ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

משרד הפנים

מיקום קלפיות02455515 :

נוהל בקשה לקבלת סיוע למימון לשיפור הנגישות למקומות הקלפי
בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות
 .1כללי
 .1.1בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,2390מיום  ,1.1.2015ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
(להלן – ועדת הבחירות) ומשרד הפנים ,פועלים למתן סיוע לרשויות המקומיות לצורך
שיפור נגישותם של מקומות המיועדים להצבת קלפיות שאינם נגישים לאנשים
המוגבלים בניידות ,ואשר הנגשתם דורשת התאמות קלות בלבד .העתק מהחלטת
הממשלה זמין לעיון באתר האינטרנט של ועדת הבחירות.
 .1.2הסיוע יינתן לרשויות מקומיות אשר יפעלו לביצוע התאמות למקומות קלפי שאינם
נגישים ואשר הנגשתם דורשת התאמות קלות בלבד בהתאם לקביעת ועדת הבחירות.
ההתאמות האמורות יבוצעו בהתאם לתקן המיוחד להנגשת מקומות הקלפי לאנשים
המוגבלים בניידות.
 .1.3בנוהל זה
".1.3.1התאמה/ות קלה/ות" היא אחת מאלה או שילוב של כמה מהמפורטים להלן בדרך
מהחניה הסמוכה למקום הקלפי אל מקום הקלפי :
.1.3.1.1

הנמכת אבן שפת מדרכה;

.1.3.1.2

מיתון או הרחבת כבש או שניהם גם יחד;

.1.3.1.3

ביטול קפיצה של מספר סנטימטרים בין משטחים.

".1.3.2תקן הנגשת מקומות הקלפי לאנשים המוגבלים בניידות" – תקן מיוחד שגובש
בשיתוף עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות אשר העתק ממנו זמין לעיון באתר
האינטרנט של ועדת הבחירות.
 .1.4רשימת מקומות הקלפי הטעונים התאמה/ות קלה/ות בלבד על מנת להנגישם ,תפורסם
ותעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של ועדת הבחירות.
 .1.5ועדת הבחירות ומשרד הפנים יפנו לכל רשות מקומית שבתחומה אותרו מקומות או
ריכוזי קלפיות העומדים בקריטריונים למתן סיוע כאמור ,ויידעו אותן בפרטי הפרויקט,
פרטי מקומות הקלפי הרלוונטיים וההתאמות הנדרשות להם ובהקצאה התקציבית
שהוקצתה להם ,נוסח הפניה מצ"ב בנספח .1
 .1.1החזר ההוצאות יבוצע לפי עלות הביצוע בפועל של התיקון (כנגד האסמכתאות
המפורטות בסעיף  )4.2או לפי המחירון ,כפי שפורסם  -לפי המחיר הנמוך מביניהם,
ובכל מקרה לא יותר מההקצאה התקציבית שניתנה לאותו ישוב בגין אותו מקום קלפי
(ויובהר – לא ניתן להעביר הקצאה תקציבית ממקום קלפי פלוני לאחר).
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משרד הפנים

