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פתיחה
קולטות וקולטים יקרים.

שלב הקליטה מהווה עוד נקודת שיא בתהליך הדמוקרטי ,על כתפינו מוטלת האחריות למימוש ערכי הליבה
של ועדת הבחירות למקצועיות ,לאחריות  ,ליושרה ואמון.
לפניכם חוברת תרגול שתלווה אתכם במפגש ההכשרה ותסייע לכם במילוי תפקידכם במטה הקליטה
שבוועדות האזוריות.
בחוברת זו ,תמצאו בין השאר את תפקידי המזכיר ,פעולות הקלט העיקריות ועוד דגשים חשובים לתהליך
הקליטה.
לרשותכם דפים ייעודיים לרישום נקודות חשובות שברצונכם לחדד או לזכור לקראת יום הבחירות.
בנוסף עומדים לרשותכם בחוברת זו  ,טפסים והנחיות להערכת ביצועי מזכירי ועדות הקלפי וכן טפסים
להערכת ביצועי הקולטים.
לביצוע תפקידכם הנכם נדרשים לשלוט ,בראש ובראשונה ,ברזי הפרוטוקול ,ברשימות התיוג המחייבות
וברשימת מקרים ותגובות רלוונטיים אשר למען הנוחות מצורפים לכם כחלק מחומר הלימוד.
חשיבות תפקיד הקולט היא רבה :מעבר לבדיקת תקינות הקלפי ואמיתות התוצאות שהתקבלו ,זכור כי
בתפקידך הנך משמש בין השאר גם כשומר הסף של הדמוקרטיה .הבטח תהליך בחירות שקוף ,מדויק ומייצג.
מילוי תפקידכם באחריות מלאה ,במקצועיות וברמת איכות גבוהה תהיה קריטית להצלחת מימוש ועדת
הבחירות לקיום בחירות תקינות ועל פי חוק.
מדריכים ואנשי אגף ההדרכה מטעם ועדת הבחירות המרכזית ועובדי הוועדות האזוריות עומדים לרשותכם
על מנת ליישם ,להטמיע ,לייעץ ולכוון.

מאחלת יום בחירות מוצלח לכולנו,

לורה

נחום

ראש אגף ההדרכה
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**התדריך מיועד לנשים וגברים כאחד .מטעמי נוחות ,התדריך מנוסח בלשון זכר ,עמכן הסליחה!
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 .1מבוא
על מנת להבטיח ניהול תקין של יום הבחירות בכל אחד ממקומות הקלפי ברחבי הארץ ,מתמנים
לקראת יום הבחירות מספר בעלי תפקידים ,כאשר לכל אחד מהם אחריות ,סמכויות ומשימות שונות.
לכל קלפי מתמנים חברי ועדת הקלפי – יו"ר ועדת הקלפי ,סגן יו"ר וחבר ועדה .החברים הם נציגי
סיעות הכנסת היוצאת ,והם מתמנים לפי הרכב סיעתי שנקבע מראש .בנוסף מתמנים מזכיר ועדת
קלפי ומזכיר נוסף ,שהם נציגי ועדת הבחירות המרכזית .מזכיר ימונה רק לאחר שהצהיר כי הוא לא
היה חבר מפלגה ולא נטל כל חלק בפעילות מפלגתית בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות ,ולאחר
שהוכשר ,הפגין בקיאות בהוראות החוק והוסמך לתפקידו.
בתום שעות ההצבעה ,נסגר מקום הקלפי .חברי הוועדה והמזכירים סופרים את הקולות ואורזים את
חומרי הקלפי .המזכירים מחויבים להביא לוועדה האזורית את כל חומרי הקלפי ובכלל זה את
הפרוטוקולים שמילאו במהלך היום .מסירת חומרי הקלפי לוועדה האזורית אמורה להתבצע על-ידי
מזכיר ועדת הקלפי והמזכיר הנוסף ,כאשר בהיעדר מזכיר נוסף יתלווה אל מזכיר ועדת הקלפי מפקח
טוהר הבחירות שמונה לאותה ועדה.
בעלי תפקידים בוועדת הקליטה בוועדה האזורית:
קולטים – תפקידם :לקלוט את החומרים ממזכירי ועדות הקלפי ,לוודא את שלמותם ותקינותם,
לבדוק האם הפרוטוקולים מאוזנים וככל שאינם מאוזנים – לנסות לאתר את הסיבה לחוסר האיזון, ,
לתלוש את טפסי ה 1000-מאלפון המחיקות ואת ההעתק הכימי הראשון של פרק ו' לפרוטוקול (עמ'
 11-12לפרוטוקול) לצורך העברתם לסריקה ,וכן להעריך את עבודת המזכירים על גבי טופס 24
והעברתו לסריקה .יודגש ,הקולטים אינם רשאים לתקן את תוצאות ההצבעה! רק ועדת הקלפי
בהרכב חוקי לספירת קולות או יו"ר ועדת הבחירות רשאים לתקן את הפרוטוקול.
בתפקידי קולטים יועסקו מי ששימשו בעבר מזכירים או קולטים שהיו מוצלחים בעבודתם.

שים לב!
קולטים ותיקים עשויים להשתבץ גם במסגרת ועדות קליטה קדמיות .משמעות הדבר,
שבמקום להמתין להגעת המזכירים אל הוועדה האזורית ולקלוט בה את חומר הבחירות –
קולט קדמי יישלח למקום הקלפי ,יסייע למזכיר ,במקרה הצורך ,בעת ספירת הקולות
ואריזת החומר ,ויקלוט שם את החומר .לאחר מכן ,ועדת הקליטה הקדמית תביא את חומרי
הבחירות לוועדה האזורית.

