
2020ינואר : עדכון| אגף ההדרכה , 23-ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

הדרכת מזכירי 

קלפי  ועדות

23-בחירות לכנסת ה

היכנסו לדף ועדת הבחירות המרכזית  

וסמנו  



:  שעות5כ "סה▪

דקות תינתן במחצית השיעור15הפסקה בת -שעות שיעור פרונטלי 3.5▪

ישולבו במהלך השיעור–תרגולי ביניים ▪

תרגיל הכנה לבחינת הסמכה▪

משוב  ▪

ומעלה80: ציון עובר. שעה–בחינת הסמכה ▪

מבנה ההדרכה

חל איסור על שימוש  
בטלפון נייד  

במהלך ההדרכה  

:בערכת ההדרכה שלפניך

(בסופו עמודים לרישום חופשי)תדריך •

פסולים/ גיליונות קולות כשרים + פרוטוקול •

פרוטוקול לקלפי נגישה מיוחדת•
מצעית למזכיר •

מצעית לקלפי נגישה מיוחדת•
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מבוא
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חשיבות תפקיד מזכיר ועדת הקלפי

ועדתאתמייצגהמזכיר.בבחירותהמתמודדותרשימותמייצגיםהוועדהחברי▪

המרכזיתהבחירות

ציבורכעובדמכהןהבחירותוביוםפוליטיתמזוההאינוהקלפימזכיר▪

!החוקקיוםשלהסףשומרהואהמזכיר▪

ומייעץבודק,מפקח;הקלפיאתבפועלמנהלהמזכיר▪

הבנת חשיבות התפקיד הינה תנאי סף לביצועו. נדרשת רמת מחויבות וערכיות גבוהה▪

כאחד  ושירותיתהמזכיר יפעל בגישה סמכותית ▪

(משקיפים/ חברי ועדה / מזכיר )הקפדה על חלוקת תפקידים וסמכויות ▪

הן על כתפיך-שקיפות וטוהר הבחירות , חשאיות▪
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הכירו את  

הפרוטוקולים המעודכנים

רשימת מטלות לביצוע✓

התקדמות הדרגתית  ✓
לכל שלב ביום

על כל המזכיר יסמן ✓
פעולה שבוצעה

1
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:משקיף

פיקוח על עבודת •

ועדת הקלפי

בדיקת פתקים  •

מאחורי הפרגוד

:מזכיר וועדת הקלפי

ארגון ופיקוח, ניהול•

פרוטוקולים2-רישום ב•

זיהוי הבוחר לפי אמצעי זיהוי•

אישור מלווה לבוחר•

מניעת הפרות סדר•

:וועדת הקלפי

חתימה על מעטפות •

הצבעה

החלטה –ספירת קולות •

פסלות  / בעניין כשרות 

מעטפות ופתקים

עיקרי התפקיד–בעלי התפקידים במקום הקלפי 

מזכיר נוסף

(:במידה ויוחלט)

עבודה לצד המזכיר  •

העיקרי  
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צילום ושימוש בטלפון נייד במקום הקלפי

אתלצלםאחרגורםלכלאולבוחרים,למשקיפים,הקלפיועדתלחברילאפשראין

הקולותוגיליונותהפרוטוקולים

האזוריתהבחירותועדתשלבאישוררקיותרוהקלפיבמקוםצילומים

אולם,הקולותספירתובעתבקלפימצביעמצויכאשרניידבטלפוןשימושעלאיסורחל

תפקידומילוילשםלשוחחרשאיהמזכיר

להסיטהאולכסותהיש–הקלפיבמקוםמצלמהוקיימתבמידה

חדרבתוךלצלםרשאים,הארץברחביהקלפיותבכלשיסיירו,הבחירותטוהרמפקחירק

!לצלםהמזכירעלאיסורחל.הקלפי

פליליתעבירהעובר,הבחירותטוהרמפקחשאינו,בקלפישיצלםמי
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איסור תעמולה

שיח עם  , שיר בנייד, אביזרים, ביגוד)אסורה כל תעמולה לצורותיה השונות במקום הקלפי ▪

('הבוחר על דעותיו הפוליטיות וכו

בקלפי מותרות רק תמונות של הרצל ונשיא המדינה  ▪

במקום קלפי . משער הכניסה למקום הקלפיקטן מחמישה מטרים במרחק אסורה כל תעמולה ▪

של מקום הקלפי  מטרים מהקירות החיצוניים 10אסורה כל תעמולה , שאין בו חצר וגדר חיצוניים

(על המזכיר לפנות לשוטר הנמצא במקום)
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שמירת הסדר במקום הקלפי

:מזכיר ועדת הקלפי אחראי על שמירת הסדר במקום הקלפי▪

המזכיר רשאי להרחיק אדם המתנהג שלא כשורה▪

חייב לאפשר חזרתו של הבוחר לצורך מימוש זכות ההצבעה  ▪

היעזר בסדרן או בשוטר הנמצא במקום  , במקרה הצורך▪

"  הערות"יש לתעד כל אירוע חריג בפרוטוקול בפרק ▪

!חדש
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מדבקות לזיהוי הקלפי

של הקלפי" מספר הברזל"במזוודת החומר הרגיש יימצאו דפי מדבקות עם ▪

(  ראש העמוד)על המזכיר להדביקן בכל מקום בפרוטוקולים בו נדרשת הדבקת המדבקה ▪

יש להדביק את המדבקה על גבי תיבת הקלפי▪

על כל מעטפת אריזהכן יש להדביק את המדבקה ▪

את המדבקות הנותרות לקליטהאיתולהביא על המזכיר 

!חדש

2
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ארגון ופתיחת מקום הקלפי'פרק א
1עמוד 
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חומר רגיש  חומר קשיח

ממתין במקום הקלפי•

,  ניתן לפתיחה מבלי להמתין לחברי הוועדה•

לשם התחלת סידור מקום הקלפי

יחד עם כתב המינוייימסר למזכיר לפני יום בחירות•

רק בנוכחות חבר ועדה אחד לפחותניתן לפתיחה •

4 3
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1עמוד 

5
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

1עמוד 
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חבר הוועדהר הוועדה"סגן יו ר הוועדה"יו

