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הבאה לדפוס :שלמה בן-עזרי
ירושלים ,מרץ 2021

דבר מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
תקופת הבחירות היא מסע משותף ,מסע בהובלת משפחת עובדי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי ועדות
הבחירות האזוריות  -מסע שמטרתו לתת את הזכות לכל אזרחי המדינה ,ביום חגה של הדמוקרטיה,
לממש את זכותם ואת חובתם בבניין החברה והמדינה ,באמצעות יום בחירות מקצועי ומוצלח.
זהו "מסע בחירות" רביעי ברצף במהלך השנתיים האחרונות ,והוא מסע של יחד .כל אחד מאיתנו מצטרף
למסע בנקודת ציון אחרת  -מי מכם במסעו הראשון ,השני ,השלישי או הרביעי ,אך לכולנו מטרה אחת –
לעמוד בייעודנו ולסיים את המסע בהצלחה ,למען המשימה הלאומית הכה משמעותית המוטלת על
כתפינו.
מסענו הקצר בזמן נמדד בפרטים הקטנים המשפיעים על הדרך שעשיתם ,מרגע הגשתכם את מועמדותכם
לתפקיד ועד לביצוע התפקיד בפועל ,המייצג את מחויבות כולנו לממלכתיות ,לערכי הדמוקרטיה ולערכי
הליבה לאחריות ,למקצועיות ליושרה ולאמון ללא פשרות .כל פרט ופרט בתורת הבחירות מהותי וחשוב,
ויש לראות כל פרט קטן כגדול (סוד ההצלחה טמון בפרטים הקטנים).
כפי שאתם יודעים ,עוד בטרם הייתה לנו שהות לסיכומים ממערכת הבחירות שאך הסתיימה ,מצאנו
עצמנו צועדים במסע החדש ,דומה ושונה באתגריו.
חשוב שתזכרו שאין מדובר באמת ב"שידור חוזר" .כל יום בחירות מזמן לו את המורכבויות והאתגרים
הייחודיים לו -שהפעם הזו רבים הם מתמיד .ובנוסף ,צועדים איתנו אנשים חדשים במסע הזה ,שלא היו
שותפים למסע הקודם.
תנו למצטרפים החדשים יד של תמיכה וערבות הדדית – וביחד ,נצלח את המסע!
אני סמוכה כי הידע שרכשתם ,יחד עם החוכמה ,התבונה ושיקול הדעת המצויים אצל כל אחת ואחד מכם
– יאפשרו לכם לנהוג בסמכותיות ,ממלכתיות ומקצועיות .בטוחני ,כי תדעו לקבל במהלך היום את
ההחלטות הנכונות ,התואמות את החוק וההנחיות .אין לי ספק כי תעשו זאת לצד שמירה על ההיבטים
הערכיים הכרוכים בביצוע תפקידכם  -היבטים שחשובים לי מאוד באופן אישי והבאים לידי ביטוי
במילים:
"הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו" (תהילים טו).
אנו כאן בוועדת הבחירות המרכזית – נקפיד על מקצועיות ויושרה ללא פשרות ,על טוהר הבחירות ,על
תקינות ההליכים ושיקוף רצון הבוחרים ,והכל מתוך מחויבות ,נאמנות ואחריות.
שמים מבטחנו בכם.
בברכה,
אורלי עדס
המנהלת הכללית
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 .1הגדרת תפקיד
ועדות הקלפי הייעודית לחייבים בבידוד
בחירות בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד – החוק והתקנות
בהתאם לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב] ,התשכ"ט ,1969-ניתנת אפשרות לחייבים בבידוד בית
להצביע בקלפיות ייעודיות למבודדים ומאומתים .בוחר החייב בבידוד רשאי להצביע בבחירות בקלפי
ייעודית ,והוא רשאי לצאת ממקום הבידוד למטרת ההצבעה בלבד.
מזכיר ועדת הקלפי ,חברי ועדת הקלפי ושוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר רשאים להצביע בקלפי
ייעודית.

שים לב!
כל המצביעים בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד יצביעו במעטפה חיצונית!

הגדרות:
קלפי ייעודית – קלפי המיועדת להצבעה של בוחרים שהם חייבים בבידוד.
חייב בבידוד – אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראות סעיף  20לפקודת בריאות העם  ,1940לעניין
נגיף הקורונה ,לרבות חולה כמשמעותו לפי הוראת הסעיף האמור.
בוחר חייב בבידוד ראשי להצביע בבחירות בקלפי ייעודית ,והוא ראשי לצאת ממקום הבידוד למטרת
ההצבעה בלבד.
קלפי ייעודית לחייבים בבידוד תהיה קלפי נייחת ,שתמוקם במקום שנקבע על-ידי יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית ,במשך כל יום הבחירות ,מתחילתו ועד סופו ,ללא מעבר למקום אחר .שעות ההצבעה
בקלפי ייעודית הן  .08:00-19:00במקרים מסוימים ייתכן ושעות ההצבעה יסתיימו מאוחר יותר ,בהתאם
להודעה שתפורסם.
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הרכב ועדת הקלפי
הרכב ועדות הקלפי הייעודיות לחייבים בבידוד
בכל ועדת קלפי יהיו שלושה חברים המייצגים שלוש סיעות שונות מהכנסת היוצאת .יו"ר ועדת הבחירות
המרכזית בהתייעצות עם הוועדה המרכזית ,קובע את ההרכב הסיעתי של כל ועדת קלפי ייעודית .ההרכב
הסיעתי נועד לשמור על טוהר הבחירות ולפיכך יש לשים לב להרכב הסיעתי ולהקפיד על קיומו:
יו"ר ועדת קלפי מתמנה בכתב מינוי על-ידי ועדת הבחירות המרכזית ,באמצעות טופס .2
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סגן יו"ר ועדת קלפי וחבר ועדת הקלפי ממונים על-ידי הסיעה לפי טופס 2א ו2-ב בהתאמה.
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מזכיר ועדת קלפי מתמנה ע"י יו"ר ועדת הבחירות המרכזית או יו"ר ועדת הבחירות האזוריות ,לפי טופס
.9

