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 חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], חשב״ט-969ו
ת ס נ כ ת ל ו ר י ח ב ת ה ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—11969,
: ן תקנות אלה  ובהסכמת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובהמלצתה, אני מתקי

 פרק א׳: פרשנות

 1. בתקנות אלה —

 ״החוק״ — חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969 ¡

t ״בודזר״ — בעל זכות לבחור לכנסת 

 ״הועדה המרכזית״ — ועדת הבחירות המרכזית לכנסת!

 ״ועדה אזורית״ — ועדת בחירות אזורית שהוקמה לפי סעיף 19 לחוק ¡

ה שבה מכניסים את מעטפות ההצבעה לצורך ספירת הקולות! ב י ת ה . ־  ״קלפי״. -

 ״מקום הקלפי״ — החדר בו יושבת ועדת הקלפי ביום הבחירות!

 ״יושב ראש ועדת הקלפי״ — מי שנתמנה לכך, ובהעדרו — סגנו, ובהעדר שניהם בזמן
 שבין פתיחת מקום הקלפי ובין העברת חומר הבחירות לועדה האזורית — הקשיש

 שבין חברי ועדת הקלפי הנוכחים במקום הקלפי!
 ״25 מטרים ממקום הקלפי״ — במחוג של 25 מטרים סביב למקום הקלפי!

 ״פנקס זיהוי״ או ״תעודת זהות׳•׳ — פנקס זיהוי שניתן לפי תקנות־שעת־חירום (מרשם
, או תעודת זהות שניתנה לפי פקודת מרשם התושבים,  התושבים), תש״ח—1948 2

; , או לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשב״ה—1965 4  תש״ט—1949 3

 ״רשימת בוחרים״ — רשימת בוחרים שסופקה לועדת הקלפי על ידי הועדה המרכזית,
 לרבות התוספות — במידה שיהיו כאלה — המכילות את שמות הבוחרים שנוספו
ה בעקבות הכרעות של שר הפנים ופסקי דין של בתי המשפט  לרשימה או שנמחקו ממנ

 המחוזיים.

 פרק ב׳: ועדות הבחירות

ת י ז כ ר מ ה ה ד ע ו : ה ׳ ן א מ י  ס

 2. (א) ביצוע הבחירות לכנסת הוא בידי הועדה המרכזית.

 (ב) הועדה המרכזית קובעת את סדרי עבודתה.

ת י ר ו ז א ה ה ד ע ו : ה ׳ ן ב מ י  ס

 3. (א) לכל אזור מאזורי הבחירות שנקבעו בהתאם לסעיף 8 לחוק תקבע הועדה היכג יעדימ
 המרכזית ועדה אזורית. "'ייייי1

ו לתפקיד זה על ידי נשיא  (ב). יושבי־דאש הועדות האזוריות יהיו שופטים שנתמנ
 בית המשפט העליון בהתאם לסעיף 20 (א) לחוק.

 1:סייח תשכ״ט, עמי 103, עמי 196.

*־״ר •תש״ח, יתום׳ ב׳ מס׳ 16, עמי 77. 2 

ר תש״ט, תוס׳ 1 מסי 48, עמ׳ 164. ״ ע 3 

 4 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 270.

 תפקידה שי
 הועדה

 וזמינזימ
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 (ג) םגני היושב־ראש ושאר חגרי הועדות האזוריות יתמנו על ידי הועדה המרכזית
י יום הבחירות, יגישו ק; לא יאוחר מהיום ה-45 לפנ  בהתאם לסעיפים 19 ו-20(ב) לחו

 באי־כוח הסיעות או ממלאי מקומם לועדה המרכזית מועמדים לתפקידים אלה.

ד לאחר הרכבתן של הועדות האזוריות תפרסם הועדה המרכזית ברשומות,  (ד) מי
 בהתאם לסעיף 23(ג) לחוק, הודעה שתכלול את מקום מושבן וכן את שמותיהם של כל

 יושבי הראש, סגניהם, חברי הועדה האחרים וממלאי מקומם.

 4. ממלא מקום של חבר ועדה אזורית רשאי להשתתף בישיבותיה בתורת חבר, בהעדרו
 של חבר הועדה.

 פמכותו של
 ממלא מסוס

 5. בא־כוח סיעה בכנסת או ממלא־מקומו רשאי למנות מתוך חברי ועדה אזורית מרכז
! הודעה על מינוי זה תימסר בכתב ליושב־ראש  של הסיעה בועדה האזורית וממלא מקומו
 הועדה האזורית והמינוי ייכנס לתקפו מיד עם קבלת ההודעה! לא נתמנה מרכז של סיעה
 וממלא מקומו כאמור, ייחשב כמרכז הסיעה הקשיש מבין חברי הסיעה בועדה האזורית,
 וממלא מקומו — כממלא מקום של מרכז הסיעה: מרכז הסיעה, ובהעדרו — ממלא מקומו׳

 רשאי לקבל בשם סיעתו כל הודעה המיועדת לסיעתו ולמסור בל הודעה בשמה.

 מינוי מרכז או
 ממלא מקומו של

 מרכז

 6. בא־כוח סיעה בכנסת או ממלא מקומו רשאי להחליף כל חבר או ממלא מקום של
 חבר של סיעתו בועדה האזורית על ידי מתן הודעה ליושב־ראש הועדה המרכזית, לשר

 הפנים וליושב־ראש הועדה האזורית.

 חילופי גגרי
 בועדה אזוריו!

 7. בישיבות של ועדה אזורית רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של
 כל רשימת מועמדים שפורסמה בהתאם לסעיף 65 לחוק ואינה מיוצגת בועדה.

 משקיפים

, או  8. בשטחים שבהם מוגבל חופש התנועה לפי תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945 5
 לפי תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט—1949 יי, לא יחולו הגבלות חופש התנועה
 על חברי ועדה אזורית באזור פעולתה מיום מינוים ועד למחרת יום הבחירות: תעודה של

 חבר ועדה אזורית היא הוכחה מספקת לשם שימוש בזכות זו.

 חופש מנועה
 בשטחים
 מוגגליט
 לתנועה

 9. המנין החוקי בישיבה של ועדה אזורית הוא שליש מחברי הועדה, וביניהם היושב־
 ראש או סגנו, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה לפחות 24 שעות מראש! לא נוכח
 מנין כאמור כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל
 מספד של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב ראש הועדה או סגנו! בהעדר היושב ראש ימלא

 את מקומו, למשך העדרו, הסגן שהועדה המרכזית קבעה לכך.

 מניו חוקי

 10. ההחלטות של ועדה אזורית יתקבלו בריב קולות של המשתתפים בהצבעה! היו
 הדעות שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.

 קבל,•! החלגיוו!

 11. עובדי הועדה האזורית יתמנו על ידי יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם
 יושב ראש הועדה האזורית.

 מינוי עובדי
 הועדה

 5 ע״ר 1945, תוס׳ 2 מס׳ 1442, עמי 855.

 6 סייח תשייט, עמי 137.
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י פ ל ת ק ו ד ע : ו ׳ ן ג מ י  ס

י  12. (א) הועדה המרכזית תקבע בכל שנה את מספר חבריה של כל אחת נזועדות הקלפי מינוי ח־י
 , , , ומיון* הקלפי

 ואת הרכבה הסיעתי מבין כל הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית ובלבד שבכל ועדת
 קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות! כן תקבע הועדה המרכזית את מספר יושבי

 הראש והסגנים המגיע לכל סיעה בכלל ועדות הקלפי ובכל ועדת קלפי לחוד.
 (ב) חברי ועדות הקלפי, ובתוכם יושבי הראש וסגניהם, יתמנו על ידי הועדות
 האזורית ויאושרו על ידי הועדה המרכזית במועדים שנקבעו בסעיף 21(א) לחוקן נקבע
 מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בתקנת משנה (א), וסיעה לא הודיעה
 לועדה האזורית את שמות נציגיה בועדת הקלפי תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית,

 תורכב ועדת הקלפי בלא נציגי אותה סיעה, כולם או מקצתם, הכל לפי הענין.

 (ג) לכל חבר של ועדת קלפי יהיו שני ממלאי מקום קבועים מסיעתו, ורשאית
 סיעה לדרוש שיהיו לחבר מםיעתה שלושה ממלאי מקום קבועים! ממלאי המקום יתמנו

 על ידי הועדה האזורית.

ו חילופי נגרי מ ו ק  13. (א). כל סיעה רשאית, בכל עת, להחליף את נציגה בועדת קלפי ואת ממלא מ
 על ידי מתן הודעה בכתב מטעמה לועדה האזורית חתומה בידי בא כוח הסיעה או ממלא
 מקומו או מרכז הסיעה בועדה האזורית או ממלא מקומו; לשם קבלת הודעות על
 חילופי גברי חייב יושב ראש הועדה האזורית, או אדם שהוא מינה לצורך זה, להימצא

 במשרד הועדה האזורית בשעות העבודה הרגילות.

 (ב) אישור על הודעת חילופי גברי יינתן בטופס 1 שבתוספת חתום בידי יושב
 ראש הועדה האזורית או בידי שניים מסגניו, כפי שיקבע היושב ראש! האישור יימסר
 לועדת הקלפי בשני עותקים, וזו תרשום בו את התאריך והשעה שבהם נתקבל האישור
 בועדת הקלפי ותצרף את המסמך לפרוטוקול שלה! עם קבלת האישור בועדת הקלפי יפוג
 תקפו של כל מינוי קודם וייכנס לתוקף המינוי החדש; עותק מטופס האישור יישמר

 במשרד הועדה האזורית.

 (ג) הבא במקומו של יושב ראש ועדת הקלפי, בהתאם להודעת חילופי גברי כאמור,
 יהיה יושב ראש הועדה! הבא במקום סגן יושב ראש ועדת קלפי, בהתאם להודעת חילופי

 גברי כאמור, יהיה סגן יושב ראש הועדה.

 14. ביום הבחירות רשאי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו או מרכז הסיעה בועדה
 האזורית או ממלא מקומו, להחליף כל חבר המייצג את הסיעה בועדת קלפי שבאותו אזור

 בחירות או ממלא מקומו! החילופין יבוצעו לפי כללים אלה;

 (1) הרוצה לבצע חילופין כאמור ימלא בשני עותקים את טופס 2 שבתוספת
 על כל פרטיו, יחתום על שני העותקים ויעבירם באמצעות המחליף ליושב

 ראש ועדת הקלפי הנוגעת בדבר!

 (2) טפסים כאמור ישאו מספר סידורי ואת חותמתה של הועדה המרכזית
 ויסופקו על ידי יושב ראש הועדה המרכזית, לפני יום הבחירות, לבאי כוח
 הסיעות או לממלאי מקומם ולכל מרכז סיעה בועדה אזורית או ממלא מקומו,
 לפי דרישתם, במספר שלא יעלה על 20% ממספר החברים המייצגים את

 הסיעה הנוגעת בדבר בכלל ועדות הקלפי שבאזור.

 חילופי גרדי
 גוערות הקלפי
 גיוס הגחידות

 קובץ התקנות 2454, ט׳ בתשרי תש״ל, 21.9.1969 45



 פרק ג׳: הכנת הבחירות

י פ ל ק ת ה ו מ ו ק מ י ו פ ל ק רי ה ו : אז י ן א מ י  ס

 15. אזורי הקלפי ומקומות הקלפי ייקבעו על ידי הועדה המרכזית על פי הצעותיו של
 שר הפנים, במועדים שנקבעו בסעיפים 13 ו־68(ג) לחוק.

 16. אין לשכור מקומות קלפי בתשלום, אלא אם לא נמצא מקום קלפי מתאים בבנין
 צבורי.

 17. נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו שבאזור קלפי פלוני רשומים פחות מ-50
 . בוחרים או יותר מ-1000 בוחרים, רשאים הם להחליט, במקרה הראשון — על צירוף
י אזורי  האזור לאזור הקלפי הקרוב ביותר, ובמקרה השני על פיצול אזור הקלפי לשנ

 קלפי, בתנאים המפורטים בסעיף 70 לחוק.

 קביעת אזורי
 הקלפי ומקומות

 קלפי

 שבירת מקום
 הקלפי

 צירוף קלפיות
 ופיצולן

ם י ד מ ע ו ת מ ו מ י ש : ר ׳ ן ב מ י  ס

 18. (א) רשימת מועמדים המוגשת על ידי בוחרים בהתאם לסעיף 57(ג) לחוק תיחתם
 בידיהם בחוברת לפי טופס 3 שבתוספת.

 (ב) רשימת מועמדים המוגשת על ידי סיעה של הכנסת היוצאת בהתאם לסעיף
 57© לחוק תיחתם בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו בחוברת לפי טופס 4 שבתוספת.
 (ג) רשימת מועמדים המוגשת במשותף על ידי שתי סיעות או יותר של הכנסת
 היוצאת בהתאם לסעיף 57(ח) לחוק, תיחתם בידי באי כוחן של כל אותן הסיעות או ממלאי

 מקומם בחוברת לפי טופס 4 שבתוספת.

 19. הועדה המרכזית תפרסם לא יאוחר מהיום ה־40 שלפני יום הבחירות, הודעה בדבר
 ימי הגשת רשימות מועמדים, שעותיה ומקומה! ההודעה תפורסם בכל העתונים היומיים

 שהופיעו בתחום המדינה במשך 12 החדשים שלפני יום הפרסום.

 20. רשימת מועמדים תוגש לידי יושב ראש הועדה המרכזית במקומות ובמועדים
 שפורסם עליהם לפי תקנה 19. נבצר מיושב ראש הועדה המרכזית לקבל את רשימות

 המועמדים, עליו למנות שניים מסגניו לצורך קבלתן.

 21. ביום האחרון של המועד להגשת הרשימות, מיד לאחר תום השעה האחרונה שנקבעה
 להגשתן, ייסגרו דלתות הבנין שבו מקבלים את רשימות המועמדים ורק אלה מבין באי־כוח
דיהם!  רשימות המועמדים אשר יימצאו אותה שעה בתור יורשו להגיש את הרשימות שבי

ה זו.  לא תקובל רשימת מועמדים לאחר עבור המועד לקבלתן ושלא לפי הוראות תקנ

 22. (א) רשימת מועמדים המוגשת על ידי בוחרים תיחתם אישית בידי 750 בוחרים
 לפחות, תוך שימת לב להוראות פרק ו׳ לחוק, שנוסחו יודפס בחוברת האמורה בתקנה

 18(א).
 (ב) היה בין החותמים על רשימת מועמדים מי שאינו זכאי לבחור, ייחשב הדבר
 לליקוי הניתן לתיקון בהתאם לחוק, אולם מספר בלתי מספיק של חותמים פוסל את

 הרשימה; בוחר חייב לחתום במו ידיו על רשימת המועמדים.

 (ג) לצורך בדיקת החתימות יש להתחשב רק ב־1,500 החתימות הראשונות.

 טפפי רשימות
 מועמדיפ

 פרפופ הודעה
 בדבר הגשת

 רשימות מועמדים

 הגשת רשימת
 מועמדים

 איחור בהגשת
 רשימות מועמדים

 רשימת מועמדים
 המוגשת על־ידי

 גוחריפ
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 פא־נוח רשימת
 מועמדיפ

 וממלא מקומו

 הגשת 8וכפ
 רשימת מועמדים

 מילוי. חופרות

 כל •פוחד —
 כרשימה אחת

 כלכד

 כתג הפגמת.
 המועמד

 ערכוו

 חיליט חלקי
 של עדכון

 (ד) לגבי כל אחת מחתימות המגישים יצורף לרשימה תצהיר לפי סעיף 37 לפקודת
ר; המצהיר יוסיף את חתימתו ליד , המאשר שהחתימה ניתנה בנוכחות המצהי 7 ת ו ד ע  ה
ימת; רשימה שלא יש; חתימת המגיש שלא אומתה כאמור, תיחשב כלא קי  חתימת המג

 צורפו לה תצהירים לא תקובל. :

 23. המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא־כוח הרשימה
 ואחד כממלא מקומו! באין ציון כזה יראו את האדם החתום ראשון למגישים כבא־כוח
; הוחתמו מגישי הרשימה במספר חוברות, תשמש לצורך מו  הרשימה ואת השני כממלא מקו

יינת במספר סידורי 1, כאמור להלן בתקנה 24(ב). ה זו החוברת המצו  תקנ

 24. (א) טפסים של חוברות כאמור בתקנה 18 יוכנו על ידי הועדה המרכזית ואפשר
 יהיה להשיגם במשרדי הועדה בכל יום בין השעות 8.00 לבין 13.00 ובין 14.00 לבין

 18.00, החל מהיום שייקבע על ידי יושב ראש הועדה וסגניו.

 (ב) מוגשת רשימה על ידי בוחרים, מותר להחתים את המגישים, קבוצות קבוצות,
: ו  במספר חוברות בדרך ז

 (1) בכל חוברת יסומן בעמוד מספר 1 למעלה המספר הסידורי שלה!

 (2) בעמוד זה יירשמו כל הפרטים הדרושים הנקובים בו!

 (3) בכל חוברת יירשמו שמות כל המועמדים, על הפרטים הדרושים!

ת המועמדים חייבים להופיע לפי סדר זהה בכל החוברות.  (4) שמו

 25. (א) טופס 3 או 4 כאמור בתקנה 18 יש למלא בכתב ברור! כתב בלתי ברור
נו ניתן לפענוח ייחשב כליקוי הניתן לתיקון בהתאם לחוק.  שאי

 (ב) יש לרשום בטופס את כל• הנתונים הדרושים! חוסר פרט ייחשב כליקוי.
 (ג) אין לרשום פרטים כל שהם בחלקי הטופס המיועדים לשימוש משרדי בלבד.

ת מועמדים בטופס.  (ד) אסור למחוק שמו
ת המועמדים! עדיפות ד שמו ת המספרים הסידוריים שלי  (ה) אסור לשנות בטופס א

עמד להיבחר תהיה לפי סדר הופעת שמו ברשימה.  מו

ת שמו  26. בוחר שחתם על יותר מרשימת מועמדים אחת, תמחוק הועדה המרכזית א
 מכל הרשימות.

 27. (א) רשימת מועמדים תוגש בצירוף הסכמת המועמדים בכתב או במברק! ההסכמה
ת הטופס יש להשיג במשרדי הועדה המרכזית.  שבכתב תינתן בטופס 5 שבתוספת! א

 (ב) אי־צירוף הסכמת המועמד בכתב או במברק ייחשב כליקוי הניתן לתיקון
 בהתאם לחוק.

 28. עם הגשת רשימת מועמדים על ידי בוחרים יפקיד בא־כוח הרשימה או ממלא מקומו
 בידי יושב ראש הועדה המרכזית ערבון בסך ,חמשת אלפים לירות, במזומנים או בשיק

 בנקאי! בלא ערבון כאמור לא תקבל הועדה המרכזית את רשימת המועמדים.

 29. רשימת מועמדים שהגישו בוחרים ולגביה הוחלט סופית לא לאשרה, יחולט מתוך
 הערבון שניתן עם הגשתה סכום של אלף לירות לטובת אוצר המדינה, והיתרה תוחזר לנותן

 הערבון.

 7 הוקי א״י, כדך אי, פרק נ״ד, עמי 650.
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 י׳יייע עיניי 30. רשימת מועמדים שהגישו בוחרים וקיבלה פחות מ־1% (אחד למאה) מסך כל
 הקולות הכשרים, יחולט הערבון שניתן עם הגשתה לטובת אוצר המדינה! אם אין לחלטו

 כאמור, יוחזר לנותנו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ברשומות.