:  הרכב ועדת הקלפי

רשימות שונות  3חברים המייצגים 3

הרכב חוקי מזערי בשלב ספירת הקולות

מזכיר ועדת הקלפי

מתן ייצוג הולם לרשימות השונות המתמודדות  ?מהי מטרת ההרכב הסיעתי

✓

בב פפ שש 

2עמוד 

הרכב חוקי מזערי לפתיחה ובמהלך היום  
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דגשים לעבודת ועדת הקלפי

במעטפה עם כתב המינוי  )דף ההרכב הסיעתי של הקלפי יימסר בצירוף החומר הרגיש ▪

(למזכיר

ההרכב הסיעתי יישמר לאורך כל יום הבחירות▪

אמצעי זיהוי כחוק( + תואם להרכב הסיעתי)חבר ועדה יתקבל על ידי הצגת כתב מינוי ▪

חברי ועדה מאותה סיעה  2לא יכהנו בו זמנית ▪

אשר יחזיק בכל סמכויות חבר )ימונה מזכיר נוסף לתפקיד זה , במידה וחסר חבר ועדה▪

(הוועדה
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✓

שמש בהירהיפו8החרמון גדעון כץ

שש 

06:55

050-6255123 029282722

2עמוד 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

✓

✓

✓

2עמוד  6
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✓

✓

✓

✓

1עמוד 

7

!חדש

8
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✓

1עמוד 

!חדש
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הפסקהללאהבחירותיוםכלבמהלךלהצבעהפתוחיהיההקלפימקום▪

(אחדועדהוחבר)המזכירבנוכחותרקאפשריההצבעהמהלך▪

להלןשיפורטבנוהלההצבעהמהלךהפסקתמחייבתקצראישילצורךהמזכיריציאת▪

22

רציפות מהלך ההצבעה



הסדרים חדשים–תיבת קלפי ותיבת מעטפות 

ומכסהפנימימכסההקלפילתיבת▪

חיצוני

במנעולננעלהפנימיהמכסה▪

נרשםומספרוממתכתבטחון

לשלבעדיפתחולאבפרוטוקול

הקולותספירת

ממקוםהמזכירשליציאהבכל▪

המכסהאתלנעולעליו-הקלפי

במנעולהקלפיתיבתשלהחיצוני

צבעוניפלסטיק

!חדש

המעטפות–הבחירותיוםכללאורך▪

מופרדות,חתומותוהלאהחתומות)

ועדתמזכירבידייישמרו(בחוצץ

המעטפותבתיבתהקלפי

ממקוםהמזכירשליציאהבכל▪

תיבתאתלנעולעליו–הקלפי

צבעוניפלסטיקבמנעולהמעטפות

צבעמאותו

כולל רישום מספרי המנעולים, בפרוטוקולים" הערות"פעולה זו תתועד בפרק 

3

9

10
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.מינויכתבבאמצעותהקלפילמקוםלהכנסיוכלמשקיף✓
המינויכתבאתלולהחזיריש

בהרכבשרשומהרשימהמטעםמשקיףלהכנסיוכללא✓
מאותההחבראםאף)הקלפיוועדתשלהסיעתי
(נוכחלארשימה

בבחירותהמתמודדותשונותמפלגותשלבמקרה✓
הסיעתיבהרכבייצוגהמפלגותולאחת,אחתברשימה

לאפשראין,משקיףמטעמהנוכחאוהקלפישל
.בקלפילשהותהשנייההמפלגהמטעםלמשקיף

בקלפיהמתרחשעללצפותרשאיהמשקיף✓

עליירשמו)בפרוטוקולהערותלהוסיףרשאיהמשקיף✓
הערותדףלהוסיףאו,(יחתוםוהמשקיףהמזכירידי

הפתקיםומלאיתקינותאתלבדוקרשאיהמשקיף✓
(!בלבדהמזכירבליווי)הפרגודמאחורי

המשקיף

23-בחירות לכנסת ה
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יש להניח  
את הדף 
על שולחן  

המשקיפים 
ולבקש מכל משקיף  

שנכנס לחדר  
לעיין בו
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שיקוליפיעל/הצבעהזכותבעלייותראו650רשומיםבהלקלפיימונה
(לעיתים)מיוחדתנגישהבקלפי/המרכזיתהבחירותועדת

:עיקרי תפקידיו

ספירת הקולות ואריזת הקלפי, משתתף בארגון מקום הקלפי▪

מתפעל את הקלפי הנגישה המיוחדת▪

ימונה מזכיר נוסף כחבר ועדה לכל דבר ועניין -י הוועדה /בעת חוסר בחבר▪

(יוכל גם לחתום על מעטפות ולהכריע בספירת הקולותובסמכותו זו)

מעביר את חומרי הקלפי לקליטה יחד עם המזכיר העיקרי▪

המגדיר מה תהיה חלוקת העבודה בין שני המזכירים , בתדריךקיים נוהל עבודה ▪

ישמש המזכיר  , בהעדר המזכיר

הנוסף כמזכיר לכל דבר ועניין  

מזכיר נוסף

2עמוד 
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פתיחת מקום הקלפי

27
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 נפטר ברשימת הנפטרים( באמצעות מתיחת קו על השם)מדוע לא ניתן למחוק בתחילת היום?

נמנע מהבוחר זכות הצבעה, אם נמחק. תמיד קיים סיכוי שרשימת הנפטרים שגויה

 מה תעשה(. מעטפות, פתקים)הגעת למקום הקלפי וגילית שחסר לך ציוד?

 (במידת האפשר השלם ציוד מקלפי סמוכה)יש לפנות לוועדת הבחירות האזורית להשלמת החומרים

תמונת ראש הממשלה תלויה בכיתה

התעמולה אסורה. הסר וקפל

שלטי תעמולה מוצבים מחוץ למבנה הקלפי

היעזר בשוטר. יש להורידם? מטרים ממקום הקלפי10-פחות מ

 מה עלי לעשות. אף חבר ועדה לא הגיע. 06:50השעה?

1 . (שבסמכותה למנות מזכיר נוסף כחבר וועדה)לוועדה האזורית מיידילהודיע באופן

2 .  אין לפתוח את החומר הרגיש בהעדר חבר ועדה

3 .חל איסור על פתיחת מקום הקלפי בנוכחות המזכיר בלבד

ארגון ופתיחת מקום הקלפי–' תרגול פרק א

28



ארגון ופתיחת מקום הקלפי–' תרגול פרק א
(גם ללא נוכחות חבר ועדה)מה עליך לעשות בשלב הפתיחה . הגעת למקום הקלפי?

