטרים סומנו בפנקס הבוחרים באות נ'.
על שולחן הוועדה הונח תג שם לכל נושא תפקיד
חלוקת התפקידים בין הנוכחים הוסברה להם בעל פה:

מזכיר

 .1רישום ותיעוד מהלך יום הבחירות בפרוטוקול ועדת הקלפי.
.2לקיחת אמצעי זיהוי וזיהוי הבוחר (אמצעי זיהוי :תעודת זהות רגילה או
ביומטרית ,דרכון ישראלי תקף ,רישיון נהיגה ישראלי תקף ,תעודת שוטר ,תעודת
חוגר או חבר כנסת מהכנסת היוצאת)
 .3איתור הבוחר ברשימת הבוחרים ,קריאת שמו ומספרו הסידורי
 .4סימון ברשימת הבוחרים הראשונה ,העברת אמצעי זיהוי זה לחבר הוועדה
 .5מתן מעטפת הצבעה חתומה לבוחר

חבר ועדה

 .1חתימה על מעטפות הצבעה יחד עם חבר ועדה נוסף
 .2קבלת אמצעי זיהוי
 .3הפניית הבוחר לפרגוד לבחירת הפתק

בוחר

 .1בחירת פתק בתא ההצבעה והכנסתו למעטפה מאחורי הפרגוד.
 .2הטלת המעטפה החתומה לתיבת הקלפי.

מזכיר וחברי ועדה

וידוא כי הבוחר משלשל לתיבת הקלפי מעטפה אחת בלבד

חבר ועדה

 .1מחיקת שם הבוחר ברשימת הבוחרים השנייה
 .2סימון  Xעל מספרו הסידורי של הבוחר בטופס 1000
 .3החזרת אמצעי הזיהוי לבוחר

מזכיר

סימון בטופס מעקב שיעורי הצבעה ()IVR
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מדבקת מספר ברזל

נרשם להלן ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי (ההרכב הסיעתי הוא כפי שנמסר לנו על ידי ועדת הבחירות האזורית
במעטפה .ההרכב מוגדר מראש ואינו ניתן לשינוי).

.11

יושב-ראש ועדת הקלפי

התפקיד

חבר ועדת הקלפי

סגן יושב-ראש ועדת הקלפי

אותיות הסיעה

!

שימו לב! חברי ועדת הקלפי חייבים להיות נציגי שלושת הסיעות שלעיל בלבד ואין לקבל כתב מינוי של חבר סיעה שאינו מייצג את
הסיעות הנ"ל.

נרשמו בטבלה שמותיהם ופרטיהם של כל הנוכחים בשעת הפתיחה לפי כתבי המינוי שהציגו:

.12

שעת
הגעה

שעת
סיום

יו״ר
הוועדה

:

:

סגן
יו״ר
הוועדה

:

:

חבר
הוועדה

:

:

:

:

:

:

1

:

:

2

:

:

3

:

:

התפקיד

שם משפחה ופרטי
ומספר זהות

כתובת
ומספר טלפון

שם הסיעה
ואותיות הסיעה

חברי הוועדה

מזכיר
הוועדה
מזכיר
הוועדה
(במקרה ויש
מזכיר נוסף)

משקיפים

!
.13
.14
.15

הצביע בקלפי
(יש לסמן )

שימו לב! בטבלה זו מלאו רק את הנוכחים בשעת הפתיחה .חילופי גברי במהלך היום יש לתעד בטבלת החילופין המופיעה בעמ' .X

כתב המינוי של היו"ר תוייק בכיס הפרוטוקול.
כתבי המינוי של סגן יו"ר הוועדה ,חבר הוועדה והמשקיפים הוחזרו להם
תיבת הקלפי נבדקה כדי לוודא שהיא ריקה וננעלה במנעול שמספרו:

חתימות:

יושב ראש הוועדה

סגן יושב ראש הוועדה

חבר הוועדה

2

מזכיר הוועדה

מזכיר נוסף
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טופס מעקב שיעור הצבעה

מדבקת מספר ברזל

 .1יש לסמן  Xעל כל מספר (ברצף מ )1-עבור כל בוחר שמימש את זכותו בקלפי זו:
בוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים וכן בוחרים המצביעים במעטפות הצבעה חיצוניות,
לדוגמה :מזכירים ,סדרנים ,מאבטחים ,שוטרים ,עובדי ועדת הבחירות האזורית והמרכזית ,מפקחי טוהר
הבחירות ובקלפי נגישה מיוחדת גם בוחרים מוגבלים בניידות.
 .2בכל שעה עגולה יש להקיף את המספר אליו הגיעה הספירה ולרשום ליד המספר את השעה.
 .3יש לדווח למערכת "טל-קלפי" כמה מצביעים מימשו את זכותם ,כאשר מתקבל מסרון המורה לעשות זאת.

!

שימו לב! עליכם לסמן בטופס זה את המצביעים בפועל בקלפי ,לצורך דיווח על שיעור ההצבעה למערכת
הטל-קלפי .טופס זה אינו טופס !1000
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טופס  12עמ' 5

פרק ב  -החלטות והערות הוועדה

מדבקת מספר ברזל

. 1הרישום בפרוטוקול ייעשה על ידי מזכיר הוועדה בלבד.
 .2יש לתעד את החלטות הוועדה והערותיה.
 .3יש לתעד החלטות עקרוניות ומיוחדות של ועדת הקלפי ,המשקיפים והמזכיר ואירועים חריגים יוצאי דופן.
 .4הערות של חברי ועדת הקלפי והמשקיפים שאינן זוכות לביטוי בהחלטות הוועדה יירשמו על ידי מזכיר ועדת הקלפי.
מבקש ההערה יחתום בצד ההערה לצד ציון שמו.
 .5הערות עובדתיות של מזכיר ועדת הקלפי.
 .6תיעוד כל סגירה זמנית של מכסה הקלפי החיצוני ותיבת מעטפות ההצבעה כולל מספר וצבע המנעול (פלומבה).

!

שימו לב! אם מצויין בהערה שם של בוחר או של מפקח טוהר בחירות ,יש לציין גם את מספר תעודת הזהות שלו.
שעה

הערה

שם ,תפקיד וחתימת מבקש ההערה
שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות
שם:

:

כללי

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות
שם:

:

כללי

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

 .5תיעוד ביקורי מפקחי טוהר הבחירות:
שם פרטי ומשפחה ומספר ת.ז של המפקח

שעת הגעה
.1
.2

1

.3
.4
.1
.2

2

.3
.4
.1
.2

3

.3
.4

!

שעת יציאה

:
:
:
:

.1
.2
.3
.4

:
:
:
:
:
:
:
:

.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

שימו לב!

צילום

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

המפקח צילם במהלך הביקור? כן  /לא
מספר מצלמה:

המפקח צילם במהלך הביקור? כן  /לא
מספר מצלמה:

המפקח צילם במהלך הביקור? כן  /לא
מספר מצלמה:

 .1במקרה שישנן הערות והחלטות נוספות או תיעוד ביקורי מפקחי טוהר בחירות ואזל המקום בעמוד זה ,תעדו אותן באופן מסודר בדף הערות נוסף
המופיע בעמ׳  .14ניתן לציין הערות נוספות בכתב יד במסמך נפרד בתוספת חתימת המעיר .מסמך זה יוכנס על ידי המזכיר לכיס הפרוטוקול.
 .2היה ובמהלך ביקור המפקח התרחש אירוע חריג או המפקח נדרש לתעד אירוע כלשהו ,יש לתאר לפרטי פרטים את האירוע לעיל
כהערה ולסווגה כהערת "טוהר בחירות".
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טופס  – 12עמ' 6

פרק ג  -מהלך ההצבעה
ההצבעה החלה בשעה

מדבקת מספר ברזל

:

 .1ככל שההצבעה החלה בשעה מאוחרת מ ,7:00-פרטו את הסיבות לכך שמקום הקלפי נפתח מאוחר יותר.
הסיבה לכך היא:

!

