
 الجدول الزمني النتخابات الكنيست;

 1969د( لسنة حقانون انتخابات الكنيست )نص مو

 الحادية والعشرينلجنة االنتخابات المركزية للكنيست  عمالألالجدول الزمني 

 المستشار القانوني للجنة االنتخابات المركزية للكنيست مكتبفي  إعداده تم

 

عدد األيام  العمل مادة/بندرقم ال

موعد قبل 

 االنتخابات

اليوم في 

 االسبوع

 التاريخ

 30/5/2019 الخميس ***** "الناخبين "معلومات سجل دالءاست 39

 10/6/2019 االثنين* 100 القطاع العام موظفيكبار استقالة  56

 في قائمة مرشحين ابتداًء من حجز مكانالتزام ب א57

 يوم

 19/6/2019 األربعاء 90

 المناطق تحديد بشأناقتراح وزير الداخلية  (א)13

 االنتخابية

 30/6/2019 األحد* 80

 9/7/2019 الثالثاء 70 تحديد المناطق االنتخابية من قبل اللجنة المركزية )ג(68+  (א)13

إجراء قرعة محوسبة لتخصيص النواب في  نواب 2

 اللجان اللوائية وإخبار الكتل بذلك

 11/7/2019 الخميس 68

 15/7/2019 االثنين 64 التماس اداري بخصوص سجل الناخبين (ב)46

 16/7/2019 الثالثاء 63 تغيير تخصيص النواب في اللجان اللوائية نواب  3

اقتراح الكتل بخصوص نواب رؤساء اللجان  نواب 4

 اللوائية

 17/7/2019 األربعاء 62

مؤقتة من قبل اللجنة المركزية  نصوصإصدار  (ד)145

 يوم ابتداًء من

 19/7/2019 الجمعة 60

 25/7/2019 الخميس 54 الناخبين النهائي سجلسترجاع ا 26

 26/7/2019 الجمعة 53 لنساءا مالجئتقديم قائمة  ב68

لى إ السفن على اختالف أنواعهاتقديم قائمة  96

 اللجنة المركزية

 26/7/2019 الجمعة 53

 26/7/2019 الجمعة 53 تقديم قائمة السجون والمعتقالت (1ב)א()116

 26/7/2019 الجمعة 53 اللجنة إلى الممثلياتتقديم قائمة  (א)י116



 26/7/2019 الجمعة 53 تقديم قائمة المستشفيات الى اللجنة المركزية (ב)יג 116

 26/7/2019 الجمعة 53 الحركة محدودي تقديم قائمة مؤسسات 1יז 116

 28/7/2019 األحد* 52 المسؤولين المختصين إلى الممثليات تقديم قائمة (ב)י116

بخصوص موعد تقديم اقتراحات  بياننشر  (3()ט)57

 المرشحين

 28/7/2019 األحد* 52

 5( + )א19

 نواب

 28/7/2019 األحد* 52 تعيين لجان االنتخابات اللوائية وتعيين النواب

 28/7/2019 األحد 51 حيز التنفيذدخول سجل الناخبين  26

 29/7/2019 االثنين 50 الموعد األخير لتوازن صناديق االقتراع (1)ג68

 رئاسةبقرار صادر عن اقتراع  صندوق نقل مقر (ג)70

  لجنة االنتخابات المركزية

 29/7/2019 االثنين 50

ترفع إشعارا إلى مسجل األحزاب  األحزاب ב מפל'19

 بخصوص وكالئها

 31/7/2019 األربعاء 48

ل األحزاب  ב מפל'19 االنتخابات  رئيس لجنةيخبر مسج ِّ

 وكالء األحزابأسماء بالمركزية 

 31/7/2019 األربعاء 48

 48 لى اللجنة المركزيةإتقديم قوائم المرشحين  (ט)57

47 

 29/7/2019 األربعاء

 1/8/2019 الخميس

القانونية )عدم ارتكاب بشأن إثبات النزاهة طلب  (ב)ב56

 مخالفة مشينة(

يوم تقديم 

 القوائم

 1/8/2019 الخميس

التي يسمح لها بالعمل بيوم  الخدمات العامة تحديد א71

  اللجنة المركزيةقبل  منالعطلة 

 4/8/2019 األحد* 45

لى اللجنة بأسماء أفراد الشرطة إتقديم قوائم  (א)95

 المركزية

 4/8/2019 األحد* 45

بخصوص إدراج رفع إشعار إلى الموظفين  (ד)י116

  لممثلياتلقتراع االفي صناديق  أسمائهم

 6/8/2019 الثالثاء 42

 6/8/2019 الثالثاء 42 تحديد المناطق االنتخابية في موعد اقصاه (ב)8

التي  السفن على اختالف أنواعهاتحديد قائمة  97

 التصويت )االقتراع(يجري فيها 