  לפעול לפי רשימת התיוג שבמצעית לשם ארגון ראשוני של מקום הקלפי

היכן תרשום אותו. קיבלת במעטפה את ההרכב הסיעתי?

12סעיף 2' עמ, בשני הפרוטוקולים

אילו מסמכים עליהם להציג לך והיכן  . ר ועדת הקלפי וחבר ועדת הקלפי"הופיעו יו

?תציין את הגעתם

13סעיף 2' יירשמו בשני הפרוטוקולים בעמ. יציגו למזכיר כתב מינוי ותעודה מזהה

 שם ואותיות הרשימה ויש  , טלפון, כתובת. ז.ת, שם: 13יש לרשום את כל פרטיו בסעיף

לוודא כי אלו תואמים להרכב הסיעתי

 כתבי המינוי שהציגו לךמה ייעשה עם?
ר יתויק בכיס הפרוטוקול ויתר כתבי המינוי יוחזרו לבעליהם"כתב המינוי של היו  ,

15-ו14סעיפים , 2' כמפורט בעמ

 של תיבת הקלפי( הפנימי)המכסה הראשיבאיזה סוג של מנעול יינעל?

16סעיף 2' בעמ, מספרו יירשם בשני הפרוטוקולים. מנעול מתכת

2' איזו חשיבות יש לחתימת הנוכחים בתחתית עמ?

  זוהי פעולה משפטית בעלת חשיבות לעניין טוהר הבחירות ולעניין תשלום שכרם
29



מהלך ההצבעה'פרק ב
4עמוד 
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מהלך ההצבעה

31





?מי רשאי להצביע בקלפי

ברשימת הבוחרים רשומים בוחרים ה

עותק אחדעותקים2

מספר זה הוא המספר הסידורי של הבוחר 

באלפון

זהותון(אלפון)רשימת הבוחרים 

של שמות המשפחה  ב"א-לפי סדר המסודרת 

של הבוחרים
של הבוחרים מספרי הזהותמסודר לפי 

בסדר עוקב

1112

32



משמעות הרישום ברשימות הבוחרים

Vאלפון לסימון 
: המשמעות

.  הבוחר אותר ברשימת הבוחרים

!  טרם הצביע

אלפון למחיקות
:המשמעות

הבוחר הצביע  

את לאחר שהטיל שמו ימחק )

(המעטפה לתיבת הקלפי

✓

✓

✓

✓

23-בחירות לכנסת ה23-בחירות לכנסת ה

13

33

!מחיקת הבוחר מאלפון המחיקות היא ההוכחה שהצביע

!לא ניתן לבטל מחיקה בדיעבד



07 10

ר הוועדה ויכולתי לפתוח את מקום  "הופיע יו07:10רק בשעה 
.הקלפי רק בנוכחותו

 5 2גדעון כץ45 06

4עמוד 

!חדש

מספיקה  

חתימה  

?אחת
34
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10 35

הלחמיאביבית 

,  ר"לאחר שהזדהיתי בפני היו
הצבעתי בקלפי זו

מזכירה

14:10
מזכירה
יצאתי להפסקה , בהעדר בוחריםהלחמיאביבית 

נעלתי את תיבת הקלפי . דקות10של 
ואת תיבת המעטפות במנעולי פלסטיק 

0004-ו0003בצבע כחול שמספרם 

5עמוד 

35



5עמוד 

יוסף לוי

98765432

00113012
30164017
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ר הוועדה"סגן יו ר הוועדה"יוחבר ועדה

גגגאאא

ר מחליף"יו

בבב

גגגבבבאאא

6עמוד 
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6עמוד 

ר  "במידה והגיע היו

לאחר שעת  
,  הפתיחה

ועד הגיעו תפקיד  

,  לא היה מאוישר "היו

אישור על חילופי גברי  
יוכל לשמש  

גם ככתב מינוי

23-ועדת הבחירות האזורית לכנסת ה

38
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54327

15
!חדש
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123456789הלחמיאביבית 

✓
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סיכום-שלבי תהליך ההצבעה 

1

י תמונתו "זיהוי הבוחר עפ

+

V-איתורו באלפון סימוני ה
  +

הקראה בקול של מספרו הסידורי ושמו 

של הבוחר

+

באלפון  Vסימון 

+

מסירת מעטפת הצבעה לבוחר

בחירת פתק  

והטלת  

המעטפה  

לתיבה  

סימון הבוחר 

בטופס 

מעקב 

שיעורי  

IVRהצבעה 

מחיקת שם 

הבוחר מאלפון  

המחיקות

  +

Xסימון 
בטופס 

1000

  +

החזרת

אמצעי הזיהוי

מזכיר הוועדהמזכיר הוועדה חבר ועדה בוחר

234

!חדש
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1000יסומן מספרו בטופס , לאחר מחיקת שם הבוחרמייד

X

11

מי  
אחראי  
לביצוע  
שלב 

?זה

חבר 
הוועדה

!בעט כחול

42



IVR-סימון טופס מעקב שיעורי הצבעה 

?IVRמהי חשיבותו של טופס 

על שיעורי ההצבעהבזמן אמתדיווח 
לסמס  מתי ולאיזה מספרכיצד אדע 

?  את מספר המצביעים
.  תתקשר יום לפני" טל קלפי"מערכת ה

שמור את המספר בטלפון הנייד

?IVRאת מי אסמן בטופס 

הסבר  )הצבעות במעטפות חיצוניות כולל; שהצביע בחדר הקלפיכל בוחר
(בהמשך

?מי אחראי לביצוע שלב זה
המזכיר

23-בחירות לכנסת ה
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IVR-אופן סימון טופס מעקב שיעורי הצבעה 
התיבהלתוךהמעטפההטלתלאחרבוחרכלעלXסימון:הסימוןאופן

ולידו תצוין השעהתסומן בעיגולכל שעה עגולה 
"?10.00בשעההמצביעיםכמותהייתהמה":ההודעהתתקבלכאשר

המדויקתהתשובהאתלסמסנוכל

X
X
X
X

X
X

X

X

10:00

23-בחירות לכנסת ה
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אישור מלווה לבוחר

אינו מסוגל לבצע את , מום/מחלהשמחמת , אדםתנאי הזכאות למלווה
לבדוהנדרשות בתא ההצבעה הפעולות המעשיות

עובד בית אבות בו שוהה בוחר  / מנהל •לא יוכלו לשמש כמלווים
בוחרים בקלפי זו  2אדם שליווה •
מזכיר/ משקיף / חברי ועדת הקלפי •

?מדוע

מזכיר ועדת הקלפיהסמכות לאשר מלווה לבוחר

קוגניטיבי-אי ידיעת קרוא וכתוב או ליקוי שכלי

יצורף לכיס הפרוטוקול–' ב19בטופס תיעוד אישור הליווי

כדי למנוע השפעה על הבוחר

מצבים שאינם מזכים במלווה
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דרורישלמה098765432
סילביה ירושלמי45123456789

לכנסת העשרים ושלוש

16
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מבקשים מהמזכיר לצאת מחדר הקלפי ולזהות בוחר הנמצא ברכב

 זיהוי הבוחר יבוצע בחדר הקלפי בלבד. על יציאת המזכיר מחדר הקלפיאיסור מוחלטחל!