יי 31. על התקשרות של שתי רשימות מועמדים בהתאם לסעיף 67(א) לחוק תימסר הודעה  יץ״ייי« 2
ים ליושב ראש הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה־8 שלפני יום הבחירות! ההודעה תהיה ד !  מועג
 לפי טופס 6 שבתוספת; עם קבלת ההודעה על יושב ראש הועדה לרשום עליה את מועד

 המסירה.

: מינויים ן ג׳ מ י  ס

 32. (א) לאחר קבלת אישורה של הועדה המרכזית, בהתאם לסעיף 21(א) לחוק, בדבר
 מינוים של חברי ועדות הקלפי, ממלאי מקומם, יושבי הראש וסגניהם, על יושב ראש

 הועדה האזורית למסור לכל אחד מהם כתב מינוי לפי טופס 7 שבתוספת.

 (ב) חילופי גברי בועדות הקלפי יבוצעו בהתאם לאמור בתקנות 13 ו־14.

 33. (א) הוגשה רשימת מועמדים שלא על ידי סיעה המיוצגת בועדה המרכזית, דשאי
 בה כוחה למנות מטעמה משקיף אחד לועדה המרכזית ומשקיף אחד לכל ועדה אזורית.

 (ב) מרכז סיעה באזור או ממלא מקומו רשאי למנות משקיף אחד לועדת קלפי
 שבה סיעתו איננה מיוצגת על ידי חבר הועדה.

 (ג) בא כוח רשימת מועמדים, כאמור בסעיף קטן (א), או המשקיף שמינה לועדה
 אזורית, רשאי למנות משקיף אחד לכל ועדת קלפי.

 (ד) כתב מינוי למשקיף בועדה המרכזית או בועדה אזורית יוגש ליושב ראש
 הועדה המרכזית, שיאשר את קבלתו לבא־כוח הרשימה> יושב ראש הועדה המרכזית יודיע

 על מינוי משקיף בועדה אזורית ליושב ראש שלה.

 (ה) כתב מינוי למשקיף בועדת קלפי יוגש, בשני עותקים לפי טופס 8 שבתוספת,
 ליושב ראש הועדה האזורית, והוא יאשר את קבלתו על אחד העותקים וימסור אותו

 למשקיף.

 (0 כתב מינוי למשקיף בועדת קלפי יקרים בחתימתו של יושב ראש הועדה
 האזורית, בהוספת טביעת חותמתה הרשמית של הועדה האזורית.

 (ז) אדם אחד יכול להתמנות כמשקיף מטעם רשימה בחמישה מקומות קלפי לכל
 היותר, אשר מספריהם יצרינו בכתב המינוי.

 (ח) לא יתמנו כמשקיפים מטעם רשימה אחת יותר משני אנשים למקום קלפי
 אחד! בשום זמן מן הזמנים לא יהיה נוכח בישיבת ועדת קלפי מטעם רשימה אחת יותר

 ממשקיף אחד.

 כתג מינוי
 לחגיי ועדות

 תקלפי וכוי

 מינוי
 נמהיפיפ

ה ע ב צ י ה ק ת פ ה ו ע ב צ ת ה ו פ ט ע ם, מ לי קו טו : פרו ׳ ן ד מ י  ס

 ־,ועדה המרכזית תספק טפסים לפרוטוקולים הבאים:
 (1) זכרון דברים של הועדה המרכזית על סיכום תוצאות הבחירות וחלוקת

 המנדטים (טופס 9 שבתוספת)!
 (2) פרוטוקול ועדה אזורית על סיכום תוצאות ההצבעה באזור (טופס 10

 שבתוספת)!

 פרוטוקולים 34,
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 (3) פרוטוקול ועדת קלפי על תוצאות ההצבעה באזור, הקלפי (טופס 11
 שבתוספת)•,

 (4) פרוטוקול ועדת קלפי בדבר פסילת קולות (טופס 12 שבתוספת).

: מעטפות הצנעה מ י ג ן  35. מעטפות הצבעה יסופקו על ידי הועדה המרכזית בלבד׳ והן יהיו משני ם

 (1) מעטפת הצבעה מנייר בצבע לבן, מושחרת מבפנים, בגודל 10 על 15
 ס״מ, בהתאם לטופס שנקבע על ידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו!

 (2) מעטפות הצבעה חיצוניות להצבעה בקרב חיילים ובכלי שיט, מנייר
 בצבע לבן, בגודל 13 על 16.5 ס״מ, בהתאם לטופס שנקבע על ידי יושב ראש

 הועדה המרכזית וסגניו.

 36. (א) פתק הצבעה ישא את האות או האותיות, או את הכינוי והאות או האותיות, פתקי הצ־עה
ת; צמות מסויימת של פתקי הצבעה תשא גם תרגום ערבי של האותיות  של הרשימה בעברי

 והכינוי! הפתקים יסופקו על ידי הועדה המרכזית.

 (ב) בהתאם לקביעת הועדה המרכזית יהיו גדלם, צבעם והדפס תם של הפתקים . .
:  כלהלן

! יר: עתון לבן י דל: 7 על 10 ס״מ בערך! צבע הנ ו  הג
: בצבע שחור, כשהכינוי מודפס מתחת לאות או לאותיות!  הדפסה

 הכינוי והאות או האותיות ביחד יתפסו שטח בגודל 5 על 8 ס״מ עד 6 על
 9 ס״מ.

 (ג) הועדה המרכזית תספק גם פתקים ריקים בלתי מודפסים, שיהיו בהתאם
 לקביעתה, בגודל ובצבע כאמור.

 (ד) אין הבוחר חייב להשתמש דווקא בפתק שסופק על ידי הועדה המרכזית! דשאי
 הוא להביא עמו פתק מבחוץ, ולהשתמש בו לצורך הצבעה, ובלבד שהפתק יהיה על פי
 דוגמה שאישרה הועדה המרכזית ועליו אות או אותיות או כינוי ואות או אותיות של

 הרשימה, בעברית בלבד או בעברית עם תרגום לערבית.

 הפפקה לועדה
 אזורית

 מפירה ליו״ד
 ועדות הקלפי

 אופו אריזת
 ההומר; תוכן

 התפילות

 פרק ד׳: סדרי ההצבעה

ת ו י ר ו ז ת א ו ד ע ו ר ל מ ו ח ת ה ר ב ע : ה י ן א מ י  ס

 37. כל ועדה אזורית תקבל עד היום החמישי לפני יום הבחירות את החומר והציוד
 הדרושים ביום הבחירות לועדות הקלפי שבאזורה לשם ביצוע הבחירות.

 38. הועדה האזורית תמציא את החומר ואת הציוד לכל ועדות הקלפי שבאזורה, כפי
 שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית, אך לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות, על ידי
; הועדה האזורית תקבע את הסדרים הדרושים  מסירתו לידי יושבי ראש ועדות הקלפי

 למסירת החומר והציוד.

 39. החומר בשביל ועדות הקלפי יגיע לועדות האזוריות ארוז חבילות חבילות! על גבי
 כל חבילה יהיה רשום מספר אזור הקלפי שבשבילו מיועד החומר! הועדות האזוריות לא
 יפתחו את החבילות ואת הקלפיות ולא ישנו מתוכן החומר! הציוד שבכל חבילה, לרבות
 פתקי ההצבעה, המעטפות להצבעה, גליונות ספירת הקולות, והפרוטוקולים בדבר פסילת
 קולות יהיה מותאם בכמותו למספר הבוחרים שבכל קלפי וקלפי! הועדה האזורית תמציא

 את החבילות לועדות הקלפי כפי שנתקבלו על־ידיה.

 קובץ התקנות 2454, ט׳ בתשרי תש״ל, 21.9.1969 49



 40. הועדה האזורית תפעל ברציפות במשך היומיים שלפני יום הבחירות, וכן ביום
 הבחירות, עד לסיכום תוצאות ההצבעה באזורה, עריכת הפרוטוקול והעברת חומד הבחירות

 שנתקבל מועדות הקלפי אל הועדה המרכזית.

 41. (א) הועדה האזורית תגיש לועדות הקלפי את כל העזרה הדרושה לארגון הצד
 הטכני של עבודתן ביום הבחירות,׳ חברי הועדה האזורית יבקרו ביום הבחירות במקומות

 הקלפי לשם הגשת עזרה כאמור.

 (ב) הועדה האזורית תדאג, בין השאר, להסעת חברי ועדות הקלפי —
 (1) אל מקומות הקלפי שבהם הם מכהנים כחברי ועדות הקלפי, אם המקום

 נמצא מחוץ לגבולות מקום מגוריהם!

 (2) אל מקומות הקלפי שבהם עליהם להצביע כבוחרים, ובחזרה!
 (3) אל משרדי הועדה האזורית, כשהם מעבירים אליה אחרי גמר ההצבעה

 את כל חומר הבחירות.

 42. הועדה האזורית תוודא ביום הבחירות אם כל ועדות הקלפי הופעלו כדין! קבעה
 הוועדה האזורית שמקום קלפי פלוני לא הופעל בגלל אי־ הופע ת חברי ועדת הקלפי עד
 שעה אחת אחרי השעה שנקבעה לפתיחתו, תמנה מיד ועדת קלפי חדשה לאותו מקום,
 מתוך מאמץ להבטיח שהועדה החדשה תהא מורכבת, ככל האפשר, מנציגי שלוש סיעות

 לפחות של הכנסת היוצאת.

 רציפות פעולתה
 של הועדה

 האזורית

 הגשת עזרה
 לועדות הקלפי

 גקורת גרגר
 פתיחת מקומות

 הקלפי

ה ת ל ו ע פ י ב פ ל ק ת ה ד ע : ו י ן ב מ י  ס

 43. לא יאוחר מיומיים לפני יום הבהירות יקבלו יושבי ראש ועדות הקלפי מאת הועדה
 האזורית את החומר והציוד המפורטים להלן:

 (1) שני עותקים של רשימת הבוחרים המתייחסת לאותו אזור קלפי!

 (2) קלפי העשויה מעץ, שמידותיה 60 על 40 על 40 ם״מ, עם מכסה אשר
 יחובר לארגז על־ידי ציר מצד אחד• ואבזרים לסגירת הקלפי במנעול מצד

 שני ן בתוך המכסה יהיה חריץ באורך של 20 ס״מ וברוחב של 0.8 ס״מ!
 (3) מנעול לצורך סגירת הקלפי! המנעול יהיה מנעול־בטחון הניתן לפתיחה

 רק על ידי שבירתו ועליו חרוט מספר סידורי שיירשם בפרוטוקול,-

 (4) פרגוד לצורך התקנת תא ההצבעה;

 (5) מדף להחזקת פתקי הצבעה בתא ההצבעה;

 (6) חותמת וכרית להטבעה בפנקסי הזיהוי או בתעודות הזהות, כשהחותמת
 היא בהתאם לדוגמה שנקבעה על ידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו!

 (7) מנקב לניקוב פנקסי הזיהוי או תעודות הזהות, בהתאם לדוגמה שנקבעה
 על ידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו!

 (8) מעטפות הצבעה!

 (9) פתקי הצבעה לכל רשימות המועמדים שאושרו!

 (10) פתקי הצבעה ריקים!
 (11) טפסי פרוטוקולים לקביעת תוצאות ההצבעה בקלפי!

 (12) טפסי פרוטוקולים בדבר פסילת קולות;

 (13) גליוגות ספירת ספירת הקולות!

 חפפקת חומר
 לועדת הקלפי
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 נוכחות חגרי
 ועדו* הקלפי
 כעוג פתיחת
 מקופ הקלפי

 יושכ ראש
 וחפדי ועדת

 קלפי

 תחולת הוראות
 אלה

 דחיית פעולת
 ועדות הקלפי

 והפפקתה

 פמכותה ישל
 ועדת הקלפי

 (14) עותק אחד של החוק, של תקנות אלה ושל הוראות הועדה המרכזית!

 (15) הציוד המשרדי הדרוש!

זה;  (16) נייר אריזה ומעטפות ארי

 (17) גרות, גפרורים ושעווה׳,

 (18) המודעות הרשמיות שיש להדביק בכניסה למקום הקלפי ובתא ההצבעה!

 (19) קרש שיפודים לצורך ספירת פתקי ההצבעה.

 44. (א) ביום הבחירות ייפתח מקום הקלפי בשעה 7 או 8 בבוקר, כנאמר בתקנות
 58 או 59, הכל לפי הענין׳ ובלבד שיהיו נוכחים בו לפחות שניים מחברי הועדה שהם נציגי

 שתי סיעות שונות, וביניהם היושב ראש או סגנו.

 (כ) אם חצי שעה אחרי השעה שנקבעה לפתיחת מקום הקלפי לא היו נוכחים
 חברי הועדה מסיעות שונות כאמור, ייפתח מקום הקלפי והועדה תתחיל בפעולתה, ובלבד
 שיהיו נוכחים לפחות מחצית ממספר חברי ועדת הקלפי וביניהם היושב ראש או סגנו.

 (ג) אם שעה אחת אחרי השעה שנקבעה לפתיחת מקום הקלפי נוכח חבר אחד
 בלבד, יפעל הוא יחידי כועדת הקלפי עד להופעתו של חבר או חברים נוספים של הועדה,

 אך הוא יוסיף למלא את התפקיד של היושב ראש עד להופעתו של היושב ראש או סגנו.

 (ד) נוכחים יותר מחבר אחד של ועדת הקלפי ואין ביניהם היושב ראש או סגנו,
 ימלא את התפקיד של היושב ראש.הקשיש שביניהם, ועובדה זו תירשם בפרוטוקול.

 45. (א) בהעדרו של חבר ועדת קלפי רשאי להשתתף במקומו ממלא מקומו.

 (ב) נעדר היושב ראש, ימלא ממלא מקומו את מקומו בתור חבר הועדה ואילו
 התפקיד של היושב ראש יעבור לידי סגנו, ובהעדר סגנו — לידי הקשיש שבין חברי ועדת

 הקלפי הנוכחים, הכל עד בואו של היושב ראש או סגנו.

וצגת בועדה האזורית את נציגה בועדת הקלפי או ממלא  (ג) החליפה סיעה המי
 מקומו בהתאם לאמור בתקנות 13 או 14, ייכנס המחליף לתפקידו כחבר הועדה עם מסירת
 אישור לועדת הקלפי לפי טופס 1 או טופס 2, הכל בהתאם לאישור האמור, ובלבד שלא
 ישבו במקום הקלפי בעת אחת הנציג המחליף והמוחלף; יושב ראש ועדת הקלפי ירשום
ו נ  באישור את התאריך והשעה שבהם נמסר לו האישור, ויצרפו לפרוטוקול; כן יצרי
 בפרוטוקול החילופין שחלו ושעותיהם; אישור שלא על טופס רשמי כאמור לעיל —

 ,אין לו תוקף.

 46. תקנות 44 ו־45 יחולו במשך כל יום הבחירות בזמן ההצבעה ואחריו, עד סיום ספירת .
 הקולות וקביעת תוצאות ההצבעה.

 47. (א) אין לדחות את התחלת ההצבעה יותר משעה אחת ואין להפסיקה.

י י ואין להפסיקה לפנ  (ב) עם תום ההצבעה׳ יש לקיים את ספירת הקולות ללא דיחו
 סיומה.

 (ג) קביעת תוצאות ההצבעה ועריכת הפרוטוקול הסופי ייעשו ברצוף לספירת
 הקולות, ללא הפסקה.

 48. ביום הבחירות תחליט ועדת הקלפי בעצמה בכל הנוגע למהלך ההצבעה ולקדרים
 במקום הקלפי, והיא חייבת לנהוג דק בהתאם להוראות החוק והתקנות האלה ולהוראות

 הועדה המרכזית.
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 49. החלטות ועדת הקלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות
 שקולות, יכריע יושב ראש הישיבה.

 קכלת החלטות

י פ ל ק ת ה ד ע ת ו ב י ש י ת ב ו ח כ ו : נ ׳ ן ג מ י  ס

 50. בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי, ממלאי
 מקומם של חברים לא־נוכהים, משקיפים כאמור בתקנה 51, חברי הועדה המרכזית, חברי
 הועדה האזורית, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו והשוטרים

 הדרושים לדעת ועדת הקלפי לשמירת הסדר.

 51. (א) רשאים להיות נוכחים בישיבות ועדת הקלפי כמשקיפים בלבד נציג אהד של
 כל רשימת מועמדים שאושרה ואינה מיוצגת באותה ועדה,• רשימת מועמדים שיש לה חבר

 בועדת הקלפי אינה רשאית לשלוח אליה משקיף.

 (ב) אין משקיף רשאי להתערב בפעולות ועדת הקלפי, אולם מותר לו להעיר
 הערות על פעולות הועדה כמפורט בתקנה 101.

 52. בשעת ספירת הקולות, קביעת תוצאות ההצבעה וחתימת הפרוטוקול רשאים להיות
 נוכחים במקום הקלפי כל אלה המפורטים בתקנה 50, פרט לבוחרים.

 הנוכחיפ במקופ
 הקלפי

 משקיפים

 הנוכחים
 בעת קביעת

 התוצאות

י פ ל ק מ ה ו ק מ ר ב ד ס ה ד ו ו י צ : ה ׳ ן ד מ י  ס

 ה*ייי 53. ביום הבחירות יימצא במקום הקלפי כל החומר הדרוש להצבעה שהועבר ליושב ראש

 ועדת הקלפי בהתאם לתקנה 43 ! נוסף לכד יימצאו בו —

 (1) שולחן אחד שלידו יושבים חברי ועדת הקלפי, עם כסאות או ספסלים
 לחברי הועדה, באופן שחברי הועדה יוכלו לפקח על כל בוחר הנכנס לתא
! מצד שני של השולחן, ממול חברי הועדה, תעמוד ו  ההצבעה או היוצא ממנ

!  הקלפי כד שהחריץ בה יימצא בגובה שאינו נמוד מגובה פני השולחן
 (2) שולחן שני ומספר כסאות או ספסלים המיועדים למשקיפים;

 (3) תא הצבעה לצודד הצבעת הבוחרים שיותקן באמצעות פרגוד בפינת
 החדר מול שולחנותיהם של חברי הועדה והמשקיפים ! התא יסתיר את הבוחר
ני הזולת באופן שיוכל להכניס את פתק ההצבעה למעטפת ההצבעה בחש  מעי
וחד או על שולחן, לפי  איות גמורה! בתא הצבעה יימצאו ערוכים, על מדף מי
 האלף־בית, פתקי ההצבעה של כל רשימות המועמדים, פתקי הצבעה ריקים
 ועפרון! איו לשים בתא את כל כמות הפתקים בבת אחת, אלא כמות מםויימת
 שווה לכל הרשימות! יש לבדוק .לפרקים את מלאי הפתקים בתא ולהוסיף

 פתקים מזמן לזמן, במידה שהמלאי ילד ויאזל.

 שמירת הפרי 54. יושב ראש הועדה ישמור על הסדר במקום הקלפי! הוא דשאי להרחיק אדם המתנהג

 שלא כשורה, ואדם זה לא יחזור למקום הקלפי אלא ברשות היושב ראש בלבד! אין להפעיל
 כוח זה כדי למנוע בוחר הזכאי להצביע במקום מלהשתמש בזכותו זו.

 איפוד תעמולה 55. (א) אסורה כל תעמולה בכתב, בעל-פה או בצורה אחרת במקום הקלפי ובמרחק

; ועדת הקלפי תדאג לשמירה על איסור זה במקום הקלפי ו נ  של פחות מ-25 מטר ממ
 ומחוצה לו עד המרחק האמור.
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ו כל חומר  (ב) לא יימצא במקום הקלפי ובמרחק של פחות מ-25 מטר ממנ
 תעמולה, מודעות כל-שהן, כרזות וכדומה, פרט למודעות רשמיות של הועדה המרכזית,

;  הועדה האזורית וועדת הקלפי

ו ולא יחולק בו שום חומר בדפוס  לא יוכנס למקום הקלפי או למרחק 25 מטר ממנ
 או בכתב, כולל פתקי הצבעה.