ישיבת ועדת קלפי תהיה חוקית כל עוד נוכח בה מזכיר ועדת הקלפי וחבר ועדה אחד לפחות .לא ניתן לפתוח
את הקלפי ללא נוכחות חבר ועדה אחד לפחות .במקרה הצורך יש להתקשר לוועדה האזורית ,כדי שימונה
מזכיר כחבר ועדה.
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סיעה או רשימה שאין לה ייצוג בוועדת הקלפי לחייבים בבידוד רשאית לשלוח משקיף לוועדה ,לפי טופס
.8
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חילופי יו"ר ועדת קלפי
אישור לחילוף של יו"ר ועדת קלפי ,יימסר למזכיר ועדת הקלפי אשר ירשום בפרוטוקול את חילופי הגברי
ואת שעת קבלת האישור ויצרף את האישור לכיס הפרוטוקול.
אישור לחילוף של יו"ר ועדת קלפי ,יהיה חתום על ידי בא כוח הסיעה או על ידי מרכז הסיעה בוועדה
האזורית ,או ממלאי מקומם ,או על ידי הממונה על איוש קלפיות מטעם הסיעה ,ככל שמונה ממונה כאמור.
האישור יהיה באמצעות טופס .3

חילופים של סגני יו"ר או של חבר ועדה
כתב המינוי של סגן יו"ר ועדה ושל חבר ועדה בלעדי לקלפי מסוימת .הנושא כתב מינוי יכול לכהן בתפקיד
הנקוב בכתב המינוי ,רק בקלפי שמופיעה בכתב המינוי.
ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי (כפי שנקבע בטופס  ,)1חייב להישמר במשך כל יום הבחירות .בשום
אופן לא יכהנו בו זמנית שני נציגי אותה סיעה בוועדת הקלפי ,לרבות מינוי משקיף מסיעה המיוצגת
בוועדת הקלפי.
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חילוף של סגן יו"ר ועדה ייעשה על-ידי סגן יו"ר ועדה אחר ,בעל כתב מינוי מאותה סיעה .חילוף של חבר
ועדה ייעשה על-ידי חבר אחר בעל כתב מינוי מאותה סיעה.
כתב המינוי של יו''ר ועדת הקלפי ישמר בכיס הפרוטוקול ,וכתבי המינוי של סגן יו''ר ועדת קלפי וחבר
ועדת קלפי יישארו בידם.

מזכיר ועדת הקלפי ירשום במקום המתאים לכך בפרוטוקול את פרטיו של כל חבר ועדה ואת שעת תחילת
כהונתו וסיומה; חבר הוועדה יחתום ליד שמו בסעיף חילופים בקרב חברי ועדת קלפי .כל חבר ועדה שלא
נכח בזמן פתיחת הקלפי בבוקר ,יירשם במקום המיועד לכך בפרוטוקול בעמוד של חילופי גברי.

משקיפים בוועדות הקלפי
מי זכאי להיות מיוצג על-ידי משקיף?
א .סיעה בכנסת היוצאת ,שאין לה נציג בוועדת הקלפי.
ב .רשימת מועמדים חדשה ,שאינה מיוצגת בכנסת היוצאת.
מי ממנה את המשקיף?
מרכז הסיעה באזור או ממלא מקומו ,או בא-כוח של רשימת המועמדים החדשה או המשקיף של רשימה
כזו בוועדה האזורית.

שים לב!
אין לאפשר נוכחות של יותר מנציג אחד מכל רשימת מועמדים או סיעה בוועדת
הקלפי ,בכל עת.

משקיף רשאי לעשות את הדברים הבאים:



להוסיף בפרוטוקול ועדת הקלפי את הערותיו העובדתיות ,הנוגעות לפעולות הוועדה .את
ההערות ירשום ה מזכיר בפרוטוקול ,במקום המיועד לכך ,והמשקיף שביקש את הרישום יאשר
אותן בחתימת ידו .במקום רישום ההערות בפרוטוקול הוועדה ניתן לצרף לפרוטוקול מסמך
נפרד ,חתום על-ידי המשקיף.



לבדוק את תא ההצבעה מעת לעת ,כאשר אין מצביעים מאחורי הפרגוד ,ולוודא שיש כמות
פתקים מספקת לרשימה שהוא מייצג או לכל רשימה אחרת.



לחתום על עותקי הפרוטוקול.



ללוות את מזכירי ועדת הקלפי בעת העברת חומרי ועדת הקלפי בתום יום הבחירות לוועדת
הבחירות האזורית.
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כתב מינוי למשקיף
כתב המינוי למשקיף (טופס  )8תקף למספר קלפיות והמשקיף רשאי לכהן בכל אחת מהקלפיות שמספריהן
צוינו בכתב המינוי.

שים לב!
כתב המינוי של המשקיף יישאר בידיו ולא יצורף לפרוטוקול.

מזכיר ועדת הקלפי
 .1יו"ר הוועדה המרכזית ,או יו"ר הוועדה האזורית אם הוסמך לכך על-ידי יו"ר הוועדה המרכזית ,ימנה
מזכיר לוועדת קלפי.
 .2ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית ,רק אם נכח בה מזכיר הוועדה וחבר ועדה אחד לפחות.
הערה :לא התייצב מזכיר ועדת הקלפי במועד ,יש להתקשר למוקד של הוועדה האזורית ולבקש מזכיר
חלופי.
 .3המזכיר יישב במקום הקרוב ביותר למקום כניסת הבוחרים ,לשם זיהויים בטרם ההצבעה .המזכיר
הוא האחראי מנהלית וחוקית לעבודתה הסדירה של ועדת הקלפי ולרישום בפרוטוקול.