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 .2השיטה
 .2.1נציג ועדת הבחירות המרכזית ירכז את רשימת ריכוזי הקלפיות ומקומות הקלפי
הטעונים התאמות קלות בלבד ,בחלוקה לרשויות מקומיות ויעבירה לאגף התקציבים
במשרד הפנים .ברשימה ,יפורטו שם הרשות ,פרטי מקומות הקלפי ,פרטי ההתאמות
הקלות הנדרשות והערכה תקציבית שביצעו אנשי הוועדה ,בהתאם למחירון שערכה
יועצת מורשית נגישות ,של הוועדה.
 .2.2אגף התקציבים של משרד הפנים יעביר לנציג ועדת הבחירות המרכזית את מספרי
ההתחייבויות לכל רשות ,למטרן שילובו בפנייה כאמור בסעיף .2.4
 .2.3ככל שיישאר עודף תקציבי לשנה פלונית ,או שההערכה התקציבית תעלה על הסכום
המוקצב לאותה השנה ,יינתן הסיוע לפי סדרי העדיפות המפורטים להלן:
.2.3.1יישובים שבהם אין כלל מקום קלפי הנגיש לאנשים המוגבלים בניידות;
 .2.3.2יישובים שבהם אין מקום קלפי הנגיש לאנשים המוגבלים בניידות לכל 10,000
תושבים ביישוב;
 .2.3.3יתר היישובים שאותרו בהם מקומות קלפי כאמור ,בדירוג לפי מספר מקומות
הקלפי למספר התושבים ביישוב.
יובהר כי שימוש בעודפי תקציב ,ככל שיותר ,כפוף לאישורים הנדרשים לפי חוק יסודות
התקציב ,התשמ"ה.1985-
 .2.4לאחר גיבוש הרשימה בכל שנה ,תתבצע פניה לכל אחד מראשי הרשויות הנמצא ברשימה
לביצוע לאותה השנה ,הכוללת את פרטי הפרויקט ,פרטי מקומות הקלפי הרלוונטיים
וההתאמות הנדרשות להם וההקצאה התקציבית שהוקצתה להם .נוסח הפניה מצ"ב
בנספח  1לנוהל זה .העתק הפנייה יועבר לאגף תקציבים במשרד הפנים ולחשבת ועדת
הבחירות.
 .2.5לכל רשות יינתנו  1חודשים לביצוע ההתאמות הנדרשות מתאריך הוצאת ההתחייבות;
במידה ורשות לא תבצע את ההתאמות בתום  1חודשים ולא תודיע על עיכוב הנובע
מסיבות שלא תלויות בה ,תיסגר ההתחייבות התקציבית שהועמדה לה ,והתקציב יועבר
לביצוע לרשות אחרת.
 .2.1להלן יפורט סדר הפעולות לביצוע:
 .3פעילויות נדרשות לפני ביצוע ההתאמות:
 .3.1על הרשות לדאוג לצילום מקום הקלפי טרם התיקון ,בדגש על הדרוש תיקון (מספר
תמונות) ,על מנת לוודא שהתיקונים לא בוצעו בטרם הפנייה.
 .3.2בסמכות הרשות המקומית/הישוב להחליט באם לבצע את התיקונים באופן עצמאי או
על ידי בעל מקצוע חיצוני.
 .4פעילויות נדרשות לאחר ביצוע ההתאמות:
 .4.1צילום מקום הקלפי לאחר ביצוע התיקונים ,בדגש על צילום התיקונים שבוצעו ,על מנת
למנוע בדיקת סרק.
 .4.2אם התיקונים בוצעו על ידי בעל מקצוע חיצוני – יש לצרף חשבונית חתומה עם פירוט
העבודה שבוצעה והתאריך בו בוצעה ,בהתאם לנוהל משרד הפנים להגשת חשבוניות
לקבלת תקציב פיתוח.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

משרד הפנים

 .4.3אם התיקונים בוצעו באופן עצמאי – חתימת גזבר הרשות המקומית על מסמך המתאר
את התיקון שבוצע ,עלות התיקון והתאריך בו בוצע התיקון.
 .4.4את המסמכים שלהלן ,בצירוף הצילומים והודעה על ביצוע התיקון יש להעביר לדוא"ל
 .vb_kalfi@knesset.gov.ilיש לוודא קבלת המייל בטלפון שמספרו 02-1753407
ולתאם מועד לסיור ביקורת של נציגי ועדת הבחירות ,על מנת לוודא שהתיקון בוצע
בהתאם לתקן הנגישות.
להודעה יש לצרף את המסמכים הבאים:
(א) בקשה לקבלת סיוע בגין הוצאות ההתאמות שבוצעו ,על גבי הטופס המצורף
כנספח .2
(ב) הצילומים המפורטים בסעיפים  3.2ו;4.1-
 .4.5סיור הביקורת שנועד לוודא את ביצוע התיקון יתקיים תוך  30ימי עבודה מיום קבלת
המסמכים כפי שפורטו בסעיף  ,4.4ואישור קבלתם .בסיור ,שיתואם מראש ,ישתתפו
נציגי הרשות המקומית ונציגי ועדת הבחירות.
 .5תשלום לאחר ביצוע:
 .5.1בתום ביצוע התיקונים ואישור ביצועם על ידי ועדת הבחירות ,תעביר ועדת הבחירות
אישור לגב' יפעת שי במשרד הפנים ,לפיו הרשות המקומית ביצעה במקום הקלפי
התאמות קלות שהביאו לכך שהמקום הפך לנגיש (נוסח אישור הביצוע מצורף בנספח )3
 .5.2העברת התשלום תבוצע על ידי חשב משרד הפנים.
 .5.3ועדת הבחירות ומשרד הפנים יבצעו העברה תקציבית בין גגות ,כפי שייקבע בתיאום
ביניהם ועם אגף התקציבים במשרד האוצר.
 .6תקופת בחירות לכנסת:
ייתכן כי בתקופת בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות יחולו שינויים בנוהל זה ,שעיקרן
הקדמת לוחות הזמנים לביצוע לפני אישור מפת הקלפיות לפי דין ועיכוב אישור
ההתאמות שבוצעו לאחר אישור מפת הקלפיות למועד לאחר הבחירות.
השינויים ,ככל שיהיו ,יפורסמו באתר האינטרנט של ועדת הבחירות.
 .7אנשי קשר בוועדת הבחירות:
סד
1