 (ג) במקום הקלפי תוצגנה רק תמונותיהם של נשיא המדינה ובנימין זאב הרצל.

 56. חברי ועדת הקלפי והמשקיפים יימנעו מלנהל שיחות כל-שהן עם האנשים איפור שיחות

 המבקשים להצביע, פרט לשיחות של חברי הועדה הכרוכות בזיהוים של המצביעים
 ובמהלך ההצבעה.

ד פירניפ נ י ב מ ת ת ב י ר ו ז א , ה ך ד ע ו ז ת ן א ל מ ב ק  57. בכל מקום קלפי יופקדו סדרנים; כל סדרן י

 לפי טופס 13 שבתוספת; כתב המינוי יהיה חתום בידי יושב ראש הועדה האזורית או
! הסדרנים יהיו כפופים להוראות יושב ראש ועדת הקלפי והם יושיטו בל ו י  שניים מסגנ

 עזרה שתידרש.

 שעון* ההצבעה
 הרגילות

 שעות הצבעה
 מקוצרות

 םגירה מוקדמת .
 של מקופ הקלפי

 התאמת
 שעונים

 הצבעה לאחר
 פגירת מקום

 הקלפי

ה ע ב צ ה ת ה ו ע : ש ׳ מו ה י ו } 

 58. פרט לישובים כאמור בתקנה 59 יהיו שעות ההצבעה בכל מקומות הקלפי בארץ
 משעה 7 בבוקר עד שעה 11 בלילה, ללא הפסקה

 ^ (א) בישוב שמספר הזכאים להצביע בו אינו עולה על 350 תהיה הקלפי פתוחה
 להצבעה משעה 8 בבוקר עד שעה 9 בלילה, ללא הפסקה.

 ; (ב) יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם סגניו יקבע, בהתאם לאמור

 בסעיף 72(א) לחוק, את הישובים שבהם תהיה הקלפי פתוחה להצבעה משעה 8 בבוקר
 . עד שעה 9 בלילה, ויודיע על כך לועדות האזוריות.

י יום הבחירות יודיע יושב ראש הועדה האזורית  (ג) לא יאוחר מיומיים לפנ
 הממונה על אזור הקלפי לציבור בכל ישוב הנוגע לענין, על החלטת יושב ראש הועדה

 המרכזית כאמור, בדרך המקובלת לפרסומים באותו ישוב.

 60. מותר לסגור את מקום הקלפי לפני השעה שנקבעה לכך בתקנה 58 או 59 אך
 ורק אם הצביעו כבר כל הזכאים להצביע בו לפי רשימת הבוחרים של אותו אזור קלפי.

 61. שעה אחת לפני תום שעות ההצבעה, כלומר בשעה 10 או 8 בלילה, הכל לפי
 הענין, יתאמו חברי הועדה ביניהם את שעוניהם.

 62. (א) הגיעה השעה לסגירת מקום הקלפי ומחכים עוד אנשים על יד הכניסה לשם
 הצבעה, יש להכניס אליו את כולם בבת אחת, לנעול את הדלתות ולאפשר להם להצביע.

 (ב) אם בגלל צרות המקום אי אפשר להכניס לתוך מקום הקלפי את כל הבוחרים
 המחכים כאמור בתקנת משנה (א), יאופשר להם לחכות לתורם בתוך שטח מוגדר ליד
 הכניסה המשתרע על 200 מטרים מרובעים; לאנשים אלה יינתנו פתקי המתנה הנושאים
 את חתימתו של יושב ראש ועדת הקלפי ומספר סידורי שיירשם בפרוטוקול; המחכים

 ייכנסו למקום לשם הצבעה לפי המספר הסידורי שבפתק ההמתנה.

 (ג) אחרי סגירת הדלתות אין להכניס עוד שום אדם לתוך מקום הקלפי.
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י פ ל ק ם ה ו ק ת מ ח י ת פ ת ל ו נ כ : ה ׳ ן ו מ י  ס

 63. ׳(א) על כל חברי ועדת הקלפי, לרבות יושב ראש הועדה וסגנו, להופיע במקום
 הקלפי לפחות חצי שעה לפני השעה שבה יש לפתוח את מקום הקלפי, להשלמת הסידורים

 הטכניים.
 ה  לענין ז

 (!) יבדקו הם, בין היתר, אם כל הריהוט והציוד נמצאים במקום הקלפי,
 אם תא ההצבעה הותקן באופן המבטיח חשאיות ההצבעה ואם השולחנות

 והקלפי סודרו כהלכה;
 (2) עליהם לדאוג לכך שבתא ההצבעה יושמו, לפי סדר האלף־בית, פתקי
 ההצבעה לכל הרשימות המשתתפות בבחירות, שלכל רשימה יהיה צרור
 לחוד ושאחרי הפתקים המודפסים יהיה מונח צרור פתקי הצבעה ריקים;
 (3) עליהם לספור את מעטפות ההצבעה שסופקו על ידי הועדה האזורית,

 ולרשום את מספרן בפרוטוקול;
 (4) עליהם לבדוק אם בין המעטפות נמצאות מעטפות פסולות, ואם כן —
 להכניסן למעטפת אריזה מיוחדת לפי טופס 14 שבתוספת ולרשום את מספרן
 בפרוטוקול; סגירת מעטפת האריזה תיעשה בדבק; על מקום הסגירה יודבק
 נייר דביק בצבע חום והיושב ראש וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך
 יחתמו כך שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על המעטפה

 עצמה.

 (ב) יושב ראש ועדת הקלפי ימנה שני חברים המייצגים סיעות שונות, אם נוכחים
 כאלה, אשר לפני פתיחת הקלפי יחתמו על מספר מעטפות במשבצת המתאימה לכך, למטה
 בצד שמאל של המעטפה, לצורך ההצבעה; כן יוסיפו שני החברים לחתום מזמן לזמן
 על כמויות נוספות של מעטפות, כך שתמיד יהיה מלאי מספיק של מעטפות חתומות לשעות
 מספר; יש לחתום תמיד בבת אחת על מספר מעטפות; אם פועל רק חבר אחד מחברי
 הועדה בועדת קלפי, מספיקה חתימת ידו, אך עובדה זו תירשם בפרוטוקול; אין מניעה
 שבמשך היום יוחלפו החברים הרשאים לחתום על מעטפות, ובלבד שיהיו מסיעות שונות,

 אם נוכחים כאלה; אסור לחתום בנוכחות בוחר על המעטפה שתימסר לו.

 (ג) את המעטפות החתומות יש להחזיק בקופסה נפרדת; כל חבר הועדה רשאי
 לבדוק מזמן לזמן אם בקופסה נמצא מלאי מספיק של מעטפות חתומות כאמור.

 64. בשעה 7 או בשעה 8 בבוקר בדיוק, הכל לפי הענין, ייפתח מקום הקלפי לקהל
 הבוחרים לצורך ההצבעה, בהתאם להוראות תקנה 44; שעת פתיחת מקום הקלפי, וכן
 שמותיהם והשתייכותם הסיעתית של חברי הועדה שהיו נוכחים אותה שעה, יירשמו

 בפרוטוקול במקום המיועד לכך.

 65. לפני התחלת ההצבעה יציג יושב ראש הועדה את הקלפי לעיני האנשים הנמצאים
 אותה שעה במקום הקלפי, כשהיא פתוחה וריקה.

 66. בזמן הצגת הקלפי הריקה כאמור בתקנה 65 רשאים להיות נוכחים חברי ועדת
 הקלפי, ובהעדר חבר — ממלא מקומו, משקיפים מטעם הרשימות שאינן מיוצגות בועדת
 הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית או ממלאי מקומם, בוחרים שהותרו
 להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כוחו, והשוטרים והסדרנים הדרושים לדעת ועדת

 הקלפי לשמירת הסדר.

 בויי,1« מקוב
 הקלפי וציודו

 והחתמת
 מעטפות
 ההצבעה

 9תיחת מקופ
 הקלפי לקהל

 הבוחריט

 הצגת הקלפי

 הנובחים
 בעת הצנת

 הקלפי
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 67. (א) לאחד שכל הנוכחים ראושהקלפי ריקה, ינעל אותה מיד היושב ראש במעמדם 8גייה הקלפי
 במנעול־בטחון שסופק על ידי הועדה המרכזית, יעביר חבל דרך טבעת המנעול וידביק
 את קצהו האחד של החבל בשעווה אל דופן הקלפי מתחת למנעול ואת קצהו השני למכסה
 הקלפי, באופן שהקלפי לא תהיה ניתנת לפתיחה אלא על ידי שבירת המנעול וקריעת החבל.

 (ב) נסגרה הקלפי כאמור, אסור לפתחה אלא עם תום ההצבעה וסגירת מקום
 הקלפי, ואף זאת לשם ספירת הקולות בלבד; גם החלטה פה אחד של ועדת הקלפי אינה

 יכולה להצדיק פתיחת הקלפי בניגוד להוראה זו.
 (ג) אסור להוציא את הקלפי מתוך מקום הקלפי; כן אסור להוציא מתוכו את
 המעטפות ופתקי ההצבעה, כולל המעטפות שהוצאו מהקלפי לשם ספירת הקולות ופתקי

 ההצבעה שהוצאו ממעטפות אלה.

 ןיהיי הגזהויפ

 הופר תצלופ
 אצל נשיפ
 מוסלמיות

 פריקה רשימות
 הפוחריפ

 שיכוש אינו
 שולל זכוון

 הצכעה

 רשימת הגוהריפ:
 מופפ אי, פ׳ ו־ג׳

ם י ר ח ו ב ת ה ע ב צ : ה ן ד מ י  ס

 68. (א) בוחר שנכנס למקום הקלפי יזהה את עצמו בפני ועדת הקלפי; כאמצעי
 זיהוי ישמש אך ורק פנקס הזיהוי או תעודת הזהות שלו; בוחר שחתימתו או טביעת
 אצבעו איננה נמצאת מתחת לתצלומו שבפנקס הזיהוי או תעודת הזהות שלו, לא יורשה

 להצביע אלא לאחר שחתם'או הטביע את אצבעו במקום האמור.

 ״ (ב) בוחר שבפנקס הזיהוי או תעודת הזהות שלו חסר תצלומו או שהתצלום
 נתלש מהדף, אינו רשאי להצביע; כן לא יורשה להצביע בוחר שבפנקס הזיהוי או תעודת
 הזהות שלו חסר הדף שבו רשום שמו או הדף שעליו חייבת ועדת הקלפי להטביע את

 חותמתה כסימן שהבוחר הצביע.

 69. נשים מוסלמיות שבפנקסי הזיהוי או תעודות הזהות שלהן חסרים תצלומיהן
 כשבמקום התצלום הוטבעה החותמת ״בהיתר שר הפנים״, רשאיות להצביע; פנקסים
 ותעודות אלה כוחם יפה והם בני תוקף מלא לזיהוי ואין לשלול מבעלותיהם בשל כך

 בלבד את האפשרות להצביע, על אף האמור בתקנה 68.

 70,. אחרי שהבוחר זיהה את עצמו כאמור בתקנה 68 או 69, על ועדת הקלפי לברר
 אם שמו רשום ברשימת הבוחרים שבידה, בהתאם לאמור בתקנה 73.

 71. (א) שיבוש בנתונים ברשימת הבוחרים אין בו כדי לשלול מהמחר את זכות
 ההצבעה, כשאין ספק בדבר זהותו.

 (ב) אי-התאמה בין הכתובת הרשומה בפנקס זיהוי או תעודת זהות לבין הכתובת
 הרשומה ברשימת הבוחרים אין בה כשלעצמה כדי לשלול מן הבוחר את זכות ההצבעה.

 72, (א) הבוחרים רשומים ברשימת הבוחרים של אזור הקלפי לפי פרטים אישיים
 אלה: מספר הזהורנ, שנת הלידה, שם המשפחה, השם הפרטי, שם אביו או אמו והכתובת;
 באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו; שמות הבוחרים ערוכים לפי סדר

 האלף-בית של שמות המשפחה, כשליד כל שם נקוב מספר סידורי שוטף.

 (ב) רשימת הבוחרים של אזור הקלפי מורכבת משלושה טפסים אלה:

 (1) טופס א/ שהוכן כרשימת הבוחרים העיקרית בשלב הראשון של הכנת
 פנקס הבוחרים;

; בו רשומים שמותיהם של בוחרים שנוספו אחרי הכנת טופס א/  (2) טופס ב
 או שאמנם נכללו בטופס א׳ אולם רישום פרטיהם האישיים תוקן לאחר מכן;
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/ הכולל שמותיהם של בוחרים שהועברו לאזור קלפי אחר ושל  (3) טופס ג
 אנשים שהוצאו כליל מפנקס הבוחרים ועקב כך אינם בעלי זכות לבחור

 לכנסת; טופס זה מודפס על נייר בצבע כחול.

: ^ 73. לאחר זיהוי הבוחר תנהג ועדת הקלפי כלהלן י י 8 י " ג י  ש

 כרשימת
פ (1) יש לבדוק אם שמו נרשם בטופס א׳ של רשימת הבוחרים; רשום שמו י י ח י : !  ה

 ופימוו בה . , ,

 בטופס זה וליד שמו לא מופיעה החותמת הכחולה ״הועבר״ או החותמת
ע;  האדומה ״הוצא״, יש לאפשר לו להצבי

; רשום / יש לבדוק אם הוא רשום בטופס ב׳  (2) לא רשום שמו בטופס א
ע;  שמו בטופס זה, יש לאפשר לו להצבי

 (3) מופיעה בטופס א׳ ליד שמו החותמת ״הועבר״, יש לבדוק אם הוא רשום
ע; נתברר כי למרות ; רשום שמו בטופס זה, יש לאפשר לו להצבי  בטופס ב׳
 החותמת ״הועבר״ המופיעה בטופס א׳ לא נכלל שמו בטופס ב׳, יש לאפשר לו

;  להצביע על פי הרשום שבטופס א׳

 (4) מופיעה בטופס א׳ ליד שמו החותמת ״הוצא״, יש לבדוק אם הוא רשום
; רשום שמו בטופס זה וצויין לידו בעמודת ״כתובת״ של הטופס, ׳  בטופס ג
 שהוא הועבר לאזור קלפי אחר, על ועדת הקלפי להודיע למבקש להצביע
 לאיזה אזור קלפי אחר באותו ישוב או בישוב אחר הוא הועבר; מסתבר
 מן ההערה הרשומה בעמודה האמורה, כי אין למבקש להצביע הזכות לבחור

 לכנסת, על הועדה להודיע לו על כך;

 (5) מופיעה בטופס א׳ ליד שמו החותמת ״הוצא״ והוא איננו מופיע
/ יש להתעלם מהחותמת ולאפשר לו להצביע על פי הרשום  בטופס ג

;  בטופס אי

 (6) נמצא כי המבקש להצביע זכאי להצביע בהתאם לאמור לעיל, יקרא
 אחד מחברי הועדה את שמו בקול רם ויציין בעותק אחד (עותק ראשון)
 של טופס א׳ או ב׳ של רשימת הבוחרים, הכל לפי הענין, שהבוחר ביקש
ע; הציון ייעשה על ידי סימן ד בעפרון כחול ליד שמו ברשימה, לאחר  להצבי
 שהועדה נוכחה לדעת כי פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר נמצא
 במצב תקין, בהתאם לאמור בתקנות 68 ו־69; לפני מסירת מעטפת ההצבעה
 לבוחר, על הועדה לבדוק אם המעטפה היא המעטפה הרשמית מאלה שסופקו
 על ידי הועדה המרכזית ואם נמצאות עליה החתימות הדרושות כאמור

 בתקנה 63(בי!;

 (7) נמצא במעטפה פגם כלשהו, יש להוציאה מכלל שימוש ולשימה בתוך
 מעטפת אריזה מיוהדת המיועדת למעטפות פגומות, מהסוג האמור בתקנה

 63(א)(4).

ה 74. (א) פנקס הזיהוי אוי תעודת הזהות של הבוחרים יישאר בידי הועדה, ואילו הבוחר, ע 5 ג צ י ה ג י י  ה

 לאחר שקיבל את המעטפה, ילך אל תא ההצבעה ושם ישים בתוך המעטפה את פתק
 ההצבעה של הרשימה שהוא מצביע בעדה; משם יחזור ויראה לועדה את המעטפה, כך
 שהיא תראה את חתימות ידיהם של חברי הועדה, והוא יטילנה בעצמו לקלפי לעיני חברי

 הועדה.
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 בתא ההצבעה
 בוחר אחד ביבר

 זבות הצבעה
 לפי רישופ

 בלבד

 פגירת המעטפה

 מחיקת שמו של
 הבוחר מהרשימה

 גפימן שתצביע; י
 ציון בתעודה

 חלוהת התפקידיפ
 ביו חברי

 ועדת הקלפי

ו יסמן בכתב  (ב) במקום פתק מודפס יכול הבוחר להשתמש גם בפתק ריק שעלי
; א  ידו את האות או האותיות של הרשימה או את האות או האותיות עם הכינוי ותו ל

 כל בוחר רשאי לקבל מועדת הקלפי פתק ריק.

; ולתו  75. בעת ההצבעה יימצא בתא ההצבעה בוחר אחד בלבד, ולא יימצא בו אדם ז
 אולם בוחר שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא אתו אדם

 אחד שיעזור לו בהצבעה.

 76. מצביע רק מי ששמו רשום ברשימת הבוחרים ואין לועדת הקלפי רשות לדון
; אין  ולהחליט אם אדם המבקש להצביע זכאי להיות רשום ברשימת הבוחרים אם לאו
 היא רשאית להעביר את ההכרעה אם לאדם פלוני הזכות להצביע, לועדה האזורית או
 לועדה המרכזית או לכל רשות אחרת ואין היא רשאית לדחות את הכרעתה עד לאחר

 סגירת מקום הקלפי. :

 77. המעטפה שהבוחר מטיל לתוך הקלפי יכולה להיות סגורה בדבק או בלתי סגורה,
 כרצון הבוחר, ובלבד שמתוך המעטפה הלא סגורה לא ייראה פתק ההצבעה.

ר הטיל את מעטפת ההצבעה שלו לתוך הקלפי לעיני הכל, על ח מ ה  78. (א) לאחר ש
 י פ ל ק  ועדת ה

 . (1) למחוק את שמו מהעותק השני של טופס א׳ או טופס ב׳ של רשימת
; המחיקה תיעשה על ידי העברת קו בעפרון כחול ן י  הבוחרים, הכל לפי הענ
 על גבי השורה בה רשומים הפרטים האישיים של הבוחר, מתוך זהירות לא

 לפגוע בשורות הסמוכות;
 (2) להטביע חותמת בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות של הבוחר, במקום

ית;  שנקבע לכך על ידי הועדה המרכז
 (3) לנקב את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות של הבוחר בצורה ובמקום

 שנקבעו על ידי הועדה המרכזית.
ר יבדוק יושב ראש ועדת הקלפי אם פנקס הזיהוי או כאמו ב, קו י  (ב) לאחר הנ
 תעודת הזהות של הבוחר הוחתם ונוקב כדרוש ויחזיר את הפנקס או התעודה לבוחר.

