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 דבר מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 ,מזכירות ומזכירים יקרים

תקופת הבחירות היא מסע משותף, "מסע בחירות", אותו אנו עוברים, צוות עובדי ועדת הבחירות 

מזכירי ועדות הקלפי. לחלקכם יהא זה  עשרות אלפי, אתכםהמרכזית, וועדות הבחירות האזוריות, יחד 

הגיע ל –"מסע בחירות" שלישי לשנה האחרונה, לחלקכם שני, ולחלקכם מסע ראשון. לכולנו מטרה אחת 

ליעד ולסיים את המסע בהצלחה, למען המשימה הלאומית המוטלת על כתפינו. המסע רצוף אתגרים 

רבים, ובמהלכו עברנו יחד בנקודות ציון שונות שכללו את הליך גיוסכם והכנתכם לתפקיד הכה חשוב 

 המוטל עליכם, המייצג את מחויבות כולנו לממלכתיות, אחריות ומקצועיות ללא פשרות. 

חשובה לא פחות מההגעה  הך שעשיתם מרגע הרשמתכם לתפקיד, ועד הגיעכם לביצוע התפקיד הייתהדר

 ליעד עצמו. 

נוכח העובדה שהמסע שלנו אורך זמן כה קצר, נדרשתם ללמוד את כל "התורה" בזמן קצר במסגרת 

יש לראות כל הכשרה אינטנסיבית,  בה למדתם כי כל פרט ופרט בתורת הבחירות הינו מהותי וחשוב, וכי 

 פרט קטן כגדול. 

לנו שהות לסיכומים ממערכת הבחירות  שאך הסתיימה, מצאנו  הכפי שאתם יודעים, עוד בטרם היית

 עצמנו צועדים במסע החדש.

חשוב שתזכרו שאין מדובר באמת ב"שידור חוזר". כל יום בחירות מזמן לו את המורכבויות והאתגרים 

לכן,  –הייחודיים לו, ובנוסף, צועדים איתנו אנשים חדשים במסע הזה, שלא היו שותפים למסע הקודם 

 מתחדדים עוד יותר גודל המשימה והאחריות המוטלים על כל אחת ואחד מכם. 

אני סמוכה ובטוחה כי הידע שרכשתם, יחד עם החוכמה, התבונה ושיקול הדעת המצויים אצל כל אחת 

רותיות, ותדעו לקבל במהלך היום את כם לנהוג בסמכותיות, ממלכתיות ושיאפשרו ל –ואחד מכם 

 ההחלטות הנכונות, התואמות את החוק וההנחיות. 

הערכיים הכרוכים בביצוע תפקידכם היבטים   אין לי ספק כי תעשו זאת לצד שמירה על ההיבטים

שמירה  -והבאים לידי ביטוי במילים "אנשי אמת ושונאי בצע". ובהקשר שלנו  –שחשובים עבורי מאוד 

 מחויבות, נאמנות ואחריות.על טוהר הבחירות, על תקינות ההליכים ושיקוף רצון הבוחרים, והכל מתוך 
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 תפקיד הגדרת. 1

  חולים בבתי הקלפי ועדות

 החוק והתקנות –בבתי חולים  בחירות

ניתנה אפשרות למאושפזים להצביע , 1969-בהתאם לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט

. מאושפז רשאי להצביע בקלפי למאושפזים, המוצבת הסיעודיות בבתי אבותובמחלקות  בבתי חולים

 בבית החולים שבו הוא מאושפז. 

צביע במתכונת זו גם דיירי מוסד זכאים להעל פי הגדרות של מוסדות משרד הרווחה למוגבלים בניידות, 

)לצורך הנוחות, בכל  .וסדות שיקוםמו, בתי אבות, מוסדות גמילה, מעונות נכים, למוגבלים בניידות

 מקום בו נכתב בית חולים, האמור מתייחס לכל המוסדות שצוינו לעיל(

הצביע מזכיר ועדת הקלפי, חברי ועדת הקלפי ושוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר רשאים ל

להצביע בקלפי זו , אם מנהל  אף הם  בקלפי למאושפזים. עובדי הצוות הרפואי של בית החולים רשאים

בית החולים או מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכך סבור כי העובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה 

 שלו בדרך אחרת.

 שים לב!   

  ! חיצוניתמעטפה כל המצביעים בקלפי למאושפזים בבתי חולים יצביעו ב

  :הגדרות

פוז יום או ובלבד שלא מדובר באש ,שביום הבחירות מאושפז בבית חוליםלרבות חייל בוחר  - מאושפז

 בבוחר שאושפז במהלך השעה האחרונה בה מתנהלת ההצבעה

 אינו יכול להצביע בבית חולים! באשפוז יום אושפזאו מאדם שהגיע לקבלת טיפול במיון 

י למאושפזים יכולה שנועדה להצבעת מאושפזים. קלפ ,קלפי המוצבת בבית חולים - קלפי בבית חולים

ואשר נכללו  מיטות ומעלה 50 ות רשומ שברישיונםקלפיות יוצבו רק בבתי חולים להיות נייחת או ניידת. 

לאחר התייעצות עם הוועדה  אותה יאשר ,יו"ר ועדת הבחירות המרכזיתל שהגיש שר הבריאות ברשימה

 .המרכזית

כי המיועד לוועדת הקלפי ומאשר  ,א25טופס  –אישור הצבעה בקלפי בבית חולים או במוסד מוכר 

יימסר למאושפז ממי שהוסמך . טופס אישור זה הבוחר מאושפז וזכאי להצביע בקלפי של בית חולים

קיבל  עה לתחילת ההצבעה. מאושפז שלא, עד שעה אחת לפני השעה שנקבמנהל בית החולים ידי-עללכך 

אישור אך סבור שהוא רשאי לקבלו, יכול לפנות למנהל בית החולים או למי שהוא הסמיך לעניין זה 

 )האחראי בביה"ח(. מקום מושבו של האחראי מפורסם במודעות המתאימות שייתלו בבתי החולים.
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טופס זה יימסר ע"י חולים. הלהצביע בבית רפואי הרשאי הצוות המשמש גם לזיהוי א האמור 25טופס 

 מגוריו. הסמוכה למקוםש חשש שלא יוכל להצביע בקלפי האחראי לעובד שי

 

 קלפי למאושפזים בבתי חולים יכולה להיות נייחת או ניידת 

 א. קלפי נייחת 

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.  ידי-על במקום שנקבעממוקמת  אשר קלפי המוצבת בבית חולים

שעות ההצבעה בקלפי נייחת  מתחילתו ועד סופו. ,מחדר זה במשך יום הבחירותלהעביר את הקלפי  אין

 .08:00-20:00הן 

 לפי ניידת קב. 

מסיבות תפקודיות או שקלפי למאושפזים הממוקמת בבית חולים אשר בו מספר אגפים או מבנים, 

בין מספר בתי חולים ת חולים או ימאגף לאגף באותו בתועבר פי הניידת אחרות נקבעה כניידת. הקל

 המרכזית )הקובע גם את שעות ההצבעה בכל תחנה(. בחירותהת עדוקביעת יו"ר ל בהתאםאותו אזור, מ

)הן הנייחות והן הניידות( לוועדת הבחירות  ידי חברי ועדת הקלפי-עליועברו הקלפיות  ,עם גמר ההצבעה

 שם יימסרו יועברו הקלפיות במרוכז לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת, האזורית. משם

  לממונה על ספירת הקולות של המצביעים במעטפות כפולות.
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  הקלפי ועדת הרכב

 ת הקלפי בבתי חולים והרכב ועד

ת ועדיו"ר בכל ועדת קלפי יהיו שלושה חברים המייצגים שלוש סיעות שונות מהכנסת היוצאת. 

בבית  את ההרכב הסיעתי של כל ועדת קלפיקובע  בהתייעצות עם הוועדה המרכזית, המרכזית הבחירות

ולפיכך יש לשים לב להרכב הסיעתי ולהקפיד על  ההרכב הסיעתי נועד לשמור על טוהר הבחירותחולים. 