האם הוא רשאי לחתום על  ". מזכיר נוסף"הועדה האזורית שלחה . חברי הועדה לא הגיעו

?מעטפות

וכן לבצע כל תפקיד שבסמכות חבר ועדת קלפי , בהחלט

האם ניתן לקבלה. חסרה בתעודת הזהות תמונה?

במקום התמונה  " בהיתר שר הפנים: "אלא אם מופיע הכיתוב, לא ניתן לקבלה

אמצעי הזיהוי פג תוקף או שלא ניתן לזהות את הבוחר באמצעותו

 (ז.למעט ת, תוקף נדרש לכל אמצעי הזיהוי)על הבוחר להמציא אמצעי זיהוי אחר.

פני הבוחרת מכוסים ברעלה
 במקום נסתר( שוטרת או מזכירה, סדרנית)אשהזיהוי הבוחרת יעשה על ידי  ,

לשמירה על כבוד הבוחרת

האם על הבוחר להדביק את מעטפת ההצבעה הכחולה  ?

  המזכיר ינחה את הבוחר כי הוא רשאי להדביק את המעטפה

מהלך ההצבעה–' תרגול פרק ב
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מלאי המעטפות החתומות אזל ובוחר עומד בדלת
מעטפות נוספות  25חברי הוועדה יחתמו על , אסגור את הדלת בעזרתו של הסדרן

ורק אז אכניס את הבוחר הבא לחדר הקלפי

האם המזכיר מורשה לחתום על מעטפות, אם נמצא רק חבר ועדה אחד?

בשום מצב המזכיר אינו חותם על מעטפות. לא

האם מספיקה חתימה אחת על המעטפות?

5' כהערה בעמגםאך יש לציין זאת , כן
 מי יסומן בטופסIVR(מעקב שיעורי הצבעה)?

שוטר וכו, חברי הוועדה, מזכיר: לרבות מי שהצביע במעטפה חיצונית, כל בוחר שהצביע בקלפי'

אילו סוגי החלטות והערות עלי לציין בפרוטוקול?
שהתרחש בקלפי ולסווגו לפי נושא האירועכל אירוע5' על המזכיר לתעד בעמ  :

כללי/ הצבעות מיוחדות / טוהר בחירות 

מהלך ההצבעה–' תרגול פרק ב
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מהלך ההצבעה–' תרגול פרק ב
 האם יש לציין זאת. בשל איחור חבר הוועדה7:10ההצבעה החלה בשעה?

1סעיף 4' בעמ, בשני הפרוטוקולים, כן

 מעטפות25ג "היכן תתועד חתימתו ע. רק חבר ועדה אחדאיתךנוכח?
5' כן יש לציין זאת בעמ(. לרבות דוגמת חתימתו)3סעיף 4' בעמ, בשני הפרוטוקולים

"החלטות והערות הוועדה"

 האם תאפשר לו. 8:30חבר הועדה ביקש לבחור בשעה?

רצופותשעות 6חברי ועדה יוכלו לבחור רק לאחר שכיהנו בקלפי . לא

האם הדבר אפשרי. 9:15מבקש לבחור בשעה , המזכיר, אתה?
וכן לסמן " הצבעות מיוחדות"ב" החלטות והערות"יש לציין זאת גם בפרק . כןV  בטבלת הנוכחות

 מהם הפרטים שתתעד והיכן. 11:00הגיע לקלפי בשעה " טוהר הבחירות"מפקח?

10סעיף , 5' שעת הגעתו ועזיבתו בעמ. ז.ת' מס, אציין את שמו

אציין את מספר המצלמה בפרוטוקולים, בכל מקרה

מה תעשה. 10:55ביקש לעזוב בשעה , את מקום הקלפיאיתךשפתח ר הוועדה "יו?

(טבלת חברי הוועדה בשעת הפתיחה)13סעיף 2' אציין זאת בעמ

 מתוך פנקס שיימצא  " אישור על מילוי תפקיד בוועדת הקלפי"אמסור לידיו את העותק הכימי של

בשני הפרוטוקולים6' כן אציין את מספרו של הפנקס בעמ. ברשותי
49



הצבעות 

בהליך 

שונה

50



בוחרים שאינם רשומים ברשימת הבוחרים  
אך זכאים להצביע בקלפי 

בעליהיותםבשלאך,בקלפיהבוחריםברשימתרשומיםשאינםבוחרים✓
:מכהניםהםבהבקלפילהצביערשאים,תפקיד

מזכיר✓

מכהןהואבהבקלפילהצביעזכאיאינומשקיף)הקלפיועדתחברי✓

(כמשקיף

והמרכזיתהאזוריתהבחירותועדתעובדי✓

מאבטח,ביתאב,סדרן✓

(לבחירתוקלפיבכל)שוטר✓
ההצבעה תתבצע במעטפה כחולה  ✓

שתוכנס לתוך מעטפת הצבעה חיצונית

17

!חדש
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,המזכיר וחברי ועדת הקלפי יכולים להצביע בקלפי בה הם עובדים ביום הבחירות

