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 לידיעת הכתבים:  

 הצבעות בחו"ל

 

, 23-שעון ישראל, תתחיל ההצבעה לכנסת ה 22:00בשעה  2020בפברואר  18-ביום ג', ה .1

 בנציגויות ישראל בחו"ל.

 . וולינגטוןב –בניו זילנד בשגרירות ישראל תהיה בה תתחיל ההצבעה,  הראשונההנציגות 

בארה"ב, שעות עד מועד סגירת הקלפיות בחוף המערבי  32-הבחירות בנציגויות ימשכו כ

 .06:00בשעה  2020בפברואר  20-ה חמישי,ביום , סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס

עם תום מערכת הבחירות לכנסת  ,קצרתוך פרק זמן  כחלק מהפקת הלקחים שהתבצעה .2

הצבעות פותחה בעזרת המרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית ואגף  ,22-ה

 עבור הנציגויות בחו"ל.  מיוחדות, תיבת קלפי חדשה

יות בחו"ל ישתמשו בקלפי מהנציגו 90%-. במידותיה הקטנותיתרונה של הקלפי היא 

הקלפי נציגות הישראלית בניו יורק. לטובת ה –הקלפי הגדולה "הרגילה" ) חדשה זו

מכלל  90%לטובת  – והקלפי עם המידות "הקטנות"לטובת הנציגות בלונדון,  – הבינונית

 . (הנציגויות הישראליות בעולם

נציגי קרן היסוד, נציגי הם עובדי המדינה המשרתים בחו"ל, זכאי ההצבעה בחו"ל  .3

 הקרן הקיימת לישראל.נציגי ההסתדרות הציונית ו

נות לביצוע הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסוליות של ישראל בחו"ל נעשות הכה .4

 כאחראי קלפיות בנציגויות. בסיוע שליחי המדינה והמוסדות הלאומיים המשמשים 

קיים שיתוף פעולה בין משרד החוץ וועדת הבחירות המרכזית על תפעול הבחירות 

 לארץ.הובלת הקלפיות אל וחזרה ובנציגויות, 

 בשתי מערכות הבחירות הקודמות, אחוזי ההצבעה בנציגויות ישראל בחו"ל היו כדלקמן: .5

 :21-בבחירות לכנסת ה .א

  .76%, הצביעו הצבעהבעלי זכות ה 5075מתוך 

 :22-בבחירות לכנסת ה .ב

 .69%, הצביעו הצבעהבעלי זכות ה 5086מתוך 

 .הצבעהכות בעלי ז 5000נציגויות,  96-ביתקיימו  23-בחירות לכנסת הה .6

, יתקיים מעקב על מועדי פתיחה באגף הצבעות מיוחדותבוועדת הבחירות המרכזית,  .7

 וסגירה של הקלפיות בחו"ל. 

כדי לתת מענה לקונסולים בחו"ל על סוגיות הקשורות חדר מצב במשרד החוץ יאויש 

 בחו"ל.  חדר הבחירותבתפעול 

שתי בעלי זכות הצבעה, לכן במקום יוצבו  800-בקונסוליה בניו יורק אמורים להצביע כ .8

 היא הנציגות בה מרוכז המספר הגדול של בעלי זכות ההצבעה.  ניו יורק. קלפיות
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בעלי זכות  4בירת קמרון, יהיו ביאונדה, וב, בירת אוגנדה בקיגאליבנציגות ישראל  .9

 .הבוחרים הקטן ביותרות בהן יהיה מספר בכל אחת מהן, והן הנציגוי הצבעה

 עם סיום ההצבעה בחו"ל, יוחזרו הקלפיות לישראל ויועברו באופן מאובטח לכנסת. .10

 .מצ"ב תמונת הקלפי .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


