בס"ד
הבית היהודי,
מיסודה של המפד"ל – המפלגה הדתית לאומית המזרחי הפועל המזרחי בארץ ישראל
הבחירות המקדימות לכנסת ה24 -
וועדת הבחירות
נוהל ההצבעה בקלפיות
על יסוד הסמכויות המוקנות לוועדת הבחירות על פי תקנון המפלגה מודיעה בזה הוועדה על נוהל
ההצבעה בקלפיות בבחירות המקדימות לכנסת ה( 24 -להלן :הבחירות) .שאלה שלא יימצא לה
מענה בנוהל הבחירות תוכרע על פי דיני ההצבעה לכנסת בשינויים המחויבים.
ועדת קלפי
.1
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ועדת קלפי תמנה לפחות שני אנשים .האחד יושב ראש הועדה והשני -חבר בה.
חבר וועדת קלפי לא יהיה נתון במצב של ניגוד עניינים.
ועדת הקלפי אחראית לבצע באורח מלא ומושלם את הוראות נוהל ההצבעה ותישמע
להוראותיה של ועדת הבחירות.
ועדת הקלפי אחראית לרישום מלא ,קפדני ומדויק של פרוטוקול הקלפי וספירת הקולות
בגמר ההצבעה.
כל אירוע במתחם הקלפי יירשם בידי ועדת הקלפי בכתב יד ברור בפרוטוקול הקלפי לרבות
טענה שתבוא בפניה.
לשם מילוי תפקידה מוקנות לוועדת הקלפי כל הסמכויות לשם קיום ההצבעה בקלפי
כסדרה ,שמירת הסדר ומילוי הוראות נוהל ההצבעה.
בתחילת יום הבחירות ירשמו חברי ועדת הקלפי בכתב יד ברור את שמם המלא ומספר
הטלפון הסלולרי שלהם בפרוטוקול הקלפי.
תבדוק ועדת הקלפי שתיבת הקלפי ריקה ותרשום זאת בפרוטוקול הקלפי.
תיבת הקלפי תינעל בחבק ממוספר ומספרו יירשם בפרוטוקול הקלפי.
ועדת הקלפי תודיע לוועדת הבחירות על תחילת ההצבעה בקלפי.

ספר הבוחרים
 .11ספר הבוחרים יכלול את כלל בעלי זכות הבחירה כפי שפורסמו על ידי ועדת הבחירות כספר
הבוחרים הסופי.
 .12ספר הבוחרים בבחירות יהיה ממוחשב.
 .13מצביע רשאי להצביע בקלפי כפי בחירתו ,המצביע איננו רשאי להצביע יותר מפעם אחת.
זיהוי המצביע
.14
.15
.16
.17

בבוא המצביע לקלפי יזוהה המצביע על ידי ועדת הקלפי.
זיהוי מצביע בקלפי יתבצע על ידי תעודת זהות ישראלית ,רישיון נהיגה ישראלי ,או דרכון
ישראלי.
ועדת הקלפי תאשר כי המצביע מופיע בספר הבוחרים והוא רשאי להצביע.
הגיע המצביע לקלפי והוא לא מאותר בספר הבוחרים תודיע הוועדה את פרטיו ליו"ר ועדת
הבחירות ותאפשר לו ,על פי הוראת יו"ר הועדה בלבד ,להצביע במעטפה כפולה במידה והוא
חבר מרכז המפלגה אך פרטיו הושמטו בשוגג.
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 .18הצבעה במעטפה כפולה משמעה שהבוחר מצביע הצבעה רגילה אולם מעטפת ההצבעה
תוכנס למעטפה חיצונית שבה יירשמו פרטיו של המבקש להצביע (שם ,שם משפחה ,תעודת
זהות וכתובת).
 .19לאחר סגירת הקלפיות ולפני תחילת הספירה תדון ועדת הבחירות בכל המעטפות הכפולות,
במידה והחליטה הועדה לאפשר לספור את המעטפות הכפולות כולם או חלקם ,יפתחו
המעטפות החיצוניות והמעטפות הרגילות יוכנסו לכלל המעטפות לפני הספירה.
ליווי
 .20מצביע המתקשה לבצע בעצמו את הפעולות הדרושות לשם ההצבעה ,עקב מגבלה פיזית -
רפואית רשאי להיעזר במלווה בתוך הקלפי .ועדת הקלפי תרשום את שם המלווה
בפרוטוקול הקלפי .ועדת הקלפי לא תתיר למלווה ללוות יותר משני מצביעים.
בטרם הצבעה
 .21לאחר זיהוי המצביע ועד גמר הצבעתו ,ישאיר המצביע על שולחנה של ועדת הקלפי את
התעודה שבעזרתה הוא הזדהה בפני ועדת הקלפי.
 .22ועדת הקלפי תמסור לידי המצביע מעטפה שעליה סימן חתימה של שני חברי הוועדה.
 .23הכנסת פתקי הצבעה מוכנים מראש למתחם הקלפי – אסורה.
ההצבעה
.24
.25
.26
.27
.28

המצביע ייכנס לתא ההצבעה שאליו תפנה ועדת הקלפי.
בתא ההצבעה ישהה המצביע לבדו( .למעט מצביעים המתקשים עקב בעיה פיזית – רפואית
כאמור לעיל בסעיף .)20
המצביע יבחר בפתק ההצבעה עם שמו של המועמד בו הוא בוחר.
בגמר ההצבעה יכניס המצביע את פתק ההצבעה למעטפה המתאימה.
המעטפה האמורה תוכנס על ידי המצביע אל תוך תיבת הקלפי המתאימה.