 :קיומו

 . 2 טופסבאמצעות  ,זיתהמרכ ידי ועדת הבחירות-עלמתמנה בכתב מינוי  יו"ר ועדת קלפי

 

 

 בהתאמה.  ב2-א ו2טופס הסיעה לפי  ידי-עלממונים  סגן יו"ר ועדת קלפי וחבר ועדת הקלפי
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מתמנה ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית או יו"ר ועדת הבחירות האזוריות לפי  מזכיר ועדת קלפי

  .9טופס 

 

לא ניתן  כל עוד נוכח בה מזכיר ועדת הקלפי וחבר ועדה אחד לפחות. ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית

  חבר ועדה אחד לפחות, במקרה הצורך יש להתקשר לוועדה האזורית.  נוכחות לפתוח את הקלפי ללא

 ה, לפילוועדמשקיף סיעה או רשימה שאין לה ייצוג בוועדת הקלפי בבית החולים רשאית לשלוח 

  .8טופס 
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 ועדת קלפי  חילופי יו"ר

ירשום בפרוטוקול את חילופי למזכיר ועדת הקלפי אשר  רלחילוף של יו"ר ועדת קלפי, יימס אישור 

 . ויצרף את האישור לכיס הפרוטוקולהגברי ואת שעת קבלת האישור 

בא כוח הסיעה או על ידי מרכז הסיעה בוועדה  דייל אישור לחילוף של יו"ר ועדת קלפי, יהיה חתום ע

ממונה  , ככל שמונההסיעה מטעם קלפיות איוש על הממונה ידי עלאו , או ממלאי מקומם האזורית,

 .כאמור

 חבר ועדהשל של סגני יו"ר או  םחילופי

לקלפי מסוימת. הנושא כתב מינוי יכול לכהן  בלעדיכתב המינוי של סגן יו"ר ועדה ושל חבר ועדה 

 .המינוישמופיעה בכתב קלפי רק בבתפקיד הנקוב בכתב המינוי, 

(, חייב להישמר במשך כל יום הבחירות. בשום 1ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי )כפי שנקבע בטופס 

, לרבות מינוי משקיף מסיעה שהיא נציגי אותה סיעה בוועדת הקלפילא יכהנו בו זמנית שני אופן 

  .מיוצגת בוועדת הקלפי
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 חבר שלף ילוח .סיעה מאותה מינוי כתב בעל ,אחריו"ר ועדה  סגן ידי-עלייעשה  ועדה ר"יו סגן שלף חילו

  .סיעה מאותה מינוי כתב בעל אחר חבר ידי-על הייעש ועדה

של סגן יו''ר ועדת קלפי וחבר של יו''ר ועדת הקלפי ישמר בכיס הפרוטוקול, וכתבי המינוי  המינוי כתב

 ם.ביד וריישאועדת קלפי 

ואת שעת  חבר ועדה ו של כלאת פרטיפרוטוקול מקום המתאים לכך בבירשום  קלפיהת מזכיר ועד

כל חבר  .בקרב חברי ועדת קלפי םיחתום ליד שמו בסעיף חילופי חבר הוועדהתחילת כהונתו וסיומה; 

ועדה שלא נכח בזמן פתיחת הקלפי בבוקר, יירשם במקום המיועד לכך בפרוטוקול בעמוד של חילופי 

 גברי.

 בוועדות הקלפימשקיפים 

 ידי משקיף?-מיוצג על מי זכאי להיות

 סיעה בכנסת היוצאת, שאין לה נציג בוועדת הקלפי. .א

 שאינה מיוצגת בכנסת היוצאת. ,רשימת מועמדים חדשה .ב

 מי ממנה את המשקיף?

רשימת המועמדים החדשה או המשקיף של רשימה ל שכוח -מרכז הסיעה באזור או ממלא מקומו, או בא

 כזו בוועדה האזורית. 

 שים לב!   

סיעה בוועדת  או אחד מכל רשימת מועמדיםמנציג אפשר נוכחות של יותר אין ל

 הקלפי, בכל עת.

 

  לעשות את הדברים הבאים: רשאימשקיף 

  להוסיף בפרוטוקול ועדת הקלפי את הערותיו העובדתיות, הנוגעות לפעולות הוועדה. את

במקום המיועד לכך, והמשקיף שביקש את הרישום  ,ההערות ירשום המזכיר בפרוטוקול

לפרוטוקול  ניתן לצרףבחתימת ידו. במקום רישום ההערות בפרוטוקול הוועדה  אותןיאשר 

 ידי המשקיף.-מסמך נפרד, חתום על

 ולוודא שיש כמות  ,רי הפרגודוכאשר אין מצביעים מאח ,לבדוק את תא ההצבעה מעת לעת

 .אחרת פתקים מספקת לרשימה שהוא מייצג או לכל רשימה

 .לחתום על עותקי הפרוטוקול 

  ללוות את חברי ועדת הקלפי בעת העברת חומרי ועדת הקלפי בתום יום הבחירות לוועדת

  הבחירות האזורית.

  הואו מבית חולים אחד למשנבקלפי ניידת, ללוות את חברי ועדת הקלפי מאגף לאגף . 
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 כתב מינוי למשקיף

( תקף למספר קלפיות והמשקיף רשאי לכהן בכל אחת מהקלפיות 8כתב המינוי למשקיף )טופס 

 שמספריהן צוינו בכתב המינוי.

 

 שים לב!   

 משקיף יישאר בידיו ולא יצורף לפרוטוקול.ה לשכתב המינוי 

 

  הקלפי ועדת מזכיר
 

עדה המרכזית, ידי יו"ר הוו-על או יו"ר הוועדה האזורית אם הוסמך לכך ,יו"ר הוועדה המרכזית .1

 ימנה מזכיר לוועדת קלפי.

לא נטל חלק בפעילות מטעם ואלא אם כן הצהיר כי לא היה חבר מפלגה  ,לא יתמנה מזכיר .2

 בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.כל שהיא מפלגה 

 . וחבר ועדה אחד לפחות רק אם נכח בה מזכיר הוועדה ,ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית .3

כי עד שיגיע  ,האזורית להחליט רשאי יושב ראש הוועדה באם עלה צורך בהחלפת מזכיר,אולם, 

ייתן הוראות מתאימות ליושב ראש  ,במקרה כזה תהיה הישיבה חוקית אף בהיעדרואחר מזכיר 

 ועדת הקלפי. 

 

מזכיר  בקשבמועד, יש להתקשר למוקד של הוועדה האזורית ול ית הקלפלא התייצב מזכיר ועד הערה:

 .חלופי

 ויעמוד ,קלפיל כניסהדלת הבמקום הקרוב ביותר ל ,שולחן ועדת הקלפי בקצההמזכיר ישב  .4

 מנהליתמילוי תפקידיה; הוא אחראי לבכל הקשור  ועדת הקלפי במהלך יום הבחירות לרשות

 פרוטוקול.בוחוקית לעבודתה הסדירה של ועדת הקלפי ולרישום 

 

  תפקידי מזכיר ועדת הקלפי

: תעודת זהות, דרכון ישראלי לזהות את הבוחרים על פי אחד מאמצעי הזיהוי הקבועים בחוק .1

תקפה  תעודה צבאיתתעודת שוטר, , 22-תקף, רישיון נהיגה ישראלי תקף, תעודת חבר הכנסת ה

 . . לא ניתן להצביע עם חוגר מילואים(תעודת קצין או תעודת נגד, חוגרתעודת )



 

8 

א( שמביא הבוחר, בציון 25)טופס  אישור הצבעה בקלפי בבית חולים או במוסד מוכרלחתום על  .2

 משפחתו של המזכיר. מו ושם ש

 

 

העברתו למקום בוהציוד מהאחראי בבית החולים,  לעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר .3

 הכנתו לפעולות הוועדה.בהצבתו ובהקלפי, 

 לשמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי במהלך יום הבחירות. .4

ועדת הקלפי על ששל ועדת הקלפי ולמלא את הטפסים והגיליונות  המקור לרשום את הפרוטוקול .5

 אחד מחברי ועדת הקלפי( או )אם ישנו( המזכיר הנוסף )את פרוטוקול העתק ימלא  לערוך.