 6/8/2019 الثالثاء 42



قائمة  إلغاءبخصوص  الموعد األخير لتقديم طلب #2

 48الـ تقديمها في اليوم تم 

 7/8/2019 األربعاء 41

قائمة  إلغاءبخصوص  الموعد األخير لتقديم طلب #2

 47الـ تقديمها في اليوم تم 

 8/8/2019 الخميس 40

 8/8/2019 الخميس 40 في قائمة مرشحين إشعار بخصوص عيوب (ג)62

 الصندوقتحديد عدد االعضاء في لجنة  (א)21

 على أساس كتلويوتركيبتها 

 8/8/2019 الخميس 40

 السفن على اختالف أنواعهاتعيين المسؤولين في  (**)א4+100

 الممثلياتوفي 

 8/8/2019 الخميس 40

 8/8/2019 الخميس 40 اللجان اللوائية اتنشر بيان حول مقر ( من اللوائح)ג4

 12/8/2019 االثنين 36 الموعد األخير لرد خطي حول طلب إلغاء قائمة  #7

 13/8/2019 الثالثاء 35 تصحيح العيوب في قائمة المرشحين ( )ג62

نشر بيان اللجنة بخصوص الخدمات العامة في  א71

 يوم االنتخابات 

 13/8/2019 الثالثاء 35

االنتخابات في  –التماس على عدم اإلدراج  (**)א3

 الممثليات

 13/8/2019 الثالثاء 35

تمرير مواد االقتراع للسفن على اختالف أنواعها  **5+101

 ممثلياتوال

 13/8/2019 الثالثاء 35

الموعد األخير لتقديم طلب استبدال توافقي  )א( תשב"ץ3

 للمناطق االنتخابية بين لجان الصندوق 

 16/8/2019 الجمعة 32

 18/8/2019 األحد* 31 لصندوق آخر 990صندوق الموعد األخير لضم  )ב(12

انتخابات  –قرار في االلتماس على عدم الدمج  )ד(**3

 الممثلياتفي 

 18/8/2019 األحد* 31

إشعار بخصوص رفض المصادقة على قائمة  )א(64א)א(+63

 مرشحين

 18/8/2019 األحد 30

 18/8/2019 األحد 30 إشعار بخصوص المصادقة على قائمة مرشحين 63

قرار رئيس لجنة االنتخابات المركزية بخصوص  יג)ג(116

والمؤسسات صناديق االقتراع في المستشفيات 

  المعترف بها

 18/8/2019 األحد 30



 18/8/2019 األحد 30 تقديم قائمة بأسماء أعضاء لجان صناديق السجناء   יג)ג(116

استبدال طلب الموعد األخير للقرار بخصوص  )ה( תשב"ץ3

 توافقي للمناطق االنتخابية بين لجان الصندوق

 19/8/2019 االثنين 29

نشر بيان عن يوم وساعات التصويت في  **6

 الممثليات

 19/8/2019 االثنين 29

قرار رئيس لجنة االنتخابات المركزية بخصوص  ()ג(1ב)56

القانونية )عدم ارتكاب مخالفة  إثبات النزاهة

 مشينة(

 20/8/2019 الثالثاء 28

تقديم التماس على رفض المصادقة أو المصادقة  (1)א(+)א64

 على قوائم مرشحين 

 20/8/2019 الثالثاء 28

)ב(64א)ה(+63

  

تقديم قرارات الحكم بخصوص إلغاء قائمة أو 

 عدم إلغائها إلى اللجنة المركزية  

 25/8/2019 األحد 23

 27/8/2019 الثالثاء 21 إرسال رسالة للناخب  ב55

لجان لالموعد األخير لتقديم طلب استبدال توافقي  )ב( תשב"ץ4

 ضمن حدود منطقة انتخابية الصندوق

 28/8/2019 األربعاء 20

تصريح وزير األمن الداخلي بخصوص من  )ב(***2

 يشغل منصب سكرتير في لجنة صندوق سجناء     

 28/8/2019 األربعاء 20

تصريح وزير األمن الداخلي بخصوص من  ג)ד(116

 يشغل منصب عضو في لجنة صندوق سجناء     

 28/8/2019 األربعاء 20

المصادقة على طلبات استبدال توافقي ضمن  )ז( תשב"ץ4

 حدود منطقة انتخابية 

 1/9/2019 األحد 16

تقديم سجالت الناخبين من قبل وزارة الداخلية  )א(71

 إلى اللجنة 

 2/9/2019 االثنين 15

الموعد األخير لتقديم تفاصيل رؤساء لجان  )א( תשב"ץ6

 األعضاء الصندوق و

 2/9/2019 االثنين 15

 3/9/2019 الثالثاء 14 والراديو بدء بث الدعاية االنتخابية في التلفزيون תעמ' א15-و15