זמן ההצבעה
.29
.30
.31

.32

.33

.34
.35

ההצבעה בקלפיות תחל בשעה  14:00ותסתיים בשעה .20:00
ההצבעה תמשך ללא הפסקה במשך כל זמן ההצבעה.
בזמן ההצבעה ובכל ההליך שלפני ההצבעה ולאחריה לא יהיו במתחם הקלפי אלא אלה:
חברי וועדת הקלפי ,סדרנים מטעם ועדת הבחירות ,נציגי הועדה ומורשים מטעמה ,משקיף
אחד לכל מועמד ובעת ההצבעה גם המצביע בקלפי והמצביע שאחריו בעת הליך הזיהוי.
יכולה הועדה לאסור היום ההצבעה הכנסת משקיפים באם יתברר כי שוהים בחדר יותר
ממספר האנשים המותר על פי התקנות הקבועות בחוק על פי כללי הבריאות.
לא תותר כניסת משקיפים ,מלווים או צלמים למתחם הקלפי בעת ההצבעה .תותר כניסת
משקיפים לאחר מכן בשלב ספירת המעטפות באופן ובכמות אותו תחליט ועדת הבחירות
ובכפוף למגבלות הקבועות בחוק על פי כללי הבריאות.
אם בשעת סיום ההצבעה יימצאו במתחם הקלפי בעלי זכות הצבעה שהגיעו למתחם בתוך
זמן ההצבעה ,אולם הם טרם מימשו את זכותם ,יאסוף מהם יושב ראש ועדת הקלפי את
התעודות המזהות ,ויאפשר להם להצביע.
בעל זכות בחירה המגיע למתחם הקלפי לאחר המועד שנקבע לסיום ההצבעה  -לא יצביע.
ועדת הבחירות רשאית להאריך את מועד סגירת הקלפי ואת משך ההצבעה בה בנסיבות
מתאימות.
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ספירת המעטפות
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44

.45
.46

הליכי ספירת המעטפות יבוצע בסדר המפורט להלן כאשר רק בגמר פעולה תחל להתבצע
זו שלאחריה.
בגמר ההצבעה תוודא ועדת הקלפי כי כל המצביעים יצאו ממתחם הקלפי וכי לא נמצאים
במתחם הקלפי אלא מי שהימצאם הותרה במפורש כאמור לעיל.
ועדת הקלפי תבדוק את מספר המצביעים שהצביעו בקלפי.
ועדת הקלפי תדווח לוועדת הבחירות על סיום ההצבעה בקלפי.
כל חומר הצבעה (מעטפות וגיליונות הצבעה) יפונו משולחנה של ועדת הקלפי.
ועדת הקלפי תבדוק כי המספר של חבק הנעילה של הקלפי זהה למספר החבק כפי שנרשם
בפרוטוקול הקלפי.
ועדת הקלפי תוציא מתיבת הקלפי את כל המעטפות ותוודא שלא נותרה בתיבת הקלפי
מעטפה.
ועדת הקלפי תפריד את המעטפות לפי הצבעות השונות :הצבעה רגילה והצבעה במעטפה
כפולה.
ועדת הקלפי תבדוק שעל כל המעטפות מופיעים שני סימני החתימה של שני חברי ועדת
הקלפי .מעטפות שבהן חסרים שני סימני החתימה יירשם עליהן כי חסרים הסימנים והן
תופרדנה מיתר המעטפות.
ועדת הקלפי תספור את מספר המעטפות לכל הצבעה ותרשום את מספר המעטפות
בפרוטוקול הקלפי.
היה מספר המעטפות זהה למספר המצביעים על פי דוחות הועדה – תמשיך הועדה להכין
את חומר הבחירות לספירה .לא היה המספר זהה – תבצע הוועדה ספירה חוזרת ואם עדיין
אין התאמה כאמור  -תרשום זאת בפרוטוקול הקלפי

הצבעה פסולה
 .47מעטות והצבעות אלה תפסלנה:
• מעטפה שיש בחיצוניותה או דבר שהוכנס בה שיש בהם כדי לזהות את המצביע.
• חסרות על גבי המעטפה חתימות של חברי ועדת הקלפי (חתימה אחת חסרה – לא
תיפסל המעטפה).
• פתק הצבעה שיש בו כדי לזהות את הבוחר.
• השתרבבו שני פתקי הצבעה זהים למעטפה – הצבעה אחת תקינה .השתרבבו
יותר משני פתקי הצבעה זהים – ההצבעה פסולה .השתרבבו שתי הצבעות
סותרות – ההצבעה פסולה.
סיום הספירה וסגירת הקלפי
.48
.49
.50
.51

הסתיימה ספירת הקולות ,תמלא הועדה את התוצאות בגיליון המיועד לכך וכן תודיע
לוועדת הבחירות את תוצאות ספירת הקלפי.
שני חברי הועדה יחתמו על גיליון התוצאות.
ועדת הקלפי תארוז את מעטפות ההצבעה ואת פתקי ההצבעה שנספרו ותסגור אותם
בשקית המיועדת לכך.
את השקית עם פתקי ההצבעה יש להכניס לקלפי וכן לארוז את שאר החומרים והעזרים
שנשארו מהבחירות ולהעבירם למשרדי המפלגה.

ועדת הבחירות