על פי ההודעה המצורפת לחומר  ,את ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפיהמקור בפרוטוקול  לרשום .6

 של בעלי תפקידים בקלפי. םההצבעה וכן את החילופי

שאינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא  להכריע בעניין אישור הבאת מלווה למצביע .7

 כאשר מתעורר ספק בעניין זה.ההצבעה 

ם פריסתלו לתחנהתחנה מ םבקלפי ניידת ולדאוג להעברתוהציוד ות לארוז  את כל חומר הבחיר .8

 .במקום

 של ועדת הקלפי. ים )מקור/והעתק(לחתום על הפרוטוקול .9

 לוותתלה, עתקפרוטוקול ה מעטל ,לארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי .10

 הבחירות תלוועד יםנמסר הקלפי ופרוטוקול ההעתקש ולוודאעם שני חברי ועדת קלפי להעברתו 

 בנפרד ולא ישמר בתוך תיבת הקלפי(  ריימס)פרוטוקול העתק  .האזורית

 מזכיר ועדת הקלפי אחראי על מסירת פרוטוקול העתק .11

מזכיר ועדת הקלפי יהיה אחראי על שמירת הסדר במקום הקלפי, והוא רשאי להרחיק אדם  .12

המתנהג שלא כשורה. לא ניתן לעשות שימוש בסמכות זו, כדי למנוע את הזכות להצביע מבוחר 

 הזכאי להצביע בקלפי. 

  עריכת הפרוטוקול

חבר ועדה או . המזכיר הנוסף על כל פרטיו המקור על מזכיר ועדת הקלפי לבצע את הרישום בפרוטוקול

. הרישום ייעשה ברציפות במהלך יום הבחירות, בעת ביצוע כל יבצע את הרישום בפרוטוקול העתק

 רישום בפרוטוקול.  קבלת החלטה הטעונהפעולה, או בעת 
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הערות ת יש למלא בו זמנית א רישום כלשהו עד לסגירת מקום הקלפי או עד לתום ההצבעה. אין לדחות 

 בשני הפרוטוקולים. 

 וקבלת החלטות  סמכויות
מהלך ההצבעה במקום הקלפי, מפתיחת  הנוגעת ל לקבל החלטההבלעדית ועדת הקלפי היא הסמכות 

 ת הבחירותתקנות ולהוראותיה של ועדל ,סיום ההצבעה, בכפוף להוראות החוקלמקום הקלפי ועד 

 המרכזית. 

 להימנע מהחלטהואין היא רשאית  קבל החלטה באפן מיידי,ל ועדת הקלפי על ,בעיהכאשר מתעוררת 

 למועד אחר.  האו לדחות

הדעות שקולות, יכריע במקרה שברוב קולות של המשתתפים;  ,החלטות ועדת הקלפי יתקבלו בהצבעה

 יו"ר הוועדה.

  ראש את מקומו.העדר יו"ר ועדת הקלפי, ימלא סגן יושב יבה

 ובלבד שנכח בה גם מזכיר הוועדה. ,ל מספר חבריםישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכ

 קלפיהנוכחות במקום 
 ובמהלך ההצבעה: הקלפי פתיחתרשאים להימצא במקום הקלפי בעת  בעלי התפקידים הבאים

  או ממלאי מקומם קלפיהחברי ועדת. 

 מזכיר ועדת הקלפי. 

  בלבד מטעם  )משקיף אחד שאינן מיוצגות בוועדת הקלפיאו סיעות משקיפים מטעם רשימות

 .!(שאינה מיוצגתכל סיעה או רשימה 

 חברי ועדת הבחירות המרכזית או ממלאי מקומם. 

 חברי ועדת הבחירות האזורית או ממלאי מקומם. 

 בוחרים שהותרה כניסתם לשם הצבעה. 

 שר הפנים או בא כוחו. 

  ועדת הקלפי לדעת, לשמירת הסדר הדרושיםשוטרים. 

  הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך ביצוע עבודה או עובדי ועדת הבחירות המרכזית

 תפקיד שקבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.

  את הפעולות המעשיות בתא בעצמו בוחר שמחמת מום או מחלה אינו מסוגל לבצע למלווה

דבר . אם עולה ספק בהמקור ובפרוטוקול העתק בפרוטוקולירשמו אשר פרטיו  ,ההצבעה

הסמכות להכריע בעניין נתונה  –עמידת המלווה בתנאי החוק בדבר  מסוגלותו של הבוחר  או

 מזכיר ועדת הקלפי.ל

  .מפקח טוהר הבחירות, עם כתב מינוי כפי שמסרה ועדת הבחירות המרכזית 
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 בעה ביום הבחירות. כמו כן, אסור בוחרים להצ 2-למלווה כאמור אסור ללוות יותר מ !לב שים

שהוא יהיה מנהל או עובד המוסד בו שוהה המצביע. כלומר, מאושפז הזקוק למלווה לא יכול 

 להיעזר לשם כך בצוות הרפואי של בית החולים או בית האבות!

 מזכיר יקר!   

 .לבד בעלי התפקידים המנויים לעיל, מאדם אף אין להרשות נוכחותו של
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 העבודה סביבת. 2

  הקלפי ציוד
, לא יאוחר אחראי בית החוליםחומר ההצבעה וציוד ההצבעה יימסרו על ידי ועדת הבחירות האזורית ל

בבית החולים, ישמור חומרים אלו בכספת או בחדר ביטחון  האחראימיומיים לפני יום הבחירות. 

 ביום הבחירות.  בית החוליםליגיע  וימסור אותם לידי יושב ראש ועדת הקלפי, כאשר

  ציוד ההצבעה

. על הארגז תודבק מדבקה עם ארגז קלפי מיוחד מקרטון ובו תא נפרד לאחסון הפרוטוקול .1

 .מספר הקלפי

 .המתמודדות לכנסתפתקי ההצבעה לכל הרשימות  .2

 .פתקים ריקים לבנים .3

 פרגוד תא הצבעה  .4

 .עם מכסה( תגיע הכוורת )בקלפי ניידת 'ב-'לסידור פתקי ההצבעה לפי סדר א כוורת .5

 עט בצבע כחול. .6

   .(1)טופס הודעה על ההרכב הסיעתי של חברי ועדת הקלפי  .7
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מלווים למצביעים שאינם של ה םפרטיהגיליונות  כולל – )מקור/העתק( יםפרוטוקולשני  .8

  .המצורפים לפרוטוקול המעשיות בתא ההצבעהפעולות האת  לבדם מסוגלים לבצע

  פנימיות )כחולות(.מעטפות הצבעה  .9

 

 

 

 חסון המעטפות החתומות. לא תיבה .10
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 ורש עם כיתוב בצבע)לבנות( מעטפות חיצוניות  .11

 

 .(ותלנעילת הקלפי )פלומב (סוגריםמנעולים ) .12

 

 

 

 

 

 מנעולים צבעונים פלומבות בזוגות שתיים מכל צבע.  .13

עליה מדבקה עם , אשר מעטפת אריזה חומה לאחסון הפרוטוקול )מקור( בגמר ההצבעה .14

 .מספר הקלפי

 .בסוף ההצבעה שימוש ללא נותרשקיות ניילון לאריזת חומר הבחירות שמעטפות אריזה ו .15

 והוראות הוועדה המרכזית. תתקנות הבחירות לכנס, חוק הבחירות לכנסת .16

)הודעה בדבר קולות כשרים ופסולים, הודעה בדבר רשימות  .השילוט הדרוש למקום הקלפי .17

וכן שילוט של בעלי תפקידים של ועדת  דוגמאות של תעודות והיתרים ,מועמדים שאושרה

 (.הקלפי

 ירות,מועד הבחפרטים הנוגעים לעל האחראי בבית החולים לתלות מבעוד מועד שים לב:  .18

מקום מושבו של ל, הצבעה וכן באישור  צורך בהצטיידות באמצעי זיהויל למקום הקלפיות,

 וכיצד ניתן ליצור עימו קשר. ת החוליםהאחראי בבי

 .ציוד משרדי )עטים, מהדקים, נעצים, מספריים וכו'( .19

 .מכסה לכיסוי חריץ הקלפי בין מצביע למצביע .20

 אמצעי תאורה לשעת חירום. .21
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 למאושפזים בבתי חולים מבנה הקלפי 

העברתה ממקום תתאפשר הקלפי ניידת ים שבהם במקר. בעלת מבנה מיוחד אהקלפי למאושפזים הי

 העברה. מהלך אפשרות להוציא או להכניס לתוכה מעטפות באין  .למקום באופן המבטיח את שלמותה

(. המכסים החריץומכסה הראשון  מכסה הארגז מקרטון ובו שני מכסים )להלן:  אהקלפי היתיבת 

אינה מאפשרת  חריץור לכל מכסה. נעילת מכסה הח –שני חורים לנעילה  בעלניתנים לנעילה במנעול 

 .תוכהמעטפות ל הכנסתאו של מעטפות מתוך התיבה הוצאה 

 שים לב!   