כתב מינוי+ אמצעי זיהוי מותרבלאחר זיהוי

ר"יזדהה בפני היו: המזכיר?מי מזהה את מי

יזדהו בפני המזכיר: חברי הוועדה

,(רגילה)מעטפת הצבעה כחולההבוחר יקבל

אל מאחורי הפרגוד וישים בתוכה את פתק ההצבעהיגש

המזכיר יחסום את חריץ התיבה עם אוטם חריץ ההצבעה

(וידביקה)מעטפת ההצבעה החיצונית לתוךהמעטפה הכחולהיכניס את ר הבוח

ויטיל את המעטפה החיצונית לתוך תיבת הקלפי

בכל שעה משעות היום: המזכיר?מתי יוכלו להצביע

ברציפותשעות6בתנאי שעבדו בקלפי זו : חברי הוועדה

מעטפת הצבעה חיצונית  יקבל , הבוחר ישוב אל שולחן הוועדה

כאשר כל פרטיו רשומים עליה

הצבעת המזכיר וחברי הוועדה

✓

18
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,בעלי תפקיד אלו יכולים להצביע בקלפי בה הם עובדים ביום הבחירות

כתב מינוי+ לאחר זיהוי באמצעי זיהוי מותר 

יזהה את כולם: המזכיר?מי מזהה את מי

,(רגילה)מעטפת הצבעה כחולההבוחר יקבל

אל מאחורי הפרגוד וישים בתוכה את פתק ההצבעהיגש

המזכיר יחסום את חריץ התיבה עם אוטם חריץ ההצבעה

(וידביקה)מעטפת ההצבעה החיצונית לתוךהמעטפה הכחולהיכניס את ר הבוח

ויטיל את המעטפה החיצונית לתוך תיבת הקלפי

בכל שעה משעות היום?מתי יוכלו להצביע

מעטפת הצבעה חיצונית  יקבל , הבוחר ישוב אל שולחן הוועדה

כאשר כל פרטיו רשומים עליה

אב בית ועובדי ועדת הבחירות, מאבטח, הצבעת סדרן

53



54



אבנר1965איהנפתלי

2השוקתחיפה

114חיפה

128871988
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הצבעת שוטרים ושוטרי משמר הגבול

רשימות הבוחריםבהושארו השוטרים, בעקבות שינוי חקיקה

(:לבחירתו)החלופות 2-שוטר יכול להצביע באחת מ, לפיכך

השוטר רשום  

ברשימת הבוחרים
במעטפה יצביע 

רגילהכחולה

אינו רשוםהשוטר 

ברשימת  

הבוחרים

,  בכל אחת מצורות ההצבעה

"(אישור הצבעה ללא מדים"ומכאן שאין צורך ב)אין משמעות לעניין המדים 

אישור יציג 

הצבעה מיוחד

מוועדת  

הבחירות

יקבל  

מהמזכיר 

מעטפת 

הצבעה  

כחולה 

רגילה

בשובו מאחורי  

,הפרגוד

יכניס את המעטפה  

הכחולה לתוך 

מעטפת הצבעה  

חיצונית 

לבנה בעלת כיתוב 

אדום

יזדהה בכל באמצעי  

(ככל אזרח)זיהוי רגיל 

יזדהה באמצעות

בלבדתעודת שוטר 

אין ברשותו 

"תעודת שוטר"

!חדש

בכל יזדהה 

אמצעי 

זיהוי רגיל
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היעזר בתרשימי עזר להצבעות מיוחדות שבמצעית? שכחת

5

58



5

19
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קלפי נגישה מיוחדת

20
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פעילות קלפי נגישה מיוחדת

:במקום הקלפי הנגישה מיוחדת יצביעו•
הצבעה רגילהבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים•

במעטפה  שאינם רשומים ברשימת הבוחרים , בוחרים מוגבלים בניידות•

חיצונית

במעטפה חיצונית  בוחרת השוהה במקלט לנשים מוכות •

:במקום הקלפי•
תכהן ועדת קלפי אחת•

יוצב פרגוד אחד•

תוצב תיבת קלפי אחת •

(לתפעול הקלפי הנגישה מיוחדת בלבד, ולעיתים מזכיר נוסף)יכהן מזכיר אחד •
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ערכת קלפי נגישה מיוחדת

בעותק אחד–פרוטוקול לקלפי נגישה מיוחדת •
תצהירי מוגבלים בניידות•
(לבנות בעלות כיתוב סגול)מעטפות חיצוניות •
שקית בטחון לבנה לאריזת כלל החומרים•

,  כולל המעטפות החיצוניות של הצבעת חברי ועדת הקלפי)
(המזכיר והשוטרים
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זכאות להצבעה בקלפי נגישה מיוחדת

רשום ברשימת  

הבוחרים  

יצביע הצבעה רגילה 

המוגבלות אינה  )

(רלוונטית

לא רשום  

ברשימת הבוחרים  

מוגבלות ניכרת לעין

מוגבלותו לא ניכרת  

אך מציג תעודה  , לעין

המעידה על מוגבלות  

בניידות

מוגבלות לא ניכרת 

לעין ולא מציג תעודה  

המעידה על מוגבלות  

בניידות

יצביע במעטפה 

חיצונית

יצביע במעטפה 

חיצונית

יחתום על  

הצהרה בדבר  

מוגבלות בניידות

או

או
יצביע במעטפה 

חיצונית

, בשום מקרה

אין לשאול את  

הבוחר מהי 

!מוגבלותו

יצביע במעטפה 

כחולה

63

השוהה במקלט אשה

לנשים מוכות

או
"אישור הצבעה"תציג 

עליו יחתום המזכיר

תצביע במעטפה 

חיצונית



חזר הבוחר מאחורי הפרגוד והטיל את המעטפה הכחולה  
?  לתוך תיבת הקלפיבטעות
פרטיוכלעםחיצוניתמעטפהלמלאיש.1
הקלפיתיבתלתוךולהטילהריקהלהותירה.2
:"הערות"בפרקרישוםכךעללערוךיש.3

הבוחר אלי ורד חזר מהפרגוד  , בקלפי נגישה מיוחדת
והטיל בטעות את המעטפה הכחולה לתוך תיבת  

מילאתי מעטפת הצבעה חיצוניות עם פרטיו  . הקלפי
.  לתוך תיבת הקלפיכשהיא ריקהוהטלתי אותה 

5010

,  גילי שני
מזכירה

נוהל הטלת מעטפה כחולה במקום מעטפה חיצונית
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390חיפה

4

35
6
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קלפי נגישה מיוחדת–' תרגול פרק ב

66

 כקלפי נגישה מיוחדתגםהקלפי בה אתה מכהן כמזכיר מוגדרת  .