שימו לב! על הוועדה לבדוק את מלאי פתקי ההצבעה בתא ההצבעה לפחות אחת לשעה ,הכל בהתאם להוראות תקנות )3(41
ו 68-לתקנות הבחירות לכנסת.

 .2הקפידו לחתום בכל פעם על  25מעטפות בלבד .תעדו את החתימות בטבלה.
המעטפות החתומות יישמרו בתא המתאים בתיבת המעטפות שסופקה לשם כך ושמונחת לצד המזכיר שהוא
האחראי עליה.
 .3במידה והמזכיר יוצא ממקום הקלפי מכל סיבה שהיא ,הקפידו לנעול את מכסה הקלפי החיצוני ואת תיבת מעטפות
ההצבעה במנעולים (פלומבות) בצבע זהה ורשמו את מספרם של המנעולים בפרק ההערות בעמוד הקודם בפרוטוקול
זה.
שעת החתימה

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

חבר ועדה  -חותם ב
חתימה
השם

חבר ועדה  -חותם א
חתימה
השם

סך כל המעטפות שנחתמו במהלך יום ההצבעה

!

שימו לב! בעמ'  15נמצא מקום לתיעוד החתימה על מעטפות נוספות.

5

כמות
המעטפות שנחתמו
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טופס  - 12עמ' 7

מדבקת מספר ברזל

 .4תעדו את שמות בעלי התפקידים שהגיעו לאחר שעת הפתיחה וכן את שמותיהם של מחליפיהם
של בעלי התפקידים שהוחלפו:
 .5ודאו כי צירפתם את האישורים על חילופי הגברי של יושב-ראש הוועדה לכיס שבסוף הפרוטוקול .במקרה
שאזל המקום בעמוד וישנם חילופין נוספים ,תעדו אותם בטבלה הנוספת המופיעה בעמוד .16

:

:

שם הסיעה:

:

:

אותיות הסיעה:

:

:

שם הסיעה:

:

:

אותיות הסיעה:

:

:

:

:

:

:

משקיף

:

:

משקיף

:

:

:

:

:

:

יושב–ראש הוועדה

אותיות הסיעה:

משקיף

2

שם הסיעה:

:

:

משקיף

שם הסיעה
מס' התפקיד
ואותיות הסיעה
1

שעת
התחלה

שעת
סיום

1

סגן יושב–ראש
הוועדה

1

חבר הוועדה

2

2

שם משפחה ופרטי
ומספר זהות

כתובת ומספר טלפון

הצביע בקלפי
(יש לסמן

)

מזכיר
מזכיר

זכרו :עם סיום עבודת חברי הוועדה יש לתת להם אישור על מילוי תפקידם .האישור יינתן על ידי המזכיר באמצעות פנקס
אישור מילוי תפקיד בוועדת הקלפי .מספר פנקס:

!

שימו לב! זכרו כי רשאים להצביע בקלפי אך ורק חברי ועדה ששימשו בתפקיד  6שעות רצופות לפחות ,במהלכן היתה הקלפי
פתוחה להצבעה .במקרים חריגים בלבד יוכלו חברי ועדת הקלפי להצביע בקלפי גם אם לא נכחו בה שש שעות רצופות .הודעה על
כך תימסר לכם על ידי הוועדה האזורית ביום הבחירות.

 .6חתמו על ההצהרה הבאה :אני הח״מ ,מזכיר ועדת הקלפי ,מצהיר בזה כי חברי ועדת הקלפי ומחליפיהם המסומנים
לעיל בסעיף  4לפרק א׳ ובסעיף  3לפרק ג׳ ,כמי שהצביעו בקלפי בה שימשו חברים ,היו זכאים להצביע בקלפי זו לפי
הוראות סעיף 116יט לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ”ט.1969-

שם משפחה ופרטי

מספר זהות

6

חתימה
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טופס  – 12עמ' 8

מדבקת מספר ברזל

פרק ד  -סגירת מקום הקלפי וסיום תהליך ההצבעה
מקום הקלפי נסגר בשעה

מצביעים מחוץ
בשעה זו נותרו
למקום הקלפי לאחר סגירת הדלתות

:

בשעה זו לא נותרו מצביעים מחוץ
למקום הקלפי לאחר סגירת הדלתות

הכנסנו את המצביעים למקום
הקלפי ונעלתי את מקום הקלפי

פתקי המתנה עם
חילקנו
מספרים סידוריים חתומים על ידי
יושב ראש ועדת הקלפי

איפשרנו למצביעים להצביע

שעת סיום ההצבעה:

!

:

שימו לב! לאחר סיום ההצבעה זכרו לעדכן את טופס מעקב שיעורי ההצבעה בנתון הסופי של מספר הבוחרים שהצביעו,
לפי כמות המחיקות בתוספת מספר המעטפות החיצוניות .כמו כן,זכרו לדווח את הנתונים באמצעות המערכת הטלפונית
של הוועדה (טל-קלפי).

 .1האם מקום הקלפי נסגר במהלך היום?
.2

מקום הקלפי נסגר בשל אירוע חריג משעה

לא

כן
:

ועד שעה

:

בעת הסגירה מכסה הקלפי החיצוני נסגר בפלומבה מספר

.
בצבע

 .3רשמו את סיבת הסגירה ואירועים חריגים הנוגעים לסגירת מקום הקלפי

 .4יש לדווח על האירוע כאמור לוועדה האזורית מיד עם התרחשותו ,וכן לדווח לוועדת הקליטה בוועדה
האזורית בעת מסירת חומר ההצבעה.

פרק ה  -מניין המצביעים וארגון מקום הקלפי
.1

נאספו כל פתקי ההצבעה שנשארו בתא ההצבעה ועל שולחן הוועדה .כמו כן נאספו כל המעטפות הריקות שלא
נעשה בהן שימוש ,והפתקים והמעטפות נארזו במעטפה ( 18שקית כתומה).

.2

הזהותון ומעטפה 17א (פתקים ומעטפות פגומים ומלוכלכים) הוכנסו למזוודה.

.3

נערכה בדיקה לוודא כי לא נותרו פתקי הצבעה ומעטפות מפוזרות.

.4

הועתק מרשימת הבוחרים מספר בעלי זכות הבחירה בקלפי

.5

נספר פעמיים מספר המחיקות ברשימת הבוחרים .מספר המחיקות:

.6

רשימות הבוחרים הוכנסו למעטפה  - 22חומר רגיש (מעטפה כתומה) והתבצע מעבר לפתיחת תיבת הקלפי.
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מדבקת מספר ברזל

פרק ו  -פתיחת תיבת הקלפי
.1

מאושר כי הוועדה וידאה שתיבת הקלפי נעולה וסגורה כפי שהיתה ,במנעול מס׳
וכי נבדק שאכן מספר המנעול תואם למספר המנעול שבו היא ננעלה (כפי שנרשם בעמ'  1לפרוטוקול זה).

,

 .2יש להתחיל בתהליך ספירת הקולות עם סגירת מקום הקלפי ,ללא דיחוי.
 .3במידה ויש חוסר התאמה במספר המנעול יש לתעד זאת כהערת טוהר בחירות בדף ההערות בעמ'  3לפרוטוקול,
לדווח לוועדה האזורית ,לדווח למפקח טוהר בחירות (באם נמצא) ולדווח לוועדת הקליטה.
.4

נמסרו לשני חברי ועדה גיליונות ספירת קולות ופרוטוקולים בדבר פסילת קולות (משני צידיו של אותו דף)
כל חבר ימלא גיליון אחד מכל סוג.

 .5חבר ועדה נוסף (או המזכיר) יפתח מעטפות ויציגן לנוכחים.
.6

הוסברו לנוכחים שלבי העבודה אשר פעלו על פי התרשים שלהלן:
בדקו ומיינו את תכולת תיבת הקלפי
 .2מעטפות הצבעה חיצוניות

 .1פתקים שנמצאו ללא מעטפה
 .3מעטפות הצבעה כחולות
 .1רשמו על כל פתק "נמצא ללא מעטפה"
 .2חברו יחד את הפתקים
 .3רשמו את מספרם וארזו במעטפת
אריזה " 21קולות פסולים"

 .4שימו לב! אין לרשום את מספרם
בפרוטוקולים בדבר פסילת קולות.