-1-

רבי קולטים – בכל ועדה אזורית ישנו צוות ייעודי שתפקידו לטפל בפרוטוקולים שאינם מאוזנים ואשר
אינם יכולים להיקלט למחשב באופן תקין ,ולבדוק את הסיבות לכך .רבי הקולטים נותנים מענה לבעיות
שהקולטים לא הצליחו לפתור והם גם אחראים על מתן סיוע לקולטים ופיקוח על עבודתם .יודגש שגם
רבי הקולטים אינם רשאים לתקן את הפרוטוקול.
רבי הקולטים הם בעלי ניסיון בהליך קליטת הקלפיות ו .כמו כן ,רבי הקולטים יעריכו את הקולטים על
איכות עבודתם.

בסיום קליטת תוצאות ההצבעה של כל הקלפיות שבסמכות הוועדה האזורית ולאחר שאוזנו
הפרוטוקולים שנמצאו בהם אי-התאמות ,השופט העומד בראש הוועדה האזורית יבדוק את תוצאות
הבחירות של כל הקלפיות בוועדה האזורית ויאשרן בחתימתו.
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 .2טופס 24
קליטת החומרים כולם ,שלב אחר שלב ,תיעשה באמצעות טופס ( 24פירוט הטופס יבוא בהמשך).
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 .3עבודת המזכיר


מזכירי ועדת הקלפי יערכו את הפרוטוקול (מקור והעתק) שסופק לוועדת הקלפי על ידי
הוועדה המרכזית.



הפרוטוקול ייערך בשני עותקים שכריכתם תהיה בשני צבעים שונים .העותק הכתום מסומן
"מקור" ,והעותק בצבע תכלת מסומן "העתק".



כל טעות ברישום תתוקן בשני עותקי הפרוטוקול.



הדף הכולל את תוצאות ספירת הקולות בכל אחד מעותקי הפרוטוקול (פרק ו' לפרוטוקול)
יהיה במקור ובשלושה העתקים.



הפרוטוקולים בדבר פסילת קולות (טפסי  )13וכן גיליונות ספירת הקולות הכשרים (טפסי
 )19יצורפו לכיס פרוטוקול מקור .שימו לב כי טפסי  13ו 19-מודפסים על גבי אותו הדף –
גב אל גב ,וכי צריכים להימצא שני עותקים של טפסים אלה ,משום ששני חברי ועדה אמונים
על תיעוד מהלך הספירה.



מזכיר הוועדה ירשום בפרוטוקול את הערותיו ואת הערות חברי הוועדה והמשקיפים
הנוגעות לניהול מקום הקלפי .ההערות יירשמו בפרוטוקול במקום המיועד לכך ,ומי שביקש
את הרישום יאשר אותן בחתימת ידו.



במקום לרשום את ההערות בפרוטוקול אפשר לצרף לכיס הפרוטוקול מסמך נפרד שיהיה
חתום על ידי מי שביקש את הרישום.



לפחות שניים מחברי הוועדה וכן המזכירים ,יחתמו על שני עותקי הפרוטוקול .המשקיפים
רשאים גם כן לחתום עליהם .יובהר ,שאי חתימה כאמור אינה פוסלת את הפרוטוקול .מקום
חתימות אלה הוא בסוף פרק ז' לפרוטוקול.



המזכירים יוודאו איזון סופי של טופס  1000עם המחיקות ברשימת הבוחרים ,ויקפידו על
התאמה בין מספרו הסידורי של הבוחר באלפון לבין סימון ה X-בטופס .1000



יש להקפיד על חתימות בתחתית טופס  1000ורישום מס' בוחרים תואם לפרוטוקול.

מיון ואריזת חומר הבחירות על ידי מזכיר ועדת הקלפי
בכדי לא ליצור בלבול בקרב המזכירים נקבעה טרמינולוגיה למיון חומרי הקלפי:
חומר קשיח – קלפי ,כוורת ,פרגוד ,שיפודים וציוד משרדי – חומר שלרוב יישאר במקום הקלפי
(בוועדות אזוריות מסוימות ,בהתאם להוראות – יתבקשו המזכירים להביא עמם את החומר הזה לאתר
הקליטה .במקרה כזה ,יילקח החומר הקשיח מהמזכירים בטרם כניסתם לאתר הדילוג).
חומר עדין (החומר המכונה בתקנות "החומר הכללי") – חומרים שנעשה בהם שימוש – לרבות
מעטפות הצבעה ,פתקי הצבעה וזהותון; וכן חומרים מסוימים שלא נעשה בהם שימוש – מעטפות
הצבעה חתומות ושאינן חתומות  ,פתקים שלא נעשה בהם שימוש ,וחומרים פגומים שנמצאו במהלך
יום הבחירות .פתקים ומעטפות שלא נעשה בהם שימוש יארזו בשקית ( 18שקית שקופה כחולה).שאר
החומרים ייארזו במזוודת החומר הרגיש של המזכיר .חומרים אלה יגיעו לוועדת הקליטה שתוודא את
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הימצאות כל החומר הדרוש .לאחר מכן יישלח החומר העדין למרכז המבצעי הלוגיסטי של ועדת
הבחירות המרכזית (להלן :הממ"ל).
חומר עדין נוסף הוא פנקס אישור מילוי תפקיד בוועדת הקלפי .פנקסים אלו יועברו לכנסת ולא לממ"ל.
חומר רגיש (החומר המכונה בתקנות "החומר היסודי") – חומרים קריטיים לקביעת תוצאות
ההצבעה (פרוטוקולים ,רשימות בוחרים ,מעטפות הצבעה חיצוניות) .חומרים אלה יגיעו לוועדת
הקליטה בתוך שקית ביטחון ( 22בצבע כתום) ,שתימצא במזוודת החומר הרגיש (ביחד עם החומר
העדין) ,ייבדקו על ידה ויועברו לכנסת.
מיד עם תום כל הפעולות שפורטו ,על מזכיר ועדת הקלפי למיין ולארוז את חומר הבחירות באופן
הבא:

