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انية لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ  تبلغ  -الـ   ما يعادل  ،24 -مي  

  ظل الوباء "كورونا"، لكانت   تجر  ولو لم  . شيكل جديد 674,616,000
 
االنتخابات ف

انية اللجنة تبلغ  شيكل جديد.  457,347,000 -الـ  مي  

انية لجنة االنتخابات المركزية للكنيست الـ  عىل    اليوم المصادقة  تمتلقد   ز ، من قبل لجنة المالية الخاصة  24  -مي 

انية،     . شيكل جديد   674,616,000، وهي تبلغ  بالكنيست ز  ال)كما تشمل هذه المي 
 
انية ز سنة  ل  جنةالعادية لل  مي 

2021 .) 

انية ز ي تم    ،وتعكس المي 
   ،ت المصادقة عليها الت 

 
عملية  لتوجيِه سي   لجنة االنتخابات المركزية،    اتخذتهالذي    الخط

الحالية ب:  االنتخاب  االقيام   لكل  ةتخابية سليمنعملية 
ً
إىل  وذلك  ،  االنتخاب  طريقةلالقيم األساسية    ، وفقا

 
 
حق إعطاء  اتخاذ    جانب  مع  مواطن،  لكل  الوسائل   التصويت  وسالمة  الممكنة  كل  صحة  عىل  للحفاظ 

 الجمهور.  

ي ظل وباء "كورونا"،  تجري  لمعركة االنتخابية  لو لم تكن ا
انية اللجنة تبلغ  لكانت  فز   شيكل  457,347,000-الـ  مي  

 جديد. 

ي  اإلضافات هذه إن 
هاتم تالت  ُ   األساس   وفي 

 
 بينها:  الجمهور، ومنللمحافظة عىل صحة ف

بأكير من   • الصناديق    عدد كلفة  ت%، وتبلغ  35  –قمنا بزيادة عدد 
 
الصناديق بدون    الزيادة ف   

 
  إضافة ف

شيكل    22,000  –، ه   كورونا   إضافةكلفة الصندوق، بدون  تشيكل جديد. )  77,000,000  -كورونا الـ  

 جديد( 

 



 

 

 

 

 

قائيةبزيادة  قمنا   •   الصناديق  الحماية الو 
 
ز    للتعقيم،  ألكوجل  –   ف ز الناخب وبي  وقواطع مكتبية تفصل ما بي 

اللجنة واألنف(أعضاء  الفم  )أقنعة  وقائية، كمامات  بدالت حماية  ) أقنعة    ،،  ي  بالستيكية شفافة 
أقسام  فز

 . شيكل جديد  5,280,000  -تبلغ الـ بتكلفة  كورونا(

 ل •
ً
  استنادا

 
، سوف يتم تشغيل    النتقال العدوى هو المراحيض.   مصدر من أهم  وزارة الصحة، فإن وبالتالي

بتكلفة  منظمة  تنظيف  دوريات   البالد،  أنحاء  ي كل 
فز الصناديق  مجمعات  ي كل 

فز االنتخابات  يوم  خالل 

 شيكل جديد.  17,000,000

من   • جزء  تخصيص  تم   ،) ح 
الص  بالحجر  )الملزمي    والمنعزلي    المرض   جمهور  مع  لالحتكاك  منعا 

انية إلنشاء صناديق خاصة للمرض  الذين تم  التحقق من إصابتهم وللمنعزلي   )الملزم  (: ي   بالحجرالمي  

 

ي  إقامة ما  ال  مناطقمن    460  -الـ    عادلنحن عىل وشك  مِخ مجمعات  ي تشمل  ي 
الت    800  -الـ    يعادلما  ، 

  صناديق المرض  "كالليت"    140  - يقارب الـ  سوف يقام ما    ، لذلك  ، وباإلضافةصندوق
  مبان 

 
 ف
ً
صندوقا

  أخرى.  
ر و ومبان 

 
قد
 
 شيكل جديد.   22,000,000  -الـ  يعادلكلفة اإلنشاء ما تت

 

 من المجمعات  
ً
ت وانطلق"،  من نوع   سوف تكون إن جزءا طلقينعدم لدينا اليقي    وال زال    "صو  بشأن   الم 

 خالل يوم االنتخاب  ونسوف يتواجد   نعدد المرض  والملزمي   بالحجر الصح  الذي
ً
بع    –  ات فعليا