ספרו פעמיים את כל
מעטפות ההצבעה
הכחולות ורשמו את
מספרן

מעטפה כשרה?
כן

צברו את כל המעטפות
הכשרות ורשמו את מספרן:

 .1הפרידו את המעטפות החיצוניות
מיתר המעטפות שנמצאו בתיבת הקלפי
 .2רשמו את מספרן:
 .3שימו לב! אין לפתוח את
המעטפות החיצוניות
 .4ארזו את המעטפות החיצוניות
בשקית הביטחון הייעודית (שקית
לבנה עם כיתוב אדום) ואטמו את
השקית.

לא

צברו את כל המעטפות
הפסולות ורשמו את מספרן:

רשמו בפרוטוקולים בדבר
פסילת הקולות (טופס )13
וארזו במעטפת אריזה 21
"קולות פסולים"

פתחו ובדקו מעטפה אחר מעטפה
קול כשר

קול פסול/מעטפה ריקה

 .1סמנו את הקול הכשר בגליונות
ספירת הקולות הכשרים (טופס )19
 .2שפדו את הפתקים במתקן ספירת
הקולות
 .3הכניסו כל מעטפה למעטפת
אריזה " 23מעטפות כשרות"
 .4עברו לפתיחת המעטפה הבאה

 .1רשמו בפרוטוקולים בדבר פסילת הקולות (טופס )13
 .2החזירו את הפתק למעטפה
 .3רשמו את סיבת הפסילה על המעטפה
 .4ארזו את המעטפה ובה הפתק הפסול במעטפת אריזה 21
"קולות פסולים"
 .5עברו לפתיחת המעטפה הבאה

שימו לב! מותר לפתוח מעטפת הצבעה נוספת רק לאחר שפתק ההצבעה מהמעטפה הקודמת שופד ונרשם בגיליונות ספירת הקולות
או לחלופין נפסל ונרשם בפרוטוקול בדבר פסילת קולות.
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פרק ז  -תוצאות ההצבעה בקלפי

.1
.2

!

נערכה השוואה בין שני גיליונות ספירת הקולות (טופס .)19
הועתק מספר הקולות הכשרים שניתן לכל רשימה כפי שנספר ונרשם בגיליונות
ספירת הקולות.

10,000.21

שימו לב! הקפידו על העתקה מדוייקת של מספר הקולות ושימו לב שלא דילגתם על שורות .זכרו כי הסטת קולות עשוייה לשבש את התוצאות.

מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה:
כמות הקולות
במילים

בספרות

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

אאא
בבב
גגג

סך–כל הקולות הכשרים (להעברה לעמוד הבא)

8

ע מ ו ד 199

ינואר 2020

תקנות ,כללים והוראות

טופס  – 12עמ' 11

המשך  -מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימה

!

העברה מעמוד קודם
כמות הקולות
בספרות

במילים

שימו לב! הקפידו לבדוק שהנתון הועתק במדוייק!

אותיות
הרשימה

כינוי הרשימה

סך–כל הקולות הכשרים
סכמו את הקולות הכשרים והתאימו למספר הקולות הכשרים המופיע בגיליונות
ספירת הקולות .במקרה שאין התאמה ,בדקו מחדש את העתקת הקולות וסכימתם.

אנו מאשרים שהקראנו את התוצאות שנרשמו בפרוטוקול בקול רם ,בזמן ששני חברי הוועדה מוודאים
בגיליונות שלא נעשו שגיאות העתקה.
 .3נוסחת איזון:
השוו את סך הקולות למספר המעטפות הכחולות שהוצאו מתיבת הקלפי:
סך כל מעטפות
ההצבעה הכחולות
שהוצאו מתיבת הקלפי

חשבו והשוו למספר מעטפות ההצבעה
הכחולות כפי שמופיע בתרשים בעמ' 8

=

סך הקולות
הכשרים

העתיקו את סך כל הקולות
הכשרים כפי שמופיע לעיל

+

סך הקולות הפסולים
(לרבות מעטפות
פסולות)

העתיקו מסיכום הפרוטוקולים
בדבר הקולות הפסולים (טפסי )13

שימו לב! במקרה שהנוסחה אינה מאוזנת ,פעלו לפי ההנחיות האלה:

 .4בדקו את ההתאמה של משבצת הסך הכל בתרשים האיזון שלעיל ,לכמות המעטפות שצויינה בעמוד .6
א.
בדקו שנית את סכימת המספרים.
ב.
בדקו שוב את העתקת המספרים מגליונות ספירת הקולות הכשרים והפסולים.
בדקו שנית שאין שגיאה בספירת סך הקולות הפסולים סך הקולות הפסולים ובספירת סך הקולות הכשרים בגליונות.
ג.
בדקו שקביעת כמות המעטפות הכללית נכונה ואינה כוללת מעטפות חיצוניות.

!

שימו לב! גם אם בספירה חוזרת המספרים עדיין לא מתאימים ,השאירו אותם כפי שנספרו ואל תתקנו .בעת מסירת החומר
לוועדה האזורית ,ידעו את הקולט בכך.

 .5חברו בגומיות את כל הפתקים הכשרים לפי רשימות ,ארזו אותם במעטפת אריזה "( 20פתקים כשרים") והכניסו
את המעטפה למזוודת הקרטון.
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מדבקת מספר ברזל

חובה למלא פרק זה!
פרק ח  -סגירת הקלפי וחתימת הפרוטוקולים
!

סמנו

שימו לב! חשוב מאד למסור את החומרים באופן מיטבי מבחינת שלמותם ואיכותם ,לצורך המשך תהליך הקליטה והספירה.
כמו כן ,הנכם מוערכים על ידי ועדת הקליטה על אריזת החומר ועל הטיפול בחומרי ההצבעה בהתאם להנחיות שלהלן:

במשבצות הריקות:

.1

נמסר ליושב ראש ועדת הקלפי או לסגנו העמוד המודפס על נייר צהוב ועליו העתק מתוצאות ההצבעה

.2

נמסרו לכל חברי ועדת הקלפי שנכחו בשעת הסגירה אישורים על מילוי תפקיד בוועדת הקלפי מתוך פנקס
מספר:

.3

נארזה מעטפה  18והוכנסו לתוכה מעטפות הצבעה ריקות או חתומות שלא נעשה בהן שימוש ופתקי הצבעה שלא
נעשה בהם שימוש ,ונערכה בדיקה לוודא כי מספר הקלפי נמצא על גבי המעטפה במדבקה או ברישום ידני.

.4

הפריטים הבאים נארזו במזוודת הקרטון:
מעטפה 17א הכוללת מעטפות הצבעה פגומות ופתקי הצבעה מסומנים או מלוכלכים
מעטפה  20הכוללת פתקי הצבעה כשרים
מעטפה  21הכוללת פתקים ומעטפות פסולות
מעטפה  23הכוללת מעטפות כשרות
זהותון
שקית חירום אדומה  -מעטפה 28
שקית פלסטיק ייעודית לבנה עם כיתוב אדום ובה מעטפות הצבעה חיצוניות של כל מי שהצביע בקלפי
באמצעות מעטפה חיצונית (חברי ועדת הקלפי ,עובדי בחירות שונים ושוטרים .בקלפי נגישה מיוחדת גם
מעטפות של בוחרים המוגבלים בניידות ונשים השוהות במקלט לנשים מוכות).
פנקס אישור בדבר מילוי תפקיד בוועדת הקלפי.
בקלפי נגישה מיוחדת הוכנסו לשקית בטחון זו גם הפריטים הבאים::
פרוטוקול הקלפי הנגישה (פרטי המצביעים המוגבלים בניידות)
ההצהרות עליהן חתמו המצביעים המוגבלים בניידות