א .החומר העדין ,ייארז במזוודת המזכיר והוא יכלול את כל מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס
חומר הבחירות ,תוך כדי מהלך ההצבעה כדלהלן :


מעטפת אריזה 17א (מעטפות ופתקי הצבעה שנמצאו פגומים ,מסומנים או מלוכלכים
במהלך יום הבחירות .חומרים אלה ייארזו במעטפה זו לאורך כל שעות ההצבעה);



מעטפת אריזה ( 20פתקים כשרים שהוצאו ממעטפות כשרות .הפתקים ייארזו ממוינים
לפי רשימות מועמדים);



מעטפת אריזה ( 21קולות פסולים :מעטפות הצבעה כשרות ובהן פתקים פסולים +
מעטפות פסולות  +פתקי הצבעה שנמצאו בתוך תיבת הקלפי ,אך לא בתוך מעטפה +
מעטפות הצבעה כשרות שהוצאו מתיבת הקלפי ונמצאו ריקות);



מעטפת אריזה ( 23מעטפות ההצבעה הכשרות שהוצאו מהקלפי ושבהן נמצאו פתקי
כשרים);
הצבעה



שקית אדומה ( 28שקית ובתוכה ,ככל שהתרחש אירוע חירום ,חומר שהוכנס לשקית
בשעת חירום);



זהותון.



פנקס אישור מילוי תפקיד בוועדת הקלפי.



שקית ביטחון שקופה מתויגת ובתוכה מצלמה וטופס שמולא על ידי מפקח טוהר
הבחירות.

כל מעטפת אריזה תיסגר בנייר דביק; יו"ר הוועדה וכל חבר ועדה שירצה בכך יחתמו באופן
שחלק מן החתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה.
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מעטפת אריזה ( 18שקית ניילון כחולה) :מעטפות הצבעה ריקות שלא נעשה בהן
שימוש – בין חתומות ובין אם לאו – וכן פתקי הצבעה בלתי משומשים שנשארו בתא
ההצבעה ובידי ועדת הקלפי לאחר סגירת מקום הקלפי .חומרים אלה ייארזו במעטפה
זו לפני פתיחת תיבת הקלפי וספירת הקולות ,בכדי שלא יתערבבו החומרים אלה באלה.
שקית זו לא תוכנס למזוודת החומר הרגיש מפאת גודלה;

ב .החומר הרגיש:
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החומר הרגיש ייארז בשקית אריזה עם סגירת ביטחון בצבע כתום (טופס  ,)22והוא
כולל:


פרוטוקול "מקור" חתום (כתום) ופרוטוקול "העתק" חתום (תכלת).



שני עותקים של רשימת הבוחרים (אלפון סימונים ואלפון מחיקות (אליו מחובר טופס ה-
 ,)1000שהוועדה השתמשה בהם במהלך ההצבעה;



טופס  1000מלא ,מחובר לאלפון המחיקות ותואם לו.



שקית בטחון לבנה עם כיתוב אדום המכילה את מעטפות ההצבעה החיצוניות של חברי
ועדת הקלפי ,מזכיר ועדת הקלפי ,עובדי בחירות שונים ושוטרים (מעטפות לבנות עם
כיתוב אדום).
שימו לב שבקלפי נגישה מיוחדת – ישנה שקית ביטחון לבנה עם כיתוב סגול (ולא
אדום) .לשקית זו על המזכיר להכניס גם את מעטפות ההצבעה החיצוניות של הבוחרים
המוגבלים בניידות ונשים השוהות במקלט לנשים מוכות (מעטפות לבנות עם כיתוב
סגול) ,פרוטוקול רישום פרטי המצביעים בקלפי הנגישה המיוחדת ,הצהרות הבוחרים
על המוגבלות בניידות וכן את כל מעטפות ההצבעה החיצוניות שפורטו לעיל אשר היו
נכנסות לשקית עם כיתוב אדום .הפרוטוקול צריך להיכנס לכיס האחורי השקוף של
שקית הביטחון.

את שקית אריזה ( 22שקית כתומה) יש להכניס למזוודת החומר הרגיש של המזכיר.
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בכיס שבגב פרוטוקול המקור יש להכניס:





גיליונות ספירת הקולות הכשרים ופסולים (טופס  19ו )13-בשני עותקים.



כתבי מינוי של יושבי ראש ועדת הקלפי (טופס .)2



אישורי חילופי גברי של יו"ר ועדת קלפי (טופס .)3

חומר מנהלי ,שיכלול :ספח כתבי המינוי של המזכיר ,הסדרן ,אב הבית ,המאבטח ושאר
בעלי התפקידים במקום הקלפי.
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העברת החומר לוועדה האזורית


מזכיר ועדת הקלפי ידאג להעברת כל חומר הבחירות האמור לוועדה האזורית .ההעברה תבוצע
על ידי מזכיר ועדת הקלפי והמזכיר הנוסף ,ובהיעדר המזכיר הנוסף יתלווה אל מזכיר ועדת
הקלפי מפקח טוהר הבחירות .החומר יועבר לוועדת הקליטה בוועדה האזורית.