יישאר סגור כל יום הבחירות, לאחר שנבדק בתחילת יום הראשון מכסה הקלפי 

בוועדת  רק לא ייפתח אלא. המכסה הראשון בהמשך( הבחירות וננעל )כפי שיוסבר

 הבחירות המרכזית. במכסה הקלפי יש חריץ להכנסת מעטפות ההצבעה. 

 . לתיבה עטפת ההצבעהשדרכו מוטלת מכאמור, במכסה הקלפי נמצא חריץ 

במכסה זה  .הקלפי, האוטם את מכסה מכסה החריץלהלן  - קלפי יש מכסה שניתיבת הל ,כמו כן

 המיועדת לנעילה.  ,ח לסגירתו בלולאת המנעול השנייהמותקן פת

 !יםמספרם של מנעולי הביטחון יירשם בפרוטוקול

 

 טחוןיב מנעול של הדוגמ

 

במקום המיועד רשם יי המנעול ומספר כל תחנהצבעה בהנעל מכסה החריץ בעת סיום היי :בקלפי ניידת

לפני תחילת ההצבעה שוב תחנה לתחנה וייפתח מההעברה  מהלךפרוטוקול. המכסה יישאר נעול בב כךל

מזכיר הוועדה ישבור את מנעולי מכסה החריץ לעיני חברי הוועדה בהגעה לאגף או  .החדשהבתחנה 

 לבית חולים חדש.

ולא בבית החולים )בין בקלפי ניידת ובין בקלפי נייחת( כמו כן, מכסה החריץ יינעל בעת סיום ההצבעה 

 במשכן הכנסת.  ,ת המרכזיתאלא בוועדת הבחירו פתחיי

 . יםפרוטוקולבמקום המיועד לכך ב יירשמו מספרי המנעולים ,פתיחתובבעת נעילת מכסה החריץ ו

בעת מעבר מאגף לאגף או מבית חולים אחד לאחר, וכן  מזכיר ועדת הקלפיפרוטוקול העתק ישמר בידי 

 פרוטוקול העתק עם חומרי הקלפי.  ריימסבעת העברת הקלפי לוועדה האזורית. בוועדה האזורית 
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 שים לב!   

 בעת המעבר מתחנה לתחנה, יש לנעול את מכסה החריץ במנעול חדש! 

. יש להכניס את הפרוטוקול לתוך המקור פרוטוקול לאחסוןהקלפי נמצא תא המיועד תיבת בצד 

 :)ראה תמונה(תא זה ננעל עם נעילת מכסה החריץ  המעטפה החומה המיועדת לכך(
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 ההצבעה בקלפי  זמני
 בערב. 20:00בבוקר עד  08:00-בתי חולים הן מקלפיות נייחות בשעות ההצבעה ב

לשם ביצוע כלל הסידורים הטכניים הנדרשים, על חברי ועדת הקלפי והמזכיר להגיע למקום הקלפי 

 בדיוק. 08:00בבוקר לצורך פתיחת הקלפי לציבור המצביעים בשעה  7:00בשעה 

 ועדת הבחירות המרכזית. ראש יושב ידי-עלשעות שנקבעו בהתאם להיה פתוחה ת קלפי ניידת

היא תיפתח ברציפות בתחנה המיועדת ובשעות שנקבעו לאותה תחנה,  הקלפי הניידת מרגע הצבת

 .להצבעה במשך כל הזמן שנקבע

שעות  לאחר סיוםתעכבה הצבעתו עד הזכאי להצביע גם אם  ,מי שהגיע למקום הקלפי בשעות ההצבעה

 ההצבעה. 

 . מתחנה לתחנהלעמידה בלוח הזמנים במעבר  , בין היתר,אחראימזכיר ועדת הקלפי בקלפי ניידת 

לעמוד בלוח הזמנים בעת המעבר מתחנה לתחנה באותו בית חולים כדי בקלפי ניידת יש לעשות כל מאמץ 

 בין בתי חולים.במעבר או 

 

 שים לב!   

החולים, על מנת להכין את מקום הקלפי כך  זמן בביתהנכם מתבקשים להתייצב ב

לפני תחילת  ותהנדרש המטלות , כדי להספיק ולבצע את כלשייפתח במועד ההצבעה

 ההצבעה.
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, ואף לנהל את ההצבעה עצמה, גם אם לא כל ניתן לפתוח את מקום הקלפי להצבעה בשעה שנקבעה

חוקית ובלבד שנכח בה מזכיר הוועדה תהא ועדת הקלפי ישיבת  .במקום נוכחים ועדת הקלפי חברי

   ולפחות חבר ועדה אחד .

ם עליו לא יהיה טעון חתימה ויחתהוא והפרוטוקול ש ,יפעל כוועדת הקלפי, הוא נכח חבר אחד בלבדאם 

  .של חבר ועדה נוסף

יו"ר ועדת הבחירות האזורית נוכח כי קלפי לא נפתחה במועד משום שלא היה במקום מזכיר או אף אם 

במהלך ההצבעה נוכח במקום רק חבר ועדה אחד או שיש צורך להחליף את  אםר ועדת קלפי; או חב

חבר ועדה או מנה יו"ר ועדת הבחירות האזורית מזכיר ועדת קלפי נוסף שישמש כי –מזכיר הוועדה 

 יש לעדכן את הוועדה האזורית על כל עיכוב בפתיחת הקלפי.  כמזכיר, לפי העניין.

 

 האזורית מהוועדה ןביא איתו את החומר שקיבל במזוודת הקרטומזכיר הוועדה י.  

 חומר את לקבל את ציוד הקלפי ו ת הקלפיעל יו"ר ועד ,בהגיע ועדת הקלפי לבית חולים

 ההצבעה מהאחראי בבית החולים.

 על הוועדה לתאם ולוודא עם האחראי בבית החולים את סדר ההצבעה בבית החולים ובאגפיו ,

  יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.כפי שנקבע ע"י 
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  הקלפי מקום ארגון
  :בו תתקיים ההצבעהשלחדר לבצע עם הגעתם הוועדה הפעולות שעל חברי 

 למשקיפים,  סאותיושולחן נפרד וכ ,סאות ליושב ראש, לחברי הוועדה ולמזכירילסדר שולחן וכ

הישיבה של בעלי יש להניח את השילוט המתאים לפי סדר  סמוך לשולחן הוועדה. השלא יהי

 התפקידים בשולחן.

  המרכזית בחירותהת הרשמיות של ועד הודעותהלהציב במקום הקלפי את. 

 באופן המבטיח  ,במרחק מתאים ,להקים תא הצבעה באמצעות פרגודים מול שולחן הוועדה

ומיטת אשפוז סא גלגלים ייש לוודא שיש מספיק מקום למעבר כ את חשאיות ההצבעה.

  מאחורי הפרגוד.

 באופן שהחריץ יימצא  ,לפני חברי הוועדה ,למקם את תיבת הקלפי בצמוד לשולחן הוועדה

 בגובה שולחן הוועדה ולא נמוך ממנו. על תיבת הקלפי תודבק מדבקה עם מספר הקלפי.

