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הוראות הבחירות לכנסת )סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות 
 2018-ועדות בחירות(, התשע"חקלפי מיוחדים במקום מושבן של 

 (1070התשע"ח, עמ'  7960)ק"ת  

 1969-)ג( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט1יט116בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 החוק(, אני מורה לאמור: –)להלן 

הוועדה המרכזית או ועדה  –בהוראות אלה, "ועדת בחירות"  . 1 הגדרה
 אזורית.

הרכב ועדות 
הקלפי 

בקלפיות 
במקום מושבן 

של ועדות 
בחירות והחלת 
הוראות לעניין 

מינוי מזכיר 
ועדת הקלפי 

ומניין, רוב וכו' 
 בוועדות הקלפי

ועדות הקלפי במקומות קלפי מיוחדים שנקבעו לפי סעיף  )א( .2
קלפיות במקום מושבן של ועדות  –)ב( לחוק )להלן 1יט116

וועדה המרכזית; בחירות( יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגים ב
יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על הרכבה הסיעתי של כל 
ועדת קלפי כאמור, וכן יורה על הסיעות שמהן יהיו היושב ראש 
של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, בהתחשב בהרכב הסיעתי 

 )א( לחוק.21שנקבע על ידי הוועדה המרכזית לפי סעיף 

מושבן של ועדות בחירות,  על ועדות הקלפי בקלפיות במקום )ב( 
)ט( עד )יא( לחוק, -)ב( עד )ד( ו24-א ו21יחולו הוראות סעיפים 

 בשינויים המחויבים.

הצבעה 
בקלפיות 

במקום מושבן 
של ועדות 

שעות  –בחירות 
הצבעה והחלת 
הוראות לעניין 

סמכויות 
מיוחדות, אופן 

ההצבעה וטיפול 
 בחומר ההצבעה

המרכזית יורה על שעות ההצבעה בכל קלפי יושב ראש הוועדה  )א( .3
במקום מושבה של ועדת בחירות, ובלבד ששעות ההצבעה 
שיורה עליהם כאמור לא יחרגו משעות ההצבעה לפי סעיף 

)ב( לחוק, 72)א( לחוק, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 72
 בשינויים המחויבים.

בכל קלפי יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על שעות ההצבעה  )ב( 
במקום מושבה של ועדת בחירות, ובלבד ששעות ההצבעה 
שיורה עליהם כאמור לא יחרגו משעות ההצבעה לפי סעיף 

)ב( לחוק, 72)א( לחוק, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 72
 בשינויים המחויבים.
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הוראות הבחירות לכנסת )הוראות שעה לבחירות לכנסת העשרים 
 2019-התשע"טושתיים(, 

 
, 1969-לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"טלחוק הבחירות  )ד(145 לפי סעיף הבתוקף סמכות

ולאחר שמצאה כי נסיבות השעה מצדיקות זאת, קובעת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, 
 הוראות שעה אלה:

שמירת הסדר 
 במקום הקלפי

התקנות  –)להלן  1973-לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג 42תקנה  . 1
העיקריות( תיקרא כך שבמקום "יושב ראש הוועדה" יבוא "מזכיר 
ועדת הקלפי", במקום "היושב ראש" יבוא "המזכיר" ובסופה יבוא: 
"כיהנו בוועדת הקלפי שני מזכירי ועדה, יוקנו הסמכויות שלפי 

 תקנה זו למי שמונה לתפקיד המזכיר העיקרי".

התאמות 
 בטפסים

היועץ המשפטי לוועדת הבחירות המרכזית רשאי להורות על  .2
 29ובטופס  24, בטופס 19, בטופס 13, בטופס 12התאמות בטופס 

 שבתוספת לתקנות העיקריות. 

נוכחות במקום 
 הקלפי

לתקנות העיקריות, רשאי להיות  70-ו 53נוסף על האמור בתקנות  .3
גם מפקח טוהר  נוכח בעת הצגת הקלפי הריקה ובעת ספירת הקולות

 הבחירות שהוסמך על ידי הוועדה המרכזית.

הוראת שעה 
 *ותחולה

הוראות אלה יעמדו בתוקפן החל מיום נתינתן ועד יום פרסום  .4
יסוד: -לחוק 11, בהתאם לסעיף 22-תוצאות הבחירות לכנסת ה

 הכנסת, והן יחולו על כלל אזורי הקלפי.

 
  

                                                 
 95)ר' בעמ'  2019-לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש )הוראות מיוחדות(, התש"ף 12לסעיף בהתאם  *

 .23-אלו יעמדו בתוקפן עד פרסום תוצאות הבחירות לכנסת ה לספר זה(, הוראות