.5

נערכה בדיקה כדי לוודא שהמעטפה הכתומה המיועדת לחומר הרגיש (מספר  22חומר יסודי)
מכילה את המסמכים הבאים:
עותק של רשימת הבוחרים (אלפון) שהמצביעים נמחקו בו לאחר ההצבעה
עותק רשימת הבוחרים (אלפון) שהוועדה סימנה בו את המצביעים ב -

 ,אשר הביע הסכמתו להתלוות למזכיר ועדת
 .6יושב ראש ועדת הקלפי מינה את
הקלפי למסירת חומר ההצבעה באתר הקליטה בוועדה האזורית (יש למנות חבר אחד בלבד).
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מדבקת מספר ברזל

חובה למלא עמוד זה!
 .7הקפידו לוודא שבכיס פרוטוקול המקור הוכנסו הפריטים הבאים
ומלאו כמות במשבצות עבור כל פריט ברשימה:

סמנו

גליונות ספירת קולות כשרים ופרוטוקולים בדבר פסילת קולות  -טפסים  13/19משני צידי אותו הדף
(צריכים להימצא שני עותקים) .כמות:
גיליון פרטי מלווים של מצביעים ,אם היו כאלה (טופס 19ב) .כמות:
כתבי מינוי של חברי ועדת הקלפי ומחליפיהם (טפסים 2 ,2א2 ,ב) .כמות
אישורי חילופי גברי של יושב ראש ועדת הקלפי (טופס  .)3כמות:
חומר מנהלי :ספח כתבי המינוי של המזכיר ,הסדרן ,אב הבית ויתר בעלי התפקידים בקלפי
רשימת נפטרים (דף צהוב)
דפי הערות המשקיפים ,אם היו כאלה.
 .8הוועדה סיימה את פעולותיה בשעה:
.9

:

אנו מאשרים בזאת כי שני הפרוטוקולים נערכו על ידי מזכיר הוועדה .ולראיה באנו על החתום:
התפקיד

שם משפחה ופרטי

חתימה

מטעם סיעה

נכח בעת פתיחת
תיבת הקלפי,
(יש לסמן )

נכח בעת ספירת
הקולות
(יש לסמן )

ילווה את החומר
לוועדה האזורית
(יש לסמן )

יושב-ראש הוועדה
סגן יושב-ראש הוועדה
חבר הוועדה
מזכיר הוועדה
מזכיר נוסף (במידה ויש)

 .10וודא כי מסרת אישור מילוי תפקיד בוועדת הקלפי לחברי הוועדה והכנס את פנקס האישורים למזוודה.
 .11חתום על ההצהרה הבאה :אני הח"מ ,מזכיר ועדת הקלפי ,מצהיר בזאת כי חברי ועדת הקלפי המסומנים
בטבלה לעיל כחברי ועדה שנכחו בעת ספירת הקולות ,אכן נכחו במקום הקלפי עד לסיום הליך הספירה
ואישור התוצאות .כמו כן חבר ועדה שסומן כמי שליווה את החומר לועדה האזורית אכן ליווה את החומר.
אני מבין כי לסימון זה יש השלכות על שכרם של החברים הנ"ל.

שם משפחה ופרטי

!

מספר זהות

חתימת המזכיר

שימו לב! עם סיום מילוי הפרוטוקול יש להכניס למעטפת החומר הרגיש ( - 22הכתומה) את הפריטים הבאים:
פרוטוקול מקור (כתום)
פרוטוקול העתק (תכלת)
ולהכניס את מעטפה  22למזוודה.

 .12יש לנעול את המזוודה במנעול המתכת הייעודי המודבק על מכסה המזוודה ולרשום את מספרו
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טופס  – 12עמ' 14

מדבקת מספר ברזל

פרק ט – איזון הקלפי על ידי יושב ראש ועדת הבחירות האזורית –
למילוי על ידי יושב ראש ועדת הבחירות האזורית ,רק במקרה שהפרוטוקול תוקן על ידו.
!

שימו לב! פרק זה ימולא אך ורק אם יושב/ת ראש ועדת הבחירות האזורית נדרש/ת לתקן את הרשום בפרוטוקול ועדת הקלפי
בהתאם לסמכותם לפי סעיף (79ה) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט.1969-
התיקון ייעשה על ידי כבוד השופט/ת על גבי פרק התוצאות ,פרק ז  -עמודים  ,8-9תוך שימוש בעט אדום וחתימת השופט/ת על
גבי פרק התוצאות.

 .1כבוד השופט/ת ,אנא סמנ/י ב

את סוג התיקון שביצעת בפרוטוקול ,ופרט/י לגביו:

תיקון טעות חשבונית בסיכום מניין הקולות הכשרים ,הקולות הפסולים או מניין המצביעים .פירוט:

תיקון טעות או השמטה בהעתקת מספר הקולות הכשרים לרשימת מועמדים מגיליון ספירת הקולות לפרוטוקול .פירוט:

תיקון רישום קולות כשרים לרשימת מועמדים שנרשמו בטעות לרשימת מועמדים אחרת ומחיקת קולות אלה מרשימת
המועמדים האחרת .פירוט:

 .2החומרים שנבדקו לשם וידוא נכונות התיקון:
סמנ/י

במשבצות המתאימות:

גיליונות ספירת הקולות הכשרים (טפסי )19
פרוטוקולים בדבר פסילת קולות (טפסי )13
פרוטוקול העתק (בצבע תכלת)
פנקס בוחרים (פנקס המחיקות)
פתקי ההצבעה שנמצאו במעטפת אריזה 20
קולות פסולים שנמצאו במעטפת אריזה 21
מעטפות משומשות שנמצאו במעטפת אריזה 23
אחר:
 .3במסגרת הבדיקה תושאל מזכיר ועדת הקלפי ו/או חבר ועדת הקלפי שהתלווה .פירוט:

 .4הערות נוספות לעניין התיקון שנעשה:

חתימה

שם השופט/ת
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החלטות והערות הוועדה  -מקום נוסף
שעה

הערה

שם ,תפקיד וחתימת מבקש ההערה
שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות
שם:

:

כללי

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות
שם:

:

כללי

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות
שם:

:

כללי

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות
שם:

:

כללי

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

שם:

:

תפקיד:
חתימה:
סוג
טוהר הצבעות
ההערה :בחירות מיוחדות

כללי

14
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חתימת מעטפות – מקום נוסף
!

שימו לב! יש לחתום בכל פעם על  25מעטפות ולתעד את החתימות בטבלה .המעטפות החתומות יישמרו בתא
המתאים בתיבת המעטפות שסופקה לשם כך ושמונחת לצד המזכיר שהוא האחראי עליה.

שעת החתימה

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

חבר ועדה  -חותם ב
חתימה
השם

חבר ועדה  -חותם א
חתימה
השם

סך כל המעטפות שנחתמו במהלך יום ההצבעה

15

כמות
המעטפות שנחתמו
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מדבקת מספר ברזל

הקפידו לוודא שבכיס פרוטוקול המקור הוכנסו
(סמנו במשבצות עבור כל פריט ברשימה):
גליונות ספירת קולות כשרים וקולות פסולים
(צריכים להימצא  2עותקים)
גיליון פרטי מלווים של מצביעים ,אם היו כאלה.
(טופס  19ב)
כתבי מינוי של חברי ועדת הקלפי
(טפסים 2 ,2א2 ,ב)
אישורי חילופי גברי של יו”ר ועדת קלפי
(טופס )3
חומר מנהלי :ספח כתבי המינוי של המזכיר,
הסדרן ,אב הבית ויתר בעלי התפקידים בקלפי
רשימת נפטרים (דף צהוב)
דפי הערות המשקיפים ,אם היו כאלה.

שימו לב! אין להכניס לכיס זה מעטפות הצבעה חיצוניות!
מעטפות חיצוניות יש לארוז בשקית הביטחון הייעודית
(שקית לבנה עם כיתוב אדום) .שקית הביטחון עם
מעטפות ההצבעה החיצוניות תיארז במזוודה ותימסר
לקולט.