תפקידי מזכיר ועדת הקלפי
 .1לזהות את הבוחרים על פי אחד מאמצעי הזיהוי הקבועים בחוק :תעודת זהות ,דרכון ישראלי תקף,
רישיון נהיגה ישראלי תקף ,תעודת חבר הכנסת ה ,23-תעודת שוטר ,תעודה צבאית תקפה (תעודת
חוגר ,תעודת קצין או תעודת נגד) .לא ניתן להצביע עם חוגר מילואים.
 .2לעמוד לרשות ועדת הקלפי בקבלת החומר והציוד מהוועדה האזורית ,בהעברתו למקום הקלפי,
בהצבתו ובהכנתו לפעולות הוועדה.
לשמור על החומר ועל הציוד שבידי ועדת הקלפי במהלך יום הבחירות.
 .3לרשום את פרוטוקול ועדת הקלפי
 .4לרשום בפרוטוקול את ההרכב הסיעתי של ועדת הקלפי ,על פי ההודעה המצורפת לחומר ההצבעה
וכן את החילופים של בעלי תפקידים בקלפי (חילופי גברי).
 .5לחתום על פרוטוקול ועדת הקלפי.
 .6להדביק על מעטפות ההצבעה את מדבקת ה ,RFID-ולהזין את פרטי הבוחרים באפליקציה
הייעודית.
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 .7לארוז את חומר הבחירות בסיום עבודת ועדת הקלפי ,להתלוות להעברת תיבת הקלפי והציוד עם
המזכיר הנוסף שמונה לאותה ועדת קלפי ,ובהיעדר מזכיר נוסף ,על ידי מפקח טוהר הבחירות
שמונה לאותה ועדת קלפי.
 .8מזכיר ועדת הקלפי יהיה אחראי על שמירת הסדר במקום הקלפי ,והוא רשאי להרחיק אדם המתנהג
שלא כשורה .לא ניתן לעשות שימוש בסמכות זו ,כדי למנוע את הזכות להצביע מבוחר הזכאי
להצביע בקלפי.

עריכת הפרוטוקול
על מזכיר ועדת הקלפי לבצע את הרישום בפרוטוקול המקור על כל פרטיו .הרישום ייעשה ברציפות במהלך
יום הבחירות ,בעת ביצוע כל פעולה ,או בעת קבלת החלטה הטעונה רישום בפרוטוקול.
אין לדחות רישום כלשהו עד לסגירת מקום הקלפי או עד לתום ההצבעה.

סמכויות וקבלת החלטות
ועדת הקלפי היא הסמכות הבלעדית לקבל החלטה הנוגעת ל מהלך ההצבעה במקום הקלפי ,מפתיחת מקום
הקלפי ועד ל סיום ההצבעה ,בכפוף להוראות החוק ,לתקנות ולהוראותיה של ועדת הבחירות המרכזית.
כאשר מתעוררת בעיה ,על ועדת הקלפי לקבל החלטה באופן מידי ,ואין היא רשאית להימנע מהחלטה או
לדחותה למועד אחר.
החלטות ועדת הקלפי יתקבלו בהצבעה ,ברוב קולות של המשתתפים; במקרה שהדעות שקולות ,יכריע יו"ר
הוועדה.
בהיעדר יו"ר ועדת הקלפי ,ימלא סגן יושב הראש את מקומו.
ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר חברים ,ובלבד שנכח בה גם מזכיר הוועדה.
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נוכחות במקום הקלפי
בעלי התפקידים הבאים רשאים להימצא במקום הקלפי בעת פתיחת הקלפי ובמהלך ההצבעה:



חברי ועדת הקלפי או ממלאי מקומם.



מזכירי ועדת הקלפי.



משקיפים מטעם רשימות או סיעות שאינן מיוצגות בוועדת הקלפי (משקיף אחד בלבד
מטעם כל סיעה או רשימה שאינה מיוצגת!).



חברי ועדת הבחירות המרכזית או ממלאי מקומם.



חברי ועדת הבחירות האזורית או ממלאי מקומם.



בוחרים שהותרה כניסתם לשם הצבעה.



שר הפנים או בא כוחו.



שוטרים הדרושים לשמירת הסדר ,לדעת ועדת הקלפי.



עובדי ועדת הבחירות המרכזית הנדרשים להימצא במקום הקלפי לצורך ביצוע עבודה
או תפקיד שקבע יו"ר ועדת הבחירות המרכזית.



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

מזכיר יקר!
אין להרשות נוכחותו של אף אדם ,מלבד בעלי התפקידים המנויים לעיל.
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.2סביבת העבודה
מתחם הקלפי

–

הקלפיות ימוקמו במתחמי הצבעה באוהלים או מבני קופות חולים או מבני רשות מקומית .בכל מתחם ומבנה
יהיה נציג האחראי על סביבת המקום (אב בית/איש טכני/מפיק אירוע) .ניתן לפנות לנציג זה בכל סוגיה
הקשורה לסביבת העבודה בלבד.
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ציוד הקלפי
חומר ההצבעה וציוד ההצבעה יימסרו על ידי ועדת הבחירות האזורית.

ציוד מיגון
לוועדת הקלפי יסופק ציוד מגן כמפורט בטבלה שלהלן:

קלפי ייעודים
למבודדים

קלפי ייעודית
לחולים במבנה
(מלונית)

קלפי ייעודים
לחולים באוהלים



עטיית מסכה



מחיצה למניעת
העברת רסס טיפתי
בגובה  130ס"מ

חברי הוועדה אשר
יושבים מאחורי
מחיצה גבוהה

חברי הוועדה אשר
יושבים מאחורי
מחיצה גבוהה



עטיית מסכה



עטיית מסכה



חיטוי משטחים פעם
בשעה



חיטוי משטחים פעם
בשעה



חיטוי משטחים פעם
בשעה



אוורור חדרים פעם
בשעה



אוורור חדרים פעם
בשעה



אוורור חדרים פעם
בשעה

אדם שיהיה בחשיפה
ישירה לחולה (מזכיר,
סדרן – מיגון מלא):





עטיית מסכה N95
משקף מגן פנים
כפפות
חלוק אל בד

אדם שיהיה בחשיפה
ישירה לחולה (סדרן
קורונה ,מפקח טוהר
בחירות – מיגון מלא):





עטיית מסכה N95
משקף מגן פנים
כפפות
חלוק אל בד

אדם שיהיה בחשיפה
ישירה לחולה (מזכיר,
סדרן  -מיגון מלא):





עטיית מסכה N95
משקף מגן פנים
כפפות
חלוק אל בד

ציוד ההצבעה
 .1ארגז קלפי מיוחד מקרטון ובו תא נפרד לאחסון הפרוטוקול .על הארגז תודבק מדבקה עם
מספר הקלפי.
 .2פתקי ההצבעה לכל הרשימות המתמודדות לכנסת.
 .3פתקים ריקים לבנים.
 .4פרגוד תא הצבעה.
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 .5פרגודי מיגון לשולחן ועדת הקלפי ולשולחן המשקיפים.