שם
נסים אליאסף

2

אודי קרייזל

3

משה ברביץ

כתובת דוא"ל
תפקיד
מיקום
אגף
ראש
nissimel@piba.gov.il
קלפיות
מאתר
קלפיות udik@knesset.gov.il
נגישות
מאתר
קלפיות mosheb2@ knesset.gov.il
נגישות

טלפון נייד
050-1204008
050-1232293
050-1221012

 .8אנשי קשר במשרד הפנים
סד
1

שם
יפעת שי

2

סיון להבי

טלפון נייד
02-1703739

כתובת דוא"ל
תפקיד
ראש ענף תקציבי פיתוח yifatsh@moin.gov.il
ומקרקעין
050-1204534 sivanle@moin.gov.il
תקציבן
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משרד הפנים

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

נספחים לנוהל
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

משרד הפנים
נספח 1

ירושלים_________ ,
________________
לכבוד
ראש הרשות המקומית ____________
נכבדי/נכבדתי,
הנדון :הנגשת מקום קלפי למוגבלי ניידות
 .1נבקש להביא לידיעתך כי בהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,2390מיום  ,1.1.2015יינתן מימון
לשיפור הנגישות במבנים בהם מוצבות קלפיות בבחירות .ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
(להלן  -ועדת הבחירות) ומשרד הפנים מייחסים חשיבות רבה ביותר להנגשת הבחירות
בישראל לציבור המוגבלים בניידות ,ומטרת החלטת הממשלה האמורה הינה לעודד רשויות
מקומיות להנגיש מבנים המיועדים להצבת קלפיות בבחירות לכנסת ,לרשויות המקומיות
ולמועצות האזוריות.
 .2על פי ההחלטה ,הרשות המקומית תזכה לשיפוי בגין הוצאותיה להנגשת המקומות בהם
נמצא כי יש צורך בהתאמות קלות להנגשת המקום .השיפוי יהיה באמצעות הוצאת
התחייבויות בדומה להתחייבויות תקציבי הפיתוח של משרד הפנים.
 .3התשלום לרשות יועבר לפי עלות הביצוע של ההתאמה בפועל ולא יותר מגובה ההתחייבות.
" .4התאמה/ות קלה/ות" הינה כאשר לצורך ההנגשה יש לבצע אחת מאלה או שילובן ,בדרך
מהחניה  /כניסה למבנה ועד למקום הקלפי:
א .הנמכת אבן שפת מדרכה.
ב .מיתון או הרחבת כבש או שניהם גם יחד.
ג .ביטול "קפיצה" של מספר ס"מ בין משטחים.
 .5ביצוע ההנגשה ייעשה בהתאם לתקן שנקבע בשיתוף עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות
במשרד המשפטים ,וכפי שמופיע באתר האינטרנט של ועדת הבחירות.
 .6בוועדת הבחירות פועל צוות לאיתור מקומות להצבת קלפיות למוגבלים בניידות .הצוות איתר
ביישובך את המבנים המפורטים להלן ,כמבנים שבמידה ויבוצעו בהם התאמות קלות  -ניתן
יהיה להגדיר את הקלפיות שיוצבו בהם ,כקלפיות מתאימות למוגבלים בניידות.
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

משרד הפנים

 .7להלן רשימת המבנים הזקוקוים להתאמות הנגשה קלות:

מספר
התחייבות

מקום
הקלפי

כתובת
הקלפי

תאריך
בדיקת
מקום
הקלפי

פירוט
ההתאמה/ות
הקלה/ות
הנדרש/ות

ההקצאה התקציבית

סה"כ התחייבות לגבי הרשות האמורה
 .8באתר האינטרנט של ועדת הבחירות המרכזית שכתובתו  www.bechirot.gov.il :מפורסמים
לעיונכם:
 נוהל בקשה לקבלת מימון לשיפור הנגישות למקומות הקלפי בבחירות לכנסת ולרשויותהמקומיות;
 החלטת ממשלה מס'  ,2390מיום ;1.1.2015 תקן הנגישות כפי שגובש על ידי נציבות שוויון אנשים עם מוגבליות במשרד המשפטים. .9לתשומת ליבך ביצוע הפעולות מוגבל בזמן .לפיכך ,נבקש לבצע את האמור בה ,ולדווח
לנציגינו על ביצועה לא יאוחר מיום _________.
היענותך להשתתפות בפרויקט זה והירתמותך למשימה ,תשפר באופן ניכר בחיי היום יום ,את
רמת השירות הניתנת לציבור התושבים בישובך ,ובפרט לציבור המוגבלים בניידות ותאפשר להם
לממש את זכותם הדמוקרטית בקלות רבה יותר ,בנוחות ובכבוד.