ינואר 2020
תקנות ,כללים והוראות
ע מ ו ד 206

טופס 12א – בוטל

טופס 13
(תקנות  )4(29ו)79-

סוג הפסילה
نوع اإللغاء

פרטי ממלא הטופס:
התפקיד

שם ופרטי משפחה

מספר זהות

בתום ספירת הקולות חזרו לעבוד עם הפרוטוקול – העתיקו את מספר הקולות לטופס "תוצאות ההצבעה בוועדת הספירה"
بعد االنتهاء من عد األصوات عليكم مواصلة العمل من خالل املحرض – أكتبوا عدد األصوات امللغية اىل منوذج ”نتائج التصويت يف لجنة تعداد األصوات”.

!

انتبهوا! تأكدوا من كتابة سبب اإللغاء عىل املغلف ووضع الصوت امللغي فيه مجددا .اذكروا – يف نهاية العد عليكم وضع األصوات امللغية يف مغلف.

שאינה מתאימה למעטפת ההצבעה
שאושרה או מעטפה ללא חתימות חברי
ועדת הקלפי مغلف ملغي .عىل سبيل املثال ،مغلف قد يشري
إىل هوية املصوت أو مغلف غري مالئم ملغلف التصويت املصادق
عليه أو مغلف ال تظهر عليه توقيعات أعضاء لجنة الصندوق

מעטפה ריקה
مغلف فارغ
מעטפה פסולה .לדוגמה ,מעטפה
העלולה לזהות את המצביע או מעטפה

פתק הצבעה לבן  -ריק
بطاقة اقرتاع بيضاء – فارغة

פתק הצבעה בלא ציון אות הרשימה
بطاقة اقرتاع ال يظهر عليها حرف القامئة

שני פתקי הצבעה או יותר לרשימות
שונות בתוך מעטפה אחת
بطاقتان أو أكرث لصالح قوائم مختلفة داخل مغلف واحد

ינ
ين

יף
يف

יק
يق

כ
ك

כי
كي

כף
كف

אותיות הרשימה أحرف القامئة

חתימה

ל
ل

מחל
محل

חתימה
توقيع

שם
االسم

מספר הקולות הפסולים על פי הרשימה

מרצ
مرص

יו"ר ועדת הקלפי
رئيس لجنة الصندوق

נ
ن

נך
نك

נץ
نص

פה
فه

ףז
فز

מספר הקלפי

צ
ص

צן
صن

ץ
ص

מספר הפרוטוקול

ק
ق

דוגמת מילוי גיליון

אא

קך
قك

בב

גג

קץ
قص

דד

הה

סגן יו"ר ועדת הקלפי
نائب رئيس لجنة الصندوق

חבר ועדת הקלפי
عضو لجنة الصندوق

חח

רק
رق

מזכיר ועדת קלפי
سكرتري لجنة االقرتاع

שס
شس

דוגמא

וו

זז

אותיות הרשימה أحرف القامئة

عد األصوات – ضعوا يف كل مربع  5خطوط ( 5عموديا و 1أفقيا) ،حسب املثال

طريقة تعبئة النموذج
הספירה  -סמנו בכל משבצת  5קווים
( 4קווים אנכית ו 1 -אופקית) ,לפי הדוגמה

חשבו את סך הקולות הפסולים ,כולל המעטפות הפסולות והמעטפות הריקות.
העתיקו את סך הקולות הפסולים לתוך נוסחת האיזון שבפרק ז (סעיף )3
احسبوا مجموع األصوات امللغية ،مبا فيها املغلفات امللغية واملغلفات الفارغة .اكتبوا مجموع األصوات امللغية يف معادلة التوازن يف الفصل السابع (البند الثاين)

عدد األصوات امللغية حسب القامئة

פרוטוקול בדבר פסילת קולות בבחירות לכנסת ה23-
محرض عن الغاء األصوات يف االنتخابات للكنيست ال – ٢٣

שימו לב! ודאו שרשמתם את סיבת הפסילה על המעטפה ושהחזרתם לתוכה את הקול הפסול .להזכירכם – בסיום הספירה יש לארוז את הקולות הפסולים במעטפה.

 .4במקרה ואין קולות פסולים יש לרשום
במשבצת את המילה ’אין’
 .4يف حالة عدم وجود أصوات ملغية يجب كتابة "ال يوجد" يف املربع.

 .3סמנו באמצעות קווים את מספר המעטפות
הפסולות והריקות
 .أرشوا بواسطة خطوط إىل عدد املغلفات امللغية والفارغة

 .2במקרה שקול פסול אינו שייך לרשימה,
שייכו באמצעות סימון קו את הקול הפסול
לסיבת הפסילה
 .2يف حالة وجود صوت ملغي غري منسوب إىل قامئة ،أرشوا إىل سبب إلغاء
الصوت امللغي من خالل وضع خط يف املربع املالئم

מעטפה
המכילה דבר
כלשהו זולת
הפתק
مغلف يتضمن شيئا
إضافيا ما عدا البطاقة

פתק הצבעה
מודפס בערבית
בלבד
بطاقة اقرتاع تحمل
حروفا أو كلامت
بالعربية فقط

פתק הצבעה
שאינו מתאים
להוראות
(גודל ,צורה,
צבע או
הדפסה)
بطاقة اقرتاع ال تالئم
التعليامت (من حيث
الحجم ،الشكل ،اللون
أو الطباعة)
 4פתקי הצבעה
או יותר
לרשימה אחת
בתוך מעטפה
אחת
 4بطاقات اقرتاع أو
أكرث لقامئة واحدة يف
داخل مغلف واحد

פתק הצבעה
המסומן בצורה
שעלולה לזהות
את המצביע
بطاقة اقرتاع موسومة
بعالمة قد تدل عىل
هوية املصوت

אמת
أمت

ג
ج

ודעם
وضع م

ז
ز

זכ
زك

זן
زن

זץ
زص

טב
طب

י
ي

יז
يز

 .1שייכו באמצעות סימון קו את הקול הפסול לרשימה מסוימת .במקרה שהקול הפסול אינו שייך לרשימה ,עברו לסעיף 2
ורשמו אותו בשורה המתאימה .במקרה שאין קולות פסולים יש לרשום במשבצת את המילה 'אין'.
 .1انسبوا الصوت امللغي إىل قامئة معينة من خالل تأشري خط .وإذا مل ينسب الصوت امللغي إىل قامئة معينة ،انتقلوا إىل البند الثاين وسجلوه يف السطر املالئم .ويف حالة عدم وجود أصوات
ملغية عليكم كتابة ”ال يوجد” يف املربع.

טופס 13
תקנה )4(29ו79
منوذج 13
الئحة  )4( 29و79

סוג הפסילה
نوع االلغاء

15
15
10
10

סה”כ
أملجموع

סה” כ أملجموع
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(תקנה )46
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טופס

*16

(תקנה )57

תאריך:
הגהה:
שוברצד :פנים
(| 12“)04
לעיטוף
דגם)04( :
 |7.7.19תאריך7.7.19 :
הגהה1 :
צד| 1:פנים |
לעיטוף |“| 12
שובר דגם:
קומפאק |
קומפאק |לקוח:
לקוח| 387-107:
| קוד| |387-107 :קוד:
טופס 16
(תקנה )57

טופס 16
(תקנה )57

לכנסת העשרים
המרכזית
ושתיים העשרים ושתיים
המרכזית לכנסת
הבחירות
ועדת הבחירות ועדת

תעודת-הצבעה לשוטר
מס' לשוטר מס'
תעודת-הצבעה
הבחירותהשוטר:
לכנסת) ,רשאי
הבחירות
משולב](,להלן  -חוק
התשכ"ט־1969
משולב],
לכנסת [נוסח
הבחירות
לכנסת) ,רשאי השוטר:
(להלן  -חוק
התשכ"ט־1969
לכנסת [נוסח
הבחירות
(95ד) לחוק
לחוקסעיף
לפי סעיף (95ד) לפי
שם המשפחה