?מה תעשה. לקלפי הגיע בוחר הרשום ברשימת הבוחרים

 (במעטפה רגילה)הבוחר יצביע בהליך הצבעה רגיל

טוען שהוא מוגבל בניידות אך  , הוא אינו רשום ברשימת הבוחרים. הגיע בוחר למקום הקלפי

אינה ניכרת לעיןמוגבלותו 

 (אין לתחקר את הבוחר על מוגבלותו)הבוחר רשאי להציג תעודה המעידה על מוגבלותו

וההצהרה תצורף לפרוטוקול" הצהרה בדבר מוגבלות בניידות"יחתום על , בהעדרה

 פרטי מצביעים"ארשום את הבוחר בפרוטוקול הקלפי הנגישה מיוחדת בפרק"

 נגישה מיוחדתגםכמה תיבות קלפי וכמה פרגודים יש בקלפי שהיא?

תיבה אחת ופרגוד אחד שמשמשים הן את הקלפי הרגילה והן את הקלפי הנגישה מיוחדת

מה על המזכיר לעשות עם כל חומרי הקלפי הנגישה מיוחדת, בסוף יום הבחירות?

הסגולות של הקלפי הנגישה )הצהרות בדבר מוגבלות בניידות והמעטפות החיצוניות , הפרוטוקול

יארזו בשקית בטחון לבנה ויובאו לוועדת הקליטה( מיוחדת והאדומות של הקלפי הרגילה

 לבוחרת השוהה במקלטחתוםמדוע יש להחזיר את אישור ההצבעה?

1 .שלא תבצע בו שימוש כפול

2 .  שזהותה ומקום שהותה לא ייחשפו



'פרק ג
סגירת מקום הקלפי  

וסיום תהליך ההצבעה
7עמוד 
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✓
0022

✓ ✓
3

✓

✓
3

✓

✓1022

7עמוד 
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+
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✓

7עמוד 

סירב להוראת  , בוחר התפרע בקלפי. 7654322' תיבת המעטפות נסגרה בפלומבה מס
,  עקב ההתפרעות)שוטר הגיע לקלפי וטיפל באירוע בפרק זמן זה , המזכיר לצאת

.  חזר ומימש את זכות הצבעה, לאחר שהבוחר נרגע(. לא התאפשר המשך ההצבעה

30150016

כחול1234567
✓

✓

70

סגירת מקום הקלפי בשל אירוע חריג



'פרק ד
מניין המצביעים 

וארגון מקום הקלפי
7עמוד 
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

7עמוד 

22

728
!חדש520

23
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–' ד-ו' תרגול פרקים ג
מניין המצביעים וארגון מקום הקלפי, סגירת מקום הקלפי

 לשלב פתיחת תיבת הקלפי וספירת הקולותהמזערימהו ההרכב החוקי?

 (מרשימות שונות)חברי ועדה 2+ המזכיר

מי עוד זכאי להיות נוכח בחדר הקלפי?

נציג שר הפנים ומפקח טוהר הבחירות, מאבטח, סדרן, שוטר, משקיפים

 מה תעשה. מצביעים2נותרו מחוץ לחדר הקלפי . 22:00השעה?

אכניס אותם לחדר הקלפי ואסגור את הדלת

בשני הפרוטוקולים7' אציין את מספרם בעמ

אתן להם פתקי המתנה ואאפשר להם להצביע

אציין את שעת סיום ההצבעה בפועל

 אחרון הבוחרים סיים להצביע. 22:15השעה  .

?האם ניתן כעת לפתוח את תיבת הקלפי ולהתחיל בספירת הקולות
ראשית יש לפעול לפי ההנחיות שבפרק ד. לא  '

(מניין המצביעים וארגון מקום הקלפי)
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דמות המזכיר
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סמכות המזכיר כמנהל הקלפי

סמכותך כמזכיר נגזרת מהמינוי וההכשרה לתפקיד▪

הנך מנהל הקלפי ומפקח על עבודת ועדת הקלפי▪

:התנהלותך מחייבת▪

אסרטיביות אך ללא נוקשות מיותרת▪

עקביות ושקיפות▪

(בקיאות בחוק ובחומרי הבחירות)מקצועיות ▪

התמודדות עם מגוון אירועים ומצבים▪

בעלי התפקידים השונים שאליהם ניתן לפנות במידת הצורך▪
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עקרונות מנחים להקרנת סמכות

אין כאן עניין אישי, אין סיבה להתרגז. שמירה על אוירה נעימה ורגועה: אוירה▪

אדם סמכותי אינו מתרגש או מרים את קולו משום  . יציב ורגוע, שמירה על קול נמוך: טון דיבור▪

שאין לו צורך בכך

יוצר אצל הזולת תחושה ברורה שאתם מבינים על מה . אך לא מהוסס, איטי יחסית: קצב דיבור▪

שאתם מדברים

לא בחשדנות, הביטו באנשים במבט חם וחיובי: מבט▪

חזרה על המסר באופן תמציתי מציבה גבול ברור ותורמת להבנה אצל מקבל המידע  : חזרה▪

" /  אני חייב לציית לחוק" / "אסור לי" / "החוק מחייב" / "לשון החוק: "הצבעה על מקור הסמכות▪

'וכו" זו הנחיית ועדת הבחירות המרכזית"

לבוש מכבד וסמכותי▪

הביעו אמפתיה והימנעו מעימותים, נהגו בנימוס וסבלנות: הציבו גבול ברור בדרך נעימה
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התמודדות עם מצבים מורכבים

"ברור לי שזה לא אתה, תביא לי תעודה אחרת: "במקום▪

"אני מחויב לוודא שזה אכן אתה: "אמור▪

"אני לא יכול לקבל את התעודה הזאת: "במקום▪

"  אסור לי על פי חוק לקבל את התעודה הזאת: "אמור▪

"הוא חייב ליווי כי הוא לא רגוע, זה אבא שלי":כתגובה ל▪

אני מחויב  . זה בניגוד לחוק, אל מעבר לפרגודאיתולהכנסאולם לצערי לא תוכל . אני מבין: "אמור▪

"לשמור על החוק

"היא לא יודעת לקרוא. איתהעשה טובה ותן לי להיכנס : "כתגובה ל▪

מציע שתצא שוב  . מאחורי הפרגודאיתהלא תוכל להיכנס , על פי החוק, לצערי. אני מבין: "אמור▪

".  אל מודעת הפתקים התלויה בחוץ ותראה לה את הפתק
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פתיחת תיבת הקלפי'פרק ה