שים לב!
במקרים מסוימים ,לפי הנחיות מנהל הוועדה האזורית ,תתבצע קליטה קדמית.
במקרה כזה – ועדת קליטה קדמית תישלח למקום הקלפי ,תבצע שם את הבדיקות
האמורות ,תקלוט את כל חומר הבחירות ותעביר אותם בעצמה לוועדה האזורית.



לאחר סיום קליטת חומרי הקלפי על ידי הוועדה האזורית ,אחד מהמזכירים שהעביר את
החומרים יקבל העתק של אישור על קבלת החומר מאת הוועדה האזורית (טופס .)24
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.4פעולות הקולט
תפקיד הקולט
אחריות וסמכות הקולטים
בכל ועדה אזורית מוקמות ועדות קליטה ,לשם קליטת חומרי הקלפיות .לאחר שהמזכיר וחברי ועדת
הקלפי השלימו את ספירת הקולות ואת אריזת חומרי הקלפי – הם נמסרים לוועדת הקליטה .ועדת
הקליטה אמונה על בדיקת שלמות הגעת חומרי הקלפי ותקינות מילוי החומר הרגיש ,בדגש על וידוא
העתקה מדויקת מגיליונות ספירת הקולות הכשרים לפרק ו' בפרוטוקול ,ועל וידוא שהפרוטוקול מאוזן.
מטרת פעילות ועדת הקליטה היא לוודא את תוצאות ההצבעה בקלפיות ,ולוודא שמאזן הקולות
הכשרים והפסולים ישקף את תמונת האמת של הצבעת הבוחרים.
הקולטים – תפקידם לקלוט את החומרים ממזכירי ועדות הקלפי ,לוודא את שלמותם ותקינותם
ולהעריך את עבודת המזכירים על סמך חומרי הקלפי .תפקיד זה הוא קריטי לשם וידוא כי תוצאות
הבחירות המפורסמות על ידי הוועדה המרכזית משקפות נאמנה את רצון הציבור.
קליטת המזכיר מתרכזת במספר בדיקות כמותיות ואיכותיות.

שלבי הבדיקה בוועדה האזורית ,ובעבודת הקולט הם:
 .1רישום הקלפי הנקלטת – פעולות של רישום הקלפי הנקלטת וזיהוי המזכיר.
 .2מערכת מעקב ובקרה ( - : )RFIDהתהליך יבוצע טרם הגעת המזוודה לבדיקה אצל הקולט.
 .3כחלק מתהליך הייעול והפקת הלקחים מהבחירות הקודמות ,ועדת הבחירות תפעיל בבחירות
לכנסת ה 24-מערכת מעקב ובקרה אחר חומרי הקלפי.
בחלק מהוועדות  ,יותקנו שערים לבקרה ,שערים אלו ימוקמו בעמדות כניסה ויציאה מ"אתרי הדילוג"
(אתרי הקליטה בוועדות האזוריות) .ועדת הקלפי ,לאחר ביצוע רישום הגעה לאתר הדילוג ,תעבור
לעמדת הבקרה ,שם המערכת תקרא את תכולת המזוודה ללא פתיחתה.
בדיקות המבוצעות על ידי הקולט:
.1בדיקה כמותית (חומר עדין ורגיש) – בדיקה שהחומר קיים.
חשוב לוודא שהחומר נארז כהלכה ושכל החומרים ומעטפות האריזה הנדרשות הגיעו לוועדה האזורית.
אם ישנו חוסר – יש לשלוח את המזכיר חזרה למקום הקלפי לאתר את החומרים החסרים ולהביאם
לוועדה האזורית.
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.2בדיקה איכותית (חומר רגיש) – בדיקת הנתונים בפרוטוקולים ,וידוא שפרוטוקול המקור וההעתק
תואמים אחד לשני ,וידוא שהפרוטוקול מאוזן ,ווידוא שטופס  1000מולא באופן תקין.
.3קביעת תוצאות הבחירות – ביצוע "הקראה" של תוצאות הבחירות והעברת העתק פרק ו' (עמודים
 )11-12לסריקה.
 .4חתימת הקולטים כי החומר נמסר לידיהם.
 .5הערכת המזכיר (שלא בפניו).

פעולות הקולט  -לפי טופס 24
רישום הקלפי הנקלטת :זיהוי מזכיר וחבר/חברי הוועדה עפ"י כתב מינוי.

 .1בדיקת זהות פרטי מס' הקלפי המודבק על החומר הרגיש והשקית הצבעונית.

 .1בדיקה כמותית  -חומר עדין
בדיקת המצאות כל החומר העדין:


שקית ( 18מעטפות הצבעה לא משומשות – בין חתומות ובין אם לאו – ופתקי
הצבעה לא משומשים);

בתוך מזוודת המזכיר:


מעטפה ( 20פתקים כשרים);



מעטפה ( 21פתקים ומעטפות פסולות);



מעטפה ( 23מעטפות כשרות שמתוכן הוצאו פתקים כשרים);



זהותון;



מעטפה 17א' (פתקים ומעטפות פגומות שנמצאו טרם ההצבעה ולאורך היום);



שקית ביטחון אדומה ( 28שקית לשעת חירום .במידה והשקית חסרה אך לא נעשה
בה שימוש במהלך היום ,אין צורך לשלוח את המזכיר חזרה למקום הקלפי כדי
לאתרה).



פנקס וואוצ'רים (אישור על מילוי תפקיד בוועדת הקלפי)
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מדבקת זיהוי הודבקה על כל שקית  /מעטפה .במידה ואין מדבקות  -יש לרשום ידנית
על כל מעטפה את מספר ושם הקלפי.
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שים לב!
בוועדה אזורית בה ישנה הפרדה בין שלבי בדיקת החומר העדין והרגיש והקולטים
של החומר העדין אינם הקולטים של החומר הרגיש ,יש לציין את שמם במקום
המיועד לכך על גבי טופס  ,24בטרם העברת הטופס לקולטי החומר הרגיש.