 79. (א) לצורך ייעול עבודת ועדת הקלפי בעת ההצבעה, מן הראוי לחלק •את התפקידים
:  בין חברי הועדה הנוכחים אותה שעה בישיבה, כלהלן

 (1) הבוחר יגש לחבר הועדה היושב בקצה השולחן הקרוב ביותר לכניסה;
 חבר זה יקבל מידו את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות, יזהה את הבוחר ויחפש
 את שמו בעותק הראשון של רשימת הבוחרים שבידו, יקרא בקול את שמו,
- שהבוחר ביקש  / יסמן ברשימה ליד שמו את הסימן ^ בעפרון כחול כסימן,

 להצביע, ויעביר את הפנקס או התעודה שלו ליושב ראש הועדה;
 (2) יושב ראש הועדה, לאחר שקיבל את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות,
 ימסור לבוחר מעטפת מצבעה החתומה בידי חברי הועדה כאמור בתקנה 63(ב),
 ובזמן שהבוחר הולך אל תא ההצבעה יעביר את הפנקס או התעודה לחבר

; דו  השלישי של הועדה היושב לי
 (3) .חזר הבוחר והטיל את המעטפה לתוך הקלפי, ימחוק החבר השלישי את
.מהעותק השני של:רשימת הבוחרים, יטביע את החותמת בפנקס הזיהוי  שמו

 או תעודת הזהות וינקב אותו כאמור בתקנה 78 ;
 (4) ועדת קלפי הפועלת בהרכב של פחות משלושה חברים, תבצע את
 התפקידים המתוארים לעיל על ידי החבר או החברים הנוכחים בישיבה.
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 (ב) לא נמצא שמו של הבוחר בעותק הראשון של רשימת הבוחרים על כל טפסיו,
י העותקים של רשימת הבוחרים, ו זכות ההצבעה אלא לאחר בדיקת שנ  לא תישלל ממנ

 על כל הטפסים, על ידי הועדה כולה.

 80. על ועדת הקלפי לבדוק לעתים תכופות אם הפתקים בתא ההצבעה נמצאים מסודרים
 כדרוש ולא התערבבו אלה באלה; כל חבר ועדת הקלפי וכל משקיף רשאים לבדוק אם
 מלאי הפתקים לא אזל ואם הפתקים מסודרים כדרוש, ובלבד שבזמן הבדיקה לא יימצא
; פתקים ; בעת הבדיקה יש גם לוודא שהפתקים שבתא לא סומנו או לוכלכו  בוחר בתא
 שסומנו או לוכלכו יש לסלק מן התא ולארוז אותם במעטפת אריזה לפי טופס 15 שבתוספת.

 בייקת פתקי
 ההצבעה גמא

 ההצבעה

 פרק הי: תוצאות ההצבעה

ת ו ל ו ק ת ה ר י פ : ס י ן א מ י  ס

 81. עם תום ההצבעה, וללא כל הפסקה, על ועדת הקלפי להתחיל בספירת הקולות
 וקביעת תוצאות ההצבעה באזורה; ספירת הקולות תיעשה במקום הקלפי שבו ישבה

 הועדה בעת ההצבעה.

 82. בעת ספירת הקולות וקביעת תוצאות ההצבעה בקלפי רשאים להיות נוכחים אלה
: חברי ועדת הקלפי, חברי הועדה המרכזית והועדה האזורית, שר הפנים או בא-  בלבד
 כוחו, משקיפים מטעם רשימות מועמדים ושוטרים אשר לדעת הועדה דרושים להבטחת

 החומר ושמירת הסדר.

 83. ועדת הקלפי תמנה את מעטפות ההצבעה הריקות שנשארו בידיה בלתי משומשות,
 תרשום את מספרן בפרוטוקול, תכניסן לתוך מעטפה מיוחדת לפי טופס 16 שבתוספת

 ותסגור אותה.

 84. עם תום ההצבעה תאסוף ועדת הקלפי את פתקי ההצבעה שנשארו בתא ותכניסם,
וחדת לפי טופס 16  יחד עם פתקי ההצבעה שנשארו בידיה בלתי משומשים, למעטפה מי
 שבתוספת, ותסגור אותה, כך שבמקום הקלפי לא יימצאו שום פתקי הצבעה במפוזר.

עדת הקלפי שניים אלה:  85. עם סיום ההכנות שתוארו בתקנות• 83 ו-84 תקבע ו
 (1) את מספר הבוחרים שביקשו להצביע ושליד שמותיהם נעשה בעותק

 הראשון של רשימת הבוחרים סימן v כאמור בתקנה 73(6);

 (2) את מספר הבוחרים שהצביעו, לפי המחיקות שנעשו בעותק השני של
 רשימות הבוחרים כאמור בתקנה 78(א)(1);

י  הועדה תרשום את שני המספרים האמורים בפרוטוקול במקום המיועד לכך; שנ
ין הועדה את חוסר ההתאמה  מספרים אלה צריכים להיות זהים, ואם אינם זהים, תצי

 ביניהם בפרוטוקול.

 86. לאחר ביצוע הפעולה האמורה בתקנה 85, יבדקו הנוכחים אס הקלפי סגורה במנעול,
; ן  כאמור בתקנה 67, ולאחר מכן תפתח הועדה את הקלפי על ידי שבירת מנעול הבטחו
 במקדה שהקלפי לא היתד, סגורה כהלכה, תציין הועדה בפרוטוקול את העובדה ותוסיף
 הסבר; אחר כך תוציא הועדה את מעטפות ההצבעה מתוך הקלפי, תספור אותן ותרשום
 את מספרן בפרוטוקול במקום המיועד לבך! נתגלתה אי־התאמה, על הועדה לציץ את
-ההתאמה בפרוטוקול; לצורך ספירת הקולות יש להתחשב רק במעטפות שהוצאו  עובדת אי

ת; במעטפות פסולות יטפלו בהתאם לתקנה 94.  מהקלפי ושנבדקו ונמצאו כשרו

 המקום לספירה
 הקולות

 הנוכהים געה
 ספירה הקולות

 מניו המעטפות
 הריקוה

 איסוף פתקי
 ההצפעה

 ספירת
 המצביעים לפי

 הרשימות

 פתיחת הקלפי

 58 קובץ התקנות 2454, ט׳ בתשרי תש״ל, 21,9,1969



 פתיהת המעטפות
 וספירת הקולות

 טיפול במעטפות

 פיבוט פפירת
 הקולות

 קול בשר
 וקול פסול

 ספירה ללא
 הפסקה

 עריגת
 הפרוטוקול

 בדבר פסילת
 הקולות

 87. אחרי קביעת מספר המעטפות שהוצאו מהקלפי ונמצאו בשרות, יפתח יושב ראש
 הועדה, או חבר שהוא-מינה לכך, כל מעטפה לחוד, יוציא את פתק ההצבעה מתוכה, יקרא
 בקול רם את האות או האותיות של הרשימה אשר עליו ויראהו לנוכחים; לאחר מכן יושם
 פתק ההצבעה על השיפוד המיועד לאותה הרשימה שבקדש השיפודים אשר סופק לועדת
; יושב ראש הועדה ד ר פ  הקלפי, באופן שהפתקים שניתנו לכל רשימה יימצאו על שיפוד נ
י חברי הועדה השייכים לשתי סיעות שונות, אם נמצאים כאלה במקום  ימנה לפחות שנ
 הקלפי אותו זמן, אשר בעת קריאת הפתקים כאמור ירשמו, כל אחד לחוד, בגליון ספירת
 הקולות (לפי טופס 17 שבתוספת), את הקולות שניתנו לכל רשימה, על ידי סימון קו אחד
ון המיועדות לכך.  לכל קול שקיבלה אותה רשימה; הסימון ייעשה במשבצות של ועלי

 בכל משבצת יסומנו לא יותר מחמישה קווים.

 88. מותר לפתוח מעטפת הצבעה דק לאחר שפתק ההצבעה מהמעטפה הקודמת נמצא
 כבר על השיפוד המיועד לו והקול נרשם בגליון ספירת הקולות.

 89. לאחר רישום כל פתקי ההצבעה בגליון ספירת הקולות ייקבעו תוצאות ההצבעה
 בקלפי על ידי סיכום מספד הקולות שקיבלה כל רשימה בהתאם לרישום; כל חבר הועדה

 רשאי לדרוש בקורת על ידי ספירת הפתקים מחדש, כולם או של רשימה מסויימת.

 90. ועדת הקלפי תקבע אם פתק שהוצא מתוך מעטפת ההצבעה הוא כשד או פסול
 וזאת בהתאם להוראות תקנה 95. ועדת הקלפי אינה רשאית להעביר את קביעת הדבר
 לועדה האזורית או לועדה המרכזית או לכל רשות אחרת; דין זה חל גם על קביעת

 הכשרות של מעטפת ההצבעה בהתאם לתקנה 93.

יעשו במקום הקלפי ברציפות, ללא כל  91¿ ספירת הקולות וקביעת תוצאות ההצבעה י
 הפסקה.

 92. ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול מיוחד בדבר פסילת" הקולות, כאמור בתקנה 34(4),
 ויירשמו בו הקולות שנפסלו עם נימוקי הפסילה! בפרוטוקול יירשם גם המספר הכולל
 של הפתקים שנפסלו, וכן יירשם בו מספר המעטפות הריקות והפסולות שהוצאו מהקלפי.

 מעטפות
 פסולות

 הטיפול במעטפה
 פסולה

ם י ל ו ס ה פ ע ב צ י ה ק ת פ ת ו ו ל ו ס ת פ ו פ ט ע : מ י ן ב מ י  ס

ת: לו  93. אלה יהיו מעטפות הצבעה פסו
; ה נ מ  (1) מעטפה שנמצאה מחוץ לקלפי ושלא הוצאה מ

נה מהמעטפות שסופקו לועדת 'הקלפי על ידי הועדה  (2) מעטפה שאי
 המרכזית כאמור בתקנה 35 ;

ן עליה חתימות ידיהם של שני חברי ועדת הקלפי או של  (3) מעטפה שאי
 חבר אחד כאמור בתקנה 63(ב);

י לזהות את המצביע.  (4) מעטפה שהוסף עליה סימן או דבר העשו

 94. מעטפות פסולות אין לפתחן ואין להביאן בחשבון ספירת הקולות ז את מספרן יש
ספת; סגירת  לציין בפרוטוקול ולאחד מכן להכניס אותן למעטפות אריזה, לפי טופס 18 שבתו
 מעטפות האריזה תיעשה בדבק! על מקום הסגירה יודבק נייר דביק בצבע חום והיושב ראש
 וכל חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר
; מעטפת אריזה תצורף לפרוטוקול ותועבר יחד עם כל  הסוגר וחלק על המעטפה עצמה
ורית; לא נמצאו מעטפות פסולות, תרשום הועדה  שאר חומר הבחירות לועדה האז

 בפרוטוקול במקום המיועד לכך ״איך׳.
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 95. אלה יהיו פתקי הצבעה פסולים:

 (1) פתקים שאינם בהתאם לקביעת הועדה המרכזית לפי סעיפים 76 (א)
: ו נ י  ד78(א)(1) ר(2) לחוק, דהי

 (א) פתק הצבעה שצורתו אינה בצורת מלבן ז

 (ב) פתק הצבעה שההדפסה עליו אינה בצבע שחור;

 (ג) פתק הצבעה שגדלו אינו כגודל פתקי ההצבעה שסופקו על ידי
 הועדה המרכזית, כלומר 7 על 10 ם׳־׳מ בערד!

 (ד) פתק הצבעה שאינו מנייר עתון בצבע לבן

 (ה) פתק הצבעה שבו השטח המודפס קטן מ־5 על 8 ם״מ בערך או
 גדול מ־6 על 9 ס״מ בערד!

 (ו) פתק הצבעה כתוב בכתב יד, אם האות או האותיות של הרשימה
 או האות או האותיות והכינוי כתובים לא בשחור או בכחול

 (2) (א) פתק הצבעה שאינו נושא עליו אות או אותיות של רשימת מוע
 מדים מאושרת, לרבות פתק שעליו צויין דק כינוי הרשימה בלי אות!

י לזהות את המצ  (ב) פתק הצבעה שעליו הוסף סימן או דבר העשו
 ביע, זולת אם בדוד לעין שהסימן נגרם תוך כדי הדפסת הפתק!

 (ג) פתק הצבעה שהוצא מהמעטפה שבתוכה נמצא דבר כלשהו זולת
 הפתק!

 (ד) פתקים ממעטפה שנמצאו בה יותר מפתק הצבעה אחד, אפילו של
 אותה רשימה! פתקים אלה יש לחבר בסיכה!

 (ה) פתק הצבעה מודפס שאין בו האות או האותיות של הרשימה או
ת בלבד או בעברית עם תרגום  האות או האותיות עם הכינוי בעברי

 לערבית.

 96. ועדת הקלפי תדאג לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד הכניסה של
 המבנה שבו נמצא מקום הקלפי ובתוך תא ההצבעה, באופן הנראה לעין כל, הודעה מאת
 יושב ראש הועדה המרכזית הכוללת את ההוראות שבתקנות 71, 93 ו־95! ההודעה תסופק

 על ידי הועדה המרכזית באמצעות הועדות האזוריות.

 97. (א) אחרי עריכת הפרוטוקול בדבר פסילת קולות, כאמור בתקנה 92, תכנים הועדה
ספת; המעטפה  את הפתקים הפסולים למעטפת אריזה המיועדת לכך, לפי טופס 19 שבתו
 תיסגר בדבק ועל מקום הסגירה יודבק נייר דביק בצבע חום! היושב ראש וכל חבר מחברי
 הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר וחלק על

 המעטפה עצמה.

 (ב) המספר הכולל של הפתקים הפסולים יירשם בפרוטוקול במקום המיועד לכך!
 לא נמצאו פתקים פסולים, תרשום הועדה בפרוטוקול במקום המיועך לכך ״אין״.

 פתקי הצנעה
 פפוליפ

 הורעה על
 פתקי הצנעה

 פפוליפ

 הטיפול בפתקי
 הצנעה פפוליפ

י פ ל ק ת ה ד ע ו ל ב ו ק ו ט ו ר פ ת ה כ י ר : ע י  סימן־ ג

ד כאמור בתקנה  98. (א) ועדת הקלפי חייבת לערוך פרוטוקול על פעולותיה בטופס אחי
 34(3) שסופק לה על ידי הועדה המרכזית.

 מופפ פרוטוקול
 אחיד
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 עריכת
 הפרוטוקול

 בשלביפ

 דישופ הרכב
 וערת, הקלפי

 רישוט הערות
 בפרוטוקול או

 בכתב נכרי

 צירוף
 פיוטוקוליפ

 חתימת.
 הפיוטוקול

 קביעת תוצאות
 ההצבעה

 מפיית תוצאות
 ההצבעה

 (ב) הפרוטוקול ייערך בשני עותקים! הדף הכולל את תוצאות ספירת, הקולות
 יהיה בכל פרוטוקול בשני עותקים: האחד על נייר בצבע כחול, והשני, שניתן לתלישה —

 בצבע צהוב.

 (ג) טעות ברישום בפרוטוקול תתוקן בשני העותקים עצמם.

 99. עריכת הפרוטוקול תיעשה באופן רצוף יחד עם ביצוע כל פעולה או קביעת כל פרט
 הטעונים רישום בפרוטוקול! אין לדחות רישום כל שהוא עד סגירת מקום הקלפי או תום

 ההצבעה.

 100. בתחילת פעולתה תרשום ועדת הקלפי בעמוד הראשון של הפרוטוקול את הרכבה
 כפי שמונתה והשתייכותם הסיעתית של חבריה! נעדר חבר או ממלא מקום, השתייכותו

 הסיעתית, אם אינה ידועה לנוכחים, תירשם בפרוטוקול מיד עם הופעתו.

 101. (א) חבר הועדה ומשקיפים רשאים להוסיף בפרוטוקול את הערותיהם העובדתיות
 הנוגעות לפעולת הועדה בתוך מקום הקלפי ובמרחק של 25 מטרים ממנו! את ההערות
 ירשום היושב ראש בפרוטוקול במקום המיועד לכך, ומי שביקש את הרישום יאשר אותן

 בחתימת ידו.

 (ב) במקום רישום ההערות בפרוטוקול אפשר לצרפן לפרוטוקול בכתב נפרד,
 שיהיה חתום כאמור.

 102. פרוטוקול פסילת קולות׳ יצורף לפרוטוקול ועדת הקלפי בדבר תוצאות ההצבעה.

 103. (א) לפחות שניים מחברי הועדה, וביניהם יושב ראש הועדה או סגנו, יחתמו על
 שני עותקי הפרוטוקול! יתר חברי הועדה וכן המשקיפים, רשאים לחתום עליהם.

 (ב) נוכח חבר אחד בלבד, יפעל הוא כועדת הקלפי ושני עותקי הפרוטוקול שיחתום
 עליהם לא יהיו טעונים חתימת נוספת.

 104. תוצאות ההצבעה ייקבעו בועדת הקלפי לפי מספד הקולות הכשרים על יסוד פתקי
 ההצבעה הכשרים שהוצאו מהמעטפות הכשרות אשד נמצאו בקלפי! כלל זה יחול גם כש

 תהיה אי התאמה בין המספרים שנרשמו בפרוטוקול.

 105. משנחתמו שני עותקי הפרוטוקולים כאמור בתקנה 103, ייתלשו מהם הדפים הצהובים
 שבהם הועתקו תוצאות ההצבעה! את אחד הדפים יקבל יושב ראש ועדת הקלפי ואת השני—

 סגנו.

ת י ז כ ר מ לועדה ה ת אזוריות ו עדו ת לו ו ר י ח ב ר ה מ ו ת ח ר ב ע : ה ׳ ן ד מ י  ס

 106. עם תום הפעולות המפורטות בסימן ג׳ יועבר מיד חומר הבחירות מועדת הקלפי אל החומר היפויי
, והחומי הכללי ^ ן כ י י ו מ מ , ןלחןמד ן ד ו ס , ד ה מ ו ן ן 1 ק , ל ו ח א מ ו ה ש  ועדת הבחירות האזורית, כ

 (1) החומד היסודי, שיכלול —
 (א) שני עותקי הפרוטוקול החתומים כדרוש, כשלכל אחד מהם מצור

 פים גליון ספירת הקולות והפרוטוקול בדבר פסילת הקולות!
 (ב) שתי רשימות הבוחרים שהועדה השתמשה בהן לצורך ההצבעה!

 (2) החומד הכללי, שיכלול —
 (א) כל מעטפות האריזה שלתוכן הוכנס חומר הבחירות תוך כדי מהלך

 ההצבעה, כאמור בתקנות 94,84,83,80,63 ו־97!

 קובץ התקנות 2454, ט׳ בתשרי תש״ל, 21.9.1969



 (ב) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי ושבהן נמצאו פתקי הצבעה
 כשרים!

 (ג) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי אבל לא נמצאו בהן כל פתקי •
 הצבעה (מעטפות ריקות)!

 (ד) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי אבל נמצאו בהן פתקי הצבעה
 פסולים;

 (ה) פתקי הצבעה כשדים שהוצאו מהמעטפות הכשרות, לאותיותיה!!

 (ו) פתקי הצבעה פסולים מהמעטפות הכשרות.

 107. (א) החומר היסודי כמפורט בתקנה 106(1) יוכנס למעטפת אריזה לפי טופס 20
 שבתוספת, והיא תימסר לועדה האזורית בנפרד מכל חומר אחר, אולם בעת ובעונה אחת עם

 החומד הכללי כמפורט בתקנה 106 (2).

