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מסירת 
רטים פ

של סגני 
יושבי 
ראש 

ועדות 
הקלפי 
וחברי 

 הוועדות

סיעה תודיע לוועדה האזורית, באמצעות מערכת השיבוץ, את הפרטים  .7
שלהלן, בדבר נציגיה שיכהנו כסגנים ליושבי ראש ועדות הקלפי וכחברים 

 בוועדות הקלפי, לפי הרכב הסיעתי הסופי:

 השם הפרטי ושם המשפחה; (1) 

 הות;מספר הז (2) 

 מספר הקלפי שבה יכהן; (3) 

 שם יישוב הבחירות שבו יכהן; (4) 

 התפקיד שבו יכהן. (5)  

תחילתם של כללים אלה ביום תחילתו של חוק הבחירות לכנסת )תיקון מס'  .8 תחילה
 *.2018-(, התשע"ח69

  

                                                 
 .6.5.2018תחילתו ביום  *
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הוראות הבחירות לכנסת )סדרי הפעלתן ועבודתן של קלפיות במקומות 
 2018-דים במקום מושבן של ועדות בחירות(, התשע"חקלפי מיוח

 (1070התשע"ח, עמ'  7960)ק"ת  

 1969-)ג( לחוק הבחירות לכנסת ]נוסח משולב[, התשכ"ט1יט116בתוקף סמכותי לפי סעיף 
 :החוק(, אני מורה לאמור –)להלן 

וועדה המרכזית או ועדה ה –בהוראות אלה, "ועדת בחירות"  . 1 הגדרה
 אזורית.

רכב ועדות ה
הקלפי 

בקלפיות 
במקום מושבן 

של ועדות 
בחירות והחלת 
הוראות לעניין 

מינוי מזכיר 
ועדת הקלפי 

ומניין, רוב וכו' 
 בוועדות הקלפי

ועדות הקלפי במקומות קלפי מיוחדים שנקבעו לפי סעיף  )א( .2
קלפיות במקום מושבן של ועדות  –)ב( לחוק )להלן 1יט116

סיעות המיוצגים בוועדה המרכזית; בחירות( יורכבו מנציגי ה
יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על הרכבה הסיעתי של כל 
ועדת קלפי כאמור, וכן יורה על הסיעות שמהן יהיו היושב ראש 
של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, בהתחשב בהרכב הסיעתי 

 )א( לחוק.21שנקבע על ידי הוועדה המרכזית לפי סעיף 

פי בקלפיות במקום מושבן של ועדות בחירות, על ועדות הקל )ב( 
חוק, ל)ט( עד )יא( -ו )ב( עד )ד(24-א ו21יחולו הוראות סעיפים 

 בשינויים המחויבים.

הצבעה 
בקלפיות 

במקום מושבן 
של ועדות 

שעות  –בחירות 
הצבעה והחלת 
הוראות לעניין 

סמכויות 
מיוחדות, אופן 

ההצבעה וטיפול 
 בחומר ההצבעה

אש הוועדה המרכזית יורה על שעות ההצבעה בכל קלפי יושב ר )א( .3
במקום מושבה של ועדת בחירות, ובלבד ששעות ההצבעה 
שיורה עליהם כאמור לא יחרגו משעות ההצבעה לפי סעיף 

)ב( לחוק, 72)א( לחוק, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 72
 בשינויים המחויבים.

ות ההצבעה בכל קלפי יושב ראש הוועדה המרכזית יורה על שע )ב( 
במקום מושבה של ועדת בחירות, ובלבד ששעות ההצבעה 
שיורה עליהם כאמור לא יחרגו משעות ההצבעה לפי סעיף 

)ב( לחוק, 72)א( לחוק, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 72
 בשינויים המחויבים.
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 ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 

 

 דרכי תעמולה
 
 

 1959-י תעמולה(, התשי"טחירות )דרכחוק הב
  

בתעמולת  איסוריםו הגבלות –לוח הזמנים 
 בחירות

  
הוראות הבחירות )דרכי תעמולה( )סדרי הדין 

 2015-בבקשות ועררים(, התשע"ה