 .6כוורת לסידור פתקי ההצבעה לפי סדר א'-ב' (בקלפי ניידת תגיע הכוורת עם מכסה).
 .7עט בצבע כחול.
 .8ארגז ירוק ובו חומרי מיגון וחיטוי :מסיכות הגנה ,אלכוג'ל ומגבוני חיטוי.

 .9הודע ה על ההרכב הסיעתי של חברי ועדת הקלפי (טופס .)1
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 .10פרוטוקול עם עותק כימי (שיהווה את פרוטוקול ההעתק).
 .11מעטפות הצבעה פנימיות (כחולות).

 .12תיבה לאחסון מעטפות.
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 .13מעטפות חיצוניות (לבנות) עם כיתוב בצבע ירוק.

 .14אישורים על היות המצביעים חייבים בבידוד.
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 .15מדבקות - RFID

 .16מנעולים (סוגרים) לנעילת הקלפי (פלומבות) בצבע אפור.

 .17מנעולים צבעונים (פלומבות) בזוגות ,שתיים מכל צבע.
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 .18מעטפת אריזה חומה לאחסון הפרוטוקול בגמר ההצבעה ,אשר עליה מדבקה עם מספר הקלפי.

 .19מעטפות אריזה ושקיות ניילון לאריזת חומר הבחירות שנותר ללא שימוש בסוף ההצבעה.
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 .20חוק הבחירות לכנסת ותקנות הבחירות לכנסת.
 .21השילוט הדרוש למקום הקלפי (הודעה בדבר קולות כשרים ופסולים ,הודעה בדבר רשימות
מועמדים שאושרה ,דוגמאות של תעודות והיתרים).
 .22ציוד משר די (עטים ,מהדקים ,נעצים ,מספריים וכו').
 .23אמצעי תאורה לשעת חירום.

מבנה הקלפי הייעודית לחייבים בבידוד
הקלפי הייעודית לחייבים בבידוד היא בעלת מבנה מיוחד.
תיבת הקלפי היא ארגז מקרטון ובו שני מכסים (להלן :המכסה הראשון ומכסה החריץ) .המכסים ניתנים
לנעילה במנעול בעל שני חורים לנעילה – חור לכל מכסה .נעילת מכסה החריץ אינה מאפשרת הוצאה של
מעטפות מתוך התיבה או הכנסת מעטפות לתוכה.

שים לב!
מכסה הקלפי הראשון יישאר סגור לאורך כל יום הבחירות ,לאחר שנבדק בתחילת יום
הבחירות וננעל (כפי שיוסבר בהמשך) .המכסה הראשון ייפתח רק בוועדת הבחירות
המרכזית .במכסה הקלפי יש חריץ להכנסת מעטפות ההצבעה.
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כאמור ,במכסה הקלפי נמצא חריץ שדרכו מוטלת מעטפת ההצבעה לתיבה.
כמו כן ,לתיבת הקלפי יש מכסה שני – להלן מכסה החריץ ,האוטם את מכסה הקלפי .במכסה זה מותקן
פתח לסגירתו בלולאת המנעול השנייה ,המיועדת לנעילה.
מספרם של מנעולי הביטחון יירשם בפרוטוקולים!

דוגמה של מנעול ביטחון

מכסה החריץ יינעל בעת סיום ההצבעה ולא ייפתח ,אלא בוועדת הבחירות המרכזית ,במשכן הכנסת.
בעת נעילת מכסה החריץ ,יירשם מספר המנעול במקום המיועד לכך בפרוטוקול.

בצד תיבת הקלפי נמצא תא המיועד לאחסון הפרוטוקול .יש להכניס את הפרוטוקול לתוך המעטפה החומה
המיועדת לכך) .תא זה ננעל עם נעילת מכסה החריץ (ראה תמונה):
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זמני ההצבעה בקלפי
שעות ההצבעה בקלפיות ייעודיות לחייבים בבידוד הן מ 08:00-בבוקר עד  19:00בערב.
לשם ביצוע כלל הס ידורים הטכניים הנדרשים ,על חברי ועדת הקלפי והמזכיר להגיע למקום הקלפי בשעה
 7:00בבוקר לצורך הכנת מקום הקלפי להצבעה..
מי שהגיע למקום הקלפי בשעות ההצבעה ,זכאי להצביע גם אם התעכבה הצבעתו עד לאחר סיום שעות
ההצבעה.

שים לב!
הנכם מתבקשים להתייצב בזמן הנקוב באתר ההצבעה ,על מנת להכין את מקום
הקלפי כך שייפתח במועד ההצבעה ,כדי להספיק ולבצע את כל המטלות הנדרשות
לפני תחילת ההצבעה.

ניתן לפתוח את מקום הקלפי להצבעה בשעה שנקבעה ,ואף לנהל את ההצבעה עצמה ,גם אם לא כל חברי
ועדת הקלפי נוכחים במקום .ישיבת ועדת הקלפי תהא חוקית ובלבד שנכח בה מזכיר הוועדה ולפחות חבר
ועדה אחד.
אם נכח חבר אחד בלבד ,הוא יפעל כוועדת הקלפי ,והפרוטוקול שהוא יחתום עליו לא יהיה טעון חתימה של
חבר ועדה נוסף.
אם יו"ר ועדת הבחירות האזורית נוכח כי קלפי לא נפתחה במועד משום שלא היה במקום מזכיר או אף חבר
ועד ת קלפי; או שיש צורך להחליף את מזכיר הוועדה – ימנה יו"ר ועדת הבחירות האזורית מזכיר ועדת
קלפי נוסף שישמש כחבר ועדה או כמזכיר ,לפי העניין .יש לעדכן את הוועדה האזורית על כל עיכוב בפתיחת
הקלפי.
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ארגון מקום הקלפי
הפעולות שעל חברי הוועדה לבצע עם הגעתם למקום ההצבעה:



לסדר שולחן וכיסאות לחברי הוועדה ולמזכירים ,ושולחן נפרד וכיסאות למשקיפים ,שלא יהיה
סמוך לשולחן הוועדה .יש להניח את השילוט המתאים לפי סדר הישיבה של בעלי התפקידים
בשולחן.



