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תקנות הבחירות לכנסת )הוראות בדבר סדרי הצבעה בקרב 
-חיילים, עובדים ומוחזקים במשמורת הצבא(, התשע"ג

2012 
 (362"ג, עמ' עהתש 7196ק"ת ) 

 
ב לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, 95-א ו95)ד(, 91בתוקף סמכותי לפי סעיפים 

החוק(, בהתייעצות עם שר הביטחון ובהסכמת יושב ראש  –)להלן  1969–התשכ"ט
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת וסגניו, אני מתקין תקנות אלה:

זיהוי 
מצביעים 
באזורים 
 מסוימים

הקלפיות הצבאיות הנקובות ברשימה באזורים שבהם נמצאות  .1
 –שתופקד בידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת )להלן 

אזורי קלפי מסוימים(, רשאי חייל לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי 
( ואינו חייב להזדהות באמצעי הזיהוי 404בכרטיס חיסונים )טופס 

 לחוק. 74האמורים בסעיף 
הצבעת 
עובדים 

 מסוימים

עובדי צבא ההגנה לישראל שמועסקים ביום הבחירות באזורי קלפי  .2
מסוימים שנמצאים בשטחים המוחזקים על ידי צבא ההגנה 
לישראל, רשאים להצביע בקלפיות לחיילים המוצבות באותם 

 אזורים.

הצבעת 
המוחזקים 
במשמורת 

 הצבא

מי שביום הבחירות נמצא כדין במשמורת של צבא ההגנה לישראל,  .3
א אינו חייל, יהיה רשאי להצביע בקלפיות מיוחדות לחיילים והו

 לחוק. 90כאמור בסעיף 

הצבעת 
עובדי ועדת 

הבחירות 
 המרכזית

נהגים ומאבטחים מטעם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שנשלחו  .4
לאזורי קלפי מסוימים, יהיו רשאים להצביע בדרך הקבועה בסעיף 

תופקד בידי יושב ראש ועדת יט לחוק; רשימת העובדים כאמור 116
 הבחירות המרכזית לכנסת.
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הוראות הבחירות לכנסת )הזדהות באמצעות תעודה צבאית אישית(, 
 2017-התשע"ז

 (1322התשע"ז, עמ'  7833ק"ת )
 

 1969-( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט5)ב()74בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 החוק(, ולפי הצעת ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, אני מורה לאמור: –)להלן 

הזדהות 
באמצעות 

תעודה 
צבאית 
 אישית

חייל הרוצה להצביע, רשאי לזהות את עצמו בפני מזכיר ועדת קלפי,  .1
( לחוק, 3( עד )1)ב()74בנוסף על אמצעי הזיהוי המפורטים בפסקאות 

גם באמצעות התעודה הצבאית האישית שהנפיק לו צבא הגנה 
לישראל, הכוללת את שם החייל, מספר זהותו ותמונתו, ודוגמתה, כפי 

 שהיא נוהגת בצבא הגנה לישראל, מפורטת בתוספת.

 תוספת  

 (1)תקנה   

 בשירות חובה:תעודת חוגר  (1)  

   

 

 תעודת נגד בשירות קבע בדרגות סמל ראשון עד רב סמל: (2)  

   

 