שם המשפחה

השם הפרטי

תעודת שוטר*
זהות /מספרמספר
רישיון
מספר זהות /מספר
מספר תעודת שוטר*
רישיון
מספר
השם הפרטי
נהיגה /מספר דרכון
נהיגה /מספר דרכון

או שיציג
הגבול
במדימשמר
שיופיעבמדי
שוטר או
במדי
שיופיע
קלפי
ושתיים בכל
לכנסת העשרים
אישור או שיציג אישור
משמר הגבול
במדי
שוטר או
ובלבד
קלפי
ובלבדבכל
ושתיים
העשרים
בבחירות לכנסת
להצביע בבחירותלהצביע
לכנסת או
הבחירות
בסעיף
ויזדההכאמור
באמצעי זיהוי
ויזדהה
מדים,
הואללא
להצביע
ממשטרתרשאי
ממשטרת ישראל כי הוא
הבחירות לכנסת או
 74לחוק
לחוק בסעיף
זיהוי74כאמור
באמצעי
ללא מדים,
להצביע
רשאי
ישראל כי
יצביע*.
וימסורזו ליושב ראש
תעודת-הצבעה
וימסור
רשומים לעיל
שמספרם
בתעודת השוטר שלו,
הקלפי שבה יצביע*.
שבהועדת
הקלפיראש
ועדתליושב
תעודת-הצבעה זו
רשומים לעיל
שמספרם
השוטר שלו,
בתעודת

חנן מלצר ,שופטחנן מלצר ,שופט
העליון
המשפט
המשנה לנשיאת בית
בית המשפט העליון
לנשיאת
המשנה
לכנסת העשרים
המרכזית
הבחירות
ושתיים העשרים ושתיים
המרכזית לכנסת
הבחירות
ראש ועדת
יושב ראש ועדת יושב

אלול התשע״ט אלול התשע״ט
ספטמבר  2019ספטמבר 2019
 07.19דפוס בארי 387-107

 07.19דפוס בארי 387-107

P

P

ביישוב
בקלפי
הצביע
מס'הצביע בקלפי מס'
שהנ"ל
מאשר
אני מאשר שהנ"לאני

ביישוב

ועדת הקלפי.
לפרוטוקול
וצורפה
והתעודה נמסרה לידי
לפרוטוקול ועדת הקלפי.
וצורפה
נמסרה לידי
והתעודה

*הבהרה לוועדת הקלפי
*הבהרה לוועדת הקלפי
שלהלן:
מהמסמכים
שוטרבאחד
שוטר חייב להזדהות
מהמסמכים שלהלן:
באחד
חייב להזדהות
האוכלוסין ,או
התשכ"ה,1969-
חוק מרשם
שניתנה
התשכ"ה ,1969-או
האוכלוסין,מרשם
שניתנה לפי חוק
לפיזהות
תעודת
 .1תעודת זהות .1
התשי"ב,1952-
הדרכונים,
ישראליחוק
שניתן לפי
תקף
הדרכונים,אוהתשי"ב ,1952-או
לפי חוק
תקף שניתן
דרכון
 .2דרכון ישראלי .2
התעבורה ,או
בעללפי
שניתן
הרישיון,
תמונת בעל
הכולל את
תקף,
פקודת התעבורה ,או
פקודתשניתן לפי
הרישיון,
תמונת
הכולל את
נהיגה תקף,
רישיון
 .3רישיון נהיגה .3
תעודהבהתאם
 .4תעודה צבאית.4אישית
להוראות.בהתאם להוראות.
צבאית אישית
 .5תעודת השוטר.5שלו.
תעודת השוטר שלו.

יו"ר ועדת הקלפייו"ר ועדת הקלפי

לכנסת העשרים
המרכזית
ושתיים העשרים ושתיים
המרכזית לכנסת
הבחירות
ועדת הבחירות ועדת

תעודת-הצבעה לשוטר
מס' לשוטר מס'
תעודת-הצבעה

רישיוןתעודת שוטר
זהות /מספרמספר
רישיון
מספר זהות /מספר
שם המשפחה שם המשפחה השם הפרטי
מספר תעודת שוטר
מספר
השם הפרטי
התש"ף( 2019-ר' בעמ'
(הוראות
* בהתאם לסעיף  ) 4(11לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש
דרכון
נהיגה /מספר
מיוחדות),דרכון
נהיגה /מספר

 95לספר זה) ,טופס  16לא יונפק בבחירות לכנסת ה ,23-ולא ייעשה בו שימוש.
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טופס 17א
טופס 17א
)תקנות )50א() 68 ,(4ו((2)111-

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-
שם הוועדה האזורית )אזור הבחירות(
שם הישוב
מספר הקלפי
מספר פרוטוקול )ברזל(

מע

טפ
ה זו י

ש לה

כניס

למז
וודה

מעטפת אריזה זו מכילה חומר כללי )עדין( הכולל:
)(1

)(2

)כמות(

מעטפות הצבעה פגומות לבחירות לכנסת שנמצאו בין המעטפות שסופקו על ידי
הוועדה המרכזית בעת בדיקתן על ידי ועדת הקלפי.

)כמות(

פתקי הצבעה שסומנו או לוכלכו ושהוצאו מתא ההצבעה על ידי ועדת הקלפי
במהלך ההצבעה.

טופס 18
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טופס 19

(תקנה )75

320

300

280

260

פרטי ממלא הטופס:
התפקיד

שם ופרטי משפחה

מספר זהות

במהלך הספירה  -סמנו בכל משבצת  5קווים ( 4קווים אנכית ו 1 -אופקית) ,לפי הדוגמא أالحصاء – ضعوا يف كل مربع  5خطوط (  4عاموديا و 1أفقيا) ,حسب املثال
140
160
180
200
220
240

שימו לב! במקרה שסך הקולות עולה על  360קולות יש לעבור לגיליון המשך انتبهوا! إذا كان عدد األصوات أكرث من  360صوتا يجب االنتقال إىل الصفحة التالية

360

340

صفحة ______ من أصل ______صفحات

דף ______ מתוך ______ דפים

!

انتبهوا! عليكم املقارنة من وقت آلخر بني منوذجي عد األصوات .ويف حالة عدم وجود توافق بينهام عليكم إعادة عد البطاقات.

שימו לב! מעת לעת השוו בין שני גיליונות הספירה .במקרה שאין התאמה יש לספור מחדש את הפתקים.

منوذج عد األصوات الصالحة النتخابات للكنيست الثالثة والعرشين

120

גיליון ספירת קולות כשרים לבחירות לכנסת ה23-

חתימה

100

80

60

דוגמת מילוי גיליון
طريقة تعبئة النموذج

40

דוגמא

80

60

40

20

20

30

ג

ج

רק

شس

رق

סך הקולות הכשרים
مجموع األصوات الصالحة

שס

קץ

קך

ق

ص

قك

ץ

צ

قص

ק

צן

فز

صن

ףז

נץ

ص

פה

فه

נ

نص

נך

مرص

نك

מרצ

ל

ن

מחל

كف

محل

כף

כ

ل

כי

يق

كي

יק

ינ

ك

יף

يز

ي

طب

ين

י

זן

يف

יז

טב

זץ

زن

ז

ز

زص

זכ

زك

ודעם و ض ع م

אמת

أمت

אותיות הרשימה
أحرف القامئة

בבב

אאא

20

במהלך הספירה  -סמנו בכל משבצת  5קווים אותיות
( 4קווים אנכית ו 1 -אופקית) ,לפי הדוגמה הרשימה
عد األصوات – ضعوا يف كل مربع  5خطوط ( 5عموديا و 1أفقيا) ،أحرف القامئة
حسب املثال

סה” כ

סך הקולות
مجموع األصوات

منوذج 19
الئحة 75

טופס 19
(תקנה )75
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טופס 19ב
(תקנה (63ב))

19

75

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2-22-60000-1

–.(1969

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

63

(
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(תקנה 78א)

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-

מ

עט

פה

זו
יש

ל

הכ

ניס

שם הוועדה האזורית )אזור הבחירות(
שם הישוב
מספר הקלפי
מספר פרוטוקול )ברזל(

ל
מזו

ו

דה

טופס 20א – בוטל

טופס 21

(תקנה (84א))