 (ב) כל סוג של החומר הכללי מהנזכרים בתקנה 106(2) (ב) עד (ו) יוכנס למעטפת
 אריזה נפרדת לפי טופס 21 שבתוספת! מעטפת אריזה זו יחד עם מעטפות האריזה הנזכרות
 בתקנה 106 (2)(א) ייצררו בצרור אחד, שייסגר בנייד דביק בצבע חום! היושב ראש וכל
 חבר מחברי הועדה שירצה בכך יחתמו באופן שחלק מן החתימה תהיה על גבי הנייר הסוגר

 וחלק על הצרור עצמו.

 108. יושב ראש ועדת הקלפי ידאג להעברת כל חומר הבחירות האמור, החומר היסודי
 והחומר הכללי, לועדה האזורית! ההעברה תבוצע על ידי חברי הועדה משתי סיעות שונות׳
 אם אותה שעה נוכחים נציגים של יותר מסיעה אחת! שאר חברי הועדה והמשקיפים רשאים
 להילוות אל חברי הועדה שעליהם הוטלה ההעברה! אחד מחברי הועדה שהשתתף בהעברה
 יקבל כתב אישור על קבלת החומד מאת הועדה האזורית! האישור יינתן על גבי טופס 22

 שבתוספת, והעתק מהאישור יישמר בידי הועדה האזורית.

 109. הועדה האזורית תבדוק בזמן קבלת החומר אם במעטפות האריזה נמצא כל החומר
 היסודי הנזכר בתקנה 106(1), והיא רשאית לבדוק את החומר הכללי הנזכר בתקנה 106(2).

 110. (א) הועדה האזורית תסכם את ספירת הקולות של ועדות הקלפי שבאזורה על יסוד
 הפרוטוקולים של ועדות הקלפי הנמצאים במעטפת האריזה הנפרדת (טופס 20) המכילה את

 החומר היסודי כאמור בתקנה 107 (א), מבלי לשנות את הפרוטוקולים.

 (ב) סיכום ספירת הקולות ייעשה בגליון לפי טופס 23 שבתוספת! הגליון ייערך
 בששה עותקים וייחתם באופן שבו נחתם הפרוטוקול של הועדה האזורית לפי תקנה 111 ;
 לכל עותק של פרוטוקול הועדה האזורית יצורף עותק אחד של הגליון וארבעה העותקים

 הנותרים יימסרו ליושב ראש הועדה האזורית ושלושת סגניו.

 111. הועדה האזורית תערוך פרוטוקול על פעולותיה לפי טופס מיוחד כאמור בתקנה
 34(2) ! הפרוטוקול ייערך בשני עותקים וייחתם על ידי שניים מחברי הועדה לפחות וביניהם

 היושב ראש או אחד מסגניו.

 112. (א) לצורך קבלת חומר הבהירות רשאי היושב ראש של ועדה אזורית שבאזודה
 נמצאים למעלה מ-250 אזורי קלפי למנות, לאחר התייעצות עם חברי הועדה, ועדות משנה

 לאזורי קלפי עודפים.

 (ב) יושב ראש הועדה האזורית יקבע את אזורי הקלפי שועדת המשנה תטפל בהם.

 אריזת חומר
 הבחירות

 האחראים
 להעברת החומר

 ל,גלת החומר
 על ידי הועדה

 האזורית

 עריבת גליו!
 פיגום על ידי

 הועדה
 האזורית

 עריגת
 הפרוטוקול

 על ידי הועדה
 האזורית

 ועדת משגה
 לצורף קבלתי

 החומד
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 (ג) לכל ועדת משנה יהיה יושב ראש שימונה על ידי יושב ראש הועדה האזורית
 מתוך סגניו או ממלאי מקומם ! בועדת משנה יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות המיו

 צגות גועדה האזורית! חבר הועדה האזורית רשאי להשתתף בכל אחת מועדות המשנה.

 (ד) ועדת משנה תפעל בבל מספד חבריה הנוכחים בישיבה, ובלבד שהיושב ראש
 שלה יהיה נוכח.

 (ה) ועדת משנה תפעל כועדה אזורית, והיא תשתמש בטפסים המיועדים לשימוש
 בועדות אזוריות ! אולם אחרי סיום פעולתה עליה להעביר מיד את כל החומר לועדה האזו

 רית לעריכת סיכום סופי.

 113. (א) מיד עם חתימת הפרוטוקול וגליון הסיכום תעביד הועדה האזורית לןעךך, העגרתה״ו־וי
 י v לועדה המרכזית

 המרכזית את כל החומר כמפורט להלן:
 (1) עותק אחד מהפרוטוקול של הועדה האזורית, בצירוף גליון סיכום ספירת

 הקולות!
 (2) שני עותקים מהפרוטוקולים של כל ועדות הקלפי שבאזור, גליונות ספי
 רת הקולות של ועדות הקלפי והפרוטוקולים של ועדות הקלפי בדבר פסילת

 הקולות!
 (3) שתי רשימות הבוחרים שהיו בשימוש ביום הבחירות בכל ועדות הקלפי

 ׳ שבאזור!
 (4) החומר הכללי, כמפורט בתקנה 106(2), של כל ועדות הקלפי שבאזור.

 (ב) העברת כל החומד המפורט בתקנת משנה (א) תיעשה על ידי יושב ראש
 הועדה האזורית או שני חברי הועדה שנתמנו על ידיו! חברים אחדים של הועדה האזורית

 רשאים להצטרף אליהם בעת העברת החומר.

 (ג) החומר יימסר לועדה המרכזית כנגד אישור בכתב על קבלתו.

, אישוי טפייו! ל פ א ע ל ף א ו ז א 1 ב ד ע ב צ 1 ך )  114. אין למסור לאדם, לארגון או לעתון כלשהם את תוצאות ד
 ידיעומ

 היתר בכתב מאת יושב ראש הועדה המרכזית! אישור זה לא יחול על מסירת תוצאות כאמור
 לידיעת בני אדם המוסמכים לקבלן לפי תקנות אלה.

ם הימר למסילת ו י ב  115. (א) בכל ועדה אזורית יהיו רשאים להיות.נוכחים, בערב יום הבחירות ו
 הבחירות, שני באי כוח של לשכת העתונות הממשלתית ושני באי כוח של רשות השידור!
 עליהם להיות מצויירים בייפוי כוח מאת אחד ממוסדות אלה, אשר אושר על ידי יושב ראש

 הועדה המרכזית ונושא טביעת חותמתה של ועדה זו.

 (ב) יושב ראש הועדה האזורית או חבר אחר של הועדה שהוסמך על ידיו לכך,
 יאפשר לבאי־הכוח האמורים להעתיק מכל פרוטוקול של ועדת הקלפי מיד עם קבלתו את

 תוצאות ההצבעה הרשומות בו.

מ י ף י י ;  116. הוראות תקנה 115 יחולו, בשינויים המחריבים לפי הענין, גם על ועדות משנה י
 שהוקמו לפי תקנה 112.

 טשנה

 117. הועדה האזורית תקיים מגע מתמיד עם מפקח המשטרה שבאזור לשם שמירת הסדר שמירת הפדר
י ת ר ב ע  במקומות הקלפי ומעדות האזוריות ולשם אבטחת חומר הבחירות במקומות הקלפי ובזמז ^ ה

 העברתו למשרד הועדה האזורית וממנה אל הועדה המרכזית.
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 118. בזמן קבלת החומד מהועדות האזוריות תבדוק הועדה המרכזית, באמצעות ועדות
 קבלה כאמור בתקנה 141 אם נתקבל החומר מכל ועדות הקלפי שבאזור, כמפורט בתקנה

 113 (א).

 פרק ו׳: בחירות בבלי שיט ישראליים

 119. בתקנות אלה —
י , כל כלי שיט העשו  ״כלי שיט ישראלי״ — בהתאם לחוק הספנות (כלי שיט)׳ תש״ך—1960 8
 לשוט, למעט כלי המונע על ידי משוטים בלבד ולרבות מבדוק צף, בעל תעודת רישום

;  במרשם הישראלי
 ״אחראים״ — מי שהועדה המרכזית מינתה לפי סעיף 100 לחוק לשמש כאחראים לצורך
 ארגון ההצבעה בכלי שיט ישראלי וניהולה ולהם כתב מינוי כאחראים מטעם הועדה

 המרכזית.

 120. בכלי שיט ישראלי רשאי להצביע מי שנמצא באותו כלי שיט בתור ימאי או בתור
 נוסע.

 121. ההצבעה בכלי שיט תתקיים ביום החמישי שלפני יום הבחירות.

 122. הועדה המרכזית תקבע, לא יאוחר מהיום ה־37 לפני יום הבחירות, את שמות כלי
 השיט שבהם תתקיים הצבעה.

 123. (א) בכל כלי שיט שבו תתקיים הצבעה יהיו שני אחראים! הם יפעלו בצוותא בכל
 הענינים הנוגעים למילוי תפקידם בהתאם לחוק ולתקנות על פיו.

 (ב) לכל אחראי יהיה ממלא מקום! ממלא מקום יכהן כאחראי רק במקרה שנבצר
 מהאחראי למלא את תפקידו, תהיה הסיבה לכך אשר תהיה! בזמן מילוי תפקידו יהיו לממלא

 מקום בל הסמכויות שיש לאחראי.

 (ג) לא יאוחר מ־30 יום לפני יום הבחירות ישלח יושב ראש הועדה המרכזית
 לאחראים את כתבי המינוי שלהם ושל ממלאי מקומם, שיהיו ערוכים לפי טופס 24 שב־

 תוספת.

 124. (א) האחראים יקבעו את שעות ההצבעה! מספר שעות ההצבעה לא יהיה פחות
 משמונה שעות רצופות.

 (ב) האחראים יפרסמו, לא יאוחר מ-48 שעות לפי תחילת ההצבעה, הודעה.על לוח
 המודעות בדבר שעות ההצבעה ומקום ההצבעה.

 125. (א) חומד הבחירות המיועד ליום ההצבעה שהועבר לאחראים מאת הועדה המר
 כזית יישמר עד ליום ההצבעה במקום בטוח וסגור.

 (ב) עם קבלת חומר הבחירות יאשרוה האחראים בכתב על גבי מכתב הלוואי של
 הועדה המרכזית, תוך פירוט החומר שנתקבל וציון המקום שבו הוא יישמר! אישור זה

 יועבר, לאחד יום ההצבעה, יחד עם הקלפי לועדה המרכזית.

 (ג) חומר ההצבעה יוכנס ויוחזק בתוך ארגז נעול בשני מנעולים ושני מפתחות
 שונים! הארגז והמנעולים יסופקו לכלי השיט על ידי הועדה המרכזית.

 קבלת החומר
 על ידי הועדה

 המרכזית

 זכות הצבעה
 בכלי שיט

 יו8 הצבעה

 קביעת בלי שיט
 לצורר ההצבעה

 האח ראיס
 וממלאי «ל,ומפ

 שעות ההצבעה
 ומקומה

 חומר הבחירות

 8 ס״ח תש״ך, עמ׳ 70.
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 לוח מודעות
 ולוח מצעי

 רשימות
 מועמדים

 תא הוזצגעה,

 מעטפות חצגעה
 ומעטפות
 חיצוניות

 קלפי

 תעמולת פתירות

 126. (א) לוח מודעות יותקן בכלי שיט מול משרדו של הכלכל׳ באופן שלכל הנמצאים
חה; הלוח יהיה ו  באותו כלי השיט תהיה הגישה אליו חפשית וקריאת ההודעות שעל הלוח נ

. מ ״ י שיט לנוסעים ייקבע נוסף לכך לוח מודעות בכל חדר אוכל! ס ל כ ב 1 0 0 x 1 5  בגודל 0

 (ב) את ההודעות הנוגעות לקיום ההצבעה ידביקו מיד עם קבלתן על לוח המודעות.

ת: דעו  (ג) ואלה ההודעות שיש לפרסמן על לוח המו

 (1) שמות האחראים וממלאי מקומם!
 (2) יום ההצבעה, שעות ההצבעה ומקומה!

;  (3) רשימות המועמדים, על כל השינויים שחלו בהן

 י (4) ההודעות בדבר התקשרויות בין רשימות מועמדים!

 (5) כל הודעה אחרת, הן מטעם הועדה המרכזית והן מטעם האחראים,
 הקשורה בארגון ההצבעה ובניהולה ושלתכנה יש ענין לציבור הבוחרים.

 (ד) אסור להשתמש בלוח המודעות לתעמולת בחירות או לכל מטרה שאינה
 קשורה בבחירות.

 (ה) סמוך ללוח המודעות יותקן לוח נוסף שבו יודבקו התקצירים של מצעי רשימות
 המועמדים בלבד.

 127. (א) מקום הקלפי בכלי שיט לנוסעים יהיה במקום מרכזי שנקבע על ידי האחראים!
 בכל כלי שיט אחר הוא יהיה בחדר התרבות של הצוות.

 (ב) האחראים יתקינו תא הצבעה המבודד ומסתיר את הבוחר מעיני אחרים בעת
 ציון פתק ההצבעה והכנסתו לתוך מעטפת' ההצבעה! אפשר להתקין את תא ההצבעה בפינה
 של החדר שבו נמצאת הקלפי או בחדר הסמוך, ובלבד שהכניסה היחידה אליו או לתא

 ההצבעה תימצא מול עיני האחראים.

 128. (א) הועדה המרכזית תספק לאחראים מעטפות הצבעה ומעטפות הצבעה חיצוניות.

 (ב) האחראים יחתמו לפני התחלת ההצבעה על מעטפות הצבעה במשבצת
ועדת לכך.  המי

 129. הקלפי והפרגוד יסופקו לאחראים על ידי הועדה המרכזית יחד עם חומר הבחירות!
ט! בעת  גודל הקלפי יהיה בהתאם למספר המשוער של הבוחרים הנמצאים באותו כלי שי

 ההצבעה תעמוד הקלפי על שולחן שלידו יושבים האחראים.

 .130. (א) לא תהיה בכלי שיט תעמולת בחירות על ידי אסיפות או רמקולים.

 (ב) בכלי השיט לא יוצג ברבים ולא יחולק חומר תעמולה זולת חומר שהמציאה
 הועדה המרכזית ובהתאם להוראותיה.

 (ג) משעה 7 בערב שלפני יום ההצבעה ועד תום ההצבעה לא תהא בכלי שיט
 תעמולת בחירות על ידי שידורי רדיו ברמקולים.

ט!  (ד) הקברניט וכל ימאי בדרגת קצין לא יקחו חלק בתעמולת בחירות בכלי שי
 העובר על הוראה זו יהיה אחראי אחריות משמעתית, בנוסף לאחריותו הפלילית.

 (ה) הודעות המשודרות באמצעות רמקול בדבר מקום ההצבעה ושעות ההצבעה
 ובדבר מקום הימצאם של לוח המודעות ולוח מצעי רשימות המועמדים אינן נחשבות

 כתעמולה.
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 131. לפני התחלת ההצבעה, בשעה שנקבעה לכך, יבדקו האחראים את כל הסידורים
 הדרושים ובכללם הסידורים להבטחת חשאיות ההצבעה בתא ההצבעה והימצאות מכשיר
 כתיבה ופתקי הצבעה ריקים בתא! כן יבדקו אם כל מעטפות ההצבעה ומעטפות ההצבעה
 החיצוניות כשרות ואם אין ביניהן מעטפות פגומות; נמצאו כאלה, יש להכניסן למעטפת
 אריזה מיוחדת לפי טופס 14 שבתוספת: את מעטפת האריזה יש לסגור בנייר דביק
 והאחראים יחתמו עליה באופן שחלק מהחתימה יהיה על גבי הנייר הסוגר והחלק השני על

 גבי המעטפה עצמה.

 132. (א) בשעה שנקבעה לכך יגשו שני האחראים לפתיחת מקום הקלפי! הם יציגו
 את הקלפי לעיני האנשים הנמצאים אותה שעה במקום, כשהיא פתוחה וריקה, ולאחר מכן
 ינעלוה במנעול בטחון שסופק יחד עם חומר הבחירות, ומספרו יצויין בפרוטוקול! בדיקת

 הקלפי וסגירתה יירשמו בפרוטוקול.
 (ב) נסגרה הקלפי כאמור, אין בסמכותו של איש לפתחה פרט לועדה המרכזית.

 133. (א) בשעות ההצבעה לא יימצא במקום הקלפי שום אדם זולת האחראים והבוחרים
 שהותרו להיכנס לשם הצבעה.

 (ב) שני האחראים ישמרו על הסדר במקום הקלפי! רב החובל רשאי למנות, מבין
 עובדי כלי השיט, סדרן או סדרנים שיסדירו את כניסת הבוחרים למקום הקלפי.

 134. בוחר שנכנס למקום הקלפי יזהה תחילה את עצמו לפני שני האחראים או ממלאי
 מקומם! לצורך זה על הבוחר להציג בפניהם את פנקס הזיהוי או תעודת הזהות שלו! אין
 דרכון או פנקס ימאי או כל מסמך אחר יכולים לבוא במקום פנקס זיהוי או תעודת זהות.

 135. משנזדהה הבוחר ירשום אחד האחראים, שנקבע לצורך זה בתחילת ההצבעה, את
 שם הבוחר בפרוטוקול, והבוחר יקבל תמורת פנקס הזיהוי או תעודת הזהות שלו פתק
 הצבעה ריק ומעטפת הצבעה, מאלה שסופקו על ידי הועדה המרכזית ונחתמו לפני התחלת

 ההצבעה על ידי שני האחראים כאמור בתקנה 128 (ב).

 136. (א) הבוחר, לאחר שקיבל את מעטפת ההצבעה ואת פתק ההצבעה הריק, ייכנס
 לתא ההצבעה ושם יכתוב על גבי פתק ההצבעה הריק את האות או האותיות, עם או בלי
 הכינוי, של רשימת המועמדים שבעדה הוא מצביע; הבוחר יתן את פתק ההצבעה לתוך
 מעטפת ההצבעה שקיבל מהאחראים, ויחזור לאחראים! הוא יקבל מידיהם מעטפת הצבעה
 חיצונית מאלה שסופקו לאחראים על-יךי הועדה המרכזית, וישים בעצמו את מעטפת
 ההצבעה לתוכה! אחד האחראים יציין על מעטפת ההצבעה החיצונית, במשבצות המיוערות
 לכך, את הפרטים האישיים של הבוחר! האחראים והבוחר יחתמו על מעטפת ההצבעה
 החיצונית במקום המיועד לכך, והבוחר יסגרנה בהדבקה! לאחר מכן יטיל הבוחר בעצמו
 את המעטפה לתוך הקלפי והאחראי יטביע בפנקס הזיהוי או בתעודת הזהות שלו, במקום
 המיועד לכך, את החותמת שנתקבלה לשם כך מהועדה המרכזית, וכן ינקב את הפנקס או
 התעודה! האחראי ירשום את שמו של הבוחר ברשימת המצביעים ויחזיר לבוחר את פנקס

 הזיהוי או תעודת הזהות שלו.

 (p מותר לבוחר להשתמש בפתק הצבעה מודפס כאמור בתקנה 36(א).

 137. האחראים ינהלו פרוטוקול בשני עותקים על מהלך ההצבעה! הפרוטוקול יהיה
 בהתאם לטופס 25 שבתוספת! עם תום ההצבעה יחתמו שני האחראים על שני עותקי

 הפרוטוקול.

 הכנה להצבעה

 התחלו! ההצבעה

 נופחים במקום
 ההצבעה

 ושמירת הסדר

 זיהוי המצביעים

 פירי ההצבעה

 אופן ההצבעה

 ניהול
 הפרוטוקול
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 הודעה עי
 פתקי הצבעה

 פסולים

 העברת הקיפי
 יועדה

 המרכזית

 היפיון

 138. האחראים ידאגו לכך שבמשך כל שעות ההצבעה תהיה מודבקת ליד הכניסה למקום
 הקלפי, באופן הנראה לעין כל, הודעה מטעם יושב ראש הועדה המרכזית על.פתקי הצבעה
 פסולים כאמור בתקנה 96 ! ההודעה תסופק על ידי הועדה המרכזית יחד עם חומד הבחירות.

