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 2020-"ףהוראת שעה(, התשאחריות להעברת חומר ההצבעה( )הוראות הבחירות לכנסת )
  

, ולאחר שמצאנו 19691-)ד( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט145בתוקף הסמכות לפי סעיף 

 כי נסיבות השעה מצדיקות זאת, קבעתי, ביחד עם ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, הוראת שעה זו:

אחריות על העברת 

חומר הבחירות 

 –לוועדה האזורית 

 הוראת שעה

החל מיום התקנת הוראה זו, ועד פרסום תוצאות הבחירות לכנסת העשרים   .1

 כך:  19732-לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג 95ושלוש, תקרא תקנה 

"אחריות על העברת   

חומר הבחירות 

 לוועדה האזורית

ידאג להעברת כל יושב ראש ועדת הקלפי  (א) .95

חומר הבחירות האמור, החומר היסודי והחומר 

 הכללי, לוועדה האזורית.

העברת חומר הבחירות תבוצע על ידי מזכיר  (ב)      

מזכיר  ועדת הקלפי, ועל ידי יושב ראש הוועדה;

ועדת הקלפי יקבל כתב אישור על קבלת חומר 

הבחירות מאת הוועדה האזורית; האישור ינתן על 

שבתוספת והעתק מהאישור יישמר  24גבי טופס 

  בידי הוועדה האזורית.

                                                        
 .103התשכ"ט, עמ' ס"ח  1
 .1,978ק"ת התשל"ג, עמ'  2



  לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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נבצר מיושב ראש ועדת הקלפי להעביר את  (ג)      

חומר הבחירות לוועדה האזורית, רשאי הוא 

להסמיך את סגן יושב ראש ועדת הקלפי, 

בהסכמתו, להתלוות למזכיר הוועדה להעברת 

החומר; סירב סגן היושב ראש להתלוות למזכיר 

ועדת הקלפי, רשאי היושב ראש להסמיך את חבר 

 הוועדה לעשות כן, בהסכמתו. 

 

  (.2019בדצמבר  31)ף "תשה טבתב' ג
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