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 חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכיה—1965
 תקנות בדבר סדרי הבחירות

 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 33, 35, 50, 51, 52, 53, 61, 64, 66, 83 ו־100 לחוק
, אני מתקין תקנות אלה:  הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965 ג

 1. ראש המועצה יודיע לשר הפנים (להלן — השר) על בחירת ועדת הבחירות לפי
 סעיף 24(ג) לחוק על גבי טופס מם׳ 1 שבתוספת.

 2. הזמנה לישיבה של ועדת הבחירות תיחתם על ידי יושב ראש הועדה ותישלח על ידיו
 או מטעמו לכל חברי הועדה.

 3. לפי בקשתו של פקיד הבחירות יקרא יושב ראש ועדת הבחירות לישיבת הועדה
 שתתקיים לא יאוחר מיומיים אחד תאריך הבקשה.

 ,4. הודעה על מועד הישיבה.לפי תקנות 2 ו־3 תימסר גם לפקיד הבחירות והוא רשאי
 להיות נוכח בה.

 5. בישיבה של ועדת הבחירות ירשום יושב ראש הועדה או מי שנקבע על ידיו לכך
 פרוטוקול הישיבה שיכלול לפחות פרטים אלה:

 (1) תאריך ומקום הישיבה!
 (2) הודעת היושב ראש שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה בכתב לפחות 24

 שעות מראש 5
 (3) שמות חברי הועדה ושמות נציגי רשימות מועמדים שאושרו ושאינן

 מיוצגות בועדה המשתתפים בזכות דעה מייעצת!
 (4) סדר היום!

 (5) הצעות ההחלטה!
 (6) תוצאות ההצבעה.

 6. יושב ראש ועדת הבחירות יאשר את הפרוטוקול בחתימת ידו והעתקו יישלח לכל
 חברי הועדה ולפקיד הבחירות.

 7. הודעה בדבר חילופי גברי לפי סעיף 33 לחוק תינתן בטופס מספר 2 שבתוספת.

 8. נציג של רשימת מועמדים שאושרה כדין ושאינה מיוצגת בועדת הקלפי העומד
 לפעול כמשקיף לפי סעיף 34(ה) לחוק יתמנה בטופס מספר 3 שבתוספת חתום על ידי בא־

 כוח הרשימה או ממלא מקומו.

 9. רשימת מועמדים לפי סעיף 35 לחוק תיחתם אישית בידי הבוחרים על גבי הטופס
 מספר 4 שבתוספת שיחובר בצורת חוברת.

 הודעה על
 בחירת ועדת

 הבחירות

 משלוח
 הזמנות

 ישיבה לפי
 בקשת פקיר

 הבחירות

 הזמנת פקיד
 הבחירות

 תוכן
 הפרוטוקול

 אישור
 הפרוטוקול

 חילופי נברי

י משקיו* ו נ  מי

 צורתה של
 רשימת

 מועמדיפ

 הסכמת מועמד 10. הסכמתו של מועמד לפי סעיף 35(ח) לחוק תינתן בטופס מספר 5 שבתוספת.

 11. (א) רשימות המועמדים יוגשו בימים• ל.־34 וה־33 לפני יום הבחירות בין השעות 10
 לפני הצהרים ו־3 אחרי הצהרים במשרד הראשי״ישל״מו^צת הרשות המקומית. >110ך ף\/

'(¡,4 2 ה מ ו ח ת  (ב) אין לרשות מקומית משרד קבוע, יקבע פקיד הבחירות מקום ב
 רשימות המועמדים ויודיע על כך ברבים עד היום ה־40 שלפני יום הבחירות.

 הזמז והטקופ
 להנשת רשימת

 מועמדים

 1 ם״ח 465, תשכ״ה, עט׳ 248.
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 התקשרות
 רשימות
 וביטולה

 מעטפות
 ההצבעה

 12. הודעה על התקשרות של רשימות מועמדים לפי סעיף 45 לחוק תינתן בטופס מספר 6
 שבתוספת והודעה על ביטול התקשרות כאמור תינתן בתופס מספר 7 שבתוספת.