להציב במקום הקלפי את ההודעות הרשמיות של ועדת הבחירות המרכזית.



להקים תא הצבעה באמ צעות פרגודים מול שולחן הוועדה ,במרחק מתאים ,באופן המבטיח את
חשאיות ההצבעה .יש לוודא שיש מספיק מקום למעבר כיסא גלגלים.



למקם את תיבת הקלפי בצמוד לשולחן הוועדה ,לפני חברי הוועדה ,באופן שהחריץ יימצא
בגובה שולחן הוועדה ולא נמוך ממנו .על תיבת הקלפי תודבק מדבקה עם מספר הקלפי.



להניח את הכוורת בתא ההצבעה ,בגובה שיאפשר למצביע בכיסא גלגלים להגיע עד לקצה
הכוורת (עד לפתקים הרחוקים ביותר ממנו).



לשים בתא ההצבעה את הכוורת ובה פתקי ההצבעה של כל הרשימות המתמודדות ,לפי סדר
א'-ב' ובצרורות נפרדים .כמו כן יונחו פתקי הצבעה לבנים ריקים ועט כחול.



לתלות בתוך תא ההצבעה ומחוץ למקום הקלפי את ההודעות הרשמיות של יושב ראש ועדת
הבחירות המרכזית (הרשימות המתמודדות  -כינויים ואותיות ,והודעה על פתקים פסולים).



ככל שתתקבל הודעה רשמית של ועדת הבחירות המרכזית בלבד על הסרת מועמדותן של
רשימות – יש לסמן את הרשימות שלא תתמודדנה לכנסת בשל הסרת מועמדותן בהודעה על
הרשימות .כמו כן ,יש להוציא את פתקי ההצבעה של אותן רשימות.



יש להתקין את כל אמצעי המיגון שסופקו לקלפי וללבוש את ציוד המיגון.



אם נמצאו מעטפות פגומות ,הן יוכנסו למעטפת אריזה מיוחדת (טופס 17א') .מעטפת האריזה
המיוחדת תיסגר בנייר דבק ויושב ראש ועדת הקלפי ,כמו גם כל חבר נוסף שירצה בכך ,יחתמו
עליה באופן שחלק מהחתימה יהיה על נייר הדבק וחלק מהחתימה על המעטפה עצמה.



יו"ר ועדת הקלפי ימנה שניים מחברי הוועדה (כולל היו"ר בעצמו) ,טרם פתיחת הקלפי להצבעה,
אשר יחתמו על  25ממעטפות ההצבעה הפנימיות ,במקום המיועד לכך ,ויניחו את המעטפות
בתיבה לאחסון מעטפות .יש לוודא כי קיים מלאי של מעטפות פנימיות חתומות 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 בפרוטוקול .אם נוכח רק חבר ועדת
קלפי אחד ,ניתן להסתפק בחתימה אחת בלבד על המעטפה ,אך יש לרשום הערה על כך
במקום המתאים לכך בפרוטוקולים.



יש לרשום במקום המתאים לכך בפרוטוקול הוועדה את מספר המעטפות שנחתמו ,שמות
החותמים וחתימתם.



לפני התחלת ההצבעה ,יציג יושב ראש הוועדה את תיבת הקלפי לעיני חברי הוועדה הנמצאים
ב אותה שעה במקום הקלפי ,כשהיא פתוחה וריקה מתוכן.



לאחר שהנוכחים וידאו כי הקלפי ריקה ,ינעל יושב ראש הוועדה את המכסה הראשון במנעול
הביטחון (מנעול אפור) שסופק על-ידי וועדת הבחירות המרכזית ,באופן שהקלפי לא תהיה
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ניתנת לפתיחה אלא על-ידי שבירת המנעול .יש לרשום את מספר המנעול במקום המתאים
לכך בפרוטוקול לפני ההצבעה .מנעול זה ייפתח רק בוועדת הבחירות המרכזית בכנסת .אין
הוועדה רשאית לפתוח את המכסה הראשון לאחר נעילתו.



לרשום בפרוטוקול את שעת הפתיחה של מקום הקלפי ואת שמות חברי הוועדה שנוכחים
באותה שעה ,כולל השתייכותם הסיעתית .כמו כן ,יירשמו יתר הפרטים הנדרשים בהתאם
לפרוטוקול.

שים לב!
לפני פתיחת מקום הקלפי לציבור ,בדוק וודא כי כל הפעולות בוצעו.
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המזכיר ישמור את כל מעטפות ההצבעה ,החתומות ושאינן חתומות בתיבת לאחסון
מעטפות ההצבעה.



במקרה של יציאת המזכיר מחדר הקלפי עליו לנעול את תיבת המעטפות ואת תיבת
הקלפי במנעולי בטחון צבעוניים (כל זוג חייב להיות בצבע זהה) המיועדים לכך ולציין
את דבר הסגירה בפרוטוקול בפרק של ההערות.

אין להפסיק את ההצבעה במקום קלפי שנפתח להצבעה אלא בשעה שנקבעה לסגירתו או אם התקבלה
הוראה כאמור מאת יו"ר הוועדה המרכזית.

חלוקת תפקידים בין חברי ועדת הקלפי


יו "ר ועדת הקלפי ימנה שני חברי ועדה ,מסיעות שונות (אם נוכחים כאלה) ,אשר יחתמו
על כמות מעטפות הצבעה (מעטפות פנימיות) ,לפני פתיחת מקום הקלפי להצבעה.



שמות החברים שחתמו על המעטפות ושעת החתימה ,יירשמו במקום המתאים לכך
בפרוטוקול .על החותמים לחתום את שמם במקום המיועד לכך בפרוטוקול.



מעת לעת יש לוודא כי יש כמות מספקת של מעטפות שנחתמו ולהבטיח כי שני חברי
ועדה שמונו לכך יחתמו על כמות נוספת של מעטפות הצבעה .שימו לב! אין מניעה
להחלפת החברים הרשאים לחתום על מעטפות ההצבעה ,בתנאי שמונו על-ידי היו"ר.



אם נוכח רק חבר ועדה אחד ,מספיקה חתימת ידו על מעטפות ההצבעה ,אך תירשם
על כך הערה בעמוד המתאים לכך בפרוטוקול.



אין לחתום בנוכחות בוחר על מעטפה שתימסר לו.