 .2בדיקה כמותית  -חומר רגיש
 .4בדיקת תכולת השקית הכתומה (מעטפה מס' :)22


יש לבדוק ולתעד האם השקית הגיעה סגורה או פתוחה



 2פרוטוקולים (מקור והעתק)
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 2עותקי רשימות הבוחרים (אלפון סימון  Vואלפון מחיקות).

** אין צורך לבצע השוואה בין סימוני המחיקות לבין סימוני ה.V-


טופס  1000מלא ותואם לאלפון המחיקות (מצורף לרשימת הבוחרים עם המחיקות).
הימצאות טופס -1000מחובר לאלפון המחיקות -מלא ותואם הוא תנאי הכרחי ,ולכן בהיעדר
טופס  1000יישלח המזכיר למלא את הטופס על פי אלפון המחיקות ,וכשיסיים יחזור
להמשך הקליטה .על הוועדה לוודא כי יש בעמדות הקליטה טפסי  1000ריקים למקרה
הצורך.

יש לתלוש בעדינות את טופס ה ,1000 -לוודא שהוא חתום כנדרש ,ולהניח במגש
לאיסוף.
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שים לב!
וידוא הדיוק של טופס  1000קריטי ,שכן טופס ה 1000-משמש את הוועדה המרכזית,
בכדי לוודא שבוחר שהצביע באמצעות מעטפה חיצונית לא הצביע גם בקלפי שברשימת
הבוחרים שלה רשום שמו.



שקית בטחון לבנה עם כיתוב אדום או סגול ובה מעטפות הצבעה חיצוניות.

שים לב!
שקית הביטחון הלבנה כוללת את כל החומר הקשור להצבעה באמצעות מעטפות
חיצוניות; בקלפי רגילה ,לתוך השקית יוכנסו מעטפות ההצבעה החיצוניות של כל
מי שהצביע בקלפי באופן זה – המזכיר ,חברי הוועדה (במידה וכיהנו בקלפי במשך
 6שעות רצופות בהן היא הייתה פתוחה להצבעה) ,הסדרן ,אב הבית ,המאבטח,
שוטרים ,עובדי ועדות הבחירות וחברי ועדת הבחירות המרכזית.
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בקלפי נגישה מיוחדת – לשקית זו ייכנסו גם מעטפות הצבעה חיצוניות של בוחרים
המוגבלים בניידות ונשים השוהות במקלט לנשים מוכות ,פרוטוקול רישום פרטי
המצביעים בקלפי הנגישה המיוחדת ,והצהרות הבוחרים בדבר מוגבלות בניידות.
זכור! בין אם מדובר בקלפי רגילה או בקלפי נגישה מיוחדת ,עליך לוודא הימצאות
שקית ביטחון.


מדבקת זיהוי הודבקה על כל שקית  /מעטפה .אם אין מדבקות  -יש לרשום ידנית על
כל מעטפה את מספר ושם הקלפי.

- 17 -

בכיס הפרוטוקול:
 2 גי ליונות ספירת הקולות הכשרים (טופס )19

 2 פרוטוקולים בדבר פסילת קולות (טופס  – )13נמצאים בגב טפסי .19
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 כתב המינוי של יו"ר ועדת הקלפי (טופס  )2ואישורי חילופי גברי של יו"ר ועדת
הקלפי – ככל שהוא הוחלף במהלך היום (טופס .)3

 חומר מנהלי – כתבי מינוי של המזכיר ,סדרן ,אב הבית ויתר בעלי התפקידים
בקלפי.
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 רשימת נפטרים

במסגרת הבדיקה הכמותית לחומר הרגיש ,יבצע הקולט בדיקה בכיס הפרוטוקול ויוודא כי לא נשכחו
שם מעטפות הצבעה חיצוניות.
הקולט יאשר בחתימת ידו כי בדק את תכולת כיס הפרוטוקול וכי לא מצא  /מצא מעטפות הצבעה
חיצוניות .ככל שנמצאו מעטפות ,ימסור אותן לרב הקולט ויציין את שמו ע"ג הטופס.

שים לב!
אם מזכיר טעה – ולא ארז את המעטפה החיצונית בשקית הביטחון הייעודית –
והמעטפה החיצונית לא תימצא בזמן הקליטה ,היא עשויה שלא להיכלל בספירת
קולות המצביעים במעטפות חיצוניות בכנסת.

- 20 -

הערה:
בשלב זה ,אם פריט כלשהו חסר ,יורה הקולט למזכיר לחזור ולחפש את החוסרים
בחומר העדין או בחדר הקלפי ולהביא איתו את החומר החסר.

מצלמת גוף של מפקח טוהר הבחירות ,ארוזה בתוך שקית ביטחון שקופה.
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 .3בדיקה איכותית  -חומר רגיש:


בדיקת הפרוטוקול (מקור והעתק ,בהתאמה – וודאו שהפרוטוקולים זהים):


ודא חתימות בתחתית עמודים  12 ,6 ,2ו.14-



ודא חתימות בטופס  ,1000בגיליונות ספירת הקולות הכשרים ובפרוטוקולים בדבר קולות
פסולים.



ודא כי כל עמודי הפרוטוקול מלאים בשני העותקים



בצע הקראה של תוצאות ההצבעה בקלפי ,ובדוק אם תוצאות הקלפי מאוזנות (סך
המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי ,שווה למספר הקולות הפסולים  +מספר הקולות
הכשרים כפי שהתקבל מסיכום הקולות הכשרים שניתנו לרשימות בפרק ו').