 13. מעטפות ההצבעה לפי סעיף 50 לחוק יהיו מנייר חום קרפט, בגודל של 15.5 על 12.5
 ס״מ ומושחתת מבפנים.

 14. (א) פתקי ההצבעה לפי סעיף 51 לחוק יהיו מנייר עתון לבן בצורת מלבן בגודל פתקי ההצבעה

1 ¿ ׳׳׳/י; / i 6 

\  7 י• • ^ י &

 הקלפי

 הכינוי. ״

 בגודל של

 המנעול

 הספקת ציוד

רת הקלפי י  סג

 מת! מעטפה

 פוריות
 ההצבעה

 מחיקת &0
 מצביע

ל 8 ס״מ הכולל את האות ומתחתיו הכינ ע  של ד על 10 ם״מ, בדפוס שחור בגודל של• 3

 (ב) פתק ריק לפי סעיף 61(ג< לחוק יהיה מנייד עתון לבן בצורת מלבן בגוז
 7 על 10 ס״מ.

. • ^ ״ 9 ^ / / ׳ ׳ « ג / . ג . }>•/ 
 15. הקלפי לפי סעיף 5:2 לחוק תוכן מעץ לפי המידות של 60 ס״מ על 40 ס״מ על 40 ס״מ.
 החריץ בתור המכסה יהיה באורך של 20 ם״מ וברוחב של 1.5 ס״מ. המכסה יחובר לארגז

 על ידי יציר מצד אחד, ומצד שני האביזרים לסגירת הקלפי במנעול.
 16. המנעול לפי סעיף 52 לחוק יהיה בצורה הניתנת לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו

 חרוט מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול של ועדת הקלפי בעת סגירת הקלפי.

 17. (א) לכל ועדת קלפי ימסור פקיד הבחירות לצורך סעיף 53(3) פתקי הצבעה לכל
 רשימה ומעטפות הצבעה כמנין בעלי זכות הצבעה באותו אזור קלפי וכן עשירית ממספר

 זה פתקים ריקים ומעטפות הצבעה למילואים.

 (ב) לכל ועדת קלפי תמסור ועדת הבחירות את הציוד הבא:
 (1) חותמת להטבעה בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות של המצביע וכרית

 הדרושה לכך ;
 (2) שולחן וכסאות לחברי ועדת הקלפי ולמשקיפים!

 (3) נרות וגפרורים לתאורה של חירום!
 (4) מעטפות וחבל לאריזה!

 (5) שעווה להחתמה!
 (6) עפרונות צבעוניים •

 (7) סרגלים;
 (8) פרגוד לתא;

 (9) קרש עם שיפודים כמספר רשימות המועמדים לספירת פתקי ההצבעה.

 ננעלה הקלפי לפי סעיף 57 לחוק, שוב לא תיפתח עד לספירת הקולות לפי סעיף 62
.18 

 לחוק.

 19. משנזדהה הבוחר לפי סעיף 60 לחוק, תקרא הועדה את שם הבוחר ובעותק הראשון
 של רשימת הבוחרים, בצד שמו של הבוחר, תציין שהבוחר ביקש להצביע. אחר כך תמסור

 לבוחר מעטפת הצבעה ותחזיק אצלה את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר.

 20. לא יטיל בוחר מעטפת הצבעה לתוך הקלפי אם נראה פתק ההצבעה מחוץ למעטפה.

 21. שם המצביע יימחק מרשימת הבוחרים לפי סעיף 60(ג) לחוק על ידי מתיחת קו
 צבעוני על השורה בה רשומים שמו ופרטיו האישיים בעותק השני של רשימת הבוחרים.
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 22. ספירת הקולות לפי סעיף 62(א) לחוק תיעשה במעמד הנוכחים בהתאם לסעיף 56
 לחוק למעט בוחרים.

 סדר ספירת
 הקולות

 23. פתקי ההצבעה שנשארו בתא ההטבעה או בידי הועדה יוכנסו במעטפה והמעטפה
 תיסגר.