מעטפות פנימיות חתומות ישמרו בתיבת אחסון המעטפות.



כל חבר ועדה רשאי לבדוק מעת לעת אם יש בקופסה מספיק מעטפות חתומות.



יש לשמור בנפרד את כל מעטפות ההצבעה החיצוניות.
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הוראות כלליות
שמירת הסדר ואי תעמולה


מזכיר ועדת הקלפי ישמור על הסדר במקום הקלפי; הוא רשאי להרחיק אדם המתנהג
שלא כשורה ,ואדם זה לא יחזור למקום הקלפי אלא ברשות המזכיר; אין להפעיל כוח
זה כדי למנוע הצבעה של בוחר הזכאי להצביע במקום.



מונה סדרן למקום הקלפי ,יקבל מאת הוועדה האזורית כתב מינוי לפי טופס .14
הסדרנים יהיו כפופים להוראות מזכיר ועדת הקלפי והם יושיטו כל עזרה שתידרש.



אסורה כל תעמולה בכתב ,בע"פ או בצורה אחרת ,במקום הקלפי.



חברי ועדת הקלפי ,המזכיר והמשקיפים יימנעו מלנהל שיחות כלשהן עם הבוחרים
המבקשים להצביע ,פרט לשיחות של חברי הוועדה הכרוכות בזיהוי המצביעים ובמהלך
ההצבעה.



במקום הקלפי אין להשתמש בטלפון נייד או במכשיר קשר פועל ואין להתקשר ממנו או
לקבל שיחות אליו ,במשך כל שעות ההצבעה ,אלא לצורך ניהול ההצבעה או במקרה
חירום .כמו כן ,אין להפעיל במקום רדיו או טלוויזיה.
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 .3תהליך ההצבעה
זיהוי הבוחרים
מי הם הבוחרים? למי יש זכות הצבעה בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד?
בקלפי ייעודית רשאים להצביע חייבים בבידוד ,שוטר ,מזכיר ועדת הקלפי ,חברי ועדת קלפי ,מפקח טוהר
הבחירות וסדרן.
"חייב בבידוד"  -אדם שחלה עליו חובת בידוד לפי הוראות סעיף 20א לפקודת בריאות העם ,1940 ,לעניין
נגיף הקורונה ,לרבות חולה כמשמעותו לפי הוראות הסעיף האמור.

שים לב!

חובת ההזדהות בפני מזכיר ועדת הקלפי
ניתן להזדהות בפני ועדות הקלפי באחד מאמצעי הזיהוי הבאים:



תעודת זהות (רגילה או ביומטרית).



דרכון ישראלי תקף.



רישיון נהיגה תקף הכולל את תמונת בעל הרישיון.



תעודת חבר הכנסת ה.23-



תעודת שוטר.



תעודה צבאית בתוקף (תעודת חוגר ,קצין או נגד) שהונפקה על ידי צבא ההגנה
לישראל ,למעט חוגר מילואים.

על המזכיר להתבונן באמצעי הזיהוי ובפניו של המבקש להצביע ,לשם זיהויו הוודאי.
בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר תצלומו או שהתצלום נתלש מהדף ,אינו רשאי להצביע; כמו כן ,לא יורשה
ל הצביע בוחר שבאמצעי הזיהוי שלו חסר הדף שבו רשום שמו; ספח לתעודת זהות אינו מהווה אחד מאמצעי
הזיהוי .כמו כן ,יש לבדוק שהפרטים המצוינים באמצעי הזיהוי תואמים לפרטים באישור הצבעה בקלפי
בבית חולים.

שים לב!
מזכיר הוועדה והוא בלבד יזהה את הבוחר.
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דוגמאות של אמצעי זיהוי

אישור על היות הבוחר חייב בבידוד
על הבוחר להציג אישור על היותו חייב בבידוד או לחתום על הצהרה בדבר היותו חייב בבידוד .בוחרים שלא
הציגו אישור יידרשו לחתום על ההצהרה ,בהתאם לנוסח שבפנקס האישורים שסופק לוועדת הקלפי.
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הליך ההצבעה
הליכי ההצבעה וסדריה
חלוקת התפקידים וסדר הפעולות
 .1אחד ממזכירי ועדת הקלפי ,יעמוד בכניסה לקלפי המזכיר יקבל מידי הבוחר את אמצעי הזיהוי,
וכן יבקש ממנו להציג אישור על כך שהוא חייב בבידוד .אם לא הציג הבוחר אישור על היותו
חייב בבידוד ,יש לבקשו למלא הצהרה בדבר היותו חייב בבידוד.
 .2המזכיר יתבונן בתמונה אשר באמצעי הזיהוי וישווה את פני הבוחר לתמונה שבתעודה.
 .3לאחר שבוצע זיהוי ודאי ,המזכיר ימסור לבוחר מעטפת הצבעה שנחתמה מראש בידי חברי
הוועדה ,ויפנה את הבוחר לתא ההצבעה.
 .4המזכיר יעביר את אמצעי הזיהוי ואת אישור הצבעה בקלפי ייעודית לחייבים בבידוד למזכיר
הנוסף היושב מאחורי המחיצה יחד עם חברי הוועדה.
 .5המזכיר שנמצא מאחורי המחיצה יכתוב את פרטי הבוחר על מעטפת ההצבעה החיצונית ,ידביק
על המעטפה מדבקת ( RFIDמדבקת איתור וזיהוי) יכניס את פרטי הבוחר לאפליקציה
הייעודית ,וירשום את פרטי הבוחר בפרוטוקול ועדת הקלפי.
 .6הבוחר ייכנס לתא ההצבעה ,יבחר בפתק הצבעה של הרשימה שבה בחר ,יכניס את פתק
הצבעתו למעטפת ההצבעה שנמסרה לו ויחזור לוועדת הקלפי.
ככל שהבוחר הטיל את המעטפה הפנימית לתוך תיבת הקלפי טרם הכנסתה למעטפה החיצונית ,או בטרם
נרשמו פרטיו של הבוחר על המעטפה החיצונית ,יש לרשום על כך הערה בפרוטוקול .לאחר שנרשם
בפרוטוקול יש לאפשר לבוחר להצביע בשנית.
 .7בשלב זה ,הבוחר יקבל מאת הוועדה מעטפת הצבעה חיצונית ויכניס בעצמו את מעטפת
ההצבעה הפנימית (הכחולה) למעטפה החיצונית (הלבנה).
 .8הבוחר יטיל בעצמו את המעטפה (מעטפת ההצבעה החיצונית הלבנה) לתוך תיבת הקלפי.