8עמוד 
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יש להפנות את חברי ועדת הקלפי למצעית שהוכנה עבורם
לשלב ספירת הקולות

24
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בסמכות ועדת  הינו ( פסולים/ הכרעה לגבי מעטפות ופתקים כשרים )שלב ספירת הקולות ▪
(שני חברי ועדה לפחות)הקלפי

החלטות"בפרקהערהירשום,הצורךבמידת)לוועדהומייעץמפקחבגדרהינוהמזכיר▪
"(הוועדהוהערות

יכריע , (שני חברים)במצב בו הקולות שקולים . הכרעת הוועדה הינה פה אחד או בדעת רוב▪
ר הוועדה  "יו

אך לא ליטול חלק פעיל בתהליך ספירת הקולות, המשקיף רשאי להיות נוכח▪

הבהרות-שלב ספירת הקולות 
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ספירת קולות
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פסלות מעטפות/ כשרות 

?האם נפתח את כולן. הוצאנו מעטפות מתוך התיבה
!אשר לא תיפתחנה, יש להפריד מעטפות פסולות. לא

?שוב בחירות
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פסלות  קולות/ כשרות 

פתק מודפס  

–בעברית 
אות בלבד  

פסולאוכשר : קול אחדמתוך מעטפה כשרה יכול לצאת 

.  פתק כפול

?  כיצד נטפל בו

83

25
ולשדך  

עם  

שדכן  

סיכות



✓

✓

8עמוד 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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(19טופס )ספירת קולות כשרים גליון

55

50

9

3

117
86
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(13טופס )פרוטוקול בדבר פסילת קולות 

1
2

1
1

1

7
1
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0 7 
0 1 3 2 8 

0 1 3 2 7 

8עמוד 
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תוצאות ההצבעה בקלפי'פרק ו

9עמוד 

90



✓

✓

השוואה

שלוש מאות ושתיים

שמונה עשרה

ארבע

הרים וגבעות

נהרות ונחלים

שדות ושבילים

302
18
04

9-10עמודים 
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324 שלוש מאות עשרים וארבע

423300 723

✓

9-10עמודים 
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✓
✓

✓

✓

26

9-10עמודים 

27
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'ו-ו' תרגול פרקים ה
פתיחת תיבת הקלפי ותוצאות ההצבעה בקלפי

 מניין המצביעים וארגון מקום  )' הוועדה סיימה את הפעולות המצוינות בפרק ד. 22:25השעה

?האם ניתן כעת לפתוח את תיבת הקלפי(. הקלפי
ממתכתהבטחוןמנעול את מספר 8' יש לרשום בעמ. כן

בפרוטוקולים2' ולוודא כי הוא תואם למספר הרשום בעמ

פ התרשים"נרשם כי יש להסביר לנוכחים את שלבי העבודה ע6סעיף ' בפרק ה

?מדוע
 (  בפיקוח המזכיר)משום שספירת הקולות הינה בסמכות חברי ועדת קלפי

ועליהם להבין מראש את אופן ביצוע תפקידם זה

כמה חברי ועדה ימלאו את גיליון הקולות הכשרים ופרוטוקול בדבר קולות פסולים ומדוע?
2  חברי ועדה ימלאו במקביל הן את גיליון הקולות הכשרים והן את פרוטוקול

4סעיף 8' כמצוין בעמ, בדבר פסילת קולות

 (יש להצליב מעת לעת בין שני החברים)לצורך השוואה ובדיקת התוצאות
94



'ו-ו' תרגול פרקים ה
פתיחת תיבת הקלפי ותוצאות ההצבעה בקלפי

 הקראת התוצאות"מה מטרתו של שלב"  ?
  לוודא שלא נעשו שגיאות העתקה בגיליונות וכן לוודא שכמות הקולות הכשרים

מניעת הסטות  –בשני הפרוטוקולים 10-ו9הועתקה בצורה מדויקת לעמודים 

מה מטרתה של נוסחת האיזון?
סך כל הקולות הכשרים והפסולים  : לוודא שסך כל הקולות נספרו כשורה

שווה לסך כל המעטפות הכחולות שהוצאו מתיבת הקלפי

פרט טעויות נפוצות הגורמות לחוסר איזון:

 קולות כשרים3או 2-משולש בגיליון הקולות הכשרים כ/ רישום פתק כפול

  שיכול ספרות

 וחישובסכימהטעויות
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'פרק ז
סגירת הקלפי  

וחתימת הפרוטוקולים
11עמוד 

96



11עמוד 

✓

✓

✓

54321
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11עמוד 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

28

29
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✓

✓

✓

✓

✓

11עמוד ✓
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העברת החומרים לוועדת הקליטה  

ר הוועדה  "יו+ י המזכיר "תיעשה ע

או חבר ועדה שמינה במקומו במידה  )

(ר להגיע"ונבצר מהיו

ר ועדת קלפי או ממלא מקומו  "יו

הנוטשים לאחר גמר ספירת הקולות 

,  את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה

.דינם מאסר חמש שנים או קנס

11עמוד 

ישראל ישראלי  

!חדש
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

20

12עמוד 

10
40

10

101



5023
✓

✓✓✓

✓ ✓

✓✓

זאבי יצחק

לוי גיורא

טל רחמים

אא

בב

גג

!חדש
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017844332 הלחמיאביבית 

86431

!חדש
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!חדש
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טוהר הבחירות
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ניסיונות לפגיעה בטוהר הבחירות

:במהלך יום הבחירות

ניסיונות להשחתת פתקים▪

לרבות הפחדה של בוחרים , ניסיון לחבל במהלך התקין של ההצבעה▪

או ניסיונות למנוע מהם לממש את זכותם

ניסיון להכניס לתיבת הקלפי מעטפות הצבעה עודפות▪

או בשם בוחרים שנפטרו, ניסיון להצביע בשם בוחרים אחרים▪

אף שאלה טרם הצביעו, מחיקת או סימון מצביעים בפנקסי הבוחרים▪

:במהלך ספירת הקולות

הפרעה למהלך התקין של הספירה▪

,  רישום לא תקין בפרוטוקול ועדת הקלפי▪

הסטת קולות מכוונת לרשימה מסוימת או גריעת קולות לרשימה מסוימת והעברתם לאחרת: כגון

הטיית קולות בשלב ספירת הקולות/ ניסיון הונאה ▪

ניסיון של חברי ועדת הקלפי לתאם ביניהם את חלוקת הקולות בקלפי▪

ניסיון לפסול פתקים שאינם פסולים▪

במטרה לגרום לפסילתם, ניסיון לפגום בפתקים שנמצאו בספירה▪
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:פעל כך, בכל ניסיון פגיעה בטוהר הבחירות