 פתקים
 של מלאי

 .24. מעטפות שנשארו בידי הועדה ייספרו, מספרן יירשם בפרוטוקול והן יוכנסו למעטפה.

 המעטפה תיסגר ועל גביה יירשם שם הישוב, מספר אזור הקלפי ומספר המעטפות שנשארו.
 מעטפות
 ׳!51 מלאי

 קביעת מספד 25. ייקבע מספר הבוחרים שהצביעו בקלפי ומספרם יירשם בפרוטוקול.
 המצביעים

 26. לאחר שקויימו הוראות תקנה 25 תיפתח הקלפי, יירשם בפרוטוקול המספר הסידורי
 החרוט על המנעול, יוצאו כל המעטפות שבה ויירשם מספד המעטפות בפרוטוקול.

 פתיחת
 הקלפי

 27. יושב ראש הועדה או חבר הועדה שנתמנה על ידיו לכך יפתח כל מעטפה לחוד,
 יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא בקול את אות הרשימה אשר עליו, יראהו לנוכחים

 וישימנו על השיפוד הנועד לפתקים של אותה רשימה.

 קריאת
 הפתקים

 28. יושב ראש הועדה ימנה לפחות שני חברים מתוכה אשד, בעת קריאת הפתקים כאמור,
 ירשמו, כל אחד בגליון לחוד לפי הטופס מספר 8 בתוספת את הקולות שניתנו לכל רשימה,

 וכן את הקולות הפסולים והמעטפות הריקות.

 רישום
 הקולות

 29. לאחר קיום הוראות תקנה 28, יסכמו חברים אלה את הקולות, ואס לא היו סיכומיהם
 זהים, תמנה הועדה את הפתקים של הרשימה אשר בנוגע אליה אינה קיימת זהות, ואם תראה

 צורך בכך, גם את יתר הפתקים; תוצאות הבחירות באזור הקלפי ייקבעו לפי מנין זה.

 קביעת
 התוצאות

 פרוטוקול ועדת 30. פרוטוקול של ועדת קלפי לפי סעיף 64(א) לחוק ייערך בטופס מספר 9 שבתוספת.
 הקלפי

 פרוטוקול פקיר 31. פרוטוקול פקיד הבחירות לפי סעיף 66(א) לחוק ינוהל בטופס מספר 10 שבתוספת,
 הבחירות

 32. פרוטוקול ועדת הבחירות לגבי הבחירות בין חיילים לפי סעיף 83(א) לחוק ינוהל
 בטופס מספר 11 שבתוספת.

 33. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות (סדרי בחירות), תשכ״ה•—1965״.

 פרוטוקול
 ועדת

 הבחירות
 בנוגע

 לחייליס

 השם
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 ׳תופפת
 (תקנה 1)

 טופס מספר 1

 הודעה על בחירת ועדת בחירות
 לפי סעיף 24 (ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 לכבוד
 שר הפנים

 באמצעות הממונה על מחוז

 בישיבתה ממט בחרה מועצת העיריד׳/* המועצה המקומית
 בועדת בחירות לצורך הבחירות הבאות למועצה בהרכב כלהלן:

 מם׳ התפקיד השתייכות סם׳
ת הזהות עתי  םד׳ בועדה שם המשפחה השם הפרסי שנת ה9ידה המען סי

 1. יושב ראש
 ממלא מקומו

 2. חבר
 ממלא מקומו

 3. חבר
 ממלא מקומו

 4. חבר
 ממלא מקומו

 5. חבר
 ממלא מקומו

 6. חבר
 ממלא מקומו

 7. חבר
 ממלא מקומו

 תאריך
* ת י ט ו ק ס עצה ה המו ה*/ רי  רא׳» העי

ם י א ת  * למתוק את הב?תי ס
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 (תקנה 7)
 טופס מספר 2

 הודעה על חילופי גברי
 לפי סעיף 33 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 לכבוד
 1. ראש עירית */ מועצה מקומית *
 2. פקיד הבחירות לרשות המקומית

 אני מודיע בזה כי

/ / 
 (המעז) (מספר הזהות)

/ / 
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

/ . • / 
 (המעז) (מספר הזהות)

 יחליף את

 המשפחה)

 כנציגנו בועדת הבחירות*/בועדת קלפי מסי*.