הערה:
"מספר הקולות הפסולים" כולל את מספר המעטפות הפסולות ,מספר המעטפות הריקות
ואת מספר הקולות (פתקים) שנפסלו במהלך ספירות הקולות.



לאחר בדיקת הפרוטוקול ,יש לוודא שהתוצאות שנרשמו על גבי פרק ו ' עברו כראוי ובאופן
קריא להעתק הכימי הראשון .אם לא – יש לחזק את הדיו על גבי ההעתק הכימי הראשון
בלבד ( ולא על דף המקור)  .לאחר וידוא שהתוצאות קריאות ,יש לתלוש את ההעתק הכימי
הראשון ולהעבירו לסריקה (בדומה לטופס .)1000
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 .4קביעת תוצאות הבחירות
בשלב זה יקריא המזכיר בקול את תוצאות הבחירות מתוך אחד מגיליונות ספירת הקולות הכשרים,
כאשר הקולט הראשון יוודא כי התוצאות רשומות בצורה ברורה ומדויקת בעמודים  11ו 12-של
פרוטוקול המקור.
הקולט השני יוודא כי התוצאות שמקריא המזכיר תואמות לתוצאות שתועדו בגיליון ספירת הקולות
הכשרים השני.

שים לב!
לאחר יום עבודה ארוך ,וכאשר המזכיר והוועדה ממהרים להגיע לוועדה האזורית,
עשויה ליפול טעות אנוש – בה קולות השייכים לרשימת מועמדים אחת מועתקים
לשורה שמעליה או מתחתיה בפרוטוקול ,או שלא מועתקים כלל ובכך מטים את
תוצאות הבחירות .מטרת שלב זה היא לוודא שטעויות כאמור יזוהו ויתוקנו בזמן
(לשופט – יו"ר ועדת הבחירות האזורית – סמכות חוקית לתקן טעויות כאמור
במידת הצורך).

 .5אירועים חריגים
הקולטים יתחקרו את המזכירים על אירועי היום ,ויבררו האם התרחשו אירועים חריגים ,שעשויים היו
לפגוע בטוהר הבחירות .ככל שהתרחש אירוע כאמור ,יש לסמן זאת בטופס  ,24ולהפנות את
המזכירים לעמדת טוהר הבחירות ,שם יידרשו למלא טופס דיווח ממוחשב על האירוע.
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 .6חתימת הקולטים כי החומר נמסר לידיהם
הקולטים יאשרו בחתימת ידם כי קיבלו את החומרים מאת מזכירי הוועדה.

הקולטים יציינו בטופס  24את פרטי ועדת הקבלה שקלטה את הקלפי בוועדה האזורית:

העברת הפרוטוקול להקלדה
אם הפרוטוקול תקין ומאוזן – העבר להקלדה במחשב.
אם לא תקין – הקולטים יבצעו בדיקה נוספת ואם לא אותרה השגיאה – יועבר לטיפול רבי הקולטים.

הערה:
אם אותרה השגיאה וישנו הרכב חוקי של ועדת הקלפי (מזכיר ושני חברי ועדת
קלפי) ,הם רשאים לתקן את התוצאות ולציין את סיבת התיקון במקום הייעודי
בדף התוצאות .אם אין הרכב חוקי – הפרוטוקול יועבר לתיקון על ידי השופט ,יו"ר
ועדת הבחירות האזורית .בשום פנים ואופן אין לקולטים סמכות לרשום דבר על
גבי הפרוטוקול
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איסוף החומרים
במרבית הוועדות האזוריות נקבע סימן מוסכם לדוגמא :הרמת דגלון או הרמת צג מיכון ,באמצעותו
מסמנת התחנה הקולטת כי ניתן לאסוף את הפרוטוקול להזנה במחשב.

שים לב!
אין לזרוק דפי נייר לפחי אשפה בוועדה האזורית .כל אשפת הנייר של הוועדה
האזורית תיאסף בסיום הערב ותועבר באופן מרוכז לממ"ל ,כדי שניתן יהיה לאתר
חומר שנזרק לאשפה בטעות.

 .9שחרור המזכיר והערכת עבודתו
לאחר שהחומר מועבר להקלדה ,ישוחררו המזכיר וחברי הוועדה באמצעות מסירת העתק טופס 24
המאשר את קבלת החומר .המזכיר יקבל את ההעתק הכימי השני (צבע ורוד).
לאחר ששוחרר המזכיר מתבצע רישום חוות דעת על עבודתו בטופס  24במקום המיועד לכך.
הערכת המזכיר תהיה שלא בפניו! לאחר מילוי הערכת המזכיר העבר את טופס  24מקור
לסריקה .את ההעתק הכימי הצהוב הכנס לכיס פרוטוקול המקור.