 
بالط

رة، ومن بينها، هناك 
 
 معايي  مختلفة مؤث

ً
 ، افتتاح المحالت التجارية بشكل كامل وفتح المجال الجوي. طبعا

  كل سلطة محلية و
 
  كل  ف

 
ر  مجلس إقليم  ف

 
صة    سوف تتوف للمرض  الذين تم التحقق من  الصناديق المخص 

ح    ويتماثلون للشفاء  إصابتهم
  الحجر الص 

 
  بيوتهم وصناديق خاصة للمنعزلي   ف

 
ي    . ف

ومما ال شك فيه أنه فز

ي يرتفع  
 سوف    –  اتاإلصاب  فيها معدلالبلدات الت 

 
الذي    سيناريو المرجعيةان  .  أكير من الصناديق  يتوفر عدد

؛من  37,000 : و اآلن، ه حسبهبنعمل  ز  50,000  المرضز  . من المنعزلي 



 

 

 

 

 

  لكن، إل و   الخروج من بيته. يحظر عىل المريض الذي تم  التحقق من إصابته  ،  مرسوم صحة الشعبان   •

 فهناك  جانب ذلك،  
 
  الخروج لغرض التصويت فقط،    ه  خاص لقانون االنتخابات يعطي  تصحيح

 
الحق ف

ها رئيس اللجنة.    يقر 
وط الت  ما بالشر  ملي  

 عىل صحة الجمهور،  
ً
 لحدوث حاالت يخرج فيها مرضز تم التأكد منهم للتصويت، ثم يتوقفون  حفاظا

ً
ومنعا

ي  
معر  فز اجتماعية،  للقاءات  للخطر  طريقهم  الجمهور  بذلك صحة  ز  بتشغيل   – ضي  اللجنة  تقوم  سوف 

ق من إصابتهم. 
 
 سفريات منظمة خاصة بالمرض  الذين تم التحق

  القوائم ،  المنظمة  يقوم المريض بالتسجيل للسفرية
 
وسوف يحق له ذلك فقط إذا تم ادراج اسمه ف

رة لدى اللجنة
 
ي يوم االنتخابات، سوف يحق له سفرية  المتوف

 فز
ً
التأكد من كونه مريضا ي حالة 

. وفقط فز

  .
ً
 وإيابا

ً
قدر تكلفةمنظمة من بيته إل الصندوق الخاص ذهابا

 
وع بما يقارب الـ    هذا   ت   20,000,000  - المشر

 شيكل جديد.  

أن • النظر،  بغض  ي كل صندوق،    هوذلك 
الـ  كتل مختلفة  3ممثلون عن    يتواجد سوف  فز تكلفتهم  تبلغ   ، -  

ي كل صندوق سوف    84,000,000
ز المختلفة فز ان   يقومشيكل جديد ومراقبون من قوائم المرشحي  سكرتي 

وع    انويحافظعملية التصويت  بإدارة  اثنان )أمناء صناديق(   عىل نزاهة االنتخابات. تبلغ تكلفة المشر

  ما يعادل الـ  
  تشمل السكرتي  الثان 

   جديد.  شيكل  75,000,000-الت 

ي ظل كورونا، لكانت التكلفة تعادل الـ    لو لم تكن االنتخابات تجري
  فقد بلغت شيكل جديد.   - 56,000,000فز

ي االنتخابات    التكلفة
ي  حيث كان    السابقة،فز

، الـ    5,100فز ز ين إثني    شيكل  12,000,000  -من الصناديق سكرتي 

 جديد. 

 

 



 

 

 

 

 

 

االنتخابات • نزاهة  لمراقبة  مفتش  صندوق    كل 
 
ف يعمل  ذلك، سوف  عىل      وعالوة 

ً
عىل  كامي  الحامال ا 

. باإلضافة إل ذلك، سوف    ويبلغ عنها   ،استثنائية فقط  سوف يقوم المفتش بتوثيق أحداث    . جسمه
ً
فورا

اإلشارة   المهم  من  الصندوق.  ي 
فز األصوات  فرز  عملية  بتوثيق  بتصوير يقوم  يقوم  ال  المفتش  أن  هنا 

 المنتخبي   عند حضورهم للتصويت. 

الـ   وع  تكلفة  شيكل جديد  55,000,000  - تبلغ تكلفة المشر شيكل جديد    16,000,000. ويشمل ذلك 

فقط واحدة  ة  لمر  السابقةالاء  لش    ،وذلك  االنتخابات  ي 
فز ات.  تشغيل    ،كامي  بـِ    مفتش  5,000تم  مقارنة 

ة.   هذه  15,000  المر 

 

 

 مع تحيات،  

 

 جيورا فوردس، 

 المتحدث باسم االنتخابات المركزية