/ / 
 (שם המשפחה) . (השם הפרטי)

 תאריך.

 בא־כוח הסיעה.
 * למחוק את הבלתי מתאים

 (תקנה 8)
 טופס מספר 3

 מינוי משקיף
 לפי סעיף 34 (ה) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 אני ממנה בזה את

/ / 
 (המע!) (מספר הזהות)

/ / 
 (שם המשפחה) (השם הפרטי)

 להיות נציגה של רשימת המועמדים כדי להיות משקיף
 מטעמה בועדת קלפי מס׳

 תאריך.

 בא־כוח הרשימה.
 רשימת המועמדים הנ״ל אושרה כדין

 ואינה מיוצגת בועדת הקלפי הנ״ל.
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 (תקנה 9)
 טופס מספר 4

 רשימת מועמדים
 לפי סעיף 35 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 לכבוד
 פקיד הבחירות

 לעירית */ למועצה מקומית *

 1. מוגשת בזה רשימת מועמדים לבחירות הבאות לרשות המקומית
 מטעם קבוצת הבוחרים ששמותיהם מפורטים להלן*/מטעם סיעת

 בכנסת*/מטעם סיעת במועצה היוצאת*.
 2. אנו מבקשים לאשר לרשימת המועמדים הזו את הכינוי

 ואת האות(יות)
 3. לרשימה זו מצורפים כתבי הסכמה של המועמדים.

 (המספר)

 4. בא־כוח הרשימה יהיה
/ 

 (המען) (מספד הזהות)

 (המעז) (מספר הזהות)

/ / 
 (השם הפרטי)

/ / 
 (השם הפרטי)

 (שם המשפחה)

 ממלא מקומו יהיה

 (שם המשפחה)

 5. המועמדים:
 הכינוי והאות(יות) המוצעים לרשימה

 המעז מס׳ הזהות
 מקום מגורים
 הקבוע ביום

 הגשת הרשימה

 תאריד לידה
 (שנה, חודש

 ויום)
 מספל׳ שם המשפחה השם הפרטי

 סידורי

 * ?מתוק את הבלתי מתאים
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 6. חתימות מגישי הרשימה (כשהרשימה מוגשת על ידי קבוצת גוהרים), הכינוי
 והאות(יות) לרשימה המוצעת

 המעז טס׳ הזהות חתימה
רים ו  מקום מנ
 ?פי רשימת

 הבוחרים

 תאריד ?ידה
 (שנה, חודש

( ם ו י  ו
 מספר שם המשפחה השם הפרטי

 סידורי

 ׳

 7. תצהיר (כשהרשימה מוגשת על ידי קבוצת בוחרים)

 אני החתום מטה בא כוח הרשימה הנ״ל מצהיר בזה כי
 חתימות דלעיל הן אמיתיות.

 תאריך
 בפני הופיע מר ,שזיהה את עצמו לפי
כר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו המו / .  תעודת זהות מס׳ .
 להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, חתם על ההצהרה

 דלעיל.

 תאריך

 8. חתימת בא־כוח הסיעה (כשהרשימה מוגשת על ידי סיעה), הכינוי והאותיות)
 לרשימה המוצעת

• / / / / 
 (שם המשפחה) (השם הפרטי) (תאריד ה?ידה שנה, (מקום מגורים) (טס׳ הזהות)

 חודש, יום) (מעז)

 תאריו
 בא־כוח ין ממלא מקומו *

 סיעת
 בכנסת */ במועצה היוצאת *

 * נא למחוק את הב?חי מתאים
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 9. לשימוש פקיד הבחירות:
 (א) הרשימה נבדקה ולא נמצאו בה ליקויים.