שים לב!
במרבית הקלפיות משובצים שני מזכירים .במקרה כזה ,הציון הניתן לשני המזכירים
יהיה ציון אחד ,על עבודתם המשותפת.
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 .5הערכת המזכיר
הניסיון מלמד כי במהלך בדיקת חומרי הקלפי מאתרים קולטי הקלפיות פגמים מסוגים שונים .אף שאין
אפשרות לקבוע "רשימה סגורה" של פגמים( ,שכן המציאות עולה על כל דמיון) ואף שאין הבחנה חד
משמעית בין פגמים קלים לפגמים חמורים (לאור תפיסות שונות בנוגע לחומרתו של פגם מסוים).
יפורטו להלן מקרים המדגימים את הבחנה בין פגמים מהותיים וחמורים מאוד לבין פגמים שעשויים
להיות טכניים והימצאותם אינה מעידה בהכרח על כשל משמעותי של מזכיר ועדת הקלפי במילוי
תפקידו.
דוגמאות לפגמים מהותיים
 חסרה רשימת בוחרים (פנקס סימוני  Vופנקס מחיקות).
 חסר פרוטוקול.
 העדר איזון של תוצאות ועדת הקלפי.
 חסר פרוטוקול בדבר פסילת קולות וגיליון ספירת הקולות הכשרים.
 חסרה שקית ביטחון למעטפות חיצוניות.
 ניהול רשלני של פרוטוקול מהלך הצבעה.
 פרוטוקול שחסרים בו פרטים כמו רישום הערות על אירועים חריגים במהלך ההצבעה (אף
שהיו) ,אי ציון מועדי חתימות על מעטפות וכיוצ"ב.
דוגמאות לפגמים פחות מהותיים
 הבאת חומר שיש להשאיר במקום.
 רהיטות רישום – פרוטוקול שמולא בכתב יד לא קריא ובצורה לא מסודרת.

הערה:
תפקידו של הקולט לסייע בפתרון הבעיות ,ולא להעבירם ישירות לטיפול ועדת החריגים,
אלא במקרים נדירים כאשר אין ביכולתו לתת מענה .מצופה מוועדת הקליטה לבדוק
תקינות ואיזון פרוטוקול ,ולפעול לפתרון הבעיות לצורך איזונו .במקרה שאין היא מצליחה,
רק אז להפנות את הטיפול לוועדת החריגים.
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שגיאות נפוצות בעבודת המזכיר:


טופס  1000לא מלא או שגוי.



פרוטוקול לא חתום.



שמות חברי ועדת הקלפי ושעות עבודתם אינם מלאים או ברורים דיים.

שגיאות וסיבות לאי איזון פרוטוקול
 טעויות בהעתקת המספרים ואי זהות בין  2הפרוטוקולים
 אי הכללת מספר המעטפות הפסולות בסך כל קולות הפסולים
 סכימה שאינה נכונה:
 oבגיליון קולות כשרים
 oבפרוטוקול בדבר פסילת קולות.
 oבתחתית עמוד  12בפרוטוקול – סך הקולות הכשרים
 oחיסורים מוטעים – מפחיתים קולות פסולים מהקולות הכשרים.
 שני פתקים זהים שיצאו מאותה המעטפה ,אך נרשמו כשני קולות.


 4פתקים זהים במעטפה אחת שנרשמו כ 4-קולות פסולים )במקום קול פסול אחד).

 שיכול ספרות – טעות במיקום הספרות במספר מסוים
 ניסיון להשוות בין מספר הבוחרים שהצביעו בהתאם לרשימת הבוחרים (מחיקות) לבין
מספר המעטפות שהוצאו מתיבת הקלפי ,ועל כן לא מצליחים לאזן את הפרוטוקול.
 טעויות בטופס הפסולים כגון המרה שאינה נכונה מסימני קווי הספירה לספרה/וספרות
המייצגות אותם.
 אם נמצא פער גדול בין מספר הבוחרים המחוקים בפנקס המחיקות לבין מספר מעטפות
ההצבעה שהוצאו מתיבת הקלפי ,יש לדווח על כך לעמדת טוהר הבחירות (אנא הפעילו
שיקול דעת ,ניתן להתייעץ עם הרב קולט)
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 .6ארגון ואריזת החומרים
בוועדה האזורית
התהליך הכללי של ארגון קלפיות הוועדה האזורית
ואריזתן


הוועדה האזורית תקבל מבעוד מועד ארגזים ממוספרים לצורך אריזת החומר הרגיש – לפי
סוגי החומרים (ארגז לפרוטוקול מקור ,ארגז לפרוטוקול העתק ,ארגז לאלפון מחיקות ,ארגז
לאלפון  ,Vארגז לשקיות הביטחון עם המעטפות החיצוניות וארגז לפנקסי אישור מילוי
תפקיד בקלפי).



לאחר כל הבדיקות המפורטות שמבצעת ועדת הקליטה ,פרוטוקול המקור (כתום) ישלח
להקלדה בחדר המחשב ,טופס ה 1000-יישלח לסריקה ,וההעתק הכימי הראשון של פרק
ו' לפרוטוקול יישלח גם כן לסריקה.



פרוטוקול ההעתק (תכלת) ,אלפון המחיקות ,אלפון סימוני ה ,V-פנקס אישור מילוי תפקיד
בוועדת הקלפי ושקיות הביטחון למעטפות החיצוניות ייארזו בארגזים ייעודיים.



עם סיום הקלדת פרוטוקול המקור (כתום) ,גם הוא ייארז בארגז ייעודי.

בסופו של תהליך:
כל החומר הרגיש ייארז בארגזים ייעודיים בהתאם לסוג החומר  ,והם יועברו לוועדת הבחירות המרכזית במשכן
הכנסת.
באתרים בהם תותקן מערכת  RFIDביציאה ,הוועדה תעביר את הארגזים בעמדת הבקרה ,כדי לוודא שכל
החומרים נארזו .באתרים שבהם לא תותקן מערכת זו ,על הוועדה האזורית לדווח על קיומם של חוסרים ,ככל
שישנם ,במערכת טל-קלפי ,לפני היציאה לכנסת.
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בקביל ,לאחר שוועדות הקליטה וידאו הימצאות כל החומר העדין במזוודות המזכיר ,יארזו
ע"ג משטחים ( 60מזוודות בכל משטח )אלה יישלחו בסוף הערב למרכז המבצעי הלוגיסטי
של ועדת הבחירות המרכזית ,ומשם יועברו – לפי דרישה – לבדיקות במשכן הכנסת.
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ועדות קליטה קדמיות בוועדות האזוריות
 .1מטרות ועדות הקליטה הקדמיות:
*

הקלת העומס הקיים באתרי הקליטה המרכזיים בוועדות האזוריות במוצאי יום הבחירות.