 139. (א) לאחר סיום ההצבעה וחתימת הפרוטוקול על ידי שני האחראים או ממלאי
ת החריץ שבקלפי באמצעות מנעול, כך שאי אפשר יהיה להכניס  מקומם, עליהם לנעול א
; המנעול יהיה מנעול־בטחון הניתן לפתיחה רק על ידי שבירתו ועליו חרוט  לתוכה דבר

 מספר סידורי שנרשם:בפרוטוקול.

 (ב) לאחר מכן יכינו האחראים או ממלאי מקומם צרור למשלוח שיכלול את הקלפי,
 עותק אחד מהפרוטוקול, המעטפות שלא היו בשימוש או שנמצאו פגומות, כתבי המינוי של
 האחראים וממלאי מקומם, האישור על קבלת חומר הבחירות מאתי הועדה המרכזית וכל
 שאר חומר ההצבעה! צרור זה יישלח על ידי האחראים אל הועדה המרכזית באופן אישי,
 באמצעות דואר אויר רשום מהנמל הראשון שאליו יגיע כלי השיט, או באופן אחר שעליו
ם! עותק שני של י  הורה יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם שר הפנ

 הפרוטוקול עם הקבלה על המשלוח בדואר רשום יישמר בידי האחראי שבדרגת קצין. .

 140. על אף האמור בכל דין אחר לא תיערך בקורת בצרורות המיועדים לועדה המרכזית.

 ועדות לקבלת
 חומר הצבעה

 מתועדות
 האזוריות

 פיפופ תוצאות
 הפתירות

 זכרון דפרים
 על תוצאות

 הבחירות

 פרפופ הודעה
 על תוצאות

 הבחירות

 תעודה לנבחר

 נ4רק ז׳: קביעת תוצאות הבחירות

 141. (א) לצורך קבלת חומד ההצבעה מתועדות האזוריות כמפורט בתקנה 3ג1, תמנה
 הועדה המרכזית מספר ועדות קבלה, בהתחשב במספר הפרוטוקולים העומדים להתקבל!

 כל ועדת קבלה תהיה מורכבת מ־3 חברים של הועדה המרכזית.

 (ב) ועדת קבלה תפעל בכל מספר חבריה, והיא תתחיל לפעול בהקדם האפשרי
 במקום שנקבע לכך על ידי יושב ראש הועדה המרכזית.

 (ג) ועדת הקבלה תאשר בכתב את קבלת חומר ההצבעה מתועדות האזוריות על
 גבי טופס 26 שבתוספת 1 האישור יישמד בידי יושב ראש הועדה האזורית.

 142. עם תום היום השביעי לאחר יום הבחירות יסכמו יושב ראש הועדה המרכזית
 וסגניו את מספר הקולות הכשרים לפי החומר שנתקבל מאת הועדות האזוריות, מקרב
ת חלוקת המנדטים על גבי טופס 27 שבתוספת! לאחר מכן  החיילים ומכלי השיט, ויקבעו א

 ימציאו את פרטי החישוב בדבר חלוקת המנדטים לועדה המרכזית לאישורה.

 143. אישרה הועדה המרכזית את תוצאות הבחירות, ייערך זכרון דברים על כך על
 הטופס האמור בתקנה 34(1); וכרון הדברים יהיה בשלושה עותקים וייחתם בידי יושב
 ראש הועדה המרכזית וסגניו, וכן בידי כל חברי הועדה המרכזית שנכחו בישיבה שבה
 אושרו תוצאות הבחירות; אחד העותקים יימסר לשר הפנים, אחד ליושב ראש הכנסת

 הנבחרת, ואחד — לגנזך המדינה.

 144. הודעה על תוצאות הבחירות בהתאם לסעיף 84(א) לחוק תפורסם ברשומות לא
 יאוחר מ-14 יום לאחר יום הבחירות, בחתימת ידו של יושב ראש הועדה המרכזית.

 145. לכל אדם נבחר תמציא הועדה המרכזית תעודה המאשרת שהוא נבחר לחבר
 הכנסת; התעודה תהיה לפי טופס 28 שבתוספת; היא תיחתם בידי יושב ראש הועדה

 המרכזית אוי שניים מסגניו.

 146. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הבחירות לכנסת, תש״ל—1969״.

 קובץ התקנות 2454, ט׳ בתשרי תש״ל, 21.9.1969



 טופם 1
(  (תקנה 13(ב)

 אישי ואינו ניתז להעברה

 (שם משפחה)

 (מס׳ ת״ז)

 תוספת

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 אזור

ר ו ש י  א
 לחילופי גברי בועדת קלפי

 ניתן בזה אישור, כי לפי הצעת הסיעה.

 נתמנה מר.
 (שם פרטי)

 הגר ב־ .רח׳
 (שם הישוב) (כתובת מדוייקת)

ממלא מקום חבר בועדת הקלפי לאזור הקלפי חבד/ ן יושב ראש/ סג  * להיות יושב ראש/

 מס׳ ב־
 (שם הישוב)

ממלא מקום חבר הקודם חבר/ ן יושב ראש/ סג  * במקום יושב ראש/

 מד שמינויו מתבטל עם מסירת אישור זה לועדת הקלפי הנ״ל.

 ניתן ב־ ביום.

 חתימת יד יושב ראש הועדה האזורית או שניים
 מסגניו שנתמנו על ידו לאישור החליפין

 טביעת חותמתה הרשמית של הועדה
 האזורית

 * מחק את המיותר

 הערה של יושב ראש ועדת הקלפי — או של חבר הועדה הממלא תפקיד יושב ראש בעת מסירת האישור:

 האישור נמסר לידי ביום .בשעה

 חתימת יד מקבל האישור

 התפקיד

 על ועדת הקלפי לצרף אישור זד,
 לפרוטוקול
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 טופס 2
 (תקנה 14(1))

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
 אישי ואינו ניתו להעברה אזור יי

י ר ו ש י  א
 לחילופי גברי ביום הבחירות

 ניתן בזה אישור, כי לפי הצעת הסיעה.

 נתמנה מר ,
 (שם פרטי) (שם משפחה) .

1 1 1 1 1 1 1 . 
. | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . , . . ; . . . . . . . . . . ׳ ח  הגר ב- ־ ר

 (שם ישוב) . (כתובת מדוייקת) (מס׳ ת״ז)

ממלא מקום חבר בועדת הקלפי לאזור הקלפי חבד/ ן יושב ראש/ סג  ** להיות יושב ראש/

. ב־  מס׳
 (שם הישוב)

ן יושב ראש/חבר/ממלא, מקום חבר הקודם מר שמינויו מתבטל סג  :** במקום יושב ראש/

 עם מסירת אישור זה לועדת הקלפי ה5״ל.

. ם ו י ב . . . . . . . . . . ־  ניתן: ב

 מקום
 החותמת

 הערה של יושב ראש. ועדת הקלפי — או של חבר הועדה הממלא תפקיד יושב ראש בעת מסירת האישור:

 האישור נמסר לידי ביום .בשעה

 חתימת יד מקבל האישור•:.

 התפקיד:
 על •ועדת הקלפי לצרף אישור זד,

 לפרוטוקול

• • • - • ־ . - •  * למלא בשני עותקים, •

 טופס זד, יצורף לשני העותקים של פרוטוקול ועדת הקלפי.

 ** מחק את המיותר.

 לתשומת לב חברי ועדת הקלפי

 בתוקף חילופין על פי אישור זה נכנס החבר המחליף במקום החבר המוחלף אך ורק בתפקיד של חבר

 ועדה. היה החבר המוחלף יושב ראש הועדה או סגנו — לא יועבר תפקידו לחבר המחליף על פי אישור זה.

 במקום היושב ראש ימלא תפקידו סגנו, ובהעדר הסגן יבוא הקשיש מבין חברי ועדת הקלפי.

תש״ל, 21.9.1969  קובץ התקינות 2454, ט׳; בתשרי:



 טופס 3
 (תקנה 18(א)<

 לכבוד
עדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.  ו

 הכנסת
 ירושלים

 אנו החתומים להלן, בעלי זכות לבחור לפי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969, מגישים

 בזה רשימת מועמדים לכנסת ה של מדינת ישראל.

 הרשימה כוללת ( ) מועמדים והם לפי מיטב ידיעתנו
 במלים

 בעלי זכות להיבחר כחוק.

 אנו מציעים לרשימת מועמדים זו את הכינוי ואת האוועיות)

 •/••• •••/• בא־כוח הרשימה הוא
 שם המשפחה השם הפרטי

•/ /• 
 השם הפרטי

 ממלא מקומו הוא
 שם המשפחה

 מס׳ ת״ז

 לרשימה זו מצורפינ*

 א כתבי הסכמה של המועמדים

 ב מברקים של הסכמת מועמדים

 רשימת המועמדים

ת:  הכינוי המוצע לרשימה האותיות המוצעו

 מספר
 מקום המען הזהות

 המגורים
 משלח

 יד
 שנת

 הלידה
 השם

 הפרטי
 שם

 המשפחה
 מם׳
 סד׳

1 

2 

3 
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 טופס 4
( ( ב  (תקנה 18 (

 לכבוד
. .  ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 הכנסת
 ירושלים

•••• (  אנו החתומים מטה, המייצגים את סיעת(סיעות) הכנסת היוצאת ששמה(ששמותיהן

 מגישים בזה, בהתאם לסעיף 57(ח) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969, רשימת מועמדים

 לכנסת ה

ללת ( , ,)' מועמדים  הרשימה כו
 במלים

 והם לפי מיטב ידיעתנו בעלי זכות להיבחר כחוק.

./ . 

. . .  אנו מציעים לרשימת מועמדים זו את הכינוי .

ות) י  ואת האות(

.  בא־כוח הרשימה הוא: /
 המען

 המען

 שס המשפחה השם הפרטי

 ממלא מקומו הוא: / /
 שם המשפחה השם הפרטי

 לרשימה וו מצורפים כתבי הסכמה של המועמדים ו־.

 מברקים של הסכמת מועמדים.

 בשם סיעת בשם סיעת

 בא־כוח הסיעה בא־כוח הסיעה

. מו . ממלא מקו  ממלא מקומו

 המקום :

 התאריך:

ם:  המועמדי

 הכינוי והאות(יות) המוצעים לרשימה.

 הלידה משלח יד מקום המען מס׳ שם השם שנת משלח יד מקום המען מספר
 מס׳ שם

 הזהות
 המען

 המגורים
 פד׳ המשפחה הפרטי הלידה משלח יד

1 
2 
3 
4 
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 בא־כוח הסיעה

 ממלא מקום בא־כוח הסיעה.
 בא־כוח הסיעה

 ממלא מקום בא־כוח הסיעה.
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 חתימות של מגישי הרשימה

 הכינוי המוצע לרשימה האותיות המוצעות

 מספר שמו וחתימת ידו של
 מקום המען הזהות

 מגורים
 שנת

 הלידה
 השם

 הפרטי
 שם

 המשפחה
 מס׳
 המגיש |מקבל חתימת המגיש פד׳

 מספר
 מקום המען הזהות

 מגורים
 שנת

 הלידה
 השם

 הפרטי
 שם

 המשפחה
 מס׳
 פד׳

.1 

.2 

.3 

ר י ה צ  ת
 לפי סעיף 37 לפקודת העדות

 המצורף לרשימה שלה הכינוי המוצע האותיות המוצעות

 אני, הח״מ / / /
 שם המשפחה י השם הפרטי המען מס׳ ת״ז

 לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמור את האמת וכי אני צפוי לענשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

: ן מ ק ל ד  מצהיר בזאת כ

ת דלעיל של המגישים שבחוברת זו המופיעים במספרים הסידוריים מ עד  1) החתימו

ו בנוכחותי, ע״י המגישים עצמם,  ניתנ

 2) החתימות המופיעות בצד חתימת המגישים הנ״ל הן חתימותי,

 אני מצהיר כי זהו שמי, כי זאת חתימתי וכי תוכן הצהרתי זו אמת ונבון.

 תאריך
 חתימת ידו שי המצהיר

ה ר ה צ ה ר ה ו ש י  א

. מאשר בזאת כי היום הופיע לפני מר . . מ ״ ח  אני ה

׳ ושלאחר שהזהרתיו . . . . ׳  אשר זהותו הוכחה לי על פי תעודת זהותו מם

 בי עליו להצהיר את האמת וכי יהא צפוי לענשיס הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, הוא הצהיר על

נות ההצהרה דלעיל וחתם עליה.  נכו

 תאריך
 חתימת מקבל ההצהרה

 י חותמת
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 כתב הסכמה של מועמד לכנסת
 לכבוד

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 אני הח״מ מצהיר בזה, כי —

 שם משפחתי הוא

 • שמי הקודם היה

) הפרטעים) שלי הוא(הם)  שמי(שמותי

 אני אזרח ישראלי בהתאם לחוק האזרחות, תשי״ב—1952,

 *» נולדתי בתאריך.

 משלח ידי הוא

 מקום מגורי הוא

 ..*** מעני הוא

 ו ו ו ו ו• ו ! ! .
ת הזהות שלי הוא |..|..|..|..|..|..)..] ולפי מיטב ידיעתי והכרתי אני בעל ד ו ע ת / י ו ה י ז • מס׳ פנקס ה « « 
סת ולא נמנע ממני להיות מועמד לכנסת בהתאם להוראות שבסעיף 7 לחוק יסוד:  זכות להיבחר לכנ

ת לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969. רו  הכנסת ובהתאם לסעיף 56 לחוק הבחי
 אני מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד לחברות בכנסת ה ברשימת המועמדים

 שהוצע בשבילה הכינוי

. . . . .  תאריד חתימת ידו של המועמד י

 * למלא רק אפ השם שונה.
 ** לרשום את תאריך הלידה לפי הלוח האזרחי; אם היום איננו ידוע, או לא נרשם בהצהרה זו — חזקה שנולד

 באחד בניסן של השנה.
 *** לרשום את המען למשלוח הודעות מטעם ועדת הבחירות המרכזית.

 **** מספר פנקס הזיהוי או תעודת הזהות הוא המספר הרשום בדף שבו רשום שם המשפחה של בעל הפנקס או
 התעודה.

 טופס 6
 (תקנה 31)

 הודעה על התקשרות בין רשימות מועמדים
 לכבוד

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה
 ירושליט

 בהתאם לאמור בסעיף 67(ב) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ׳׳ט—1969, מודיעים החתומים
 מטה כי רשימות המועמדים שכינוייהן והאותיות שלהן הם כלהלן:

קת המנדטים.  התקשרו ביניהן לשם חלו

 חתימת בא־כוח / ממלא מקום בא־כוח רשימת מועמדים חתימת בא־כווו / ממלא מקום בא־כוח רשימת מועמדים

 תאריד
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 טופס 5
 (תקנה 27(א))



 טופס 7

 (וזקנה 32(א))

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ד!

 אזור

 התאריך

ר ו ש י  א

, ובאישורה של ועדת 1969 ות הבחירות לכנסת, תש״ל-  הנני מאשר בזה, כי בהתאם לתקנה 32(א) לתקנ

רות המרכזית לכנסת ה נקבע  הבחי

( ת ) ר  מ

 ו ו ו ו ו ו
. ן . . . ן . . . ן . . . ן . . . ! . . . ן . . ן ע מ  ה

ת ו י ה  ל

ממלא מקום חבר ועדת הקלפי באזור מם׳ חבר/ ן יושב ראש/ סג  # יושב ראש/

 בבחירות לכנסת ה.
 שם הישוב

 יו״ר ועדת הבחירות האזורית לכנסת ה.

 אזור בחירות
 חותמת הועדה

 האזורית

 * למחוק את המיותר

ת: כו  תעודה זו מקנה ז

 א, שחרור משירות מילואים בתאריכים אלה:

 ביום

 ביום

 ביום • •

 ב. רשות כניסה לועדה האזורית, בצירוף פנקס זיהוי או תעודת זהות,

 74 קובץ התקנות 2454, ט׳ בתשרי חש״ל, 21.9.1969



 טופס 8
 (תקנה 33(ד.))

ת ישראל נ י  מד

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 אזור.

 המקום התאייד

 כתב מינוי של משקיף לועדת קלפי * •

ת לכנסת, תש״ל—1969, אני הוז״מ: רו ת הבחי ו  בתוקף סמכותי לפי תקנה 33(1,) לתקנ

 שם המשפחה. השם הפרטי מס׳ ת״ז

/ממלא מקום של מרכז באזור של רשימת המועמדים לכנסת  מרכז

. . . . . . . ת) ו עי ו ת האו י א ו נ י כ  הנושאת את ה

 ממנה בזה את מר(ת)
 השם הפרטי שם המשפחה

 מען

 להיות משקיף מטעם רשימת המועמדים האמורה במקומות הקלפי הבאים:

!5 !4 3: 2: 1: 

 (חותמת הועדה האזורית)

 * למלא בשני עותקים
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 חתימה
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 טופס 9
נת ישראל (תקנה 34(1))  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 זכרון דברים
 במדינת ישראל, בשנת לתקומתה, ביום םה, בירושלים התכנסה

 במשרדה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת למען קבוע את תוצאות הבחירות לכנסת

 שקוימו על פי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכי׳ט—1969.

 השתתפו בישיבה :
 שופט בית המשפט העליון — יושב ראש

 סגנים של היושב ראש:
י הועדה: ר ב ח . . . . . 

 נוכחים:
 המפקח הארצי על בחירות — בא־כוח שר הפנים

ן ונציג ראש המטה הכללי  בא־כוח שר הבטחו
ית  המזכיר הכללי של ועדת הבחירות המרכז

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה:

 א. במועד שנקבע לכך בחוק הוגשו רשימות מועמדים, מהן אושרו
 רשימות מועמדים והן פורסמו ברשומות, בילקוט הפרסומים מס׳ מיום

 ב. לצורך חלוקת המנדטים התקשרו ביניהן רשימות מועמדים אלה:
 כינוי הרשימה אות הרשימה

 הודעה על כך פורסמה ברשומות, בילקוט הפרסומים מס׳ מיום

 לאחר שנבדקו הפרוטוקולים של ועדות הקלפי ושל ועדות הבחירות האזוריות, וסוכמו המספרים,
סת  קבעה ועדת הבחירות המרכזית כי על פי האמור בסעיפים 81, 82 ר83 לחוק הבחירות לכנ

 [נוסח משולב], תשכ״ט—1969, תוצאות הבחירות הן:
ר ר בעלי זכות לבחו פ ס  1. מ

 2. מספר המצביעים
 3. מספר הקולות שנמצאו פסולים
 4. מספר הקולות שנמצאו כשרים

: ם ה ת הכשריפ שקיבלה כל אחת מרשימות המועמדים ומספד המנדטים שזכתה ב לו  מספד הקו
 הרשימה מספר הקולות מהפר המנדטים

 ה. נבחרו לחברי הכנסת :
 מרשימה

 מרשימה :

 ו. פרטי החישוב של חלוקת המנדטים מצויים בנספח לזכרון דברים זה.