שוטר/ היעזר בסדרן , במידת הצורך. השתמש בתבונה בסמכותך לשמירת הסדר במקום הקלפי•

דווח לוועדת הבחירות האזורית•

(במידה ונמצא)דווח למפקח על טוהר הבחירות •

תעד בפרוטוקול•

דווח על האירוע בעת מסירת החומרים בוועדת הקליטה•
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מפקחי טוהר הבחירות

מפקחי טוהר הבחירות בכל הקלפיות בארץ5,000-במהלך יום הבחירות יסיירו כ•

ילבש אפוד ויישא מצלמת גוף , המפקח יזדהה באמצעות כתב מינוי•

(14-ו5עמודים )פרק ייעודי -יש לציין את הגעתו בפרוטוקולים בתת•

(המפקח לא נדרש לקבל אישור לפני הצילום)אירועי טוהר בחירות בכתב ובצילוםהמפקח יתעד •

המזכיר אינו רשאי לצלם במקום הקלפי•

י החלטת ועדת  "עפ, קלפיות5,000-יתייצבו המפקחים בכ, בשלב סגירת הקלפי וספירת הקולות•

ויתעדו בצילום את תהליך ספירת הקולות, הבחירות המרכזית

!יש לשתף פעולה עם המפקחים ואין להפריע לעבודתם•
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הוראות לשעת חירום
('תקיפת אויב וכו, הצפה, שריפה, פיגוע, רעידת אדמה, אזעקה)

 הגנה על גופם ועל חומרי הקלפי; של בעלי התפקידים בקלפימיידיתאירוע המחייב תגובה
ר הוועדה יכריז על הפסקת ההצבעה ויורה לנוכחים לחפש מחסה"יו, במקרה של אזעקה
חובתם לפעול כדלקמן, לפני חיפוש המחסה:

 מאותו צבעינעל את תיבת הקלפי ואת תיבת המעטפות בעזרת מנעול -המזכיר

רשימות הבוחרים ומעטפות הצבעה שטרם השתמשו בהן לשקית  , יכניס את הפרוטוקול-ר "היו

האדומה ולסגור אותה

 יוכנסו לשקית האדומה גם פתקי ההצבעה שהוצאו מתיבת –בעת מקרה חירום בשעת ספירת הקולות

הקלפי וגיליונות ספירת קולות כשרים ופסולים

ועדת הקלפי תיקח עמה את השקית האדומה

ואת תיבת הקלפי הנעולה  

ועדת הקלפי תדאג לנעול את מקום , במידת האפשר

הקלפי במנעול  

החומרים שנלקחו יהיו במשמורת של המזכיר  ,

עד לחידוש ההצבעה–ר הוועדה וכן חבר נוסף "יו

30
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הליך הקליטה

 ארוזים כנדרש' חומרי הבחירות המפורטים בפרק זכללועדת הקליטה תוודא כי המזכיר הביא את!

  חוסר בחומר עשוי להביא להחזרת המזכיר למקום הקלפי להשלמת החסר

תבוצע בדיקה כמותית ואיכותית של החומר

 במהלך הקליטה  למלאםיחייב את המזכיר , חלקי של הפרוטוקולים והמסמכים הנוספים/ מילוי חסר

ויעכב את התהליך 

שלא בפניוישוחרר המזכיר ויבוצע הליך הערכת איכות עבודתו , רק לאחר האמור לעיל

? ניתנה לגביך חוות דעת שלילית

!בבחירות הבאות תיחסם כליל אפשרותך להירשם לעבודה כמזכיר
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הכנה לבחינה –פתיחת תיבת הקלפי וספירת קולות 

הניחו לפניכם פרוטוקול וגיליונות קולות כשרים ופסולים

 את הממצאים שלהלןבמקום הרלוונטירשמו
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הכנה לבחינה –פתיחת תיבת הקלפי וספירת קולות 

568: מספר בעלי זכות הבחירה בקלפי

125: מספר הבוחרים שנמחקו מרשימת הבוחרים

88992211: מספר המנעול. שברנו את מנעול תיבת הקלפי

מתוך התיבה הוצאו:

3 נמצאו ללא מעטפהאאאפתקים לרשימת

5מעטפות חיצוניות

124מעטפות הצבעה כחולות:

עם ישראל חי: "מעטפה אחת עם הכיתוב"

  מעטפה אחת נפתחה ובתוכה לא נמצא דבר

 שסומן בפרחאאאבמעטפה אחת נמצא פתק לרשימת

  במעטפה אחת נמצא פתק הצבעה לבן

 קולות כשרים58קיבלה אאארשימת

 קולות כשרים42קיבלה בבברשימת

 קולות כשרים20קיבלה גגגרשימת
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פתרון-הכנה לבחינה 

✓

✓

✓

✓865

521 ✓

✓
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פתרון-הכנה לבחינה 

88992211 ✓

✓
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0 5 

0 3 1 2 4 

1 2 3 
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0 1 



✓

✓

חמישים ושמונה

ארבעים ושתיים

עשרים

58

42
20

120מאה עשרים
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0 0 4 1 2 0 1 2 4 
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משוב על ההדרכה

תודה על 
ההקשבה

:שם המדריך
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הנחיות לנבחן-בחינת הסמכה 

שעה אחת ללא תוספות זמן: משך הבחינה▪

המופיעות על טופס המבחןיש לקרוא בעיון את ההוראות לנבחן ▪

(גם לא לשירותים)לפני סיום הבחינה לא תותר יציאה מחדר הבחינה ▪

חובה להפסיק מיד את הכתיבה, עם ההכרזה על סיום הבחינה▪

י  "ישודכו ע)פרוטוקול הבחינה + על הנבחן להחזיר למדריך את טופס הבחינה , בתום הבחינה▪

(המדריך

(:חומר פתוח)חומרי עזר 

מצעית ומחשבון, פרוטוקול, תדריך למזכיר▪

!שימוש בטלפון נייד ושיח בין נבחנים יביא לפסילת הבחינה▪
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