על ועדת הקלפי לבדוק לעי תים תכופות שהפתקים בתא ההצבעה מסודרים כדרוש .כל חבר ועדת קלפי וכל
משקיף רשאים לבדוק אם מלאי הפתקים לא אזל ואם הפתקים מסודרים כדרוש ,ובלבד שבזמן הבדיקה לא
יימצא בוחר בתא .בעת הבדיקה יש גם לוודא שהפתקים שבתא לא סומנו או לוכלכו.
פתקים שסומנו או לוכלכו יש לסלק מן התא ולארוז אותם במעטפת אריזה (טופס 17א).

הערה :כאשר ועדת קלפי פועלת בהרכב של פחות משלושה חברים ,יבצעו
החברים הנוכחים במקום את כל התפקידים המתוארים לעיל.
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קלפי הצבע וסע
א.

קלפי ייעודית לחולים מאומתים שבה הבוחר מגיע עד לפתח הקלפי באמצעות רכב הסעה

ב.

הקלפי תמוקם במרכז רחבה או חניון פתוח המרוחק ככל הניתן מריכוזי אוכלוסייה.

תרשים מהלך ההצבעה חולי קורונה מאומתים  -רגלי
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תרשים מהלך ההצבעה – חולי קורונה מאומתים – מהרכב (ועדת קלפי)
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ניהול הפרוטוקול ועריכתו
על מזכיר ועדת הקלפי לבצע את הרישום בפרוטוקול על כל פרטיו בפרוטוקול (לפרוטוקול ישנו 'העתק כימי'
שהוא למעשה דפיו הצהובים של הפרוטוקול) .הרישום ייעשה ברציפות במהלך יום הבחירות ,בעת ביצוע
כל פעולה או בעת קבלת החלטה הטעונה רישום בפרוטוקול.
חברי הוועדה ,המשקיפים ומזכיר ועדת הקלפי רשאים להוסיף לפרוטוקול את הערותיהם העובדתיות,
הנוגעות לפעולת הוועדה בתוך מקום הקלפי; ההערות יירשמו במקום המתאים לכך בפרוטוקול על ידי
המזכיר .מי שביקש את רישום ההערות יאשר את הרישום בחתימת ידו.
במקום לרשום את ההערות בפרוטוקול ,אפשר לצרף לפרוטוקול דף נפרד ובו ההערות שיהיו חתומות
על-ידי מי שביקש את הרישום .חברי ועדת הקלפי והמזכיר ,יחתמו על הפרוטוקול .כמו כן ,המשקיפים
רשאים לחתום על הפרוטוקול.
החתימות יירשמו במקום המתאים לכך בפרוטוקול וכן בתחתית כל דף של רשימת מצביעים .נוכח חבר
ועדה אחד בלבד ,י פעל הוא כוועדת קלפי ,והפרוטוקול שיחתום עליו לא יהיה טעון חתימה נוספת של חברי
ועדת הקלפי .בכל מקרה ,יחתום המזכיר על הפרוטוקול.
יש להכניס את הפרוטוקול המקורי למעטפה החומה שנועדה לכך ,היא תוכנס לתא שיועד לכך בתיבת
הקלפי וזו תינעל מיד לאחר מכן.
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הצבעות בהליך שונה
ליווי מצביעים שאינם מסוגלים לבצע את פעולת ההצבעה בעצמם
בעת ההצבעה יימצא בתא ההצבעה בוחר אחד בלבד .עם זאת ,בוחר שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל
לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה ,רשאי להביא אי תו מלווה שיעזור לו בפעולות ההצבעה.
יש להקפיד על התקיימות הדרישה שהמצביע "אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה
לבדו" ,מחמת מחלה או מום .הדגש הוא על מגבלה פיזית המונעת מהמצביע לבצע את הפעולות בתא
ההצבעה .לדוגמה ,מצביע עיוור; מצביע שאינו מסוגל לבצע את פעולת ההצבעה בידיו בשל מחלה או מום.
בוחר שמסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה ,אך מסיבת מחלה או מום הבנתו
מוגבלת ,אינו רשאי להיכנס לתא ההצבעה עם מלווה.

שים לב!
אי ידיעת קרוא וכתוב אינה מחלה או מום ועל כן אין להרשות במקרה כזה
הצבעה בעזרת מלווה.

יש לוודא שהבוחר הביא איתו מלווה ,על פי רצונו האישי ,כדי שזה יעזור לו בפעולת ההצבעה (להבדיל
ממקרים שבהם המלווה מביא איתו את הבוחר) .כדי להשתכנע ולוודא שהבוחר הוא שמביא את המלווה,
יש להפנות אליו שאלה ישירה.
מלווה לא יהיה מנהל או עובד של המוסד שבו שוהה המצביע .נוסף על כך ,מלווה לא ילווה יותר משני
מצביעים ביום הבחירות .פרטי המלווה יצוינו בפרוטוקול.
אם ישנו ספק באשר לעמידת המקרה בתנאים האמורים לעיל ,הסמכות להכרעה בעניין נתונה למזכיר ועדת
הקלפי.
שימו לב! מלווה אינו רשאי ללוות יותר משני בוחרים .לפיכך ,על ועדת הקלפי לבדוק בטופס 19ב' בפרוטוקול
כי מלווה שנרשם בטופס ילווה אך ורק שני בוחרים.
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הצבעת שוטרים
שוטר רשאי להצביע בכל קלפי ,באמצעות הצגת תעודת שוטר ,וזאת באמצעות מעטפה חיצונית לבנה עם
כיתוב אדום כפי שמצביע המזכיר.