 תאריך.. ••
 < פמיר הבחירות

 (ב) הרשימה נבדקה ונמצאו בה ליקויים אלה:
1 
2 
3 

 שנמסרה עליהם הודעה לבא־כוח הרשימה/לממלא מקומו ביום • •

 תאריך
 פקיד הבחירות

 (ג) הליקויים המסומנים במס׳ בפסקה (ב׳) לעיל תוקנו
 ביום

 תאריך •
 פקיד הבהירות

 (ד) בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות)/ תשכ״ה—
 1965, ולאחר.התייעצות עם ועדת הבחירות, אישרתי את רשימת המועמדים דלעיל.

 תאריך •
 פקיד הבחירות

 נמסרה היום הודעה על האישור לבא־כוח הרשימה / לממלא מקומו ולועדת הבחירות.

 תאריך..
 ,!ץ י פקיד הבחירות

 (ה) בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לחוק הרשויות המקומיות(בחידות), תשכ״ה—1965,
 לאחד התייעצות עם ועדת הבחירות, החלטתי:

 לא לאשר את הרשימה!*

 לא לאשר את המועמדים דלקמן:*

 לא לאשר את הכינוי המוצע ולאשר במקום זה את הכינוי הבא:*

 לא לאשר את האות(יות) המוצע0)ת ולאשר במקום זה את האות(יות) הבאות(ות):י

 * נא ?מחוק את הבלתי טתאימ

 קובץ התקנות 1770, י׳ באלול תשכ׳׳ה,.7.9.1965



 אלה הנימוקים להחלטתי:

 תאריך
 פקיד הבחירות

 נמסרה היום הודעה בכתב בצירוף הנימוקים לבא־כוח הרשימה / לממלא מקומו.

 פקיד הבחירות

 (תקנה 10)
 טופס מספר 5

 הסכמה להיות מועמד
 אני החתום מטה מצהיר בזה כי —

 א) שם משפחתי הוא:
 שם משפחתי הקודם היה (אם שונה)

 ב) שמי הפרטי הוא: • • • •

 ג) שמי רשום בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית באזור קלפי
 מספר

 ד) תאריו לידתי הוא / /
 יום חודש שנה 1

 ה) מקום מגורי הוא

 ו) מעני הוא

1 1 1 1 1 1  ז) מספר הזהות שלי הוא 1

 ח) תפקידי ודרגתי...., ••••
 (רק לגבי עובדי מדינה)

 לפי מיטב ידיעותי והכרתי אני כשיר להכלל ברשימת מועמדים ולהבחר חבר הרשות
 המקומית האמורה בהתאם לסעיף 7 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965.
 אני מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד בבחירות הבאות למועצת הדשות המקומית

 ברשימת המועמדים שהוצע בשבילה הכינוי
 והאות (או האותיות).

 המקום:
 חתימת המועמד

 התאדיו:

 2696 קובץ התקנות 1770, י׳ באלו? תשכ״ה, 7.9.1965



 (תקנה 12)

 טופס מספר 6

 הודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים
 לפי סעיף 45(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 לכבוד
 פקיד הבחירות

 לעירית*/למועצה מקומית*

 אנו מודיעים כי רשימות המועמדים שכינויין והאות(יות) שלהן הס כלהלן:

 התקשרו ביניהן לשם חלוקת המנדטים.

 חתימת בא־כוח*/ממלא מקום בא־כוח* חתימת בא־כוח*/ממלא מקום בא־כוח*

.. . . . . . .  רשימת מועמדים רשימת מועמדים.
 תאריו:

 (תקנה 12)

 טופס מספר 7

 הודעה על ביטול התקשרות בין רשימות מועמדים
 לפי סעיף 45(ג) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 לכבוד
 פקיד הבחירות

 לעירית*/למועצה מקומית*

 אנו מודיעים כי רשימות המועמדים שכינויין והאות(יות) שלהן הם:

 ביטלו את ההתקשרות שהיתה ביניהן לשם חלוקת המנדטים.