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה23-
שם הוועדה האזורית )אזור הבחירות(
שם הישוב
מספר הקלפי
מספר פרוטוקול )ברזל(

מע

טפ

ה
זו י

של

הכ

ני
סל

מ

זוו

דה
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טופס 22

(תקנה (94א))

מספר פרוטוקול )ברזל(

70-23

טופס 23

(תקנה (94ב))
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טופס 23א – בוטל

טופס 24
(תקנה )95

מדינת ישראל  -הבחירות לכנסת ה23-

טופס 24
_______
(תקנה )95

ועדת הבחירות האזורית____________________ :

אישור קבלת חומר ההצבעה מוועדת הקלפי (ימולא ע"י ועדת הקליטה ויימסר עותק למזכיר)
בהתאם לתקנה  95לתקנות הבחירות לכנסת ,התשל"ג,1973-
אנו מאשרים בזה שקיבלנו מאת ועדת הקלפי של קלפי מס' ברזל ________ את חומר ההצבעה המפורט מטה:
שעה____ : ____ :
תאריך___ / ___ /___ :

כאן תודבק
מדבקת ברקוד

.1

בדיקה כמותית  -חומר עדין:
בדיקת המצאות כל החומר
ולקיחת חומר עדין .סמן ב -
קבלת הפריטים הבאים:

.2

בדיקה כמותית  -חומר רגיש:
בדיקת המעטפה הכתומה
(מס'  .)22סמן ב -
הימצאות המסמכים הבאים:

 ¨ .1וידאנו את קבלת מזוודה  -חומר עדין+רגיש .וידאנו שהיא נעולה כנדרש בחבק מס' ______________ ,והיא כוללת את הפריטים:
מעטפה ( 23מעטפות כשרות)
¨ מעטפה ( 20פתקים כשרים) ¨ מעטפה ( 21פתקים ומעטפות פסולות) ¨
¨ מעטפה 17א (פתקים ומעטפות פגומות שנמצאו טרם ההצבעה ולאורך היום) ¨ זהותון
האם הוראות לשעת חירום הופעלו ביום הבחירות? ¨ לא  ïהמשך לבדיקת החומר בסעיף 2
¨ כן  ïהמזכיר יציג שקית חירום ( 28אדומה)
 ¨ .2מעטפה ( 18מעטפות הצבעה ופתקים לא משומשים  -מעטפה כתומה);
 .3מעטפה ( 22חומר רגיש) הכוללת את הפריטים הבאים:
¨ פרוטוקול "מקור";
¨ פרוטוקול "העתק";
¨ עותק רשימת הבוחרים (אלפון) עם סימני מחיקה;
אין צורך לבצע השוואה בין כמות המחיקות לבין כמות סימני ה V -
¨ עותק רשימת הבוחרים (אלפון) בה המזכיר סימן את המצביעים בV-
¨ טופס  1000מלא ,חתום ותואם לאלפון המחיקות .תלוש בעדינות והעבר לסריקה;
¨ שקית בטחון לבנה עם כיתוב אדום ובה מעטפות הצבעה חיצוניות( ,בקלפי רגילה ובקלפי נגישה מיוחדת);
¨ מדבקת זיהוי הודבקה על כל מעטפת אריזה .במידה ואין מדבקה ,יש לרשום ידנית;.

}

במי
דה ו
על המז פרי
ט
כל
כי
או לח ר לא שהו
זור למ תרו במ חסר
ק
זו
ולהבי ום הק ודה
או
לפי

 ¨ .4פנקס :אישורים בדבר מילוי תפקיד בוועדת הקלפי;
אם הקולטים שבדקו את החומר
העדין אינם הקולטים שיקלטו
את החומר הרגיש רשמו כאן את
פרטי קולטי החומר העדין
שם קולט (______________ )1

 .5בדקנו שבכיס פרוטוקול המקור נמצאו הפריטים הבאים( :ציין כמויות);
_____ גליונות ספירת קולות כשרים (צריכים להימצא  2עותקים);
_____ גליונות בדבר פסילת קולות (צריכים להימצא  2עותקים);
_____ גליון פרטי מלווים של מצביעים (טופס 19ב);
_____ אישור חילופי גברי של יו"ר ועדת הקלפי (טופס .)3

חתימה __________________

בדקנו ומצאנו בכיס פרוטוקול המקור:

שם קולט (______________ )2

¨ חומר מנהלי (כתבי מיוני של המזכיר ,הסדרן ,אב הבית ושאר בעלי התפקידים בקלפי);
¨ רשימת נפטרים (דף צהוב);.

חתימה __________________

בדקתי בכיס הפרוטוקול  ,מצאתי בו ________ מעטפות הצבעה חיצוניות או שקית בטחון ובה מעטפות הצבעה חיצוניות .את מעטפות
ציין כמות

.3

בדיקה איכותית  -חומר
רגיש :סמן ב -כי ערכת את
הבדיקות הבאות:

.4

קביעת תוצאות הבחירות:

.5

תחקור המזכיר
אירועים חריגים וטוהר
הבחירות:

.6

החומר המפורט לעיל נמסר
לנו על ידי המזכיר ובעלי
התפקידים ששמותיהם
מפורטים מטה:

ההצבעה שנמצאו העברתי לרב הקולט ____________________ בוועדה.
א ¨ .פרוטוקול "מקור" ו"העתק" חתומים כנדרש בעמודים  4 ,1ו( 11-כל עמודי הפרוטוקול נבדקו).
ב ¨ .ערכנו השוואה מלאה בין הכתוב בשני הפרוטוקולים (שני הפרוטוקולים זהים לחלוטין .במידה וגילינו רישום חסר ,המזכיר ישלימו במקום).
¨ ערכנו "הקראה" של תוצאות ההצבעה ,וידאנו התאמה בין גליונות ספירת הקולות לבין תוצאות ההצבעה בפרוטוקול.
¨ וידאנו כי הפרוטוקול מאוזן.
¨ תלוש בעדינות את העותק הכימי הראשון של פרק ז' (תוצאות ההצבעה בקלפי) בפרוטוקול המקור (עמודים  )8-9והעבר לסריקה.
האם צולם אירוע חריג בקלפי? ¨ כן ¨ לא
האם היה אירוע חריג בקלפי שעשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות? ¨ כן ¨ לא
ככל שהיה אירוע חריג נא לפרט___________________________________________________________________ :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
התפקיד
המזכיר

מספר תעודת זהות

שם משפחה

שם פרטי

חתימה

שעת שחרור המזכיר ___ ___:שם קולט ( _________________ :)1ת.ז _________ :.חתימת קולט (_____________ :)1
שם קולט ( _________________ :)2ת.ז _________ :.חתימת קולט (_____________ :)2

.7

בתום הבדיקה ,הערך את
המזכיר שלא בפניו על פי
המדדים הבאים
(חלק זה ישאר
בידי הוועדה ויוקלד
ב"מערכת דמוקרטיה")

ת.ז ____________________ :.טוב מאוד טוב
ת.ז____________________ :.