בכבוד רב,
אורלי עדס
המנהלת הכללית
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

אורנה הוזמן-בכור
המנהלת הכללית
משרד הפנים

ירון ישראלי
חשב משרד הפנים

העתקים :יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מ ר יוס ף ברון ,המפקח הארצי על הבחירות משרד הפנים
מר נסים אליאסף ,ראש אגף למיקום קלפיות ,ועדת הבחירות
גב' יעל אליאב ,חשבת ועדת הבחירות המרכזית
מר הרצל בהרב ,סגן חשב משרד הפנים
גב' יפעת שי ,ראש ענף תקציבי פיתוח ומקרקעין  ,משרד הפנים
מר סיון להבי ,אגף תקציבים ,משרד הפנים
משכן הכנסת ,קריית דוד בן-גוריון ,ירושלים  9195015العنوان :مجمع بن غوريون ,أورشليم القدس9195015 ,
טלפון هاتف ,02-6753407:פקס فاكس 02-5669855 :דוא"ל البريد اإللكترونيslevi@knesset.gov.il :
אתר האינטרנט الموقع www.bechirot.gov.il

ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
האגף למיקום קלפיות וספירת קולות
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המקומיות
נספח 2

הודעה על ביצוע תיקונים במקום קלפי בישוב __________

א .פרטי המבנה בו בוצעו הההתאמות:
מקום

הערות

כתובת

ב .פרטי ההתאמות:
סד' ההתאמה

עלות
עבודה

עלות
חומרים

ס"ה
עלות

תאריך
ביצוע
התיקון

הערות

1
2
3
ג .פרטי גזבר הרשות המקומית:
טלפון

שם הגזבר

טלפון נייד

כתובת דוא"ל

ד .הנני מודיע כי ביצענו את ההתאמות המפורטות לעיל וכי בדקתי את עלות התיקונים ואני מאשר
שעלותם היא כפי שנרשם בסעיף ב לעיל.
מצורפים בזה:
 צילומי המבנים בהם בוצעו ההתאמות (יש לציין על גבי הצילום את כתובת המבנה)
 חשבוניות המעידות על עלות הביצוע (רק אם בוצע על ידי בעל מקצוע חיצוני)
שם ___________תפקיד ________ חתימה____________ תאריך__________
הערות _______________________________________________________
__________________________________________________________________
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

לשימוש ועדת הבחירות המרכזית
 .1הננו לאשר כי ביום __________בדקנו את ההתאמות שבוצעו במבנה שפרטיו לעיל
ומאשרים  /לא מאשרים כי התאמות בוצעו בהתאם לתקן הנגישות
 .2הערות_________________________________________________________ :

שם העובד

תפקיד

חתימה

הערות
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ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
האגף למיקום קלפיות וספירת קולות

נספח 3
ירושלים,
לכבוד
גב' יפעת שי
ראש ענף תקציבי פיתוח ומקרקעין
משרד הפנים
שלום רב,
הנדון :אישור ביצוע הנגשת מקום קלפי למוגבלי ניידות
ישוב ________
ברשות מקומית
 .1הננו לאשר כי בדקנו ביצוע ההנגשה של מקומות הקלפי המפורטים להלן ,ומצאנו כי היא
בוצעה בהתאם להוראות נוהל "בקשה לקבלת מימון לשיפור הנגישות למקומות הקלפי
בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות" ובהתאם להחלטת ממשלה מס'  ,2390מיום .1.1.2015
סד

מספר

הישוב

מקום הקלפי

כתובת הקלפי

ההתחייבות

ס"ה תשלום ס"ה תשלום מאושר
מאושר

במלים

בספרות
1
2
3
סה"כ לתשלום

 .2לפיכך ,נבקשכם לשפות את הרשות בסכום האמור.
 .3תודה על שיתוף הפעולה.
בכבוד רב,
נסים אליאסף
ראש האגף למיקום קלפיות
העתקים :עו"ד אורלי עדס ,מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מר \ גב' _______ ראש רשות מקומית
גב' יעל אליאב ,חשבת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
מר יוס ף ברון ,מנהל אגף (בחירות לרשויות המקומיות) ,משרד הפנים
מר הרצל בהרב ,סגן חשב משרד הפנים
__________________________________________________________________
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