  למצביע בכיסא גלגלים להגיע עד לקצה  , בגובה שיאפשרבתא ההצבעהלהניח את הכוורת

 ותר ממנו(.הכוורת )עד לפתקים הרחוקים בי

  לפי סדר הרשימות המתמודדות, הצבעה של כל הפתקי  הכוורת ובאת הלשים בתא ההצבעה

 .עט כחולפתקי הצבעה לבנים ריקים ו כמו כן יונחוובצרורות נפרדים.  'ב-'א

 

 ההצבעה ומחוץ למקום הקלפי את ההודעות הרשמיות של יושב ראש ועדת  תא לתלות בתוך

 והודעה על פתקים פסולים(. ,כינויים ואותיות -תמודדות המ תורשימההבחירות המרכזית )
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  בשל פסילתם או בשל הסרת מועמדתם.  –יש לסמן את הרשימות שלא תתמודדנה לכנסת

כמו כן, יש להוציא את פתקי ההצבעה של הרשימות כאמור. אין למחוק רשימות או להוציא 

 . ת הבחירות המרכזיתאו מוועד פתקים, אלא אם התקבלה הוראה מהוועדה האזורית

  לבדוק ולספור את כל מעטפות ההצבעה הפנימיות ואת כל המעטפות החיצוניות ולרשום את

מספרן במקום המתאים לכך בפרוטוקול. אם נמצאו מעטפות פגומות הן יוכנסו למעטפת 

מעטפת האריזה המיוחדת תיסגר בנייר דבק ויושב ראש ועדת  .א'(17אריזה מיוחדת )טופס 

כמו גם כל חבר נוסף שירצה בכך, יחתמו עליה באופן שחלק מהחתימה יהיה על נייר הקלפי, 

 .הדבק וחלק מהחתימה על המעטפה עצמה

 ( יו"ר ועדת הקלפי ימנה שניים מחברי הוועדה)טרם פתיחת הקלפי  כולל היו"ר בעצמו

ו ממעטפות ההצבעה הפנימיות, במשבצת המיועדת לכך, ויניח 25אשר יחתמו על  ,להצבעה

את המעטפות על שולחן הוועדה בקופסה נפרדת. יש לוודא כי קיים מלאי של מעטפות פנימיות 

החתומות מראש, אין לחתום על מעטפות בנוכחות בוחר. במהלך היום אפשר שחברי הוועדה 

החותמים על המעטפות יוחלפו, ובתנאי שזה ייעשה במינוי יו"ר ועדת הקלפי ויירשם 

. אם נוכח רק חבר ועדת קלפי אחד, ניתן להסתפק בחתימה אחת )מקור והעתק( בפרוטוקול

 . יםבלבד על המעטפה אך יש לרשום הערה על כך במקום המתאים לכך בפרוטוקול

  הוועדה את מספר המעטפות שנחתמו, שמות  יבפרוטוקוללכך יש לרשום במקום המתאים

  .החותמים וחתימתם

 הנמצאים  חברי הוועדהיציג יושב ראש הוועדה את תיבת הקלפי לעיני  ,לפני התחלת ההצבעה

 .מתוכן אותה שעה במקום הקלפי, כשהיא פתוחה וריקהב

  במנעול הראשון  מכסה הכי הקלפי ריקה, ינעל יושב ראש הוועדה את  ווידאולאחר שהנוכחים

ניתנת לפתיחה מרכזית, באופן שהקלפי לא תהיה ה ת הבחירותידי וועד-הביטחון שסופק על

פרוטוקול מקום המתאים לכך בדי שבירת המנעול. יש לרשום את מספר המנעול בי-אלא על

אין הוועדה רשאית  בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת. רקפתח ילפני ההצבעה. מנעול זה י

 .לאחר נעילתוהראשון  מכסה הלפתוח את 

 נוכחים שחברי הוועדה שמות את מקום הקלפי וה של פתיחה שעתאת בפרוטוקול  לרשום

 הנדרשים בהתאםרשמו יתר הפרטים יהשתייכותם הסיעתית. כמו כן, יכולל  ,אותה שעהב

 פרוטוקול. ל
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 שים לב!   

  .עובדוק וודא כי כל הפעולות בוצ לפני פתיחת מקום הקלפי לציבור,
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 מעטפות חומרי הצבעה, לרבות אין להוציא את תיבת הקלפי או  ,בקלפי שנקבעה כקלפי נייחת

 אל מחוץ למקום הקלפי. ופתקי ההצבעה

  קלפי שנקבעה מראש כקלפי ניידת תנוע מתחנה לתחנה אך לא מעבר לכך. מדובר בתנועות בין

הקלפי אל מחוץ למקום תיבת להוציא את אין תחנות שנקבעו ואושרו מראש. בשום מקרה 

 ים למיטתם.ותקרמבין מיטות של חולים ה אותה לניידאין הקלפי ו

  להשאיר ו ,בעת סיום ההצבעה בתחנה הראשונה בקלפי ניידתלנעול את מכסה החריץ יש

  .נעול בזמן המעבר לתחנה הבאהאותו 

 מקום המזכיר ירשום ב .בלבד לעיני חברי ועדת הקלפימכסה החריץ מנעול שבור את המזכיר י

שוב לפני תחילת ההצבעה  לפתוחיש . נעול שנשברהמפרוטוקול את מספר המיועד לכך ב

. מספרי המנעולים בהם משתמשים בעת המעברים יירשמו בעמוד המתאים החדשהבתחנה 

בתחנה האחרונה יישאר מכסה החריץ נעול ולא ייפתח אלא  .טרם הנעילה לכך בפרוטוקול

 בוועדת הבחירות המרכזית.

     המזכיר ישמור את כל מעטפות ההצבעה, החתומות ושאינן חתומות  בתיבת מעטפות

 לאחסון מעטפות ההצבעה.  

  בזמן יציאת המזכיר מחדר הקלפי עליו לנעול את תיבת המעטפות ואת תיבת הקלפי

בפלומבות צבעוניות )כל זוג חייב להיות בצבע זהה( המיועדות לכך ולציין את דבר הסגירה 

 ול בפרק של ההערות.בפרוטוק

 אלא בשעה שנקבעה לסגירתו.בו אין להפסיק את ההצבעה נפתח להצבעה, מקום קלפי ש

 חלוקת תפקידים בין חברי ועדת הקלפי
  ימנה שני חברי ועדה, מסיעות שונות )אם נוכחים כאלה(, אשר יחתמו על יו"ר ועדת הקלפי

 ם הקלפי להצבעה.לפני פתיחת מקו ,כמות מעטפות הצבעה )מעטפות פנימיות(

  מקום המתאים לכך שמות החברים שחתמו על המעטפות ושעת החתימה, יירשמו ב

 על החותמים לחתום את שמם במקום המיועד לכך בפרוטוקול. .)מקור והעתק( פרוטוקולב

 מעטפות שנחתמו, יש להבטיח כי שני חברי ועדה מספקת של כמות  יש לוודא כי יש מעת לעת

אין מניעה להחלפת החברים שימו לב!  כמות נוספת של מעטפות הצבעה. שמונו לכך יחתמו על

 יו"ר.ה ידי-בתנאי שמונו עלהרשאים לחתום על מעטפות ההצבעה, 

 על כך מספיקה חתימת ידו על מעטפות ההצבעה, אך תירשם  אם נוכח רק חבר ועדה אחד

 פרוטוקול.הערה בעמוד המתאים לכך ב

 ה שתימסר לו.אין לחתום בנוכחות בוחר על מעטפ 

  נפרדת. הבקופס ישמרומעטפות פנימיות חתומות 

  מספיק מעטפות חתומות. הבקופסיש כל חבר ועדה רשאי לבדוק מזמן לזמן אם 

 את כל מעטפות ההצבעה החיצוניות.בנפרד  שמוריש ל 
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  יש את פרוטוקול העתק. נוסף על כך,  ואחד מחברי ועדת הקלפי ימלאהמזכיר הנוסף או

חבר רשום ברשימת המצביעים שבפרוטוקול העתק את שמו של הבוחר ולאחר מכן יחזיר לו ל

 את אמצעי הזיהוי שלו. ועדת הקלפי 

 כלליות  הוראות

 שמירת הסדר ואי תעמולה 

 ישמור על הסדר במקום הקלפי; הוא רשאי להרחיק אדם המתנהג שלא  מזכיר ועדת הקלפי

כדי  ; אין להפעיל כוח זההמזכיר י אלא ברשות כשורה, ואדם זה לא יחזור למקום הקלפ

  .בוחר הזכאי להצביע במקוםהצבעה של למנוע 

  הסדרנים 14טופס הופקד סדרן למקום הקלפי, יקבל מאת הוועדה האזורית כתב מינוי לפי .

 ועדת הקלפי והם יושיטו כל עזרה שתידרש. מזכיריהיו כפופים להוראות 

 ובכל שטח בית החוליםבמקום הקלפיכל תעמולה בכתב, בע"פ או בצורה אחרת,  האסור ,. 