 ז. זכרון דברים זה נערך בשלושה עותקים. אחד מהם יימסר לשר הפנים, השני ליושב־ראש הכנסת
 והשלישי לגנזך המדינה. כן יופקדו בידי שר הפנים הפרוטוקולים של ועדות
 הקלפי ושל ועדות הבחירות וכל שאר המסמכים המתייחסים לקביעת תוצאות הבחירות! ועל פי
 הקבוע בסעיף 84 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969, תפרסם ועדת הבחירות

 המרכזית ברשומות הודעה בחתימת ידו של יושב ראש הועדה על תוצאות הבחירות לכנסת

 ולראיה באנו על החתום:
 יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

 סגני יושב ראש
 חברי הועדה

 המפקח הארצי על בחירות — בא־כוח שר הפנים
סת  המזכיר הכללי של ועדת הבחירות המרכזית לכנ

כתב ונחתם בירושלים, היום  נ
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 טופס 10

 (תקנה 34(2))

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 אזור

 מקום מושבה של הועדה

 פרוטוקול לסיכום תוצאות ההצבעה
. . . . ר. ו  לאז

 1. ביום בשעה נתכנסה ועדת הבחירות האזורית באזור בחירות.

 לישיבה.

: סיכום תוצאות הבחירות לכנסת באזור בחירות. ם ו י ר ה ד  2. ס

 3. נוכחו בישיבה:

 תפקיד בועדה האזורית שם המשפחה השם הפרטי

 יושב ראש

 סגן יושב ראש

מ ״ מ / ר ב  ח

מ״מ  חבר/

 מטעם הרשימה
 תפקיד בועדה שם המשפחה השט הפרטי

י האזורית ו נ י כ  האות ה
 תפקיד בועדה שם המשפחה השט הפרטי

 האזורית

 משקיף

 משקיף

 היד. מחולק ל אזורי קלפי. 4. אזור הבחירות.
 (בספרות) (במלים)

 מספריהם של אזורי הקלפי ומקומות תחנותיהם צויינו בגליון הסיכום של תוצאות הבחירות המצורף
ל זה.  לפרוטוקו

 3. הפרוטוקול הראשון הגיע מועדת הקלפי מס׳ , בשעה

 הפרוטוקול האחרון הגיע מועדת הקלפי מם׳ , בשעה.

 6. כל הפרוטוקולים הגיעו בשני עותקים.

 7. יחד עם הפרוטוקולים הומצא: לועדה האזורית כל חומר ההצבעה של ועדות הקלפי כמפורט באישורים
 לפי טופס 22.

ת באזור רו  8. על סמך הפרוטוקולים האמורים סיכמה ועדת הבחירות האזורית את תוצאות הבחי
 כמפורט מטה:
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 המספר

ט בספרות במלים ו ר י פ  ה

ר לפי הרישום  א. מספר בעלי זכות לבחו
 ברשימת הבוחרים

 ב. מספר המצביעים לפי המספר הכללי
 של המעטפות שהוצאו מהקלפי

 ג. המספר הכולל של —

 המעטפות הפסולות

 המעטפות שלא נמצאו בהן

 פתקי הצבעה

 מספר הקולות הפסולים

 ד. המספר הכולל של הקולות הכשרים

 9. מספר הקולות הכשרים שניתנו באזור לכל אחת מרשימות המועמדים:

 מספר הקולות שקיבלה הרשימה
ה מ י ש ר י ה ו נ י  מס׳ אות כ

 סד׳ הרשימה בספרות במלים

.1 

.2 

.3 

 ס״כ הקולות הכשרים ו

 10. הערות חברי הועדה (אם ישנן כאלו):

 11. הערות המשקיפים (אם ישנן כאלו):

 12. פרוטוקול זה נערך בשני עותקים: מהם אחד שמור בידי יושב ראש ועדת הבחירות, והאחר יועבר
 מיד עם כל חומר ההצבעה לועדה המרכזית.

 לכל עותק של הפרוטוקול יצורפו ״גליונות סיכום״ ו״ריכוז של גליונות סיכום״ של האזור.

 13. עותקי הפרוטוקולים שנתקבלו מועדות הקלפי יועברו לועדה המרכזית יחד עם החומר שהועבר
 לפי תקנה 106.

: ( ו פ ר ו  14. נוסף למסמכים אלה יצורפו לפרוטוקול המסמכים המפורטים מטה (אס צ

 15. העברת פרוטוקול זה ביחד עם החומר והנספחים הוטל על חברי הועדה האזורית האלה:

 שם המשפחה השם הפרטי תפקיד בועדה האזורית

 16. ולראיה באנו על החתום:

 תפקיד בועדה האזורית שם המשפחה השם הפרטי
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 טופס 11
 (תקנה 34(3))

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 אזור בחירות

 אזור קלפי מס׳

ל ו ק ו ט ו ר  פ
 ממהלך ההצבעה ותוצאותיהן

 באיזור קלפי מס׳

 1. השם ויתר הפרטים של כל חבר הועדה יירשמו בשורה המתאימה מיד עם הופעתו במקום הקלפי

 תפקיר ההשתייכות שם המשפחה השם הפרטי המעו
 הסיעתית לפי

 אות הרשימה ^

 יו״ר ועדת הקלפי

 סגן יו״ר

 חבר

 ממלא מקום

 2. (א) ביום בשעה

 (ב) אותה שעה היו גוכחיפ :

 בבוקר התחילה ועדת הקלפי בפעולתה

 ההשתייכות הסיעתית
 לפי אות הרשימה

 מס׳ התפקיד בועדה.
 טד׳

 1. יושב ראש הועדה

 2. סגן יושב ראש הועדה

ם  3. חבר הועדה/ממלא מקו

 (ג) (למחוק את הפרטינו שאינם מתאימים)

 (1) את תפקיד היושב ראש מילא מר הקשיש מבין חברי הועדה

 הנוכחים, בגלל אי־נוכחות היושב ראש וסגנו, עד שעה , בה הופיע

סגן היושב ראש (בהתאם לתקנה 44(0)  היושב ראש/

חיה מר , בגלל אי־נוכחות כל  (2) מילא תפקיד ועדת הקלפי חבר י

סגן היושב ראש (בהתאם  שאד החברים, עד שעה , בה הופיע היושב ראש/

ג«  לתקנה 44(
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 (ד) אותה שעה היו נוכחים כמשקיפים:

 מטעמ רשימת המועמדים
 מס׳ שם המשפחה השם הפרטי

י ו נ י  אות כ
 פד׳ שם המשפחה השם הפרטי

.1 

.2 

 3. מנין מעטפות ההצבעה ובדיקתן

ם הקלפי לקהל הבוחרים מנתה הועדה את מעטפות ההצבעה שסופקו ע׳׳י  (א) לפני פתיחת מקו

 הועדה המרכזית וקבעה שמספרן הוא

לות שמספרן  (ב) 1) אחרי כן בדקה הועדה את המעטפות וקבעה שנמצאות ביניהן מעטפות פסו

 הוא 1 1

לות הופרדו משאר המעטפות והוכנסו למעטפת אריזה מיוחדת בהתאם  12 המעטפות הפסו

 לתקנה 63(א)(4).

 4. מינוי שני חברי הועדה להחתמת המעטפות

 (א) הועדה מינתה לצורך החתמת מעטפות ההצבעה את שני החברים דלהלן

 (בהתאם לתקנה 63>ב)) :

 ההשתייכות הסיעתית
 לפי אות הרשימה

 שם המשפחה

.1 

.2 

ו במקומם חברים אלה:  (ב) במשך היום נתמנ

ה נ ו ם מ ו ק מ  ב

 ההשתייכות
 שעת החילופין

 ההשתייכות
 סד׳ המשפחה המשפחה אות הרשימה סד׳ המשפחה הפרטי המשפחה הפרטי הסיעתית לפי שעת החילופין התפקיד מפי שם השם שם השם הסיעתית לפי שעת החילופין התפקיד מפי שם השם שם השם

 נפתח מקום הקלפי להצבעה.

.1 

.2 

 5. פתיחת מקום הקלפי להצבעה:

 (א) בשעה

 (ב) אותה שעה היו נוכחים נוסף על המפורטים בסעיף 2 גם חברי הועדה האלה שהגיעו באיחור:

 ההשתייכות הסיעתית
 לפי אות הרשימה

.1 

.2 
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 מטעם הרשימה
 לפי האות

 (ג) אותה שעה היו נוכחים גם משקיפים אלה:

 ו׳ שם המשפחה השם הפרטי

.1 

.2 

 6. מר יושב ראש הועדה/סגן יושב ראש/שמילא תפקיד של יושב ראש, הציג

 לעיני חברי הועדה/ממלאי מקומם, לעיני המשקיפים, לעיני הבוחרים שהורשו להיכנס למקום הקלפי

ת הקלפי  לצורך הצבעה וכן לעיני כל שאד האנשים שנמצאו אותה שעה במקום הקלפי כדין — א

 כשהיא פתוחה וריקה! אחר כך נעל אותה במעמדם, בהתאם להוראות, באופן שלא ניתנה לפתיחה

 אלא בשבירת המנעול והחותמת.

ן נושא את המספר  מנעול הבטחו

 מיד אחרי נעילת הקלפי התחילה ההצבעה בשעה

 8. (למחוק את חםעיף הקטן שאינו מתאים)

ת הפתקים בתא ההצבעה ונמצאו פתקי הצבעה פגומים. פתקים פו  (א) בהתאם לתקנה 80 נבדקו תכו

 אלה הוכנסו למעטפת אריזה כדרוש.

ת הפתקים בתא ההצבעה ולא נמצאו פתקי הצבעה פגומים. פו  (ב) בהתאם לתקנה 80 נבדקו תכו

 9. חילופי גברי בועדת הקלפי היו לפי האישורים המצורפים; —

ת ו פ ל ח  ה

 ההשתייכות
 הפיעתית

 לפי אות הרשימה

 הוחלף חבר/מ״מ בחבר/מ״מ
 מפ׳ בשעה שם המשפחה השם הפרטי שם המשפחה השם הפרטי

 םד׳

.1 

.2 

 10. (למחוק את הסעיף הקטן שאינו מתאים).

 (א) מקום הקלפי היה פתוח ללא הפסקה ונסגר בשעה

ך  בלילה, בשעה זו הוכנסו לתו

ר בו.  היות ועד שעה וו הצביעו כבר כל הזכאים לבחו

 (ב) מקום הקלפי היה פתוח ללא הפסקה עד שעה

ל האנשים שהגיעו אליו עד שעה זו לשם הצבעה. נסגרו הדלתות והצבעתם של  מקום הקלפי כ

 אלה שנמצאו בתוך מקום הקלפי נמשכה עד שעה

ת האנשים שהגיעו אליו עד שעה  (ג) משום צרות המקום אי אפשר היה להכניס בו א

! לכן הוכנסו הם לשטח מגודר של 200. מטרים מרובעים לפני הכניסה, חולקו להם ה ע ב צ  לשם ה

 פתקים הנושאים מספר סידורי ואת חתימת ידו של יושב ראש הועדה, והצבעתם של אנשים אלה

 נמשכה עד שעה לפי סדר המספרים שבפתקים אלה.

 מספר פתקים אלה היה
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! השעה היתד, ה ע ב צ ה  11. מיד אחרי גמר ההצבעה ניגשה הועדה למבין הקולות וקביעת תוצאות ה

 אותה שעה היו נוכחים:

 (למחוק את הפרטים הבלתי מתאימים)

 א. חברי הועדה: —

 התפקיד שם המשפחה השם הפרטי ההשתייכות הסיעתית
 לפי אות הרשימה

 יו״ר הועדה

 םגן יו״ר

מ ״ מ / ר ב  ח

 ב. המשקיפים: —

 מס׳ שם המשפחה השם הפרטי הכתובת מטעם הרשימה
 מדי ^ לפי האות

.1 

.2 

 12. (א) בהתאם לתקנה 84 אספה הועדה את כל פתקי ההצבעה שנשארו בתא ההצבעה ובידיה, והכניסה

 אותם למעטפת אריזה מיוחדת, סגרה את המעטפה !זידאה שבמקום לא היו לאחר מכן פתקי

 הצבעה מפוזרים.

 (ב) בהתאם לתקנה 83 מנתה הועדה את מעטפות ההצבעה הבלתי פגומות שסופקו על ידי הועדה

ך מעטפה מיוחדת. מספר  המרכזית, ואשר לא השתמשו בהן להצבעה. הועדה הכניסה אותן לתו

 מעטפות אלו הוא

v ״ ,  (ג) בהתאם לתקנה 85(1) קבעה הועדה כי מספד הבוחרים שביקשו להצביע לפי הסימנים ,

 שבעותק הראשון של רשימת הבוחרים הוא |

 (ד) בהתאם לתקנה 85(2) קבעה הועדה שמספר הבוחרים שהצביעו לפי המחיקות שנעשו בעותק

 השני של רשימת הבוחרים הוא

 (ה) ציון אי־התאמה (אם יש אי־החאמה) בין המספר שבסעיף קטן (ג) לבין המספר שבסעיף קטן (/־)

סגן היושב ראש/מי שמילא תפקיד יושב־ראש, לרישום  13. חברי ועדה אלה נתמנו על ידי היושב ראש/

 הקולות בגליונות ספירת הקולות:

 , מס׳ שם המשפחה השם הפרטי ההשתייכות הסיעתית
 סד׳ לפי אות הרשימה
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 14. הנוכחים וידאו כי הקלפי נעולה וסגורה כפי"שננעלה ונסגרה לפני התחלת ההצבעה. לאחר מכן
 נפתחה הקלפי והוצאו ממנה כל המעטפות שהיו בתוכה.

 ח מ ס פ ר

 נקבע כי — בספרות גמלים

 (א) מספר המעטפות שהוצאו מהקלפי הוא: •

 ציון אי־התאמה (אם יש אי־התאמד,) בין מספר זה לבין
 המספר שבסעיף 12(0

 (ב) מספר המעטפות הפסולות שנמצאו בין המעטפות
 שהוצאו מתיבת הקלפי הוא

, אלא הוכנסו  לפי תקנה 94 מעטפות אלו לא נפתחו
 למעטפת אריזה מיוחדת.

 (ג) מספר המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי הוא ••

 15. פירוט בקשר למעטפות, מספר בעלי זכות הצבעה לפי רשימות הבוחרים ומספר המצביעים

ר פ ס מ  ד, פ י ר ו ס ה

 בספרות במלים

. . . . . . . . . .  (א) המספר הכולל של מעטפות ההצבעה שסופקו לועדה .

 (ב) מספר מעטפות ההצבעה הפגומות שנמצאו —

 (1) בעת הבדיקה לפני ההצבעה

ך כדי מהלך ההצבעה '••־  (2) תו

ת ,.• • ת פגומו  סך־כל מעטפו

 (ג< מספר מעטפות הצבעה. בלתי־פגומות שלא השתמשו
 בהן להצבעה (מעטפות שנותרו)

 (0 מספר בעלי זכות לבחור באזור לפי הרישום ברשימת

 הבוחרים

״ \  (ה) מספר הבוחרים שביקשו להצביע לפי הסימנים ״
 שבעותק הראשון של רשימת הבוחרים •••

 (ו) מספר המצביעים לפי המחיקות שבעותק השני של
 רשימת הבוחרים

 (ז) המספר הכולל של מעטפות ההצבעה שהוצאו מהקלפי

ת שנמצאו בין המעטפות לו  (ח) (1) מספר המעטפות הפסו
 שהוצאו מהקלפי ושלא נפתחו ••• •• •

 (2) מספר המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי ולאחר
 פתיחתן לא נמצאו בהן פתקי הצבעה

לות הפסולים (לאחר שפתקי ההצבעה  (3) מספר הקו
ת נקבעו כפסולים) ך מעטפות כשרו  שנמצאו בתו

 (4) המספר הכולל של המעטפות הפסולות, המעטפות
לות  שלא נמצאו בהן פתקי הצבעה, מספד הקו

 הפסולים (סיכום פסקאות (1), (2) ו־(3))
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 16. להלן תוצאות ההצבעה באזור הקלפי מספר

ט ה מ ה פ ר ו ר י פ  ה
 בספרות במלים

 (א) מספד בעלי זכות לבחור לפי הרישום ברשימת הבוחרים
 לפי סעיף 15(0

 (ב) מספד המצביעים לפי המספר הכללי של המעטפות
 שהוצאו מהקלפי לפי סעיף 15(0

 (ג) המספר הכולל של המעטפות הפסולות, המעטפות שלא
 נמצאו בהן פתקי הצבעה, ומספר הקולות הפסולים

 לפי סעיף 15(ח)(4)

לות הכשרים  (0 המספר הכולל של הקו

 (ה) פירוט מספר הקולות הכשרים שניתנו לכל רשימות המועמדים:

 מס׳ אית כינוי הרשימה מספר הקולות שקיבלה הרשימה
 סד׳ הרשימה • בספרות במלים

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

 ס״כ הקולות הכשרים

 17. א. בעת קביעת תוצאות הבחירות היו נוכחים חברי הועדה האלה:

 התפקיד שם המשפחה השם הפרטי • ההשתייכות הסיעתית
 לפי אות הרשימה

 יו״ר הועדה

 סגן היו״ד

ממלא מקום  חבר/

 ב. כמו כן היו נוכחים בעת קביעת תוצאות הבחירות משקיפים אלה:

 מטעם הרשימה
 מס׳ שם המשפחה השם הפרטי

י ו נ י  סד׳ אות כ

.1 

.2 

.3 

 18. פעולות ועדת הקלפי, לרבות החתמת המעטפות על ידי ועדת הקלפי, סימון הבוחרים שהצביעו
לות וקביעת ת תעודות זהות לאות שבעל התעודה הצביע, מנין הקו מ ת ח  ברשימת הבוחרים, זיהוים, ה

ת להוראות שהוצאו. ו  התוצאות נעשו בהתאם לתקנ
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: ( ן  19. הערות חברי הועדה (אס ישנ

 20. הערות המשקיפים (אם ישנן);

 * משקיף המעיר הערות לפרוטוקול יחתום ליד הערותיו.

י פרוטוקול זה נערך ב־2 עותקים שיועברו לועדה האזורית באזור בחירות • . 2 1 • 

ת 106 ו־107. ו  יחד עם כל חומר ההצבעה, ממויין, מסודר וארוז בהתאם לתקנ

 העמוד המודפס על נייר בצבע צהוב הכולל העתק מתוצאות ההצבעה נמסר ליושב ראש ועדת

. ו נ /לסג  הקלפי

 לפרוטוקול זה המועבר לועדה האזורית צורפו —

 (א) אישורים של חילופי גברי בועדה!

ת ספירת הקולות!  (ב) גלימו

 (ג) פרוטוקול בדבר ספירת קולות!

 (ד) הערות של חברי הועדה ושל המשקיפים אם נמסרו בכתב נפרד.