 תאריו

 חתימת בא־כוח */ ממלא מקום בא־כוח *

 רשימת מועמדים

 חתימת בא־כוח */ ממלא מקום בא־כוח *

 רשימת מועמדים

 * נא למחוק את הבלתי מתאים

 קובץ התקנות 1770, י׳ בא5ו5 תשכ״ה, 7.9.1965



 (תקנה 28)

 טופס מספר 8

 העיריה / המועצה המקומית

 קלפי מנד

 דף מס׳

 גליון מנין הקולות

ות ש5 םה״כ תי  או
 רשימות מועמדיט

 ס״ה הקולות

 בדף זה

 2698 שוביו תתקנות 1770, י׳ בא5ול תשכ״ה, 7.9,1966



 (תקנה 30)
 טופס מספר 9׳

 פרוטוקול של ועדת קלפי לאזור מם׳
 בבחירות לעירית*/למועצה מקומית*

 לפי סעיף 64 לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה—1965

 1. ביום בשעה נוכחים במקום הקלפי יושב ראש
 הועדה חברי הועדה

 והמשקיפים מטעם רשימת
 מטעם רשימת...

 מטעם רשימת

 2. יושב ראש ועדת הקלפי הציג את הקלפי ונעל אותה בהתאם לסעיף 57 למוק הרשויות
 המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965.

 3. ההצבעה החלה בשעה

 4. מאורעות מיוחדים בזמן ההצבעה:

 5. מקום הקלפי היה פתוח להצבעה ללא הפסקה מי7 בבוקר עד בלילה.

 6. בתום שעות ההצבעה היו במקום הקלפי בוחרים שהצביעו אחרי גמר
 שעת ההצבעה בהתאם לסעיף 55(ב) לחוק.

 י 7. בגמר ההצבעה נוכחים במקום הקלפי
 יושב ראש הועדה חברי הועדה

 והמשקיפים מטעם רשימת
 מטעם רשימת
 מטעם רשימת

 8. נאספו פתקי ההצבעה ומעטפות ההצבעה שבמלאי והוכנסו במעטפות מיוחדות.

 9. הקלפי נפתחה בשעה מספר המנעול שלה הוא... מספר
 מעטפות ההצבעה שבה הוא

 10. יושב ראש הועדה*/חבר הועדה *קרא את פתקי ההצבעה, חברי

 הועדה ו־ רשמו את הקולות.

 * נא למחוק את הב?תי מתאים

 קובי! התקנות 1770, י׳ באלול תשכ״ה, 7.9.1866



 11. תוצאות הבחירות הן כדלקמן:

 מספר הבוחרים לפי רשימת המחרים

 מספר המצביעים • •

 מספד הקולות הכשרים

 מספר הקולות הפסולים

 הקולות הכשרים מתחלקים כדלקמן:
 מספר הקולות שקיבלה

י הרשימה בספרות במלים ו נ  אות הרשימה כי

 12. הערות חברי ועדת הקלפי, משקיפים או חברי ועדת הבחירות

 חתימות:

 יושב ראש וערת הקלפי

. חבר ועדת הקלפי . . . . 

 חבר ועדת הקלפי

 חבר ועדת הקלפי

 חבר ועדת הקלפי

 חבר ועדת הקלפי

 קובץ התקנות 1770, י׳ באלול תשכ׳׳ה, 7.9,1965



 (תקנה 31)

 טופס מכופר 10

 פרוטוקול של פקיד הבחירות לעיריה^/למועצה מקומית*
 לפי סעיף 66(א) לחוק הרשויות המקומיות (בחידות), תשכ״ה—1965

 1. קיבלתי את הפרוטוקולים וחומר ההצבעה מאת ועדות הקלפי הבאות בשעה הנקובה
 בצדן:

 בשעה

 בשעה.... —

 בשעה

 בשעה

 • בשעה

 2. נוכחים בעת הבדיקה:
 יושב ראש ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות...

 בא־כוח רשימה

 בא־כוח רשימה

 בא־כוח רשימה

 3. בדקתי יחד עם ועדת הבחירות ובפני באי־כוח הרשימות או ממלאי מקומם את
 הפרוטוקולים של ועדות הקלפי ואת הניירות הבאים:

 4. ממצאי הבדיקה הם כדלקמן ואלה תוצאות הבדיקות באזורי הקלפי:

. את הפרוטוקול של ועדת . . . . . . . .  5. קיבלתי ביום בשעה.
 הבחירות על הבחירות בין החיילים.