 המבקשים בוחרים חברי ועדת הקלפי, המזכיר והמשקיפים יימנעו מלנהל שיחות כלשהן עם ה

 להצביע, פרט לשיחות של חברי הוועדה הכרוכות בזיהוי המצביעים ובמהלך ההצבעה.

 או במכשיר קשר פועל ואין להתקשר ממנו או לקבל  להשתמש בטלפון נייד במקום הקלפי אין

כמו כן,  ., אלא לצורך ניהול ההצבעה או במקרה חירוםבמשך כל שעות ההצבעה, שיחות אליו

 אין להפעיל במקום רדיו או טלוויזיה.

 

 קשר עם בית החולים וקבלת סיוע נחוץ

  ה בקלפי בבית הצבעהעל חלוקת אישורי ושמש כאחראי על הקלפיות ממנהל בית החולים

 רשאי למנות אדם מטעמו לשם כך.מנהל בית החולים . חולים

  הצבעה הבכל בעיה המתעוררת ביום הבחירות בקשר להגעת המאושפזים, חלוקת אישורי

יש לפנות לאחראי בבית  ,אלהוכיוצא ב, הפסקת חשמל, צורך דחוף בטלפון בקלפי בבית חולים

בו ניתן להשיגו שהטלפון מספר לרבות  ,החולים )המנהל או מי מטעמו(. פרטי האחראי

מצויים אף בידי ועדת הבחירות המרכזית וועדת ו בבית החולים ותעל גבי מודערשומים 

 . הבחירות האזורית
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 ההצבעה תהליך. 3

  הבוחרים זיהוי

 הבוחרים? למי יש זכות הצבעה בבית חולים?מי הם 

 המזכיר וחברי ועדת קלפי. להצביע מאושפז, איש צוות רפואי, שוטר, םבבית חולים רשאי

אדם שהיה מאושפז ביום הבחירות בבית חולים, למעט מי שביום הבחירות התקבל  -"מאושפז" 

 לאשפוז יום.

קבעה לסיום ההצבעה בקלפי למאושפזים עד שעה אחת לפני השעה שנביום הבחירות, שאושפז מי 

בשום אופן,  .ובו פרטיו האישיים א25טופס  :הצבעה בקלפי בבית חוליםאישור יקבל , באותו בית חולים

 .הצבעה אישור ללא למאושפז הצבעה לאפשר אין

 שים לב!   

שניתן להזדהות  אם הוא מציג אמצעי זיהוי רק מאושפז כמפורט לעיל יכול להצביע

 הצבעה בקלפי בבית חולים., ואישור איתו

 

רשאים אף הם להצביע ביום הבחירות בקלפי בבית החולים, אם נוכח מנהל בית "צוות רפואי" עובדי 

שאותו עובד לא יוכל לממש את  כי סביר ("אחראי") מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכךהחולים או 

 זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת.

, שמו של העובדרשום שבו  א25על גבי טופס  בבית החולים אישור הצבעה מהאחראייקבל  עובד כזה

 .וכתובתושלו  מספר הזהות

יהיה רשאי  ,המצויד בטופס אישור הצבעה ובאמצעי זיהוי כמפורט בהגדרותצוות רפואי עובד 

אין לאפשר הצבעה לעובד צוות רפואי  בכל אחת מהקלפיות המוצבות בבית החולים.להצביע 

 .הצבעה ללא אישור
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 הרוצה להצביע חייב להזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי

 ניתן להזדהות בפני ועדות הקלפי באחד מאמצעי הזיהוי הבאים:

 רגילה או ביומטרית( תעודת זהות(. 

 דרכון ישראלי תקף. 

 רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון. 

 22-ה כנסתה תעודת חבר. 

  תעודת שוטר 

 למעט צבא ההגנה לישראל שהונפקה על ידי, קצין או נגד( תעודת חוגר)בתוקף ה צבאית תעוד ,

 . חוגר מילואים

 על המזכיר להתבונן באמצעי הזיהוי ובפניו של המבקש להצביע, לשם זיהויו הוודאי.

לא  ,בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר תצלומו או שהתצלום נתלש מהדף, אינו רשאי להצביע; כמו כן

ספח לתעודת זהות אינו מהווה  ;יע בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר הדף שבו רשום שמויורשה להצב

כמו כן, יש לבדוק שהפרטים המצוינים באמצעי הזיהוי תואמים לפרטים באישור  אחד מאמצעי הזיהוי.

 .הצבעה בקלפי בבית חולים

 שים לב!   

 מזכיר הוועדה והוא בלבד יזהה את הבוחר.

 זיהוידוגמאות של אמצעי 
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  ההצבעה הליך

 הליכי ההצבעה וסדריה

לצורך ייעול עבודת ועדת הקלפי בעת ההצבעה, מן הראוי לחלק את התפקידים בין חברי הוועדה 

 .במקום באותו זמןהנוכחים 

 חלוקת התפקידים וסדר הפעולות 

. המזכיר בקצה השולחן הקרוב ביותר לכניסההיושב  ,קלפיהת הבוחר ייגש למזכיר ועד .1

א 25טופס  - בקלפי בבית חולים הצבעהאת אישור הויקבל מידי הבוחר את אמצעי הזיהוי 

 ראי בבית החולים.ידי האח-שהונפק לבוחר על

 .ישווה את פני הבוחר לתמונה שבתעודהובתמונה אשר באמצעי הזיהוי תבונן המזכיר י .2

הצבעה בקלפי בבית השור המזכיר ישווה בין הפרטים הרשומים באמצעי הזיהוי לאלה שבאי .3

 חולים. 

, ברשימת המקור בפרוטוקולאת הפרטים  המזכירירשום  ,לאחר  שבוצע  זיהוי ודאי .4

 .חבר ועדת הקלפיאמצעי הזיהוי של הבוחר יועבר ל .המצביעים בבתי חולים

שנחתמה מראש בידי חברי מתוך תיבת המעטפות  צבעה הימסור לבוחר מעטפת המזכיר  .5

הצבעה בקלפי בבית את אמצעי הזיהוי ואת אישור  .הבוחר לתא ההצבעה ויפנה את ,הוועדה

 לחבר הוועדה היושב לידו.יעביר  חולים

, יכניס את פתק בה בחרש הרשימהפתק הצבעה של , יבחר בכנס לתא ההצבעהיהבוחר י .6

עדה את ותכסה הו ,הצבעה שנמסרה לו ויחזור לוועדת הקלפי. בשלב זההלמעטפת הצבעתו 

באופן שהבוחר לא יוכל להטיל  הצבעה(הידי אוטם חריץ -)על קלפיבת התיהחריץ שב

 עם שובו מתא ההצבעה. ,)בטעות ולפני הזמן( את המעטפה הפנימית לתוך הקלפי
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ככל שהבוחר הטיל את המעטפה הפנימית לתוך תיבת הקלפי טרם הכנסתה למעטפה  .7

ונית, יש לרשום על כך הערה החיצונית, או בטרם נרשמו פרטיו של הבוחר על המעטפה החיצ

 בפרוטוקול. לאחר שנרשם בפרוטוקול יש לאפשר לבוחר להצביע בשנית.

בעצמו את מעטפת  כניסהבוחר יקבל מאת הוועדה מעטפת הצבעה חיצונית וי ,בשלב זה .8

וימסור אותה לוועדה  ההצבעה החיצונית )הלבנה(מעטפת לההצבעה הפנימית )הכחולה( 

 למילוי פרטיו האישיים. 