הצבעת מזכיר ועדת קלפי וחברי ועדת הקלפי
מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש כמזכיר .זיהויו יהיה בפני יושב ראש ועדת הקלפי.
מזכיר המצביע במקום הקלפי שבה הוא משמש מזכיר ,יכניס את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית.
ועדת הקלפי תציין את שמו ,את מספר זהותו ואת כתובתו על גבי המעטפה החיצונית .המזכיר יטיל את
המעטפה לתוך תיבת הקלפי לעיני חברי הוועדה.
יו"ר ועדת הקלפי ידאג שיירשם בעמוד המתאים לכך בפרוטוקול ,כי מזכיר ועדת הקלפי הצביע בקלפי זו,
במעטפה חיצונית.

חבר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש חבר ,בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 .1אם שימש חבר באותה קלפי לפחות שש שעות רצופות ,שבהן הייתה הקלפי פתוחה להצבעה.
 .2יו"ר ועדת הבחירות המרכזית ,השתכנע כי קיימות נסיבות מיוחדות אשר בשלהן נבצר מחבר
ועדה להצביע בקלפי באזור מגוריו .בהתקיים אחד התנאים שלעיל ,יזדהה חבר הוועדה בפני
מזכיר ועדת הקלפי ויהיה רשאי להצביע במעטפה חיצונית ,באופן זהה להצבעת המזכיר.
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הצבעת חברי ועדת הבחירות המרכזית ועובדי ועדת הבחירות
עובד בוועדת הבחירות המרכזית או בוועדת הבחירות ה אזורית ,לרבות מי שמבצע בעבור הוועדה תפקיד
או מעניק לה שירות ביום הבחירות (כגון – מאבטחים ,סדרנים וכיוצא בזה) ,ובלבד שיושב ראש הוועדה
המרכזית ,או עובד הוועדה שהוא הסמיך לכך ,נוכח כי קיימות נסיבות הקשורות למילוי תפקידו של החבר
או העובד ביום הבחירות שבשלהן נבצר ממנו להצביע בקלפי באזור מגוריו.
המבקש להצביע יציג תעודה הצבעה שהנפיקה לו הוועדה המרכזית ובה צוין כי הוא רשאי להצביע כאמור
לעיל.
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.4סיום ואריזת הקלפי
סיום ההצבעה
סגירת מקום הקלפי  -סיום ההצבעה
שעה אחת לפני תום ההצבעה (משמע ,בשעה  )18:00יתאמו ביניהם חברי הוועדה את שעוניהם.
במידה ובשעת סגירת הקלפי נותרו מצביעים שטרם הצביעו ,יש להכניס את המצביעים הנותרים למקום
הקלפי או להגדיר אזור המתנה מחוץ למקום הקלפי באמצעות הסדרן ,בכפוף להנחיות הקורונה.
יש לחלק פתקי המתנה חתומים על ידי יו"ר ועדת הקלפי עם מספרים סידוריים.
יש לאפשר לבוחרים להצביע לפי סדר הפתקים שחולקו.
לאחר סגירת הדלתות ,יוכנסו למקום הקלפי רק בוחרים שבידם פתק המתנה שחולק מבעוד מועד.

הכנות לסגירת מקום הקלפי
מיד אחרי גמר ההצבעה ,ללא כל הפסקה ,נערכים להעברת הקלפי לוועדת הבחירות האזורית.
הרשומים מטה והם בלבד רשאים להיות נוכחים במקום הקלפי במהלך ההכנות לסגירה:



חברי ועדת הקלפי.



מזכיר ועדת הקלפי.



חברי הוועדות המרכזית והאזורית.



שר הפנים או בא-כוחו.



משקיפים.



שוטרים – אשר לדעת הוועדה דרושים לשם שמירת הסדר.



מפקח טוהר הבחירות ,עם כתב מינוי כפי שמסרה ועדת הבחירות המרכזית.
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סיום הצבעה בקלפי
 .1הסתיימה ההצבעה ,ירשום המזכיר והמזכיר הנוסף או חבר ועדת הקלפי בעמוד המתאים לכך
בפרוטוקול את שעת סיום ההצבעה ואת מספר הבוחרים שהצביעו ,לפי הרשימה המפרטת את
שמותיהם בפרוטוקול.
 .2יש לרשום בפרוטוקול את מספר מנעול הביטחון ,המיועד לנעילת מכסה החריץ.
 .3הוועדה תארוז את המעטפות בצרורות נפרדים .הוועדה תאסוף את פתקי ההצבעה שנותרו ללא
שימוש.
 .4חברי הוועדה וכן המזכיר יחתמו על הפרוטוקול .כמו כן ,הם יחתמו בתחתית כל עמוד של רשימות
המצביעים.
 .5יש להכניס את הפרוטוקול המקורי למעטפה החומה שנועדה לכך ,אשר תוכנס לתא שיועד לכך
בתיבת הקלפי וזו תינעל מיד לאחר מכן.
 .6הוועדה תסגור את מכסה תיבת הקלפי במכסה החריץ ותנעל מכסה זה (בכלל זה גם את התא
שלתוכו הוכנס פרוטוקול המקור) במנעול שני ,בלולאת הסגירה השנייה .מספר המנעול השני הסוגר
את הקלפי יירשם בעמוד המתאים לכך בפרוטוקולים לפני נעילת הקלפי!
 .7כל יתר החומר ,הציוד המשרדי וכדומה ייארז במעטפת אריזה.
 .8תיבת הקלפי תיארז בשקית אריזה מיוחדת ,ובשקית נוספת.
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מסירת הקלפי בוועדת הבחירות האזורית
א.

בסיום ההצבעה יש להעביר את הקלפי לוועדת הבחירות האזורית .הקלפי תועבר על ידי שני
אנשים :מזכיר ועדת הקלפי והמזכיר הנוסף שמונה לאותה ועדת קלפי ,ובהיעדר מזכיר נוסף ,על
ידי מפקח טוהר הבחירות שמונה לאותה ועדת קלפי ,ושוטר מלווה.

ב.

בהגיע ועדת הקלפי לוועדה האזורית ,תעביר ועדת הקלפי את הקלפי למנהל הוועדה האזורית
או למי שהוא מינה לכך .אין להותיר את תיבת הקלפי ללא שמירה צמודה בשום שלב.
חברי הוועדה יחתימו את מקבל הקלפי בוועדה האזורית על הטופס המתאים[ .נספח ג']

ג.

מלווי תיבת הקלפי אחראים עליה באופן אישי ,מרגע הוצאתה ממקום הקלפי ועד
מסירתה למנהל הוועדה האזורית.
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