שם המזכיר________________________ :
שם המזכיר הנוסף___________________ :
פרוטוקול מאוזן
הימצאות חומר רגיש (מעטפה כתומה מס'  )22וחומר עדין (שקית ירוקה) באופן מלא
רשימת בעלי תפקידים בוועדת הקלפי מלאה וקריאה ,לרבות חילופי גברי
 2פרוטוקולים זהים ,מלאים וערוכים באופן מסודר וקפדני
החומר נארז באופן מסודר ובהתאם להנחיות
התרשמות כללית מהמזכיר
האם להערכתך המזכיר ראוי לשמש בתפקיד פעם נוספת ¨ כן ¨ לא  -נמק:

בינוני לא טוב גרוע

טופס מקור יועבר לסריקה  -העתק ראשון (צהוב) לכיס הפרוטוקול  -העתק שני (ורוד) ימסר למזכיר
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(תקנה 104יט)

טופס 25ב בוטל

טופס 25ג

(תקנה (100ג))
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טופס 26
(תקנה )105

טופס 26א

(תקנה 104יז)
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טופס 26ב

(תקנה 104יז)

ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה 22 -
נספח א'  /טופס  26ב
תקנה  104יז

הודעה לבוחר ואישור הצבעה *
בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל בחוץ לארץ
לכבוד,
שם משפחה ושם פרטי _____________ :
מספר תעודת זהות___________ :
בוחר/ת נכבד/ה ,
ניתנת בזה הודעה כי הנך זכאי על פי חוק לבחור בבחירות לכנסת ה 22-בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של
מדינת ישראל.
.1

הודעה על סידורי ההצבעה
*
*

.2

יום הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל לכנסת ה 22-נקבע ליום ה' ,ה' באלול התשע"ט,
 5בספטמבר ( 2019שנים עשר ימים לפני יום הבחירות הכלליות בישראל).
הנך זכאי/ת להצביע בכל אחת מנציגויות ישראל בחו"ל .רשימת הנציגויות מצורפת להודעה זו.
שעות ההצבעה הן משעה  09.00עד ( 20.00לפי השעון המקומי).

לצורך ההצבעה עליך להצטייד בהודעה זו ובאחד מאמצעי הזיהוי להלן :
 תעודת זהות תקינה נושאת תמונה. דרכון ישראלי תקף נושא תמונה. רישיון נהיגה ישראלי תקף נושא תמונה. תעודה צבאית אישית בתוקף שהוצאה ע"י צבא הגנה לישראל תעודת חבר כנסת [שניתנה לפי חוק חסינות חברי הכנסת ,זכויותיהם וחובותיהם,התשי"א – . ]1951
ללא הצגת אמצעי זיהוי והודעה זו לא תוכל/י להצביע

.3

הזכות לבחור
רשאי*ל רשאי לבחור בנציגות דיפלומטית או קונסולרית בחו"ל עובד המדינה ,עובד הסוכנות היהודית,
עובד ההסתדרות הציונית העולמית ,עובד הקרן הקיימת לישראל ועובד קרן היסוד ,הנמצאים
במדינת חוץ עקב עבודתם; לעניין זה" ,עובד של הסוכנות היהודית ,ההסתדרות הציונית
העולמית ,הקרן הקיימת לישראל או קרן היסוד" – לרבות שליח של אחד מהמוסדות האמורים,
ובלבד ששליחותו היא לתקופה של שנה לפחות.
כן כמו כן רשאים להצביע בני/בנות זוגם של העובדים האמורים וילדיהם שגילם אינו עולה על עשרים
כמו *
שנה.
_____________
תאריך

* (לפי סעיף  116י(ד) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] התשכ"ט)1969-

_______________
הפקיד המוסמך
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(תקנה 104כב)
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טופס 26ד

(תקנה 104כד)

מדינת ישראל
ועדת הבחירות המרכזית
לכנסת ה22-

פרוטוקול הצבעות מיוחדות
מספר 4

פרוטוקול

לרישום פרטי מצביעים במעטפות חיצוניות
בקלפי מותאמת לאנשים המוגבלים בניידות

מספרה

שם הוועדה האזורית

מספר קלפי

מקור/העתק
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טופס 26ד – עמ' 2

מספר הקלפי

שם היישוב

שם המזכיר האחראי למילוי
פרוטוקול זה

מספר הטלפון של המזכיר

פרק א – פתיחת מקום הקלפי

פעולות פתיחת מקום הקלפי תיעשנה על-ידי מזכיר ועדת הקלפי הרגילה (גם במקרה בו יש מזכיר נוסף) ,בהתאם
לכללי פתיחת הקלפי הרגילה ועל גבי הפרוטוקול הרגיל (טופס " ,21פרוטוקול ממהלך ההצבעה ותוצאותיה
באזור קלפי").

פרק ב – מהלך ההצבעה

במהלך ההצבעה יש לרשום:
 .1את פרטי המצביעים ברשימות "פרטי המצביעים במעטפות חיצוניות בקלפי מותאמת לאנשים המוגבלים בניידות"
(המופיעות בהמשך פרוטוקול זה החל מעמ' .)5
 .2את פרטי המלווים ברשימות "פרטי מלווים למצביעים בבחירות" המופיעות בהמשך פרוטוקול זה (החל מעמ' .)20
 .3את ההצהרות בדבר מוגבלות בניידות יש להכניס לכיס פרוטוקול זה.
 .4ההחלטות והסיבות הנוגעות להצבעת בוחרים מוגבלים בניידות בטבלת ההערות המופיעה בהמשך פרוטוקול זה
(בעמ' .)4

פרק ג  -סיום ההצבעה וסגירת מקום הקלפי

 .1ההצבעה הסתיימה בשעה

:

 .2רשמו את מספר המצביעים במעטפות חיצוניות בהתאם לרשימת פרטי המצביעים במעטפות חיצוניות שבפרוטוקול זה.
כמות המצביעים לפי הרישום:
 .3רשמו את מספר המעטפות החיצוניות שהוצאו מתיבת הקלפי לאחר פתיחתה:
 .4רשמו את כמות המעטפות החיצוניות אשר לא נעשה בהן שימוש .כמות המעטפות החיצוניות:
 .5מהלך ההצבעה וחילופי הגברי בוועדת הקלפי והערות הוועדה והמשקיפים תועדו בפרוטוקול ועדת הקלפי
שמספרו:

!

שימו לב! את הפרוטוקול הזה ,את הצהרות הבוחרים המוגבלים בניידות ואת כל המעטפות החיצוניות שיצאו מתיבת הקלפי
יש להכניס לשקית הביטחון הייעודית (שקית לבנה עם כיתוב אדום).

 .6חתימת ידם של חברי ועדת הקלפי ,מזכיר ועדת הקלפי ,המזכיר הנוסף (ככל שמונה כזה) והמשקיפים ,אשר היו
נוכחים בשעת סגירת הקלפי:
תפקיד

!

שם משפחה

שם פרטי

שימו לב! דפי ההעתק בפרוטוקול זה יישארו בידי מזכיר ועדת הקלפי.
1

מס' טלפון

חתימה
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 .1החלטות והערות הוועדה
תעדו החלטות והערות הנוגעות להצבעת בוחרים המוגבלים בניידות (הרישום יעשה על ידי היו"ר בלבד)

!

שימו לב! במידה ומצויין בהערה שם של בוחר ,יש לציין גם את מספר תעודת הזהות שלו.

שעה

שם ,תפקיד וחתימת
מבקש ההערה

הערה

שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :
שם________________ :

:

תפקיד_____________ :
חתימה_____________ :

2
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 .2רשימת פרטי מצביעים במעטפות חיצוניות בקלפי מותאמת לאנשים
המוגבלים בניידות
פרטי המצביעים ירשמו רק לאחר שמזכיר ועדת הקלפי זיהה את הבוחר.

!

שימו לב! הקפידו לרשום את פרטי המצביעים כפי שהם רשומים על גבי המעטפה החיצונית.

מס׳
סידו־
רי

מספר הזהות

שם פרטי

שם משפחה

מען
יישוב

רחוב

מס׳
בית

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

חתימת יו"ר ועדת הקלפי

חתימת חבר ועדת הקלפי

חתימת סגן יו"ר ועדת הקלפי
3

חתימת מזכיר ועדת הקלפי
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 .3פרטי מלווים למצביעים בבחירות
פרטי מלווים למצביעים שאינם מסוגלים לבצע לבדם את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה
(בהתאם לסעיף (75ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ״ט.)1969-
פרטי המלווה
מס׳

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

מספר הזהות

שם משפחה

פרטי המצביעים
שם פרטי

מס׳
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

18

מס׳
סידורי
בקלפי

מספר הזהות

שם משפחה

שם פרטי
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לכיס זה יש להכניס הצהרות בדבר מוגבלות בניידות.
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טופס 28

(תקנה ))2(120

ש

קית

זו
יש

ל

הכ

ני
סל

מ

זוו

דה
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