אחד  מחברי הוועדה יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית, במשבצות המיועדות לכך, את  .9

 תעודת הזהות. לפי הרשום ב ,שם המצביע, שם אביו, מספר הזהות ומענו

חתמו על מעטפת ההצבעה החיצונית במקום המיועד לכך והבוחר יעדה ושניים מחברי הו .10

 בהדבקה. אותה יסגור

 הקלפי.תיבת לתוך  )מעטפת ההצבעה החיצונית הלבנה( פההבוחר יטיל בעצמו את המעט .11

בציון שמו ושם משפחתו  –אישור ההצבעה  –א 25על מזכיר ועדת הקלפי לחתום על טופס  .12

 הצבעה בקלפי בבית חולים(. שימוש חוזר בטופס  תעי)למנ

חבר הוועדה היושב בקצה השולחן הרחוק מהכניסה יחזיר לבוחר את מזכיר ועדה נוסף או  .13

וירשום את פרטי המצביע ברשימת הבוחרים בפרוטוקול  א25טופס צעי הזיהוי שלו ואת אמ

 .עתקה

תים תכופות אם הפתקים בתא ההצבעה מסודרים כדרוש. כל חבר ועדת קלפי יעל ועדת הקלפי לבדוק לע

וכל משקיף רשאים לבדוק אם מלאי הפתקים לא אזל ואם הפתקים מסודרים כדרוש, ובלבד שבזמן 

 הפתקים שבתא לא סומנו או לוכלכו.לא יימצא בוחר בתא; בעת הבדיקה יש גם לוודא ש הבדיקה

 .(א17)טופס  יש לסלק מן התא ולארוז אותם במעטפת אריזהשסומנו או לוכלכו פתקים 
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 הערה  

אשר ועדת קלפי פועלת בהרכב של פחות משלושה חברים, יבצעו החברים הנוכחים 

 במקום את כל התפקידים המתוארים לעיל. 

 

 ניוד קלפי )קלפי ניידת(

קלפי ניידת בין אגפים או מחלקות של אותו בית חולים, או בין בתי חולים במעבר של  .א

 בכל תחנה ותחנה מחדש. ,סמוכים, תפעל ועדת הקלפי על פי המפורט בתדריך זה

מספר המנעול ומספר המצביעים  ,ם ההצבעהשעת סיובטרם המעבר יירשם בפרוטוקול  .ב

לנעילת מכסה החריץ. הוועדה תכניס את הפרוטוקול לתוך התא המיועד לכך המיועד 

 בקלפי, תסגור את מכסה החריץ, ותנעל אותו עם המנעול שנרשם.

עדה ולמיקום הקלפי הניידת ולליווי הו האחראיג במעבר בין תחנות באותו בית חולים ידא .ג

 כנית והמסלול שנקבעו מראש.ובמעבר מאגף לאגף בבית החולים, על פי הת

ציוד הלרבות  ,למעבר תקין של ועדת הקלפיאחראים  יושב ראש ועדת הקלפי ומזכיר הוועדה .ד

ועדת מזכיר העתק ישמר בידי  לפרוטוקובעת המעבר,  , מתחנה לתחנה.וחומר הבחירות

 . הקלפי

עמוד המתאים לכך ב ויירשמומעבר מתחנה לתחנה ייפרס כל הציוד הנדרש מחדש לאחר ה .ה

 מספר המנעול שנשבר.ו ,פרוטוקול שעת תחילת ההצבעהב
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 ניהול הפרוטוקול ועריכתו 

חבר ועדה יבצע פרטיו, המזכיר או  כל המקור על בפרוטוקול הרישום תא לבצע הקלפי ועדת מזכיר על

 או פעולה כל ביצוע בעת, הבחירות יום במהלך ברציפות ייעשה הרישוםאת הרישום בפרוטוקול העתק. 

  יש למלא את הפרוטוקולים בו זמנית. .בפרוטוקול רישום נההטעו קבלת החלטה בעת

 

את  )מקור והעתק( פרוטוקוללחברי הוועדה, המשקיפים ומזכיר ועדת הקלפי רשאים להוסיף 

במקום המתאים לפעולת הוועדה בתוך מקום הקלפי; ההערות יירשמו הנוגעות  ,הערותיהם העובדתיות

 בחתימת ידו.את הרישום מי שביקש את רישום ההערות יאשר  .על ידי המזכיר פרוטוקוללכך ב

ות אפשר לצרף לפרוטוקול דף נפרד ובו ההערות שיהיו חתומ ,במקום  לרשום  את  ההערות בפרוטוקול

 ,כמו כן .ים, יחתמו על הפרוטוקולוהמזכיר חברי ועדת הקלפימי שביקש את הרישום.  ידי-על

 .יםעל הפרוטוקול המשקיפים רשאים לחתום

וכן בתחתית כל דף של רשימת מצביעים. נוכח חבר במקום המתאים לכך בפרוטוקול  החתימות יירשמו

שיחתום עליו לא יהיה טעון חתימה נוספת של  פעל הוא כוועדת קלפי, והפרוטוקול יועדה אחד בלבד, 

 יחתום המזכיר על הפרוטוקול.  ,בכל מקרהחברי ועדת הקלפי. 

בתיבת ועד לכך יתוכנס לתא שהיא מעטפה החומה שנועדה לכך, להפרוטוקול המקורי  יש להכניס את

בעת מעבר  מזכיר ועדת הקלפי של בידיו פרוטוקול העתק יישמרמיד לאחר מכן.  תינעלוזו הקלפי 

 . ויועבר יחד עם תיבת הקלפי בעת העברת החומר האזורית הממתקן למתקן, ובעת העברת החומר לוועד
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  שונה בהליך הצבעות

 ליווי מצביעים שאינם מסוגלים לבצע את פעולת ההצבעה בעצמם

 לבצעבעת ההצבעה יימצא בתא ההצבעה בוחר אחד בלבד. בוחר שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל 

 תו מלווה שיעזור לו בפעולות ההצבעה.יהפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא א בעצמו את

"אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה שהמצביע  הדרישההתקיימות יש להקפיד על 

הפעולות בתא לבצע את המונעת מהמצביע פיזית הדגש הוא על מגבלה מחמת מחלה או מום.  ,לבדו"

אינו מסוגל לבצע את פעולת ההצבעה בידיו בשל מחלה או שמצביע  ;לדוגמה, מצביע עיוור. ההצבעה

הבנתו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, אך מסיבת מחלה או מום בעצמו מסוגל לבצע בוחר ש מום.

  מוגבלת, אינו רשאי להיכנס לתא ההצבעה עם מלווה.

 שים לב!   

מחלה או מום ואין להרשות במקרה כזה הצבעה בעזרת אי ידיעת קרוא וכתוב אינה 

 מלווה.  

להבדיל וזאת  ,כדי שזה יעזור לו בפעולת ההצבעה, על פי רצונו, תו מלווהיהביא א שהבוחר יש לוודא

הוא שמביא את המלווה, בוחר שהולוודא . כדי להשתכנע בוחרתו את הימלווה מביא אהממקרים שבהם 

 ישירה. שאלה להפנות אליו יש 

נוסף על כך, מלווה לא ילווה יותר משני  .שבו שוהה המצביע לא יהיה מנהל או עובד של המוסדמלווה 

 בפרוטוקול. יצוינופרטי המלווה  מצביעים.

, הסמכות להכרעה בעניין נתונה למזכיר לעיל בתנאים האמורים המקרהאם ישנו ספק באשר לעמידת 

 ועדת הקלפי.

 ב'19על ועדת הקלפי לבדוק בטופס  ,רשאי ללוות יותר משני בוחרים. לפיכךמלווה אינו  !לב שימו

 כי מלווה שנרשם בטופס ילווה אך ורק שני בוחרים. בפרוטוקול 

 

 הצבעת שוטרים

שוטר רשאי להצביע בכל קלפי, באמצעות הצגת תעודת שוטר וזאת במעטפה אדומה כפי שמצביע 
 המזכיר.

 דת הקלפי וחברי ועועדת קלפי הצבעת מזכיר 

מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש כמזכיר. זיהויו יהיה בפני יושב ראש ועדת 

 הקלפי.

