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 2020-"ףהוראת שעה(, התש( )טיפול במעטפות ההצבעההוראות הבחירות לכנסת )
  

 שמצאה, ולאחר 19691-)ד( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט145לפי סעיף  תהוסמכבתוקף 

 :זות שעה עדת הבחירות המרכזית לכנסת, הוראו קבעהכי נסיבות השעה מצדיקות זאת, 

הטיפול במעטפות 

הוראת  –ההצבעה 

 שעה

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

 כך:  19732-תקנות הבחירות לכנסת, התשל"גיקראו את ושלוש, 

)ג(, אחרי המילים "בקופסה נפרדת" יבוא: "אשר תשמר בידי 50בתקנה  (1)  

 מזכיר ועדת הקלפי";

א(, במקום "חבר הוועדה" יבוא "מזכיר 2)-( ו2)א(, בפסקאות )67בתקנה  (2)  

 הוועדה".

 

  (.2020בינואר  8)ף "תשה טבתב' י

 

 

 

 ניל הנדל
 

 המשפט העליוןשופט בית 
 הבחירות ועדת ראש יושב

 23-המרכזית לכנסת ה
  

                                                        
 .103ס"ח התשכ"ט, עמ'  1
 .1,978ק"ת התשל"ג, עמ'  2
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  לשכת יושב ראש הוועדה המרכזית  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
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ר ב ס ה י  ר ב  ד

 

, נמצא כי יש 22-וה 21-במסגרת הפקת הלקחים שביצעה ועדת הבחירות המרכזית מהבחירות לכנסת ה

 . בתיבה ייעודית , בידי מזכיר ועדת הקלפיושעדיין לא נחתמולשמור את מעטפות ההצבעה, החתומות 

 

 מזכירה .אותה באמצעות סוגר נעולשניתן ל, הייעודיתמזכיר ועדת הקלפי ישמור את המעטפות בתיבה 

חברי הוועדה לצורך חתימתן, ויקבל אותן מהחברים לאחר מעטפות הצבעה שאינן חתומות לימסור 

 שנחתמו.

 

קלפי את מעטפת ההצבעה החתומה, מתוך התיבה שבה מזכיר ועדת לאחר שזיהה את הבוחר, ימסור לו 

 נשמרו מעטפות ההצבעה.  

 

התקנות העיקריות( עוסקת בשמירה על  –ן )להל 1973-)ג( לתקנות הבחירות לכנסת, התשל"ג50תקנה 

 מעטפות ההצבעה, וקובעת כך:

"את המעטפות החתומות יש להחזיק בקופסה נפרדת, כל חבר הוועדה רשאי 
 לבדוק מזמן לזמן אם בקופסה נמצא מלאי מספיק של מעטפות חתומות כאמור"

 

 תקרא כך שתורה שהקופסה תשמר בידי מזכיר ועדת הקלפי. )ג(50תקנה 

 

 ת כדלהלן:וא( קובע2)עד ( 1לתקנות העיקריות עוסקת בהליכי הצבעה. פסקאות )א() 67קנה ת

 

למזכיר הועדה היושב בקצה השולחן הקרוב ביותר לכניסה;  הבוחר יגש (1)"
מזכיר הועדה יקבל מידו את אמצעי הזיהוי, יזהה את הבוחר ויחפש את שמו 
בעותק הראשון של רשימת הבוחרים שבידו, יקרא בקול את שמו, יסמן ברשימה 

כסימן שהבוחר ביקש להצביע, ויעביר את אמצעי הזיהוי שלו  Vליד שמו סימן 
 ד מחברי הועדה;לאח

חבר הועדה, לאחר שקיבל את אמצעי הזיהוי, ימסור לבוחר מעטפת הצבעה  (2)
)ב(, ויפנה את הבוחר לתא ההצבעה 50חתומה בידי חברי הועדה כאמור בתקנה 

 הפנוי באותה עת, ויעביר את אמצעי הזיהוי לחבר הועדה היושב לידו;
וודא כי מעטפת ההצבעה חבר הוועדה המוסר לבוחר את מעטפת ההצבעה י א(2)

היא מעטפה רשמית שסיפקה הוועדה המרכזית וכי חתמו עליה שני חברי ועדה 
)ב(; נמצא במעטפה פגם כלשהו, תוכנס המעטפה למעטפת 50כאמור בתקנה 

 "(4)א()50אריזה המיועדת למעטפות פגומות כאמור בתקנה 
 

בעה החתומה לבוחר הוא מזכיר ועדת א( יקראו כך שמי שימסור את מעטפת ההצ2)-( ו2)א()67פסקאות 

 הקלפי, ולא חבר ועדת הקלפי.
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