نشر بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية  תעמולה 16

 بخصوص حرية االنتخابات  

 3/9/2019 الثالثاء 14



نشر بيان حول مكان وساعات التصويت في  103

 السفن على اختالف أنواعها

 3/9/2019 الثالثاء 14

يوم التصويت في السفن على اختالف أنواعها  ח116+99

 وفي الممثليات

 5/9/2019 الخميس 12

الموعد األخير لبيان لجنة االنتخابات المركزية  )ב(67

 بخصوص التعاقدات )اتفاقات فائض األصوات( 

 6/9/2019 الجمعة 11

 8/9/2019 األحد* 10 تقديم قوائم بأسماء المتوفين إلى اللجنة المركزية 

ضم مناطق اقتراع من قبل رئيس لجنة  )א(70

 االنتخابات المركزية 

 8/9/2019 األحد* 10

 8/9/2019 األحد 10 نشر قوائم المرشحين 65

 9/9/2019 االثنين 8 نشر بيان في السجالت والصحف حول التعاقدات )ג(67

تقديم اعتراض على ضم مناطق اقتراع من قبل  )א( 70

 رئيس لجنة االنتخابات المركزية

 10/9/2019 الثالثاء 7

نشر بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية  תעמולה 16

 بخصوص حرية االنتخابات )أيضا في الصحف( 

 10/9/2019 الثالثاء 7

 10/9/2019 الثالثاء 7 صناديق االقتراع مقراتنشر بيان حول  )ד(68

 11/9/2019 األربعاء 6 قتراع االتقسيم مناطق  )ב( 70

بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية بخصوص  )א(70

 قتراع االقراره حول اعتراض على ضم مناطق 

 12/9/2019 الخميس 5

التماس على قرار وزير األمن الداخلي بشأن  ג)ה(116

 صناديق اقتراع السجناء 

 12/9/2019 الخميس 5

تقديم نماذج تعيين لجان صندوق من قبل رئيس  ב)ב(7תק' 

 اللجنة اللوائية 

 12/9/2019 الخميس 5

( من سجالت الناخبين إلى لجان 2تقديم نسختين ) )ב(71

 الصندوق 

 15/9/2019 األحد 2

 15/9/2019 األحد 2 تقديم مواد االقتراع إلى قادة المنشآت )سجناء(  )א(***4

نشر بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية  תעמולה 16

 بخصوص حرية االنتخابات 

 15/9/2019 األحد 2



تمرير مواد االقتراع على اختالف أنواعها إلى  תק33)ד(+77

 لجان الصناديق

 15/9/2019 األحد 2

 15/9/2019 األحد 2 تمرير مواد االقتراع إلى المستشفيات  ****3

بيان بخصوص ساعات التصويت في البلدات   47תק' 

 الصغيرة 

 15/9/2019 األحد 2

نشر بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية  תעמולה 16

 بخصوص حرية االنتخابات  

 16/9/2019 االثنين 1

نشر بيان رئيس لجنة االنتخابات المركزية  תעמולה 16

 بخصوص حرية االنتخابات )أيضا في الصحف( 

 17/9/2019 الثالثاء 0

اليوم األخير لتلقي المغلفات من السفن على  **17+114

 اختالف أنواعها والممثليات

 17/9/2019 الثالثاء 0

 17/9/2019 الثالثاء 0 يوم االنتخابات 

יסוד  11

 הכנסת

أيام بعد يوم  8نشر نتائج االنتخابات خالل 

 االنتخابات 

 25/9/2019 األربعاء 8

التماس على النتائج لمحكمة الشؤون اإلدارية في  )ב(86

 القدس 

من  14

 النتائج

 10/10/2019 الخميس*

  

  بسبب يوم السبت أو العيد تأجل* 

  الدبلوماسية والقنصلية الممثلياتالتصويت في وتعليمات بشأن التصويت ترتيبات ** 

  سجناءترتيبات تشغيل وعمل صناديق اقتراع ال*** 

  في المستشفيات انتخابات**** 

 إجراء إلغاء القوائم # 

 16עט/ بيان مفوضية خدمات الدولة $$