את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה  כניסי הקלפי שבה הוא משמש מזכיר,מזכיר המצביע במקום 

. המזכיר יצוניתהמעטפה החגבי על  את שמו, את מספר זהותו ואת כתובתותציין ועדת הקלפי  .חיצונית

 הקלפי לעיני חברי הוועדה.תיבת יטיל את המעטפה לתוך 
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 ועדת הקלפיכי מזכיר )העתק והמקור(, פרוטוקול עמוד המתאים לכך ברשם בייו"ר ועדת הקלפי ידאג שי

 ., וכן יכתוב הערה בדף ההערותחיצוניתבמעטפה  ,הצביע בקלפי זו

 

 

 :הבאיםתנאים בהתקיים אחד מהבה הוא משמש חבר, שחבר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי 

 אם שימש חבר באותה קלפי לפחות שש שעות רצופות, שבהן הייתה הקלפי פתוחה להצבעה. .1

 כי קיימות נסיבות מיוחדות אשר בשלהן נבצר השתכנעהמרכזית,  ועדת הבחירותיו"ר  .2

 האזורית(. )יקבל החבר אישור מהוועדה להצביע בקלפי באזור מגוריו. מחבר ועדה 

רשאי להצביע  יזדהה חבר הוועדה בפני מזכיר ועדת הקלפי ויהיהתקיימו התנאים שלעיל, האם אכן 

 .הצבעת המזכירל במעטפה חיצונית, באופן זהה

 

 הצבעת חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי ועדת הבחירות 

שמבצע בעבור הוועדה תפקיד אזורית, לרבות מי הבחירות הועדת בומרכזית או הבחירות העובד בוועדת 

(, ובלבד שיושב ראש הוועדה א בזהמאבטחים, סדרנים וכיוצ –או מעניק לה שירות ביום הבחירות )כגון 

המרכזית, או עובד הוועדה שהוא הסמיך לכך, נוכח כי קיימות נסיבות הקשורות למילוי תפקידו של 

 לפי באזור מגוריו.החבר או העובד ביום הבחירות שבשלהן נבצר ממנו להצביע בק

י הוא רשאי להצביע שהנפיקה לו הוועדה המרכזית ובה צוין כהצבעה המבקש להצביע יציג תעודה 

 ר לעיל.כאמו
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 הקלפי ואריזת סיום. 4

  ההצבעה סיום

 סיום ההצבעה  -סגירת מקום הקלפי 

 חברי הוועדה את שעוניהם. ביניהםיתאמו  (19:00)משמע, בשעה  שעה אחת לפני תום ההצבעה

להכניסם למקום הקלפי ולנעול את יש  ,אם הגיעה שעת סגירת הקלפי ונותרו מצביעים שטרם הצביעו

המשתרע על פני שטח מוגדר ליד הכניסה לאפשר להם לחכות לתורם בתוך הדלתות. בהיעדר מקום, יש 

של יושב ראש ועדת הקלפי. מספר סידורי וחתימה פתקי המתנה הנושאים לאנשים אלה יינתנו  מ"ר. 200

יוכנסו למקום לשם  מתיניםלקו; המופרוטוקול את מספר הפתקים שחעמוד המתאים לכך ביש לרשום ב

 לפי המספר הסידורי שבפתק ההמתנה. ,הצבעה

 .מבעוד מועד שחולק פתק המתנה בוחרים שבידם יוכנסו למקום הקלפי רק ,לאחר סגירת הדלתות 

 הכנות לסגירת מקום הקלפי 

 ת הבחירותלוועד מבית החוליםנערכים להעברת הקלפי  ,מיד אחרי גמר ההצבעה, ללא כל הפסקה

 האזורית. 

 :במהלך ההכנות לסגירה קלפימקום הרשאים להיות נוכחים בהרשומים מטה והם בלבד 

 חברי ועדת הקלפי. 

 מזכיר ועדת הקלפי. 

 המרכזית והאזוריתות חברי הוועד. 

 כוחו-שר הפנים או בא. 

 משקיפים. 

  שמירת הסדרשם ושים לאשר לדעת הוועדה דר -שוטרים. 

  .מפקח טוהר הבחירות, עם כתב מינוי כפי שמסרה ועדת הבחירות המרכזית 

 

  סיום הצבעה בקלפי נייחת ובקלפי ניידת

עמוד המתאים לכך בחבר ועדת הקלפי המזכיר הנוסף או והסתיימה ההצבעה, ירשום המזכיר  .1

לפי  ,את מספר הבוחרים שהצביעוואת שעת סיום ההצבעה )המקור והעתק(  פרוטוקולב

  הרשימה המפרטת את שמותיהם בפרוטוקול.

  , המיועדים לנעילת שני המכסים.מנעולי הביטחון י שנימספראת  יםרשום בפרוטוקולל יש .2

הפנימיות ואת מעטפות ההצבעה החיצוניות שנשארו ללא הוועדה תספור את מעטפות ההצבעה  .3

הוועדה תארוז את פרן בעמוד המתאים לכך בפרוטוקול. שימוש, והמזכיר ירשום את מס
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המעטפות בצרורות נפרדים. הוועדה תאסוף את פתקי ההצבעה שנותרו ללא שימוש ותארוז 

 אותם בגומיות, לפי האותיות של הרשימות המתמודדות.

ה וכן המזכיר יחתמו על שני עותקי הפרוטוקול. כמו כן, הם יחתמו בתחתית כל עמוד חברי הוועד .4

 של רשימות המצביעים. 

ועד לכך יתוכנס לתא שהיא מעטפה החומה שנועדה לכך, להפרוטוקול המקורי  יש להכניס את .5

 מזכיר ועדת הקלפי של בידיו פרוטוקול העתק יישמרמיד לאחר מכן.  תינעלוזו הקלפי בתיבת 

האזורית ויועבר יחד עם תיבת הקלפי  הבעת מעבר ממתקן למתקן, ובעת העברת החומר לוועד

 .בעת העברת החומר

התא מכסה זה )בכלל זה גם את מכסה החריץ ותנעל סגור את מכסה תיבת הקלפי בהוועדה ת .6

, בלולאת הסגירה השנייה. מספר המנעול השני שנימנעול ב (מקורה שלתוכו הוכנס פרוטוקול

 לפני נעילת הקלפי! יםוגר את הקלפי יירשם בעמוד המתאים לכך בפרוטוקולהס

 כל יתר החומר, הציוד המשרדי וכדומה ייארז במעטפת אריזה.  .7

על מעטפות האריזה מדביקים נייר דבק לסגירתן. על גבי נייר דבק זה יחתמו חברי הוועדה באופן  .8

 עטפה עצמה. שחלק מהחתימה יהיה על גבי נייר הדבק וחלק על גבי המ

ישירות לוועדה עם פרוטוקול העתק, מיד עם גמר הפעולות האמורות לעיל, תועבר תיבת הקלפי  .9

האזורית )אלא אם כן יקבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית אחרת( בליווי שניים מחברי הוועדה 

לפחות, אחד מהם יהיה יו"ר הוועדה וכן המזכיר ושוטר מלווה. הוועדה האזורית תעביר את 

 הקלפיות ללא דיחוי לוועדה המרכזית. 

 גשים מיוחדים לסיום הצבעה בקלפי ניידת ד

בתי חולים, על פי  חולים או בין-מאגף לאגף באותו בית מועברתשלעיל, קלפי ניידת היא קלפי כאמור 

 שעות שנקבעו ואושרו מראש. 

הכלל הוא שבהגיע הקלפי לפי שעות ההצבעה שנקבעו ואושרו מראש לאתר הבא, על ועדת הקלפי לפעול 

 בסיום ההצבעה בכל תחנה על פי המפורט בפרוטוקול.

מקום ב לרשוםחבר ועדת הקלפי המזכיר הנוסף או ועל המזכיר  ,ה באתר האחרוןעם סיום ההצבע

 שעת סיוםאת , באתרההצבעה ה של התחלהאת שעת בית החולים, את שם  פרוטוקולהמתאים לכך ב

 .תחנההבוחרים שהצביעו ב מספרההצבעה ואת 
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 הבחירות האזורית בוועדתמסירת הקלפי 
תועבר  לוועדת הבחירות האזורית. הקלפי הקלפיבסיום ההצבעה יש להעביר את  .א

 וכן המזכיר ושוטר מלווה.יו"ר ועדת הקלפי, חבר ועדה אחד נוסף לפחות, בליווי 

 לואת פרוטוקותעביר ועדת הקלפי את הקלפי  ,בהגיע ועדת הקלפי לוועדה האזורית .ב

תיבת אין למסור את  למנהל הוועדה האזורית או למי שהוא מינה לכך.העתק 

או למי שהוא מינה לכך ואין  למנהל הוועדה האזוריתהקלפי לשום גורם אחר זולת 

חברי הוועדה יחתימו את  .בשום שלב הקלפי ללא שמירה צמודהתיבת להותיר את 

  נספח ג'[. ]הטופס המתאיםמקבל הקלפי בוועדה האזורית על 

 

ועד קלפי מקום ההוצאתה מ מרגע עליה באופן אישי,הקלפי אחראים תיבת מלווי  .ג

 מסירתה למנהל הוועדה האזורית.
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