*

לסייע בעבודת ועדות הקלפי.

*

לשפר את איכות חומר הבחירות המגיע לוועדה המרכזית.

*

מזכיר וחברי הוועדה מסיימים את עבודתם מבלי שיצטרכו לנסוע לאתר הקליטה המרכזי
בוועדה האזורית.

*

איתור חומרים חסרים בזמן אמת.

 .2ועדת קליטה קדמית באזור כפרי:
ועדת קליטה קדמית באזור כפרי ,תורכב משני קולטים ומפקח טוהר הבחירות .היא תישלח
לקלפיות ב 3-5-ישובים הקרובים זה לזה גיאוגרפית ,מרוחקים מאתר הדילוג ושמוצבות בהם עד
 3קלפיות .המסלול ייקבע בהתאם לשיקול דעת מנהל הוועדה האזורית לאחר התייעצות עם מנהל
הגוש/רובע ,ויכלול עד  7קלפיות לכל ועדת קליטה כאמור.

 .3ועדת קליטה קדמית באזור עירוני :ועדת קליטה קדמית תורכב משני קולטים ,עוזר קולט
ומפקח
טוהר הבחירות .ועדת קליטה קדמית באזור עירוני תתבצע בריכוזים המונים  4-10קלפיות ,
כאשר
אחד הקולטים יוגדר כראש צוות והוא זה אשר יהיה אחראי על העברת החומרים למנהל
הקליטה
באתר הדילוג הראשי של הוועדה האזורית .ראש הצוות יזדכה על הקלפיות אשר ייבדקו באופן
כמותי ואיכותי .בריכוזים המונים מעל  10קלפיות ,יוגדר ראש צוות אחד אשר ביחד עם קולט
נוסף
יזדכו על החומר באתר הדילוג הראשי.
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הליך הקליטה הקדמית באזור העירוני יתבצע באחת הכיתות במתחם ,אליה יגיעו הקלפיות
בריכוז.
 .4קליטה קדמית יישובית :יישוב המרוחק גיאוגרפית מאתר ועדת הקליטה האזורית ,וביישוב
מספר
רב של קלפיות ,בהחלטת מנהל הוועדה האזורית יוקם אתר קליטה נפרד ליישוב הספציפי.

 .5מהלך הקליטה הקדמית:
*

חצי שעה לפני סגירת הקלפי תתייצב ועדת הקבלה הקדמית בריכוז המיועד או במקום הקלפי
הראשון במסלולה עם כל החומר שקיבלה לביצוע תפקידה.

*

עד שעת סגירת מקום הקלפי  ,ועדת הקליטה הקדמית תציג את עצמה בפני כל אחד
מהמזכירים בריכוז ותראה למזכיר היכן תתבצע הקליטה.

*

ועדת קליטה קדמית באזור כפרי תבצע את הקליטה בחדר הקלפי.
ועדת קליטה קדמית באזור עירוני תתמקם בכיתה פנויה.

*

ועדת הקליטה הקדמית באזור עירוני תציג את עצמה בפני השוטר המוצב בריכוז ותבהיר לו
שלאחר סיום קליטת כל קלפיות הריכוז ,עליו להתלוות אליה לאתר הדילוג של הוועדה
האזורית.

*

לאחר סיום עבודת ועדות הקלפי ,הן יגיעו לוועדת הקליטה הנמצאת בריכוז לפי סדר.

*

ועדת הקליטה הקדמית תקלוט את חומרי הבחירות בהתאם לנוהל הקליטה המלא ובכלל זה
תבדוק את הפרוטוקול ואיזונו ,תשווה את הרשום בגיליונות הספירה לתוצאות הרשומות
בפרוטוקול ,ותוודא שכל החומר העדין והרגיש נמצא ומסודר במעטפות האריזה הייעודיות.
בסיום הקליטה ,תבקש הוועדה מהמזכיר למלא טופס משוב לגבי הליך הקליטה הקדמית.

*

אם הליך הקליטה הסתיים ובוצע על פי הנוהל ,ועדת הקליטה הקדמית תשחרר את ועדת
הקלפי.

*

אם מתעוררת בעיה הדורשת התערבות של ועדת חריגים או החלטת שופט ,ועדת הקליטה
הקדמית רשאית להורות למזכירי הקלפי לארוז את חומר הקלפי ולנסוע מיד לאתר הדילוג
של הוועדה האזורית.
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*

ועדת הקליטה הקדמית באזור עירוני תמשיך בעבודתה עד לסיום קליטת כל הקלפיות בריכוז,
תרכז את כל החומר כנדרש ,תסגור את החומר הרגיש בשקית ביטחון חלופית שסופקה לה
מראש ,תנעל את המזוודה ,ותעדכן את מנהל הגוש/רובע ואחראי הקליטה על סיום עבודתה
ומועד הגעתה הצפוי לאתר הדילוג .לאחר מכן תיסע ועדת הקליטה הקדמית – עם כל החומר
ובליווי השוטר שהוצב בריכוז – אל אתר הדילוג של הוועדה האזורית.

*

ועדת הקליטה הקדמית באזור כפרי ,לאחר סיום עבודתה במקום קלפי ,תארוז את מזוודת
החומר העדין ותיסע לתחנתה הבאה .בעת פעילות הוועדה בתחנות השונות ,יישארו המזוודות
ברכב – יחד עם הנהג והשוטר המלווה אותה.
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