הנמצא בעטיפה האחורית של פרוטוקול זה. ס,  כל החומר הנ״ל (א׳, ב׳, ג׳ ו־ד׳) הוכנס לכי

 22. העברת החומר תבוצע על ידי חברי ועדה אלה:

 מפ׳ התפקיד שם המשפחה השם הפרטי ההשתייכות הסיעתית
 סד, י לפי אות הרשימה

.1 

.2 

 הועדה סיימה את פעולתה ביום בשעה

 ולראיה באנו על החתום:

 יו״ר ועדת הקלפי

 סגן יו״ר ועדת הקלפי

 חברי ועדת הקלפי

 ממלאי מקום של חברי ועדת הקלפי
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נת ישראל  מדי
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 אזור בחירות

 המקום

 פרוטוקול בדבר פסילת קולות

ת פסולים ללא ציון הרשימות לו  א. פירוט קו
 (לגביהם אין אפשרות לזהות את הרשימה)

 סוג הנימוק לפסילת הקולות * ס ״ה הערות

 1 מעטפה פסולה

 2 מעטפה ללא פתק

 3 פתק לבן ללא ציון אות

 4 2 פתקים או יותר לרשימות שונות

 סן־־הכל

לות פסולים עם ציון הרשימות:  ב. פירוט קו

 כינויי הרשימות וס״כ הקולות הפסולים לכל רשימה

 אות * ם״ה ס״ה
 הרשימה

 אות * ס״ה
 הרשימה

 סוג הנימוק לפסילת הקולות

ד ה  פתק הצבעה שאינו מתאים ל
 1 דאות (גודל, צורה, צבע, הדפסה)

 2 פתק הצבעה מסומן

 3 פתק ריק שנכתב בצבע לא נכון

 שני פתקים או יותר לרשימה
 4 אחת

ללת חפץ כלשהו  מעטפה הכו
 נוסף לפתק

 *• הערה: כאן יש לציין קו אחד לכל קול פסול

 חתימות: יו״ר ועדת הקלפי

 סגן יו״ר ועדת הקלפי

 חגר ועדת הקלפי

 טופס 12
 (תקנות 34(4) ו־92))

 קלפי מס׳

 סך־הכל

׳ ב  ס״כ הקולות הפסולים לפי טבלאות א׳ ר

 תאריד
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 טופס 13
 (תקנה 57)

ת (סמל המדינה) ישראל נ  מדי

עדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.  ו

 אזור בחירות

י ו נ י ר. מ  אישו

קף סמכותי לפי תקנה 57 מיניתי את מר  הנני מאשר בזה, כי בתו
 השם הפרטי שס המשפחה

1 1 1 1 1 1 1 1 
ן• . . . ן . . . ן . . . ן . . . ן . . . ן . . . ן . . . ן . 

 מס׳ ת״ז

 הגר ב־.
 שם הישוב שם הרחוב מספר הבית

. הנמצא בישוב . . .  להיות סדרן במקום הקלפי של אזור מס׳ י

ף להוראות היושב ראש של ועדת הקלפי של האזור שמספרו צויין לעיל ויושיט  ביום הבחירות יהיה כפו
 כל עזרה שתידרש.

 החותמת הרשמית חתימת יד •
. של הועדה האזורית יושב ראש הועדה האזורית . ך.  תארי

 טופס 14
 (תקנה 63(א)(4))

 שם אזור הבחירות

 שם הישוב

 מספר אזור הקלפי

לה:  מעטפת אריזה זו מכי

 מעטפות הצבעה פסולות שנמצאו בין המעטפות שסופקו על ידי הועדה
 (מספר)

ית בעת בדיקתן על ידי ועדת הקלפי.  המרכז
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 טופס 15
 (תקנה 80)

 שבו אזור הבחירות
..  שם הישוב.

 מספד אזור הקלפי

לה:  מעטפת אריזה זו מכי

 פתקי הצבעה שסומנו או לוכלכו ושהוצאו מתא ההצבעה על ידי
 (מספר)

 ועדת הקלפי בעת מהלך ההצבעה.

 טופס 16

 (תקנות 83 ו־84)

 שם אזור הבחירות
 שם הישוב

 מספר אזור הקלפי

לה:  מעטפת אריזה זו מכי

 מעטפות הצבעה ריקות שנשארו בלתי משומשות בידי ועדת הקלפי
 (מספר)

 לאחר סגירת הקלפי ותום ההצבעה, וכן פתקי הצבעה בלתי משומשים שנשארו בתא ובידי ועדת הקלפי.

 טופס 17
 (תקנה 87)

 סה״כ י
 בשורה זו

נת ישראל  מדי
 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 קלפי
 מס׳

 אזור
 בחירות

ך  מתו
 דפים

 דף
 מס׳

 גליזן םפירת הקולות

. . . . ב ו ש י  קלפי מס׳. שם ה

 אותיות
 של רשימות
 המועמדים

 סה״כ בדף זה
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 טופס 18
 (תקנה 94)

 שם אזור הבחירות.

 שם הישוב

. . . . . . . . י  מספר אזור הקלפ

לה:  מעטפת אריזה זו מכי

. לות ולא נפתחו  מעטפות פסולות שהוצאו מן הקלפי בעת ספירת הקו
 (מספר)

 טופס 19
 (תקנה 97)

 שם אזור הבחירות

 שם הישוב

 מספר אזור הקלפי

לה: מכי . ו  מעטפת אריזה ז

 פתקים פסולים שנמצאו במעטפות כשרות ושהוצאו מהקלפי בעת ספירת
 (מספר)

לות,  הקו

 טופס 20
(  (תקנה 107 (א)

 שם אזור הבחירות

: . . . . ב.  שם הישו

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה את החומר היסודי הכולל

 (1) שני עותקי הפרוטוקול של ועדת הקלפי!

ת ספירת הקולות!  (2) גלימו
 (מספר)

 (3) שני פרוטוקולים בדבר פסילת קולות!

 (4) שתי רשימות הבוחרים עם ציון שמוח המצביעים שהיו בשימוש ועדת הקלפי בעת ההצבעה.
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 טופם 21

(p)107 תקנה) 

 שם אזור הבחירות

 שם הישוב

 מספר אזור הקלפי

 מעטפת אריזה זו מכילה את החומר הכללי הכולל י

 (1) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי ושבהן נמצאו פתקי הצבעה כשרים:

 (2) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי אבל לא נמצאו בהן כל פתקי הצבעה!

 (3) המעטפות הכשרות שהוצאו מהקלפי אבל נמצאו בהן פתקי הצבעה פסולים!

 (4) פתקי הצבעה כשרים שהוצאו מהמעטפות הכשרות, לאותיותיהן!

 (5) פתקי הצבעה פסולים שהוצאו מהמעטפות הכשרות•

 טופס 22

 (תקנה 108)

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות האזורית

. .  אזור ,

 אישור קבלת חומר ההצבעה מועדת הקלפי

 1) בהתאם לתקנה 108 הננו מאשרים בזה, שקיבלנו מאת ועדת הקלפי של אזור מס׳

 את חומד ההצבעה המפורט מטה:

 החומר היסודי — בתוך מעטפה הכוללת:

 א) 2• עותקי פרוטוקולים לסיכום תוצאות ההצבעה בועדת הקלפי!

 ב) גליונות לספירת הקולות!
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. פרוטוקולים בדבר פסילת קולות! . . . . . . . ( ג 1 

 ד) 2 רשימות בוחרים שהיו בשימוש בעת ההצבעה !

 החומר הכללי —

ך צרור נפרד סגור כדרוש.  ה) החומר הכללי שבתו

 2) החומר המפורט לעיל נמסר ע״י חברי ועדת הקלפי ששמותיהם מפורטים מטה:

ה מ י ת  מס׳ סד׳ התפקיד שם המשפחה השם הפרטי ח

: ת ו ר ע  ה

 תאריך הקבלה. השעה.

 חתימות חברי הועדה
 האזורית
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 טופס 23

( ( 2 ) 1 1  (תקנה 0

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 גליון סיכום ספירת הקולות באזור.

 אזור
 בחירות

ך  מתו
 דפים

 דף
 מספר

 הקולות הכשרים שקיבלו
 הרשימות

 אות אות אות
 הרשימה הרשימה הרשימה

 מספר כולל
 של קולות

 כשרים
 סעיף 16(7)
 לפרוטוקול

 מספר
 מעטפות
 וקולות
 פסולים

 סעיף 16(ג)
 לפרוטוקול

 מספר הכולל
 של המצביעים
 סעיף 16(ב)

 לפרוטוקול

 מספר בעלי
 זכות לבחור
 סעיף 16(א)
 לפרוטוקול

 כתובת
 הקלפי

 מספר
 הקלפי

 מספר
 סידורי

1 

2 

3 

 םה״כ

: ת ו מ י ת : 1. המספר המופיע בעמודה 5 ח ת ו ר ע  ה

. . ה 6 יושב ראש הועדה האזורית . ד ו מ ע ע ב י פ ו מ ד ה פ ס מ ת ה ו ז י  פ

ה 7 סגן יושב ראש הועדה האזורית י ו מ ע ה ב 5 ׳ ' 3 י מ ' ד ד א צ ו ת י״ ה  י

 2. סכום כל המספרים המופיעים בעמודות 8 והלאה סגן יושב ראש הועדה. האזורית

 יתן התוצאות המופיעות בעמודה 7 סגן יושב ראש הועדה האזורית
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 טופס 24
( ( ג  (תקנה 123 (

נת (סמל המדינה) ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

, . . . ך  התארי

י ו נ י ר מ ו ש י  א

 הנני מאשר בזה, כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 100 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969,

 מינתה ועדת הבחירות המרכזית את

 התפקיד נבלי השיט

ממלא מקום אחראי בכלי השיט הנושא את השם /  להיות *אחראי

 לצורך הבחירות לכנסת ה

 יו״ר ועדת הנחירות המרכזית

 חותמת הועדה המרכזית

 * למחוק את המיוחד

 טופס 25
 (תקנה 137)

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 בחירות בכלי שיט ישראליים
ל ו ק ו ט ו ר  פ

 ממהלך ההצבעה באניה

 1. שמות האחראים וממלאי מקומם :

 שם השם י מ0פר הדרגה או התפקיד בכלי השיט שם השם י מ0פר הדרגה או התפקיד בכלי השיט
 הדרגה או התפקיד בכלי השיט התפקיד

 .המשפחה הפרטי ת״ז
 התפקיד

 אחראי

 ממלא מקום

 אחראי

 ממלא מקום
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 2. ביום בשעה נתכנסו ה״ה:

1 

2 

 פתחו את מקום הקלפי והציגו לעיני האנשים שנמצאו אותה שעה במקום את הקלפי פתוחה וריקה!

 אחר כך נעלו אותה במנעול בטחון שמספרו

 3. ההצבעה החלה בשעה

 4. מקום הקלפי היה פתוח ללא הפסקה עד שעה

 5. מיד עס גמר ההצבעה סתמה הועדה את חריץ הקלפי על ידי הדבקת נייר לבן שהודבק בשעווה כך

, כדרוש, על גבי הנייר  שאי אפשר יהיה להכניס לתוכה דבר, אלא בקריעת הנייר! האחראים חתמו

 הסותם את חריץ הקלפי באופן שחלק מהחתימה מופיע על גבי הקלפי עצמה.

 6. הצביעו (בספרות) (במלים)

 בוחרים בהתאם לרשימה המצורפת לפרוטוקול זה.

 7. פרוטוקול זה ורשימת המצביעים המצורפת נערכו בשני עותקים: עותק אחד נשמר בידי האחראי

 שדרגתו קצין, מר ואילו העותק השני יחד עם הקלפי הסגורה כדרוש,

 המעטפות שלא היו בשימוש או נמצאו פסולות, כתבי מינוי לאחראים ולממלאי מקומם, יישלח

 בצורת צרור לועדה המרכזית באמצעות ביום

 8. הערות 1

 9. חתימות ידיהם של הנוכחים בעת עריכת הפרוטוקול:

ד חתימת יד שם המשפחה השט הפרטי י ק פ ת  ה

 אחראי

 ממלא מקום

 אחראי

 ממלא מקום
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 מספר אזור
 הקלפי

 בישראל

 המעז בישראל:
 הישוב, הרחוב,

 מס׳ הבית

 10.־ רשימת המצביעים;

 מספר
 ת״ז.

 מספר
 סידורי

 11. חתימות יריהם של הנוכחים בעת סיום הפרוטוקול:

ד חתימת יד שם המשפחה השם הפרטי י ק פ ת  ה

 אחראי

 ממלא מקום

 אחראי

 ממלא מקום

 טופס 26

( ( ג  (תקנה 141 (

 ועדת קבלה מס׳

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה.

 אישור קבלת חומר ההצבעה •מועדה אזורית.

 על ידי חברי הועדה המרכזית .

 1. בהתאם לתקנה 141 (ג) הננו מאשרים בזה •שקיבלנו מאת הועדה האזורית האמורה את החומר היסודי

 המפורט מטה (בהתאם לנספח המצורף):
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 א פרוטוקולים לסיכום תוצאות הבחירות באזור האמור!

 ב גלימות סיכום אזורי של תוצאות ההצבעה באזור האמור!

 ג. פרוטוקול של ריכוז תוצאות ההצבעה באזור האמור!

 ד פרוטוקולים של ועדת הקלפי שלכל אחד מהם צורף גליון ספירת הקולות ופרוטוקול

 בדבר פסילת קולות!

 ה חוברות של רשימות בוחרים (שני עותקים לכל אזור קלפי)!

 ואת החומר הכללי שבתוך

 ו שקים סגורים וחתומים המכילים כל שאר חומר ההצבעה בהתאם להוראות.

בות של חברי ועדת הקבלה שנכחו  2. הפרוטוקול של הועדה האזורית וגליון הסיכום סומנו בראשי תי

 בעת קבלת החומר.

 3. החומר האמור נמסר על ידי חברי ועדת הבחירות האזורית ששמותיהם מפורטים מטה:

ה מ י ת ד שם המשפחה השם הפרטי ח י ק פ ת  ה

.1 

.2 

,3 

: ת ו ר ע  ה

 חתימת חברי ועדת הקבלה:

 יושב ראש

 חבר

 חבר

 תאריך הקבלה השעה.
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 נספח לטופס 26

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 נםפח לאישור קבלת הפרוטוקול, חומר ההצבעה וחומר על תוצאות
 ההצבעה מועדה אזורית

 דף מספר

 נ ת ק ב ל זי

 רשימת הערות
 הבוחרים
 עם סימן

 רשימת
 הבוחרים

 עם
 מחיקות

 טופס
 פסילת
 קולות

 טופס
 ספירת
 קולות

 פרוטו
 קול

 שם
 הישוב

 מספר
 אזור

 הקלפי

 מס׳
 סד׳

.1 

.2 

 חברי ועדת הקבלה

 יושב ראש

. . . ר ב  ח

 חבר
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 טופס 27
 (תקנה 142)

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה

 נספח לזכרון דברים על תוצאות הבחירות לכנסת
 (פרטי חישוב של חלוקת המנדטים)

 (סעיפים 81, 82 ד83 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969)

 א. רשימות המועמדים

 לפי הפרסום ברשומות, בילקוט הפרסומים מס׳ מיום

 אותיות הרשימה הכינוי

 ב. מספר בעלי זכות לבחור

 הצביעו

 קולות פסולים ומעטפות ללא פתקי הצבעה

 מספר הקולות הכשרים

לות כשרים לרשימות המועמדים:  ג. נמסרו קו

1 

2 

ת לו  ס״ה קו
 כשרים
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לות הכשרים  ד. 1% (אחד למאה) ממספר הקו

ת בחלוקת המנדטים רשימות המועמדים: לות כשרים פחות מאחד למאה ואינן משתתפו  קיבלו קו

 אות הרשימה מספר הקולות

 ס״כ הקולות

ת בחלוקת המנדטים:  מספר הקולות הכשרים שקיבלו הרשימות המשתתפו

 המספר הכולל של הקולות הכשרים

לות הכשרים שקיבלו הרשימות  פחות מספד הקו

ת בחלוקת המנדטים  שאינן משתתפו

ת בחלוקה  ס״כ הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפו

לות הכשרים של  ה. (1) המספר הכולל של הקו

ת בחלוקת המנדטים  הרשימות המשתתפו

 (2) מספד המנדטים לחלוקה 120

 (3) המודד (120:

 מספר המנדטים
 לרשימה

 קולות
 בשרים

 ו. חלוקת המנדטים:

 נמסרו קולות כשרים לרשימה

 .מנדטים

 .מנדטים

ם דטי מנ .  ם״ה חולקו .

ת .מנדטים  נותרו לחלוקה (120 מנדטים פחו
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יות בין רשימות מועמדים:  ז. התקשרו

 רשימות ו־ התקשרות ביניהן.

 רשימה קיבלה קול! מנדטים

 רשימה קיבלה קול! מנדטים

 הרשימות

 קיבלו בם״ה קול! מנדטים

 ח. עודפי קולות לרשימות המשתתפים בחלוקת המנדטים:

 אותיות מספר הקולות המודד מספד המנדטים עודף
 הרשימה הכשרים שהרשימה שהרשימה קיבלה קולות

 קיבלה

. פחות ( כפול ) = . 

 . פחות ( כפול ) =

לות של הרשימות לפי סדר גדלם:  ט. עודפי קו

 אות הרשימה עודף קולות

 י. רשימות המועמדים המקבלות כל אחת מנדט אחד מ־ מנדטים

 שנותרו לחלוקה:

 אות הרשימה כינוי הרשימה

.2 
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 מנדטים

 מנדטים

 ס״ד, 120 מנדטים

ל! מנדטים קו . 

ל! מנדטים קו . 

 מנדט

 יא. בהתאם לזה חולקו כל 120 המנדטים כמפורט מטה:

 1. רשימה.

 :2. רשימה.

. מנדטים . . .  ס״ה קול! .

 יב, חלוקת המנדטים בין הרשימות הקשורות:

לות הכשרים והמנדטים שקיבלה הרשימה  (א) מספר הקו

 מספר הקולות הכשרים והמנדטים שקיבלה הרשימה

 על סי העודף

 (ב) מספר המנדטים לחלוקה בין שתי הרשימות:

 מספר הקולות
 (ג) המודד: (.

 מספר המנדטים

לות כשרים לרשימות:  (ד) נמסרו קו

 , קיל־ (••• •
 מס׳ הקולית

 מס׳ הקולות
 קיל־ (•

ם י ט ד נ מ . . .  ס״ה קול! ;

לות  >ה) עודפי קו

. . . . . . . .  פחות ( כפול ) = .
 מס׳ קולותיה הכשרים המודד מס׳ המנדטים העודף

ל ) =  פחות ( כפו
 מס׳ קולותיה הכשרים המודד מס׳ המנדטים העודף

 (0 לפי סדר גודל העודפים קיבלד>ו) את המנדטףם) הנותרףם) הרשימה(ות):

 רשימה מנדטים

 רשימה מנדטים
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קת המנדטים הסופית בין שתי הרשימות הקשורות:  מ) חלו

 רשימה מנדטים

 רשימה מנדטים

 יג. החלוקה הסופית

:  בהתאם לחישובים דלעיל נקבעה החלוקה הסופית של 120 מנדטים לכנסת כמפורט'להלן

 1. רשימה מנדטים

 2. רשימה מנדטים

 מנדטים

 םה׳׳כ 120 מנדטים

 יד. שמות הנבחרים

 לפי החישובים דלעיל ובהתאם לסעיף 81 לחוק הבחירות לכנסת, [נוסח משולב], תשכ״ט—1969,

 ועל יסוד רשימות המועמדים שפורסמו ברשומות, בילקוט הפרסומים מס׳

 מיום נבחרו לחברי הכנסת של מדינת ישראל האנשים

 ששמותיהם מפורטים להלן:
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 טופס 28
 (תקנה 145)

 (סמל המדינה)

נת ישראל  מדי

 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת

ה ד ו ע  ת

 בהתאם לסעיף 84(0 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ״ט—1969, מאשרת בזה ועדת

 הבחירות המרכזית לכנסת , כי

 נבחר חבר־הכנסת ה

 שופט בית המשפט העליון

,  יושב־ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנפת.

 ירושלים,

 בהסכמת ועדת הבחירות המרכזית
 לכנסת השביעית ובהמלצתה.

א ר י פ ה ש ש ם מ י י  י״א באלול תשכ״ט (25 באוגוסט 1969) ח
) שר הפנים 7 6 6 8 מ 1 ח ) 

ן ו ק ת י ד ו ר ל פ  א

 יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית

 לכנסת השביעית
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, ירושלים  המחיר 192 אגורות י הודפס ע״י המדפיס הממשלתי