 קוכץ התקנות 1770, י׳ כאלו? ׳תשכ״ה, 7.9.1965



 6. סיכומ הקולות בבחירות לעירית*/למועצה מקומית*

 שהתקיימו ביום הוא כדלקמן:

 מספר הבוחרים לפי רשימת הבוחרים

 מספר המצביעים

 מספר הקולות הכשרים

 מספר הקולות הפסולים

 הקולות הכשרים מתחלקים כלהלן:

 מספר הקולות שקיבלה
י הרשימה ו נ  אות הרשימה כי

ם י ל מ  כספרות. ב
י הרשימה ו נ  אות הרשימה כי

• 

 7. קיימות התקשרויות בדבר חלוקת מנדטים בין רשימות אלה:

 עם

 עם

 עם

 8. הרשימות הבאות זכו במנדטים במועצת העירית */ במועצה המקומית *
 כמפורט בצדן:

י הרשימה מספר המנדטים ו נ  אות הרשימה כי

 קוב? התקנות 1770, י׳ באלול תשנ״ה, 7.9.1965



 9. האישים שנבחרו כחברי מועצה הם:

 מרשימת:

 מרשימת:

 מרשימת:

 מרשימת:

 10. העדות פקיד הבחירות, חברי ועדת הבחירות או באי־כוח הרשימות

 11. נוכחו בעת חלוקת המנדטים וקביעת חברי המועצה

 יושב ראש ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 חבר ועדת הבחירות

 בא־כוח הרשימה

 בא־כוח הרשימה

 בא־כוח הרשימה

 היום והשעה:

 חתימת פקיד הבחירות

 חתימות: יושב ראש ועדת הבחירות

. . .  חברי ועדת הבחירות בא־כוח רשימת .

 קובץ התקנות 1770, י׳ באלול תשכ״ה, 7.9.1965



 (תקנה 32)

 טופס מספר 11

 פרוטוקול בדבר הבחירות בין החיילים לעירית*/למועצה
 מקומית*

 לפי סעיף 83 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ״ה—1965

 1. בהגיע מעטפות החיילים לועדת הבחירות, בשעה ביום• •..•

 נוכחים: יושב ראש ועדת הבחירות

 חברי ועדת הבחירות •

 באי־כוח רשימות המועמדים
 פקיד הבחירות•••

 וכן ••••

 2. נבדקו מעטפות החיילים ונתברר אם החיילים, ששמותיהם רשומים על המעטפות
 החיצוניות, הם בעלי זכות לבחור למועצה ואם לא הצביעו בקלפיות האזרחיות.

 ואלה מימצאי הבדיקה

 3. מספד המעטפות הפסולות

 מספר המעטפות החיצוניות הכשרות.

 4. לאחר גניזת המעטפות הנ״ל נפתחו המעטפות הפנימיות הכשרות.

 ואלה תוצאות הבחירות בין החיילים

 מספר המצביעים מספר המעטפות של חיילים שאין להם

 מספד הקולות הכשרים זכות לבחור •

 מספר הקולות הפסולים מספד המעטפות הפנימיות הריקות

 2704 קובץ התקנות 1770, י׳ באלול תשב״ה, ®7.9.19



 מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימת מועמדים:

 מספר הקולות שקיבלה
י הרשימה ו נ ת כי  או

 בספרות במלים
י הרשימה ו נ  הרשימה כי

 המקום, היום, החודש, והשנה:

 חתימת יושב ראש ועדת הבחירות

 חתימות חברי חתימות באי כוח

 ועדת הבחירות..... רשימות המועמדים

א ר י פ ה ש ש פ מ י י  ו׳ באלול תשכ״ה (3 בספטמבר 1965) ח
״ ״ ״ . - . ״  (•חס 765215) ״
 שר הפנים

 קובץ התקנות 1770, י׳ באלו? תשכ״ה, 7.9.1965



, ירושלים  המחיר 40 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי


